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 اشاره:

 کوجب خا یکن یده و بنابر اینی جز اسالم نجنگید دا شده بایه پکع از روزی یتش
ه ھزاران نفر از علماء و دانشمندان و کرده است، و در مقابل، صدھا و بلکفتح ن

ترور و  ۀلیا بوسیاری با دشمنان اسالم و کھم ۀلیا بوسیاستمداران مسلمان را یس
 ن برده است!یانت از بیخ

خ اسالم یاری دشمنان اسالم در تارکه بدون ھمیه اثناعشریعه امامیدولت ش یکا یآ
 بوجود آمده است؟

، و -مخصوصا-ت یع، روحانیه قصد ما از تشکد روشن نمود ین آغاز بایو از ھم 
ن یمقلد ۀا در وقت حاضر ھستند، نه عامیخ و یاسی آنھا چه در تارینی و سیرھبران د

ه بخواھند از که ھر طور کاند  ادانی دادهیبدست ش ه مھارشان را بخالف شرع اسالمک
 .کنند می آنھا سوء استفاده

رون ین و بیھموطنان محترم متدنمودن عموم  ه قصد ما روشنکداند  یو خدا م
، و از مالحظات صاحب نظران محترم باشد می نیآوردن آنھا از منجالب خرافات ضد د

ن قلم منت گذاشته و او را مفتخر به آراء و انتقادات اصالحی خود یه بر صاحب اک
 م.یند، قبًال سپاسگزاریفرما یم





 
 

  ا����ن ا����م��م اهللا
ر خود در ینفرانس شھکگرد شاِه آتش پرستان زردشتی در   زدیه کاز روزی 

خود مشغول نمود، از آنروز  ی د در داخل خانهیان مسلمان را بایرکلش :هکگفت  نھاوند 
د و اسالم ادامه دارد، و یزدگرد و سربازان توحین سربازان یری بینون جنگ و درگکتا 
 ی ت آن فرماندهیل وصکن شیه به بھترک باشد می ن اختالفیاھای  ی از چھرهیکع یتش

ورده است، و آدان عمل در ین به مین مسلمیجاد اختالف و تفرقه بیزردشتی را در ا
ه قدرت تحمل کسانی کقت نوشته شده است، و لھذا از ین حقیان ایتاب برای بکن یا

ن حقائق فقط برای ی، چون اتاب را ورق نزنندکن ین االن ایھم حقائق را ندارند از
، باشد می قت، عشق مفقود آنھایداری بوده و حقیه خواھان بکسانی نوشته شده است ک

ه کد ید، و بدانیدار شویان جھان بیعیای ش :گوییم می هکزان است ین عزیو برای ا
 ن ویف دیی در تحریھا تیت چه جنایع و آل بیانداران مذھب و تفرقه بنام تشکد

 اند. ع انجام دادهید و تشیتوح
 رانگر،یو ی ن فتنهیو از وراء ا

ه کاموال و افرادی  مقداره ه امت اسالمی در تمام فتوحات خود بک دانید می ایآ
 اند؟ از دست ندادهاند  ردهکرده و تاراج کشته و ترور کن یان از مسلمیعیش

و در راه اسالم قـد  بود نمی عهیستی شیھای ترور ه اگر احزاب و دستهک دانید می ایآ
 ۱۳۰۰ده نباشد، و قبل از یه به اسالم گروک بود نمی ییامروز در جھان جا کرد نمی علم

 امت شده بود؟ یکا را فراگرفته و یدن سال اسالم
در مقابل آثار شوم اند  خ انجام دادهیه مجرمان تارکآنچه را  ی ه ھمهک دانید می ایآ

خود مراجع ه ه بکعه یشھای  ه طاغوتکآنچه را  دانید می ایز است، آیع ناچیرفض و تش
ش یو برای ع خورند می دزدند و یت، میاز اموال مردم بنام خمس و اھل باند  نام نھاده

 ھا و مدارس و مارستانیبرای ساختن تمام ب کنند می ای خود مصرفیو نوش و دن
ر بالفعل است اردیلیم یکعی یمرجع ش ه ھرکنی، برای اکند می تیفاکای جھان  پناھگاه

 وست؟اری و اقتصادی مقلدان نادان در دست که مھار فک



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٤

امشان انجام دادند مثل کخ و حیه مجرمان تارکی یشتارھاکبسبب  دانید می ایآ
مرتد  لی از اسالم فاصله گرفته وکان بطور یادی از اروپائیزھای  ه ملتیه و فاطمیصفو

 .)١(شدند؟ یکن شریه مسلمیبی برعلیصل ھای جنگ شده و در
تر ابوالحسن بنی صدر در کبقول آقای د -ه اگر دشمنان اسالم ک دانید می ایو آ 

ران ین در ایاسالم را چن توانستند مین کردند می ارکھا  قرن -سال اول بعد از انقالب
ھای  ه بنابه سرشماریکاند  ردهکانداران مذھب کن دیعی و این نظام شیه اکنند کبدنام 

 اند؟ ردهک کلی نماز را ترکشتر از ھشتاد تا نود درصد مردم بطور یخودشان االن ب
ت یت و زرتشتین و ارتداد آنھا به نصرانیاری از مردم از اصل دینی بسیم از بدبیبگذر

 .و..

                                           
 .۲۱۳تنبیه الظالم وتنبیه النیام از شیخ ابراھیم جبھان ص  -١



 
 

 مقدمه

ئات ومن سيّ هللاّ، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا  نّ احلمدإ

 .له فلن جتد له وليّاً مرشداً  أعاملنا، من هيده اهللا فال مضلّ له، ومن يضل
ه خودش را در ک یگذرد و مذھب  ران مییست و چھار سال از انقالب ایب )١(نونکا

دان عمل پس ید امتحانش را در مینام یش از ھزار سال مذھب حّقه میمدت ب
انگر یاست، ب ران گذشتهیشور و مّلت اک ه برک یاھیس ی ن دودھهیاست. و ا داده

ه در کھستند  یسانکن معدود یک. لباشد می دان عملین مذھب مخرب در میست اکش
ن یا یخیتار و یمذھب یھا شهیآراء و اند یابی شهیو ر یشه به بررسیو اند یدان تئوریم

رسول ت یب خود را به آل بیر و دروغ و فرکه به مک یمذھب پرداخته باشند، مذھب
اند متأّسفانه  ردهک ییفرسا ن باره قلمیھم در ا یسانکاست و اگر   نسبت داده جرم کا

اند  دهیشکن قلم بطالن ید یبر رو یلّ کگشته و ب یالعمل منف سکع بعضی از آنھا دچار
 اند. وار غرب و شرق گشته  اند و مقّلد طوطی واقع خود از چاله به چاه افتاده ه درک

ان یعیاز ش یبزرگ یعلما ی گرانه بلند اصالح یھا ھا و گام زحمات و رنجد یالبته نبا
ن یع ھّمت گماشته و چه بسا جان و مال و نام خود را درایاصالح تش یه براکران را یا

و  ید اسدالله خرقانیت الله سین مصلحان آیا ی ه از جملهکاد برد یاند از  راه گذاشته
و  )٣(ید ابوالفضل ابن الّرضا برقعیالله عالمه ست یو آ )٢(یعت سنگلجیت الله شریآ

 یتر موسکز دیر و نیمحّقق نامدار و شھ یطباطبائ ینیحس ید مصطفیاستاد س

                                           
 یعنی در وقت آغاز نوشتن این کتاب. -١
کتب ایشان از آن جمله: ای شیعیان جھان بیدار شوید و شیعه و تصحیح، در سایت ما به زبان  -٢

 باشد. فارسی و عربی موجود می
کسی که کتاب توحید شیخ محّمدبن عبدالوھاب را به فارسی ترجمه و در زمان شاه به چاپ  -٣

 ام، و چاپ کرده ھای متعّدد که اینجانب بعضی از آنھا را به عربی ترجمه و رساند. صاحب تألیف
باشد و ذھبی آن  »ةمنھاج الّسنّ «م احمدبن تیمیه را که اإلسال نیز ایشان یکی از شاھکارھای شیخ

رھنمود سّنت در رّد اھل «است به فارسی به عنوان  نام گذاشته »المنتقی«را خالصه کرده و 
 است. ترجمه کرده و چاپ شده »بدعت
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(هللا ثمّ خ یخدا و تار یتاب: براکصاحب  ین موسوید حسیاتب و سکو احمد  یالموسو

ن جمله ه از آکفات متعّدد (یقلمداران صاحب تأل یدرعلیح یز آقایو ن )١(خ)يللتّار
 باشد.  نصوص امامت) می یا بررسیاست: شاھراه اّتحاد 

ا مذھب یع ینون به عنوان تشکه اک یمذھب یابی شهیر یه براکدارم  ینجانب سعیو ا
ومت نموده و دمار از کشور ما حکبر  و باشد می در مقابل ما یعشر یاثن یامام یجعفر

ق یتوف یخداوند متعال آرزو م و ازیمایبپ یگریاست، راه د وردهآروزگار مّلت در 
 ینیقت و اداء واجب دیحق طالبان حّق و روشن شدن پژوھشگران و یه براکم ینما یم
ه حّق را شناخت ک یمخصوصًا عالم بر ھرمسلمان و :ه خداوند فرمودهکد یم نماکمک

 د:یان نمایه آن را بکفرض است 

َخَذ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱِميَ�َٰق  �َّ وتُواْ  �َّ

ُ
َ�َنَبُذوُه  ۥلِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَهُ  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ْ ٱَوَرآَء ُظُهورِهِۡم وَ  ۡوا وَن  ۦبِهِ  ۡشَ�َ و چون . «]۱۸۷آل عمران: [ ﴾١٨٧َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فَبِۡئَس َما �َۡشَ�ُ
 د و پنھانشیار سازکمردم آش یتاب خدا را براکه کمان گرفت یتاب پکخدا از اھل 

 یا گرفتند، چه بد معامله کیاند یندند و در مقابل، بھاکش سر افید، آنھا آن را پینکم
 ».ردندک

 :گویند می ه علماء اصول فقهکبا عّلتش ھمراه است ھمچنان کم بدون شکن حیا

 یعنی، شود می ندکه حق را پنھان ک یسکشامل ھر  و »احلكم يدور مع علّته حيثام دار«
 مسلمانان نقل ین داستان را برایخداوند ا یتاب است، و لکه در مورد اھل یھر چند آ

ر در کاز من یم امر به معروف و نھکن، حیه خود دچار آن نگردند. عالوه بر اک کند می
و ھر مسلمان  باشد می یو ناراست یجکاست شامل ھر ییم طالکح یکه کاسالم 

به انتقاد از  ،یوسائل ارتباط جمع و ھا امهگوناگون، از جمله روزنھای  راه فه دارد ازیوظ
ق ین ما از خداوند درخواست توفیوشد و بنا براکھا پرداخته و دراصالح آنھا ب یجک

تاب کن یای ازچند دهیه در واقع مختصر و برگزکتاب کن یمحترم ا ی نموده و ازخواننده
ر کمنبع اصلی ھر فصل را در جای خودش ذ ، وباشد میاین مورد  متخصص در

                                           
ھمچنین  باشد و ما می  نیز در سایت »هللا ثمّ للتّاريخ«ه اخیر عراقی ھستند که کتاب دو نویسند -١

 کنند می ارسی بعنوان اھل بیت از خود دفاعھای آقای قلمداران. و کتاب لله ثم للتاریخ به ف کتاب
 بوسیله جواد منتظری ترجمه شده است.



 ٧  مقدمه

 یتعّصب مذھب ل بریه مطالبش را دلکم یرم تقاضا دارکم ی از خواننده ایم، نموده
ه دوست و کزد، چرا یقضاوت قبل از خواندن بپرھ و یداور شیانگارد، و از پیسنده نینو

ه ھست برای کخی را آن چنانینی و تاریق دیه حقاکق صادق، شخصی است یصد
بازی با عواطف مردم و سخن از وحدت اسالمی ه با کنیان سازد، نه ایزانش نمایعز

 د. یا فدا نمایده و یق را در مسلخ مصالح پوشیحقا
ع وارد مذھب شده دارم ولی یه بنام تشکی یه از باورھاکنجانب با تمام انتقادی یا

ضمن  ندارند و در ه مقلد بوده و از اساس توطئه خبرکنیان را به خاطر ایعیعموم ش
داری و یحت و بیدانم و خواستار نص یھل قبله و مسلمان ما ،گویند می نیشھادت

به بینند آن را  می ان من شدت و حَدتییب در و اگر باشم می رخواه و ناصح آنھایخ
سانی کان مذھب و ینی بگذارند، و طرف انتقاد من روحانیرت دیحساب صراحت و غ

را  ب آنھایراستا ج نیمون مقلد خود در و رده و از ایه ملت مسلمان را چون مکھستند 
 ی ن تودهینجانب در صدد نجات ای، و اکنند می ت خالیین و امام و اھل بیبه اسم د

 ن گروهیتاب روشنی اکن یو ھدفم از نوشتن ا باشم می مون واریر و مقلد میسربز
دی به آنھا یچ امیه ھکار را کان تاجر صفت و عمامه پوشان غالبا می، اما روحانباشد می

ا شرشان را از سر مردم دور یرده و کت یرا ھدا ا آنھایه ک کنم می واگذارست بخدا ین
 ند.ک

ب شعارھای وحدت یم فریول جواناھای  نجانب خود سالیه اکر است کان ذیشا
ردھا و کران و عملین انقالب ایکو عدم اختالف مذاھب را خورده بودم، ل یاسالم

 تلخ به من ی ن تجربهیواداشت، و ادنظر یومتش مرا به تجدکسردمداران ح یھا شهیاند
باطل خود قرار داده و قصد و ھدف باطل از  زیآو را دست یسخن حّق ھا  این هکآموخت 

 .»حقّ يراد هبا الباطل ةكلم«: سبا دارند و بقول حضرت علیین شعار زیا
 و ھا و آراء یه تئورکنون بعد از گذشت دو دھه وقت آنست کبه ھر حال ا

 یقیع حقیش از ھزار سال بافته و به تشیدر مدت ب یعیت شیروحان هکرا  ییھا شهیاند
ران و دگرگون یع را ویتش :میبھتر بگو ایاست،  حزب بوده نه مذھب نسبت داده یکه ک

 ار گردد.کم تا مخالفت آنھا با قرآن و اسالم آشیقرار دھ یبررس کاست، در مح ساخته
 و یاد و افراد اّمت اسالمن آحیبھای  دل ییکوشش در نزدکو  ید سعیترد  بی

تاب خدا و سّنت رسول ک ین آراء بر اساس حّق و بر مبنایب بین و تقریالب اصالح ذات
چون حاصل تفرقه را جز  باشد می ریابواب خ اسالم و از یھا ن خواستهیالله، از بزرگتر
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ه ک ی: و قتگوید می ه امام ابن حزم اندلسیکاند و ھمچنان دهین اّمت نچیدشمنان ا
ب وارد یر و فرکست، از راه میمقابله با اسالم ن یارایه آنھا را کدند ین دین دیدشمنان ا

از آنھا تظاھر به اسالم نموده و با اظھار  یردند و گروھکرا آغاز  ینیچ شدند و توطئه
از آنھا را  یان را به خود جذب نمودند و بعد از آن، چنان برخیعیت، شیمحّبت به اھل ب

 .)١(ن اسالم خارجشان نمودندیاز د یلّ ک ه بهکفتند یفر
 :فرماید می است و خداوند ن اّمت را روشن نمودهیاسالم و قرآن خود راه وحدت ا

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا  یسمان الھیبه ر یو ھمگ«. ]۱۰۳آل عمران: [ ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
فرماید:  می و  ردهکر کز ذیاختالف را ن و راه و روش رفع »دید و متفّرق نگردیچنگ بزن

وهُ إَِ� ﴿ ءٖ فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ نزاع  یزیاگر در چ«. ]۵۹النساء: [ ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
تاب خدا و سّنت رسول الله مرجع حّل ک یعنی »دید آن را به خدا و رسول بازگردانینمود

ت یه سرمشق آنھا ھداکن است یمسلم ی ژهین اسلوب و روش وی. اباشد می اختالف
د یبا کنند می واقع با آن مخالفت ه تظاھر به اسالم نموده و درک یسانکاست، اّما  یالھ

 آنھا را بشناسند. ی، و نفاق و دورنگید تا مسلمانان دشمنان و اقعیآنھا را در ی پرده
فصول و حواشی  گذاری ه در شمارهک شوم می رکن را متذین مقدمه ایان ایدر پا و 

وتر بود یمپکل فنی کست و مشیه مخل موضوع نکاشتباھی رخ داده است  کتاب اندک
د و از طرفی یرین بابت عذر مرا بپذینم و از اکبرطرف آن را  میه با تمام سعی، نتوانستک
ار ین در اختکن روش ممیتر تاب با سھلکن یه اکام  را نموده ثر سعی خودکحد ا گرید

ی به روشنگری مردم ما مخصوصا نسل جوان و خرافات کمکرد، تا یبگخواننده قرار 
 ران باشد،ین باور اید ی ی جامعهیزدا

را به  ن قلم آنھایه اک باشد می قیتاب و تحقکنی از چند یواقع گلچ ن نوشته دریو ا
ه در کھر موضوعی بدان اشاره شده است،  ی هیاد نموده و درحاشیعنوان منابع اساسی 

ق و مراجعه به منابع و مصادر یقی تحقیو بزرگواری و رنج و زحمت حق قت فضلیحق
را  ام درھای گرانقدر آنھا نجانب فقط تا توانستهیگردد و ا یمتعدد به آن محققان باز م

 ی ام تا خواننده دهیح در نزد ھم چیتسب یکھای  رشته جمع نموده و چون دانه یکدر 
بش شده یق الھی نصیه اگر توفکه باشد تا محترم بزبان فارسی بدانھا دسترسی داشت

 ق.یالتوف ید، والله ولیباشد از آنھا استفاده نما

                                           
 .۱۰۹-۲/۱۰۸ھواء والّنحل، ابن حزم: الفصل فی الملل واأل -١



 
 

 :فصل اول
 و جماعت تعریف اهل سّنت

ه قصد از آن روش ک، باشد می رتیراه و روش و س یبه معنا یسّنت: در زبان عرب
دات ییه از اقوال و افعال و تأکا آنچه یرم و کرت رسول ایو در شرع به س. )١(و استیکن

 .)٢(شود می است اطالق او نقل شده
راه و روش  یعنی: سّنت: گوید می ف سّنتیدر تعر /)٣(امام ابن رجب حنبلی

ارانش بر آن بوده و از ھر گونه شبھات و شھوات به دور یه او و ک صرمکامبر ایپ
 یگران سّنت عبارتست از دوریث و دیمتأّخر از اھل حد یعرف علمااند، و در  بوده

ه و کمان به خداوند و مالئیمثل ا یھا مخصوصًا در مسائل اعتقاد یپرست یھا و ھو شبھه
 امت و فضائل صحابه.یامبران او و روز قیتب و پک

ه ک شود می گفته یزی: سّنت در اصل و اساس به چگوید می زین /)٤(یامام آلوس
است،  ه به آن امر فرمودهکاست، و آنچه از اوامر و سنن او را  بر آن بوده صرسول خدا

ه کاست  گشته یاز اصطالحات ین، و بعد از آن شامل بعضیا فروع دیچه در اصول و 
ه کل یه و اھل تعطیه بر خالف جھمکاند،  برآن رفته یاھل سّنت در اثبات صفات الھ

ه اظھار نظر یجبر بر خالف قدر یا در اثبات قدر و نفیاند، و  نموده یرا نف یصفات الھ

                                           
): مصدر و منبع من در این بحث: مسأله ۱۷/۹۰: سّن (ۀلسان العرب: ابن منظور افریقی: ماد -١

 .۴۷-۲۳باشد ص  ناصرالفقاری میالّتقریب بین أھل الّسّنة والّشیعة: از د. 
)، فتح الباری: ابن حجر: ۳/۶۱سّن: ( ۀماد –معجم مقاییس الّلغة: احمد بن فارس بن زکریا قزوینی  -٢

)۱۳/۲۴۵.( 
حدیث است که در  ۀرجب از ائمالّدین مشھور به ابنبن أحمدبن رجب ابوالفرج زینعبدالّرحمن -٣

 ۀھـ در دمشق وفات یافت. ابن حجر: الّدرر الکامن ۷۹۵ھـ در بغداد متولد و در سال  ۷۰۶سال 
 ).۳/۶۷: و األعالم: الرزکلی: (۴۲۹، ۲/۴۲۸

باشد که مؤّرخ و ادیب  امام آلوسی عالمه شیخ محمود شکری فرزند عبدالله اآللوسی الحسینی می -٤
در بغداد  ۱۳۴۲در بغداد متولد و در سال  ۱۲۷۳است. در سال  دهو از علمای دین و مصلحان بو

 .۸/۴۹) و األعالم: زرکلی ۲۴۱و  ۸۶باشد: أعالم العراق (ص  تألیف می ۵۲وفات یافت. دارای 
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ن اّمت در مسائل یان اینیشیه سلف و پک شود می اطالق یز سّنت بر روشیاند، و ن ردهک
اصحاب رسول  یاختالف اساس ۀوت دربارکن صحابه و توّقف و سیل بیامامت و تفض

به سّنت رسول خدا  ،هک شود می گفته یسانکاند. اھل سّنت: به  بر آن رفته صخدا
از آنھا تا  یکیه به نک یسانکاران رسول خدا و یاند و آنھا عبارتند از صحابه و  چنگ زده

 نند.ک یرویامت پیق
ر از آنھا اھل بدعت ی: اھل سّنت، عبارتند از اھل حق و غگوید می ابن حزم

ه عبارتند از کاند  ه به راه آنھا رفتهک یسانکباشند، و اھل سّنت عبارتند از صحابه و  یم
اند  نموده یرویه از آنھا پکاز فقھاء  یسانکث و ین و بعد از آنھا اھل حدیدگان تابعیبرگز

 .)١(اند ردهک یرویه نسل به نسل از شرق و غرب از آنھا پک یمردم ۀو ھم
: دگوی می )٢(هیمیابن ت سالماإل خیه شکآنھا به اھل سّنت ھمچنان ۀیو سبب تسم

به  )٣(ینیز ابوالمظّفر اسفرایاند. و ن ردهک یرویپ صه آنھا از سّنت رسول خداکنست یا
تر و  عیشتر از آنھا مطیس بکچیاّمت ھ یھا : در تمام فرقهگوید می ن قول رفته ویھم
 اند، و اضافه باشد و لھذا اھل سّنت نام گرفته یاتر از اخبار و سّنت رسول خدا نمیجو
ده شد، فرمود: یافته) پرسیه (نجات یناج ۀاز فرق صرمکه رسول اک ی: وقتفرماید می

ْصَحايِب «
َ
نَا َعلَيِْه، َوأ

َ
ارانم بر آن ینون من و که اکباشند  یه در راھک یسانک« »َما أ
، چون اخبار و آثار از رسول خدا و باشد می اھل سّنت ۀژین صفت وی. و ا)٤(»میھست

                                           
، ابن تیمیه در تعریف بدعت ۱۶، و ابن الجوزی: تلبیس ابلیس ص ۲/۱۰۷الفصل: ابن حزم  -١

اند. مجموع الفتاوی: امام ابن  ل آن را تشریع ننمودهگوید: آن چیزی است که خدا و رسو می
 .۱۰۸و  ۴/۱۰۷تیمیه: 

شیخ اإلسالم أحمد بن عبدالحکیم حرانی دمشقی، محّقق و دانشمند سرشناس دنیای اسالم که  -٢
ھـ در  ۷۲۸ھـ در حران متولد و در سال  ۶۶۱است، در سال  در فنون متعّدد از نوادر روزگار بوده

، ابن کثیر: البدایة والّنھایة: ۱۴۹۶-۴/۸ق وفات یافت: تذکرة الحفاظ، ذھبی: زندان قلعه دمش
۱۴/۱۴۱-۱۳۲. 

طاھربن محّمد اسفراینی، امام در اصول فقه و تفسیر: طبقاتابوالمظّفر شھفور (شاھپور) بن -٣
 .۳/۲۶۰، األعالم ۵/۱۱الشافعیة 

ه شدند ھمه اھل آتش ھستند جز نّص کامل حدیث چنین است، یھودیان ھفتاد و یک فرق ۀترجم -٤
و مسیحیان ھفتاد و دو فرقه شدند ھمگی اھل آتش  –اصل  –یک گروه و آن گروه مادر است 

ھستند جز یک گروه، گروه مادر، و اّمت من ھفتاد و سه فرقه خواھند شد ھمه اھل آتش ھستند 
است) و آنھا کسانی جز یک گروه و آن گروه مادر است (یعنی اکثریت اّمت که فرقه فرقه نشده 
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اران او طعنه می زنند یه بر ک )١(انیمثل خوارج و رافض یسانکو  کنند می اران او نقلی
 باشند. یجزو آنھا نم

اسـت،  ن آمدهیجماعت مسـلم یث به معنایاز احاد یر جماعت: در بعضیو اّما تفس 
 اند. اران او بر آن بودهیرم و که رسول اکھستند  یه در راھک یسانک یعنی

ُمْسِلِمَ� «...فرمود:  یه مکاست  مان آمدهیفه بن الیث حذیدر حد
ْ
َزُم مَجَاَعَة ال

ْ
تَل

ه روشن ک )٢(»...ھمراه با جماعت مسلمانان و امام و رھبر آنھا باش« ...»َو�َِماَمُهمْ 
 .باشد می نیه قصد از جماعت، جماعت مسلمکاست  نموده

 جماعت موافقت با حق یه معناک: گوید می ر جماعتیدر تفس سعبدالله بن مسعود
را گرفته و  سن برداشت ابن مسعودیامام ابوشامه ا و. )٣(تنھا باشیاگرچه  باشد می

 از حّق  یرویه امروز به لزوم جماعت آمده است قصد از آن پکه: ھر جا ک کند می دکیتأ
ه از یو مخالفان آن فراوان باشند، چون جماعت اّول کروان حّق اندیپاگرچه  باشد، می

 .)٤(حّق بوده و بر حّق رفتنده بر کاران او یعھد رسول خدا و 
 .باشد می نجا موافقت با حّق یپس جماعت در ا

                                                                                                       
 ۷/۲۹۷. نگاه شود: کتاب اإلیمان، سنن ترمذی (کنند می ھستند که از سّنت و جماعت پیروی

، مستدرک، حاکم ۷/۴۰۰، تحفة األحوذی: مبارکفوری ۵/۳۴۷) فیض القدیر ۲۶۴۳ ۀشمار
 .۱۲۹و  ۱/۱۲۸نیشابوری 

ا تکفیر نمودند، و خوارج نام خوارج کسانی از شیعیان علی ھستند که بر او خروج کردند و او ر -١
گرفتند. و رافضیان کسانی ھستند که از تشیع فاصله گرفته و از زید بن علی تبّری جسته و 

 باشند. رافضی نام گرفتند، که امروز ھمان شیعیان جعفری اثنی عشری می
اللت است که داللت بر وحدت و اجتماع دارد بر خالف تشیع که د جماعت از اجتماع گرفته شده -٢

: ۶/۲۰صحیح مسلم  ۸/۹۳کند: تاج العروس ماده جمع، صحیح بخاری  بر تفّرق و اختالف می
 .۷/۹۴باشد. دائرة المعارف اإلسالمیة  جماعت مسلمین بر خالف مارقین و خارجین از اسالم می

است که رسول خدا درباره پیروی از سواد أعظم و اکثریت  این سخن در باب احادیثی آمده -٣
اغاثة اللفھان: ابن  ۹است: اللکائی: کاشف الغّمة فی اعتقاد أھل الّسّنة ص  نان تشویق نمودهمسلما
 .۱/۷۰القیم 

باشد در  امام ابوشامه عبدالّرحمن به اسماعیل المقدسی مؤّرخ و محّدث و مفّسر و فقیه مشھور می -٤
 ،۱۳/۲۵۰ثیر: البدایة ابن ک ،ھـ وفات یافته است ۶۶۵در دمشق توّلد یافته و در سال  ۵۹۹سال 

 .۴/۷۰األعالم: زرکلی 
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الم سلف شامل عبادات و معتقدات مخصوصًا که لفظ سّنت در کر است کو قابل ذ
 /فهین امام ابوحنیبنابرا اند، ه اھل بدعت با آنھا مخالفت نمودهکباشد  می یدر مسائل

ر و عمر و که ابوبکنست یجماعت ا«: گوید یم سته ویه نگرین زاویراجع به جماعت از ا
 ییوھش و بدگوکاران رسول خدا نیدام از کچیت داده و از ھیرا افضل شو عثمان یعل

 ال الّلهإله إه الک یسکرده و بر کر نیفکرا ت یسکت و گناه یاب معصکننموده و بخاطر ارت
 .)١(» ...ینماز بخوان گوید می

 کند می فیاز مفردات و اصول آن تعر یبه بعضفه جماعت را یه امام ابوحنکھمچنان
ه التزام به مصادر و منابع اھل سّنت را دربرداشت و فھم و یمیه امام ابن تکم ینیب یم

ھر «: گوید می شمارد و یگران مین اھل سّنت و جماعت و دیاسلوب فصل الخطاب ب
 جماعتد از اھل سّنت و ین نمایتاب و سّنت و اجماع مسلمکاز  یرویه پکس ک

 یسانکو آنھا  باشد می ه بر خالف تفّرقکچون جماعت عبارتست از اجتماع ... باشد می
ه کبشر را  یردارھاکسنجند و تمام گفتار و  یگانه م ن سهین موازیه امور را با اکھستند 

ن یو از ا. )٢(»سنجند یم –قرآن و سّنت و اجماع  –زان ین سه مین باشد با ایمرتبط با د
عت نمود، یه بیه امام حسن از خالفت تنازل نموده و با معاوکرا  یه سالکدگاه است ید

 .گویند می ةعام الجماع
 ینیامام عبدالقادر اسفرا هکآنھا به اھل سّنت و جماعت چنان ی هیاما سبب تسم

نند و اختالف ک یر نمیفکگر را تیه: چون اھل سّنت ھمدک نستیا گوید می )٣(بغدادی
شان یه مبناکھستند  ی، پس آنھا اھل جماعتشود نمی یر و تبّر یفکآنھا باعث تان یدر م

نموده  ریفکرا ت گریه ھمدکنیست مگر ایر از آنھا نیغ یچ گروه و مخالفیو ھ ...حّق است
 .)٤(ه (معتزله)یان و قدریمثل خوارج و رافض اند، جسته یگر تبّر یاز ھمد و

چون جماعت عبارتست از اند  ده شدهی: اھل جماعت نامگوید می /هیمیو ابن ت
ن اطالق شده ی، اگرچه لفظ جماعت به خود مجتمعباشد می ه برخالف تفّرقکاجتماع 

                                           
 .۱۶۳-۴ابن عبدالبّر: االنتقاء ص  -١
 .۱۵۷و  ۳/۳۴۶مجموع فتاوای ابن تیمیه:  -٢
در اسفراین فوت نمود که دو کتاب:  ۴۲۹عبدالقاھر بن طاھر تمیمی بغدادی اسفراینی در سال  -٣

ه شود: سبکی: طبقات الّشافعیه اصول الّدین و الفرق بین الفرق او بسیار مشھور است: نگا
 ۲/۱۰۵، سیوطی: بغیة الوعاة:۵/۱۴۵-۱۳۶

 .۳۶۱الفرق بین الفرق: عبدالقاھر بغدادی ص  -٤
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ن ین بدان اعتماد گشته و آنھا با ایه در علم و دکاست  یاصل سّوم »اجماع«است، و 
ن یه مرتبط با دکاقوال و اعمال افراد را  ۀاصول سه گانه (قرآن و سّنت و اجماع) ھم

اجتماع و عدم تفّرق را در جماعت  یف معناین تعریه در ایمیسنجند. ابن ت یباشد، م
ه آنھا براساس کنیو ا باشد می از اصول سّنت یه اجماع اصلکنیو ا کند می مالحظه

اند، گرد  ن اّمت بر آن اّتفاق نمودهیه سلف اکتاب خدا و سّنت رسول خدا و آنچه را ک
 .باشد می ار سنجش آنھایانه معن اصول سه گیاند و ا آمده

ه کھستند  یسانکاھل سّنت «ه: کده شد گفت یاھل سّنت پرس از /کو امام مال
 .)١(»ی) و نه رافضی(معتزل یھستند نه قدر یستند، نه جھمین یچ لقبیھ یدارا

 یچ لقب و اسم و رسمیھ یه داراکھستند  یی، آنھاکپس اھل سّنت به نظر مال
اند، و  ن از آن متفّرع گشتهیمخالف ۀه ھمکھستند  یاصل ستند، چون آنھا ھمانین

 یاز به اسم و رسمیگردد و اصل، ن یمشھور م آورد ید میه پدک یمخالف با بدعت
  .)٢(ندارد

 ش و نشأت اسم اهل سّنت و جماعتیدایآغاز پ
و  یرکمذھب ف یکش اسم سّنت و جماعت به عنوان یداینجا بحث از پیھدف در ا

 .باشد می نیمع یدتیعق
 ین وقتیک. لباشد می ه: راه اھل سّنت، راه اسالمک گوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیش

م شده یه اّمت او به ھفتاد و سه فرقه تقسکاست  نموده ییشگویپ صه رسول خداک
 روان اسالم محض ویپس پ )٣(گروه، و آن جماعت است یکه ھمه اھل آتشند جز ک
 .)١(اند جماعت نام گرفته به اھل سّنت و ین خالص بدون ھرگونه آشفتگید

                                           
 .۳۵، االنتقاء: ابن عبدالبّر ص ۱/۵۸االعتصام، امام شاطبی  -١
سالم: : و منھاج الّسّنة: ابن تیمیه تحقیق د. رشاد ۳۵ص  ۱مسألة الّتقریب: د. ناصر الغفاری ج  -٢

۲/۱۶۳. 
برای تحقیق در این حدیث دوباره مراجعه شود به: سنن ابو داود: اول کتاب الّسّنة، عون المعبود  -٣

، مستدرک الحاکم ۴/۱۰۲، مسند احمد ۲/۲۴۱، سنن دارمی ۴۵۷۳شماره  ۳۴۲و  ۱۲/۳۴۱
فقت .حاکم این حدیث را صحیح شمرده و امام ذھبی با او موا۱۸، اآلجری/ الشریعة/ ص ۱/۱۲۸

است چون تحقیق حاکم بدون موافقت ذھبی پیش محّدثان ارزش زیادی ندارد  نموده
ھای  گوید: حدیث افتراق اّمت به ھفتاد و سه فرقه روایت ) و عالمه مقبلی می۱/۱۲۸(المستدرک:
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صورت  یه توجه به اسم اھل سّنت و جماعت وقتک کند می نین گفته داللت بر ایو ا
ن یبود رخ داد و ا رم از آن خبر داده کامبر ایه پک یه تفّرق و اختالفکاست  گرفته

ه کقبًال ھمان اسالم بود  یال اسم و مسّم إدا شد، و یره پیع و غیمصطلحات تسّنن و تش

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ است: در قرآن آمده ن نزد خدا یھمانا د«. ]۱۹: آل عمران[ ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ
 .»اسالم است
به  یخ اسالمی: تارگوید می –بحق  – یحلم یتر مصطفکه دکن اسم ھمچنانیاّما آغاز ا

 .)٢(کند نمی یچندان کمکن مصطلح یش ایدایپ یاھل سّنت برا
بودند  یزی: مسلمانان بر آن چگوید می هیمیابن ت سالمخ اإلیه شکن ھمچنانیبنابرا

ه موافق عقل کخته بود یه برانگک ین حّق یرد و دکت یامبرش را بر آن ھدایه خداوند پک
ان یشته شد در مک سه عثمان بن عّفانک یبود، و ھنگام یح میح و نقل صحیصر

ر مسلمانان، از یفکبا ت یدند. و گروھیگر جنگین با ھمدیدر صف مسلمانان فتنه افتاد و

َ�ْمُرُق َماِرقٌَة ِعنَْد «بود:  از آن خبر داده صامبر یه پکن جدا شدند. یسواد اعظم مسلم
ُمْسِلِمَ� َ�ْقتُلُهُ 

ْ
َقِّ  مْ فُْرقٍَة ِمَن ال

ْ
ائَِفتَْ�ِ بِاحل  الطَّ

َ
ْو�

َ
ه مسلمانان دچار فرقه ک یھنگام«. )٣(»أ

ن گروه به حق با آنھا یتریکه نزدکرده ک –مروق  –از آنھا خروج  یشوند گروھ یم
 ان مردم قضاوتیم در مکه دو َح کرخ داد  ی، و مروق و خروج آنھا وقت»جنگد یم

 ، و مردم بدون اّتفاق متفّرق گشتند.کردند می
 یگان با علنندک عتیافته (بی ان مسلمانان راهیدر م یدتین رخنه و تفّرق عقین اّولیا 
در صف  ینین انشقاق دیتر یمین و قدیگر خلفاء) بود. و لھذا خروج خوارج اّولیو د

                                                                                                       
نماید و در درستی معنای آن ھیچ تردیدی باقی  متعّددی دارد که ھمدیگر را تقویت می

گوید که: این حدیث صحیح و مشھور بوده و در  و ابن تیمیه می۴۱۴لّشامخ ص گذارد: العلم ا نمی
. بعضی از محّدثین به آخرین جمله حدیث ۳/۳۴۵باشد، الفتاوی  کتب سنن و مسند ما موجود می

است و صّحت  اند که شیخ ناصرالّدین آلبانی آنھا را جواب داده ایراد گرفته »لكّها يف انّلار إال واحدة«
 است. ثابت کرده حدیث را

 .۳/۱۵۹ابن تیمیه، مجموع فتاوی  -١
 .۲۸۴نظام الخالفة فی الفکر اإلسالمی ص  -٢
 ).۲۱۹، ۱/۲۱۸منھاج الّسّنة، ابن تیمیه: ( -٣



 ١٥  فصل اول: تعریف اهل سّنت و جماعت

 -ونیافراط-ه ُغالتکع رخ داد یو بعد از بدعت خوارج بدعت تش )١(باشد می مسلمانان
گشتند و اّدعاء نّص بر امامت او نمودند و بر  یت علیألوھ یآنھا مّدع -ونیافراط-
ھردو  سین علیرالمؤمنیام یه علکند نمود می لعن و سّب  بر و عمر کن ابوبیخیش

ان یع و خوارج برخورد نمود، با خارجیفر خود رسانده و با مبتدعان تشکیگروه را به 
گرفتند، به  ییو او را به خدا کردند می او غلوّ  یه به نام دوستک یسانکد و با یجنگ
 .)٢(ه آنھا را آتش بزنندکدستور داد  یتیروا

: اھل سّنت و جماعت امتـداد گوید می هک گوید می درست یحلم یتر مصطفکلھذا د
 یا رفت و از آنھا خشنود و راضـیه رسول خدا از دنکھستند  یا هیمسلمانان اول یعیطب

ار به کن یفرق ا ۀین با بقیکم، لینکقًا مشخص ین مصطلح را دقیم آغاز ایتوان یبود، و نم
از اعـراب  یاز آغاز نشأت اھل سـّنت و جماعـت محّلـ رد، و پرسشیگ یصورت م یراحت

 .)٣(ار را انجام دادکن یا شود می ِفَرق ۀیه با بقیکنخواھد داشت در صورت
است قبل از  یمیه: مذھب اھل سّنت و جماعت معروف و قدک گوید می هیمیو ابن ت

صحابه  ه آن مذھبکند، چرا کو احمد را خلق  یو شافع کفه و مالیه خداوند ابوحنکنیا
نـد کبا آنھا مخالفـت ھرکس  اند و امبرشان آموختهیه آن را از پکاران رسول خداست یو 

 .)٤(شود می در نزد آنھا اھل بدعت شمرده

                                           
کند که زمینه فکر خوارج حّتی در زمان رسول خدا وجود داشت، در  بعضی از احادیث داللت می -١

و ۱۲/۲۹۰الباری گفت: ای محّمد عدالت کن! بنگرید به: فتح صھنگامی که شخصی به پیامبر
 .۱۶۶و ۷/۱۶۵الّنووی صحیح مسلم، شرح

از مسّلمات تاریخ اسالم نیست ھر چند  س. روایت کشتن غالة از سوی علی۱/۲۱۹منھاج الّسّنة  -٢
بکر و مخالفت سرسختانه او با غالیان مسّلم است. اما برخورد علی با کسانی که او را بر ابو

این بود که فرمود: ھرکس مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح دھد من بر او  دادند می ترجیح بعمر
حد افتراء جاری میکنم (یعنی ھشتاد ضربه شالق میزنم) و از او این روایت متواتر است و بیش از 

وبکر و ھشتاد روایت نقل شده است که فرموده است: بھترین و برترین این اّمت بعد از پیامبر اب
و  ۸۳۷و  ۸۳۳ ۀو مسند احمد تحقیق احمد شاکر أحادیث شمار ۷/۲۰عمر ھستند، فتح الباری 

 ۲۲۰و  ۱/۲۱۹و منھاج السنة : ابن تیمیه  ۲ج ۱۰۵۴و  ۸۸۰و  ۸۷۹و ۸۷۸و  ۸۷۱
 نظام الخالفة فی الفکر اإلسالمی. -٣
قریب، د. ناصر القفاری ص تحقیق رشاد سالم و مسألة التّ  ۴۸۳-۲/۴۸۲منھاج الّسّنة: ابن تیمیه  -٤

 .۱ح  ۴۰



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٦

 یتر مصطفکش اسم اھل سّنت و جماعت زعم دیداین آراء در مورد پیتر بیو عج
 یا هیجمھور مسلمانان به اھل سّنت تسم ۀیه: تسمکپندارد  یه مک باشد می عهکالش
 .)١(گردد یباز م یه به حدود قرن ھفتم ھجرکار متأّخر است یبس

 یافکسست بودنش  ین خود برایدارد و ا یابراز م یلیچ دلین زعم را بدون ھیاو ا
ه ک یبه اسامی مؤّلفات یار است. بسیار او فقط نگاھیاست و نصوص وارده در رّد آن بس

اند  دهیه آنھا را به اسم اھل سّنت و جماعت نامکدر قرن سّوم و چھارم نوشته شده 
ه اسم کنیبر ا کند می ن نصوص داللتی، و اباشد می یافکه ین تسمیداللت به ا یبرا

 ین و طبریریه ابن سکج بود، یان مردم رایدر م سقتل عثمان ۀاھل سّنت بعد از فتن
 .)٢(ح دارندین قول تصریبر ا

 )٣(عریف شیعه و تشّیعت

متابعت و  یدر گرد معنا یھمگ یعه در زبان عربیع و مشایعھنھا را آنھا و تشیش
ه به کاست  رده کغلبه  یسانکن اسم غالبًا بر یچرخد، و ا یم ینصرت و موافقت در رأ

اگر  ،گوید می یتر قفارکه دکن ھمچنانیکت او را دارند، لیو اھل ب یت علیزعم خود وال
ت یو آل ب یاز عل یرویپ یه اّدعاک یثر فرقکعه دّقت شود بر ایش ۀلمک یلغو یبه معنا

 .)٤(کند نمی صدق کنند می او را

 آن: یم و سّنت و معنایرکعه در قرآن یلفظ ش
آن را  یمعان یه امام ابن جوزکاست  م در دوازده موضع آمدهیرکع در قرآن یش ۀماد

 ع در قرآن بر چھار وجه است:یش یمعان :هکاند  مفّسران گفته :گوید می رده وکخالصه 

                                           
 ، د. مصطفی الشکعه.۲۸۱اسالم بال مذاھب ص  -١
 .۳۵۳ص  ۸ج  ۱۹۳، تاریخ طبری حوادث سال ۱/۱۱صحیح مسلم  -٢
مصدر اینجانب در این بحث دو کتاب الّشیعه و الّتشیع از شھید احسان الھی ظھیر و أصول  -٣

باشد که کتاب اخیر رساله دکترای شیخ ناصربن عبدالله  می ةاالثنی عشریّ  ةمامیّ اإل ةمذھب الّشیع
 باشد. بن علی القّفاری می

(ماده شیع): دکتر  ۳/۴۷آبادی   ، القاموس: فیروز۵/۴۰۵العروس  لسان العرب: ماده شیع و تاج -٤
 .۱/۱القفاری: اصول مذھب الّشیعه ج 



 ١٧  فصل اول: تعریف اهل سّنت و جماعت

ِينَ ٱ﴿ فهیه شرین آیاّول: تفّرق و فرق، مثل ا َّ�  ۖ قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا  ]۳۲الروم: [ ﴾فَرَّ

ۡهلََها ﴿ و. »عه و گروه گروه شدندیعه شین تفرقه آورده و شیه در دک ییآنھا«
َ
وََجَعَل أ

ِينَ ٱ ِمنَ ﴿ و. »ردکاھل آن را دسته دسته و فرقه فرقه « ]۴[القصص:  ﴾ِشَيٗعا قُواْ  �َّ َفرَّ
 ۖ ْ ِشَيٗعا عه) ین تفرقه آورده و متفّرق (شیه در دک ییاز آنھا« ]۳۲[الروم:  ﴾دِيَنُهۡم َوَ�نُوا

 .»گشتند
ِ  ۦَ�َٰذا ِمن ِشيَعتِهِ ﴿ هیدّوم: اھل و نسب: مثل آ ن یا« ]۱۵[القصص:  ﴾ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه

 .»باشد می از دشمنانش یگریاو و د ی عهیاز اھل و ش
ِ ِشيَعةٍ  ُ�مَّ ﴿ ه:ین آیّسوم: اھل مّلت: مثل ا

آنگاه از ھر « ]۶۹[مریم:  ﴾َ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ

ۡشَياَعُ�مۡ  َولََقدۡ ﴿ .»مینک یرا جدا م یسانکگروه 
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
ه کرا  یسانک« ]۵۱[القمر:  ﴾أ

ۚ ﴿ .»میردک کھمانند شما بودند ھال ۡشَياِعِهم ّمِن َ�ۡبُل
َ
 ]۵۴[سبأ:  ﴾َكَما فُعَِل بِأ

 ۦ۞�نَّ ِمن ِشيَعتِهِ ﴿ .»ن شدیز چنیشان بودند نیه امثال اک یسانکبا  هکھمچنان«
بَۡ�ٰهِيَم   .»م استیروان او (نوح) ابراھیھمانا از پ« ]۸۳[الصافات:  ﴾٨٣َ�ِ

ۡو يَۡلبَِسُ�ۡم ِشَيٗعا﴿ ه:یچھارم: أھواء متعّدد و گوناگون، مثل آ
َ
ا شما ی« ]۶۵[األنعام:  ﴾أ

 .»ندکگروه در ھم اف را گروه
عه و یه لفظ شک کند می ن معنا اشارهیسخن مھم به ا یکدر  )١(میو عالمه ابن ق

ه کنست یل او ایاست، و دل وھش آمدهکل مذّمت و نیم غالبًا در سبیرکاع در قرآن یأش
ع و یو لھذا لفظ ش باشد می اجتماع و ائتالف و وحدتاع و اشاعه ضّد یعه و شیلفظ ش

 .)٢(شود نمی ه متفّرق و مختلف ھستند اطالقک ییھا فَرق جز بر فرقه
دام داللت بر مذھب و کچیاست و ھ م آمدهیرکه در قرآن کعه ینست الفاظ شیا

ن یک، لشود می ه بالبداھه شناختهکاست  ین امری، و اکند نمی یعیده معروف شیعق
ه شده الفاظ وارده در ک یا لهیر و حکان با ھر میعیاز ش یسانکه کنست یتعّجب در ا

                                           
ھـ وفات نمود و از  ۷۵۱درسال الجوزیه بکر دمشقی معروف به ابن قیمامام محّمدبن ابی -١

کثیر: البدایة است، ابن باشد که خود نیز از نوادر زمان بوده تیمیه میشاگردان برجسته امام ابن
 .۳/۴۰۰حجر: الّدرر الکامنة: ، ابن۱۴/۲۳۴والّنھایة

 .۱/۱۵۵بدائع الفوائد  -٢
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، کنند می یخود معن  ر نموده و آن را معطوف به فرقهیقرآن را بر حسب اھواء خود تفس
ست. ین نیجز ا یر به رأیو تفس یات الھیف آین است، و تحریقًا ھمیدق یل به رأیو تأو

بَۡ�ٰهِيَم  ۦ۞�نَّ ِمن ِشيَعتِهِ ﴿ سوره صاّفات را ۸۳ه یه آکت اس ان آمدهیعیات شیدر روا ِ�َ
ن مخالف یو ا. )١(است بوده یان علیعیاز ش ÷میه ابراھکاند  نموده ینطور معنیا ﴾٨٣
 -ونیافراط--ونیافراط-ُغالت ۀدیه منبع آن عقکاق قرآن و اصول اسالم است یس

مثل  یامبر بزرگیه پکر ین تفسیدھند. و ا یح میاء ترجیرافضی است و ائّمه را بر انب
 معلوم ةبطالن آن بالّضروره کاست  یبدانند، موضوع یعل ۀعیم را شیحضرت ابراھ

 .)٢(روشن و واضح است یخیز بطالن آن عقًال و به لحاظ تاریاست، و ن
ه از سلف و خلف نقل که واضح است و مفّسران بزرگ اسالم برآنند کو آنچه 

بر سّنت و منھاج  یعنیبوده  إروان نوحیان و پیعیم از شیه ابراھکنست یاست ا شده
، چون باشد می ه و ماقبل و مابعد آنیاق آیر مطابق سین تفسیاست و ا زده  او گام می

 .باشد می ÷سابق راجع به نوح یھا هیآ
 ۀامبر درباریه پکاست. ھمچنان رو و تابع آمدهیپ یز به معنایعه در سّنت نیلفظ ش

ان خواھد بود یعیش ی، گفت: او دارایردکه عدالت نکنم یب یبه او گفت: مه ک یمرد
 .)٣(شوند یه از آن خارج مکروند  یرده و راه مک یرو اده ین چنان زیه در دک

 .باشد می نجا مرادف اصحاب و انصار و اتباعیعه در ایه شک
در خالل مراجعه به منابع سّنت، استعمال  :هک گوید می یتر ناصر القفارکخ دیو ش
 .)٤(است دهیند یف و جعلیو ضع یواھ یموجود جز در آثار ۀفرق یعه را به معنایلفظ ش

                                           
، عباس ۱۳، ۶۸/۱۲وار ، مجلسی بحار األن۲/۳۲۳، تفسیر قمی ۴/۲۲۰بحرانی: تفسیر البرھان  -١

، الطریحی: مجمع البحرین: ۳۰۴. البحرانی: المعالم الزلفی ص: ۱/۷۳۲قمی: سفینة البحار 
ای که  اند و در مناظره . و این تفسیر را به کذب و افتراء به امام جعفر صادق نسبت داده۲/۳۵۶

بعد از آن فرار کرد با ما در لندن داشت و  ۹۸دکتر ابوزاھر و عبدالحمید نجدی رافضی در سال 
 نیز ھمین تفسیر را نمود.

 .۳۵و  ۳۴ص  ۱اصول مذھب الّشیعة اإلثناعشریة: د. القفاری ج  -٢
ند. و اسم این کرد می ھمانطور که قبًال اشاره کردیم، این اصل جوھر خوارج بود که در دین غلوّ  -٣

، ابن ابی عاصم، ۵-۳و  ۱۲/۴باشد که اصل خوارج است: مسند احمد  فرد ذوالخویصره نمیمی می
 گوید: سند آن صحیح است. : آلبانی می۲/۴۵۲السنه: 

 .۱/۳۶أصول مذھب الّشیعة ج  -٤



 ١٩  فصل اول: تعریف اهل سّنت و جماعت

 :یخ اسالمیعه در تاریلفظ ش
و  یاریو  یرویه عبارتست از پکآن  یلغو یعه به معنایخ صدر اسالم لفظ شیدر تار

 ین معنیعه به ھمیلفظ ش به یو معاو ین علیم بکیاست و در سند تح آمده یدوست
است  ه نام بردهیمعاو ۀعیه را شیروان معاویو پ یان علیعیرا ش یروان علیه پکاست  آمده

طالب و  یبن أب یه علکاست  یزین ھمان چیاست: ا ن آمدهیم چنکیتح ۀقیو در وث
و  ی، و علاند نموده یآن دادرس ۀان او درباریعیان و شیسف یبن أب ۀیان او و معاویعیش
 »تیمکح«ان او به یعیه و شیس و معاویعبدالله بن ق »تیمکح«ان او به یعیش

ان و انصار او یعیم فوت نمود شکاز دو ح یکیاند. و اگر  شده یعمروبن عاص راض
ان یپا ر قبل ازیدو ام از یکی اگر ند، ویگر را انتخاب نماید یسکاو  یتوانند به جا یم

ه بدان کرا  یگریتوانند د یان او میعید، شیفوت نما هین قضین درایدن مدت معیرس
 .)١(نندیشوند برگز یراض

 یزیعه چین دو شیا ۀه دربارکردم ک یمن عائشه را نھ :هکم بن افلح گفت کو ح
 .)٢(دیبگو

 یخیرا نقل نموده تا از آن داللت تار یخین متن تاریه ایمیسالم ابن تخ اإلیو ش
 .)٣(دیعه در آنوقت اخذ نمایبه اسم ش یروان علیبر عدم اختصاص پ یمھّم 

من روانه ی یه او را به سوک ةه به بسربن أرطایه معاوکاست  خ آمدهیز در تاریو ن
ن متون داللت یا ۀھم )٤(میدار یانیعیه ما در آنجا شکصنعاء  ینمود گفت: برو به سو

 است. نبوده یروان حضرت علیپ ۀژیعه ویه در آنوقت لفظ شکنیدارد بر ا
ع و یان تشیمّدع ید: آغاز تجّمع فعلیآ یبر م یعیش )٥(یمسعود ۀه از گفتکچنانو 

است.  آغاز گشته سنیحضرت حس ۀن اسم بعد از قتل مظلومانیزآنھا به اییآغاز تم
ت در آمدند و کوفه به حرکان در یعیش ی: در سال شصت و پنج ھجرگوید می یمسعود

                                           
، محّمد حمیدالله: مجموعة ۵۴-۵/۵۳، تاریخ الّطبری ۱۹۴-۱۹۶األخبار الّطوال، دینوری ص  -١

 .۲۸۲-۲۸۱الوثائق السیاسّیة ص 
 باشد. ، جزئی از حدیث می۱۷۰-۲/۱۶۸صحیح مسلم  -٢
 .۲/۶۷منھاج الّسّنة  -٣
 .۲/۱۹۷تاریخ یعقوبی شیعی  -٤
 .۳/۱۰۰مروج الّذھب: مسعودی  -٥
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عه یه شکن وقت بود یدا شد. در ایپ –ه یسانکی –ن و سپس جنبش مختار یجنبش تّواب
 رد.کدا یه بدان شھرت پکگذاشت  یا ژهیخودش اصول و یافت و براین یوکت

ه کبوده  یم یعه لقب ھر گروھیه نام شکد یآ یبدست م ین متون به روشنیاز تمام ا
ق یان تجاھل نموده و حقایعیاز ش یاند اّما اگر بعض شده یبه گرد رھبرشان جمع م

ان یه در مکھستند  یسانکن یه آنھا اّولک کنند می را پشت سر گذاشته و اّدعا یخیتار
شد. ک یآنھا قلم باطل م یبه اّدعا یخیق تاریاند، حقا عه به خود گرفتهین اّمت لقب شیا

ن بر حسب اختالف یشته شدن حسکا بعد از یشته شدن علی و کن لقب بعد ازیه اکبل
 .)١(است آراء مخصوص آنھا متداول گشته

 :تشّیع در کتب امامّیه اثنا عشرّیه یمعنا

در  یروان علیان پیعیش :گوید می )٢(یسعدبن عبدالله قم یعیخ و عالم شیش -۱
رفته و قائل به امامت  یعل یامبر به سویه بعد از پکباشند  یم صامبریزمان پ

 .کند می رارکن الفاظ را تیز ھمین )٤(یو نوبخت )٣(اند او گشته
ه مخصوص فرق و کعه یتب شکن یتر یمین و قدیع در مھمتریف تشینست تعریا

د ینما ینم یع در نزد اثناعشریبه اصول تش یا چ اشارهیف ھین تعری، و اباشد می مذاھب
ه فقط کنیو فرزندانش، جز ا یع است، مثل نّص بر علیه در نظر آنھا لّب و اساس تشک

 د.یاز فرزندانش نما یادیه کنیاشاره نموده بدون ا یبه امامت عل
فروعی بدان اضافه  ه بعدھا اصول وکع را یان تشیاری از مدعیف ، بسین تعریا و

لھذا  د، وینما یرون میع بیدان تشیلی از مکبطور اند  امروزه بدان مشھور گشته نموده و

                                           
، د. علی سامی النشار: نشأة الفکر الفلسفی ص ۲۲محّمد ابوزھره: المیراث عند الجعفرّیة ص  -١

۳۵۲. 
ھـ و به  ۳۰۱باشد که در سال  سعدبن عبدالله القمی از علمای بزرگ امامیه و کثیر الّتصنیف می -٢

 .۱/۳۵۵، األردبیلی/ جامع الّرواة ۱۰۵است: الّطوسی الفھرست: ص  فوت نموده ۲۹۹قولی در سال 
 .۱۵و  ۳المقاالت و الفرق ص  -٣
ھـ وفات  ۳۰۰حسن بن موسی نوبختی فیلسوفی است متکّلم و از امامیه بوده که بعد از سال  -٤

، ذھبی: سیر ۱/۱۴۸الکنی واأللقاب ، القمی: ۷۵یافته است. نگاه شود به طوسی: فھرست ص 
 .۱۵/۳۲۷أعالم البغداد 



 ٢١  فصل اول: تعریف اهل سّنت و جماعت

آن را  نوبختی قمی واگرچه  ستیامل نکف ین تعریه اثناعشری ایاس امامیبرحسب مق
 گفته باشند، 

ه کفرض نموده  یمنطق یلیچ دلیف بدون ھین تعریه اکنجاست یب ایاّما عج
چ ین ھیکل )١(برد یاند، و از آنھا نام ھم م رم وجود داشتهکامبر ایدر زمان پ یان علیعیش
 ه خداوند متعالکست، بلین مّدعا نیبر ا یخیع درست تاریاز قرآن و سّنت و وقا یلیدل

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می  »ن نزد خدوند اسالم استید« ]۱۹[آل عمران:  ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ
مّلت و  یک یه به گرد او بودند ھمگکاران رسول خدا یگر و ید یزیع و نه چیو نه تش

رسول  یآنھا برا ۀھم محبت ه والء وکطائفه بودند  یکدسته و  یکگروه و  یک
 بود. صخدا

د یخ مفیش یعنیعه در زمان خود یخ و عالم بزرگ شیع، شیف را از تشین تعریدّوم
ن به عنوان والء و اعتقاد به یرالمؤمنیعه به اتباع امیلفظ ش :گوید می هکدھد  می بدست

امامت  یو نف –آله  یه وعلیصلوات الله وسالمه عل – فصل او بعد از رسول خدا امامت بال
 .)٢(باشد می گرانید

گردد و اّما  یعه میه از فرق شیه و جارودیاگرچه شامل امامف ین تعریباز ھم در ا
مان به یف این تعریو در ا شود نمی ه را شاملیدیان زیعیعه از آن جمله شیفرق ش ۀیبق

 ست.ین یامامت اوالد عل
م ینیب یم یگذارد ول یت انگشت نمینّص و وص ۀف بر مسألین تعرید در ایاگرچه مف 

امبر و یت پیبه وص یع را به اعتقاد به امامت علیوصف تش )٣(یان طوسیعیخ شیه شک
ع یف خود اعتقاد بر نّص را اساس تشیدر تعر یطوس. )٤(داند یخدا م ۀبه اراد

 است. ان آمدهیعیش ۀیه و بقیلیتب اسماعکز در ین یگریف متعّدد دیشمارد. تعار یم

                                           
، فرق الّشیعة ۱۵المقاالت و الفرق ص  ...مثل مقداد بن اسود و سلمان و ابوذر و عّماربن یاسر -١

 .۱۸نوبختی ص 
 .۳۹أوائل المقاالت: ص  -٢
شیعه است، وی ابوجعفر محمدبن الحسن بن علی الّطوسی ملّقب به شیخ الّطائفه رئیس فقھای  -٣

، لسان المیزان: ابن حجر ۳۵۷/ ص ۲وفات یافت: الفھرست ج ۴۶۰تولد و در سال  ۳۸۵در سال 
۵/۱۳۵. 

 .۲/۵۶تلخیص الّشافی  -٤
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 باشد می )١(ابن حزم ۀع، گفتیف از تشین تعریتر قیع: دقیف امام ابن حزم از تشیتعر
ت او و یصحابه رسول خدا و أحّق  ۀیاز بق یت علیه قائل به أفضلکس ک: ھرگوید می هک

باشد  امور با آنھا اختالف داشته ۀیدر بقاگرچه  است یعیفرزندانش به امامت باشد او ش
 .)٢(نخواھد شد یعید او شین مورد با آنھا اختالف نمایو اگر در ا

 :عیده در معنای تشیف راجح و برگزیتعر
عه اساسًا مرتبط به مراحل یف شیتعر ،گوید می یخ ناصر القفاریه شکھمانطور 

ه بر ھر ک. و ھمچنانباشد می آن یآن بوده و بر اساس تحّول و دگرگون یدتیتحّول عق
ع یاست و لھذا تش  ر و تحّول بودهییشه دستخوش تغیعه ھمید شیداست عقایھو یمحّقق

 .باشد می مابعدیع فیر از تشیخودش غدر عصر اّول نشأت 
را  یه علکاست   شده یاطالق م یسانکعه به یصدر اّول ش ه درکخاطر است  نیو بد

 یسکبه  یعی، و شیو عثمان یعیش :گفتند ین میاند و بنا برا داشته یبر عثمان مقّدم م
ه کشد  یگفته م یسکبه  یدانست، و عثمان یرا افضل بر عثمان م یه علکشد  یگفته م

 .)٣(داد یح میترج یعثمان را بر عل
ر و عمـر را کبودند ابـوب یه در عھد علکه یان اّولیعیش :هک گوید می هیمیلھذا ابن ت و
بـود بـه خـاطر نـص  یعیه خـود شـکبن عبدالله  یکو شر. )٤(دادند یح میترج یبر عل

 روی ویـپ عنـییع ی، چون تشنمود می ن منعیخیبر ش یل علیمتواتر از خود علی از تفض
 دو دستگی. نصرت نه مخالفت و

 کند می تیخ معروف خود ابوالعّباس بن مسروق روایش از شیابن بّطه با اسناد خو
 ۀم به جلسیبرو :هکه گفت یوارد بغداد شد، شمر بن عط یوفک یعیه: ابواسحاق سبک

س در کچیوفه خارج شدم ھکه از ک یم و ابواسحاق گفت: من وقتیش او رفتیاو، پ

                                           
باشد که در سال  ابوعلی محّمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم ظاھری امام اندلس (اسبانیا) می -١

 .۲/۲۸۳المقری/ نفخ الّطیب  ھـ وفات یافت: ۴۵۶در قرطبه تولد و در سال  ۳۸۴
 .۲/۱۰۷الفصل:  -٢
 .۱۷۹و نشوان الحمیری/ الحورالعین ص  ۵۳ص  ۱د. شیخ ناصر القفاری: أصول الّشیعة ج  -٣
 ، تحقیق د. رشاد سالم.۲/۶۰منھاج الّسّنة  -٤
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 ن و چنانیام مردم چن ه آمدهکد نداشت و االن یر و عمر تردکت ابوبیم و أفضلیتقد
 .)١(گویند می

 ه:ک گوید می بین خطیامام محب الد
تحول در  ر ویینمودن تغ مشخص د ویار مھمی برای تحدیخی بسین متن تاریا 

زمان وفه بوده است، در کعالم  خ ویه شکعی یچون ابواسحاق سب ،باشد می عیر تشیمس
تاسال  سه سال قبل از شھادتش متولد شده است و ن عثمان ویرالمؤمنیخالفت ام

ی را کودکن علی دوران یرالمؤمنیدر زمان خالفت ام سته است، ویز ھـ می۱۲۷
ه علی بن ابی کنی، پدرم مرا بلند نموده تا اگوید می خودش ۀه دربارکگذرانده است  می

م یاگر بدان د بود، ویشش سفیر ه موی سر وکدم یدیطالب را در حال خطبه خواندن م
ی دوباره بدانجا بازگشته است، به شناخت ک نموده و کوفه را ترک ه او چه زمانیک

رأی آنھا رأی امام شان در  علوی بوده و ۀعیوفه شکه اھل کم یابی زمانی دست می
مخالفت  ه ورون رفتیچه وقت از راه امام خود ب عمر بر او بوده است، و ر وکل ابوبیتفض

دو  را و صار رسول خدا یت دو یوفه أفضلکچون علی برباالی منبر  اند؟ آراء او نموده
من  :هکد یم گویث بن ابراھیل و را بارھا اعالم نموده است. او ی فهیدوخل ر ویوز
 دادند.  ح نمییعمر ترج ر وکچ وجه علی را بر ابوبیبه ھ ام و دهیه را دیان اولیعیش

ع یه مبدأ تشکشی خود باقی نماند، بلیبی آال سالمت و ن تفاوت ویع با این تشیکل
سی کای شد برای ھر پرده ع بھانه ویخود تش ھا گشت و عهیعه شیش لی متحول شد وکب
لھذا بعضی از ائمه  شد، وین میمسلم ه اسالم ویتوطئه برعل ر وکم د وکیه در صدد ک
نامند چون  را رافضی می آنھا وده یعه ننامینند شکی ین بدگویخیه از شکسانی را ک

 ع را ندارند، یستگی وصف تشیشا
از  یادیه به تعداد زکنیع مطّلع باشد، از ایو تحّول تش یاز مراحل دگرگون یسکاگر 

آنھا از اگرچه  ،کند نمی است تعجب عه گفته شدهین سرشناس، شیر محّدثین و غیمحّدث
ع در یر از تشیغ ییمفھوم و معناع در زمان سلف یبزرگان اھل سّنت باشند، چون تش

 است. زمان خلف و متأّخر داشته

                                           
رھنمود سّنت در رّد «این کتاب مھم را عالمه برقعی به عنوان  ۳۶۱.و ۳۶۰المنتقی، ذھبی ص  -١

باشد و  است و در سایت ما موجود می ترجمه نموده که چاپ و منتشر شده» ل بدعتأھ
و  .(WWW.ISL.ORG.UK) توانند در سایت ما بدان دسترسی پیدا کنند: خوانندگان محترم می

 ). www.aqeedeh.comباشد: ( ھمچنان این کتاب در سایت عقیده موجود می

http://www.isl.org.uk/
http://www.aqeedeh.com/
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 یسانک(تندرو) در زمان گذشته و در عرف آنھا به  یغال یعید: شیگو یامام ذھب
دند یجنگ  یه با علک یسانکه و یر و طلحه و معاویه از عثمان و زبکاست  شده یاطالق م

 ،هک شود می گفته یسانکعرف ما به و تندرو در زمان و  یغال ۀعینند و اّما شک ییبدگو
گمراه و ھا  این هکد، یجو یر و عمر) تبّر کن (ابوبیخیر نموده و از شیفکن بزرگان را تیا

 .)١(افتراگو ھستند
ه ک، ھمچنانباشد می ییھا یمتعّدد و تحّوالت و دگرگون یھا درجه یع دارایپس تش

 .باشد می فرق و مذاھب متعّدد یدارا

 پیدایش تشّیع یتاریخ ییاب ریشه

سر  را پشت یه مراحل متعّددکدا نشده بلیباره پیکع یه سابقًا گفته شد تشکھمچنان
م تا یرو یاست. ما ابتدا به سراغ اقوال خودشان م دهیرس ینونک ۀگذاشته تا به مرحل

 م.یسنج یزان عقل و علم میشان را با میھا و سپس گفته گویند می م چهیبدان

 ع:یتش شیدایان در پیعیآراء ش

 اّول: یرأ
وجود داشته و  صامبر خدا یقبل از رسالت و بعثت پ یم و حتّ یع قدیتش :ندیگو یم

 یان برایعیو ش ...است و  بر او عرضه شده یت علیه والکنیامده مگر این یامبریچ پیھ
 ینیلک یافکه در کاند چنان بافته یادیز یھا ھا و افسانه ن موضوع اسطورهیاثبات ا

 یامبریچ پیاست و خداوند ھ اء نوشته شدهیتب انبکع یدر جم یت علیوال«است:  آمده
 .)٢(»است ردهکبه او سفارش  یاو عل ینبّوت محّمد و وص ۀه دربارکنینفرستاده مگر ا

َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن  َولََقدۡ ﴿ فه:یشر ۀیآدربارۀ  هک کنند می تیو از ابو جعفر باقر روا
 یم ولیمان بستین با آدم پیش از ایو ما پ« ]۱۱۵[طه:  ﴾١١٥َعۡزٗما  ۥَ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ 

محّمد و  ۀمان خدا درباریپ«ه: کاست  گفته ،)٣(»میافتیش نیباکیرد و شکاو فراموش 
ن یاء أولوالعزم را از آنرو بدینبود و انب باکین باره شیه آدم در اکاست  بعد از او بوده ۀائّم 

                                           
 .۱/۹/۱۰، ابن حجر: لسان المیزان ۱/۵۰۶ذھبی: میزان االعتدال  -١
 .۱/۴۳۷اصول کافی: کلینی  -٢
 .۱۱۵طه، آیه  -٣
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رت او به آنھا سفارش یو س یاء بعد از او و مھدیمحّمد و أوص ۀه دربارکاند  نام خوانده
 .)١(»...است شده

را مبعوث  یامبریچ پیخداوند ھ یعل یا«ه: کاند  ت آوردهین روایز چندیدر بحار ن
 )٢(»باشد! ردهک یع بوده و چه نافرمانیمطت تو خواند، چه یه او را به والکرده، مگر آنکن

ثاق یم یت علیوال یامبران برایخداوند از پ«ه: کاند  آورده یگریت دیو در روا
باشد و او  یرود مگر محّب عل یس به بھشت نمکچیھ :گویند می و. )٣(»است گرفته

از منابع  یکیه صاحب ک یخ حّر عاملیو ش. )٤(بھشت و دوزخ است ۀنندک میتقس
اء به یه داللت دارد خداوند از انبک ییھا تیه رواک کند می ان است اّدعایعیش یثیحد
 .)٥(باشد می شتر از ھزاریاست، ب مان گرفتهیپ یت علیوال

ت ما را یخداوند وال«: گویند می رده و از قول ائّمهکز بسنده نین حّد نیان به ایعیش
 گوید می یتھران یو ھاد. )٦(»ھا و شھرھا عرضه نموده است وهکن و یبر آسمانھا و زم

 یت علیه به والکاست  ّلف شدهکم یامبریه ھر پکد یآ یات بر میاز روا یاز بعض :هک
رفت صالح یاء عرضه شد، ھر آنچه پذیأش ۀبر ھم یت علیه والکنیا ید و حتیدعوت نما

 .)٧(است رفت فاسد گشتهیگشت و ھر آنچه نپذ
 :ین رأیا ینقد و بررس

 :ه گفته شودکنیاست، ا یافکاز آراء فقط عرضه نمودن آنھا  یبعضان فساد یب یبرا
دام از کچی، فساد و بطالن آن ضرورتًا واضح و معلوم است. ھ»م استیقد یت علیوال«
اء یانب ۀه دعوت ھمکم ینیب یه مک، بلشود نمی داین اّدعاھای نابخردانه در قرآن پیا

                                           
، تفسیر ۲/۸۰، الکاشانی: الّصافی ۱۲۲علل الّشرائع ص  –. ابن بابویه قمی ۱/۴۱۶کلینی: کافی  -١

 .۱۱/۳۵، مجلسی: البحار ۲/۶۵قمی 
 .۳۰۳، بحرانی: المعالم الّزلفی ص ۱۱/۶۰بحار،  -٢
 .۳۰۳المعالم الّزلفی ص  -٣
 .۱/۱۶کاشانی: تفسیر صافی  -٤
است: اصول کافی  ھای متعّددی به این معنی در کتب ذیل آمده ، و روایت۱۵۹الفصول المھّمة ص  -٥

و الخصال: صدوق  ۲/۱۹۵سائل نوری طبرسی و مستدرک الو ۳۵/۱۵۱و بحار  ۲/۱۵۵و وافی  ۲/۸
 . و مصادر متعّدد دیگر آنھا.۱۷۴و  ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۳۵، ۱۲۲و علل الّشرائع: صدوق ص  ۱/۲۷۰

 .۲/۱۹۵نوری: مستدرک الوسائل  -٦
 .۱۱۵ھادی تھرانی: ودایع الّنبّوة ص  -٧
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ٓ ﴿ :فرماید می و أئّمه. خداوند یت علیبوده است نه به وال ید الھیتوح یبرا رَۡسۡلَنا  َوَما
َ
أ

نَّهُ 
َ
نَا۠ فَ  ۥِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ َ�َعۡثَنا  َولََقدۡ ﴿ و. )١(﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ِن 
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا اء یرسوالن و أنب ۀپس ھم. )٢(﴾ل�َّ
اند، و نوح و ھود و  ردهکبه او دعوت  کاقوامشان را به عبادت خداوند و عدم شر یالھ

ْ ٱ﴿ گفتند: یبه اقوام خود م یھمگ †گرانیب و دیصالح و شع َ ٱ ۡ�ُبُدوا َما َلُ�م  �َّ
 .)٣(﴾ۥٓ ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 

 افتیخالف آن  یزیچ چیو ھ  د شدهکین امر تأیھمز یامبر اسالم نیو در سّنت پ
ر کمان به خدا و ذیبه مجّرد ا یه ھر انسانکائّمه اسالم اّتفاق دارند  ۀ، و ھمشود نمی

جاست؟! اگر کاز  یت علیھا راجع به وال ین پنداربافی. پس اشود می ن مسلمانیشھادت
است، چرا فقط  دهاء نوشته شیانب ۀتب ھمکدر  یت علیان والیعیش یبرحسب اّدعا

 ۀیاز آن خبر ندارد؟ چرا بق یگریس دکچیو ھ کنند می نقلآن را  ون رافضییافراط
داشته  یتب سابق برترک ۀه بر ھمکقرآن  ندارند؟ و چرا در یان از آن خبریاھل اد

 یه پرواکھرکس  ار آسان است. ویل بسیدل یب یاّدعا یآر )٤(ست؟!ین یزین چیچن
 ماند. ینگونه اّدعاھا عاجز نمیباشد از ا حساب نداشته

ه کان مردم است، آنچه را یه در مکاء یتب انبکه: ک گوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیش
ان یدر م یا چ اشارهیاست و ھ ردهکرون آورده و منتشر یبوده، ب صامبر یراجع به پ
از آنھا  یکچ یاند ھ ه مسلمان شدهکتاب کاز اھل  یسانک یست، و حتّ ین یآنھا به عل

گفت  شود می است، پس چطور انشان بودهیدر م یزیچ یراجع به عل ،هکاست  نگفته
ن یخود چن یھا ه آنھا به اّمتیکاند، در حال مبعوث شده یت علیوال یاء برایانب ۀه: ھمک
 .)٥(است ردهکت نیرواآن را  سکچیاند و ھ نگفته یزیچ

                                           
او وحی کردیم که جز من  ما پیش از تو ھیچ پیامبری نفرستادیم جز آنکه به«: ترجمه: ۲۵األنبیاء/ -١

 ».خدایی نیست، پس مرا بپرستید
در میان ھر مّلتی پیامبری مبعوث کردیم که خدا را بپرستید و از طاغوت (ھر «یعنی  ۳۶الّنحل/ -٢

 ».معبود غیر از خدا) بپرھیزید و دوری جویید
 ».از او ندارید خدا را بپرستید که شما خدایی غیر«یعنی  ۸۵و  ۷۳، ۶۵، ۵۹ھای  األعراف: آیه -٣
 .۶۱-۶۰ص  ۱أصول الّشیعة: د. القفاری ج  -٤
 .۴/۴۶منھاج الّسّنة: ابن تیمیه  -٥
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ه آدم و کپندارند  ینموده و ماء اھانت ین افسانه چگونه به ساحت انبیصاحبان ا
باره  نیپشت پا زده و در ا یت علیدر مورد وال یبه امر الھ †العزم یولأر یاء غیانب ۀیبق
ن نسبتی زعم یه چنکنست یقت ایاست، و حق ین بھتان واضحیاند؟ ا با نبودهکیش

 افتراء زد. یاء الھید به انبیندارد و نبا یچ اساسیباطل بوده و ھ
بافندگان، پر از  ۀشیه دل و اندکنست یل بر ایھا ھمه دل ان بافییو ھذ ھا ن افسانهیا

وستن به ین از راه پیاست. و بنا برا ر خود بودهیغ یھا نه و توطئه نسبت به فرقهکی
سی کھا  قیزند نان ویدیه جز بکچرا  نند.کن مردم را خراب یاند د خواسته  ع، مییتش

ند یخواھند بگو یب! مین آراء عجیا با ایگو د،ی را ندارین افتراھایگستاخی چن جرأت و
ه آنھا از سفارش خدا کالعزم ھستند چرا  یولأر یاء غیروان انبیاز پ ان، برتریعیش :هک

 ردند!کان نیر ادیروان سایردند و پک یرویپ یعل ۀدربار
اء یانب ۀآل عمران واضح است، خداوند از ھم ۀسور ۸۱ ۀیم و در آیدان یه مکاّما چنان

مان یه اگر محّمد مبعوث شد و آنھا زنده بودند به او اکاست  مان گرفتهیثاق و پیم
ا یر عاداتشان گویون مثل ساین افراطیو ا )١(نند.ک یاریاورند و او را نصرت و یب
 ز بدانند.ین یامبر است حّق علیه خاّص پکخواھند آنچه را  یم

اورد و از او اطاعت یمان بیاامبر یبه پ یه اگر شخصکنین اّتفاق دارند بر ایو مسلم
 یچ خلل و نقصانیمانش ھیرا نشناسد، در ا یر و عمر و عثمان و علکند و اصًال ابوبک
 ست.ین

ند؟ یمایپ یراه عمل و انصاف را م کنند می ھا را باور ن افسانهیه اک یسانکا یواقعًا آ
ه خداوند کنیز اامبران سالھا قبل ای: آن پگوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیه شکھمانطور 

 یه علکنست ین اکثر ممک، حداشود می ر آنھایام یاند، چطور عل ند مردهیافریرا ب یعل
 کین دروغ خنیبعد از خود، ا ر زمان خودش باشد، اّما امارت بر مخلوقات قبل ویام

 !کند نمی قیتطب یچ عقلیه با ھکاست 
و  یاست مثل ابن عربه یصوف -ونیافراط--ونیافراط-ه قول ُغالتین گفته شبیو ا

 یعنی –اء یولاء از معدن علم خاتم األیعلم انب :گویند می هکامثال او از ملحدان متصوفه 
ا یبه دن صه او ششصد سال بعد از محّمدک یاست در صورت بوده – یخود ابن عرب

 است. آمده

                                           
 باشد. این رأی ابن عّباس ھم می -١
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 یت است و مبنایآنھا بر وال یاّدعا ۀز از جنس و نمونیان بر امامت نیعیش یاّدعا
ه بر خالف قرآن و سّنت و اجماع سلف ک باشد می لیاباط و کشر دروغ و غلّو وھردو 
  )١(است.

ش به یردن اسالم و منع مردم از گراکواضح بدنام  یھا ن دروغیبافتن ا ۀجیا نتیآ
را از  یباطل و مخالف عقل و دانش، ھر عاقل ین اّدعاھایه چنکست؟ چرا یآن ن یسو

اء و جمادات و نباتات و یو ائّمه بر اش یجھان راجع به امارت علرھاند. عاقالن  ین مید
ه ائّمه بر ک کنند می و امثال او اّدعا ینیه خمک ی؟ وقتگویند می چه کیا و خشیدر

ه کرا  ینیا دیست؟! آیآور ن عاقالن خنده ی، واقعًا برا)٢(کنند می ومتکائنات حکذّرات 
ن و ین اعتقادات و باورھا مخالف عقل و دیا این است؟ آیھم کنند می جھان عرضه یبرا

 نند؟!!کن فرار یھا از د یران بنا به سرشماری% مّلت ا۸۰ه باعث شده کست یعلم ن
ان یه مّدعکست ین راه نیوب نمودن اسالم ھمیمع اه جلوه دادن وین راه سیا بھتریآ

 اند؟ مودهیع پیتش
شه یه آنھا ھمکست، چرا یآور ن تعجب یان غالیعیاساس از ش ینگونه آراء بیا یول

و اخبار متواتر  کنند می بیذکق روشن و واضح را تیاند، و حقا بوده یجو و افراط مبالغه
 باوردھد  می ذب آنکه عقل و نقل شھادت بر کن آنچه را یکل ،کنند می را رّد 

 .)٣(کنند می

  :دّوم از آراء شیعه یرأ
بذر  صه خود رسول خدا کن پندارند یان بر ایعیاز ش ید بعضــیم و جدیاز قد

اران رسول خدا از یاز  یرده و بعضکع ظھور یاست و در عصر خود او تش اشتهکع را یتش
از  یاریو بس )٥(اشف الغطاءکن آل یو محّمد حس )٤(یه قمک ...اند  بوده یان علیعیش
 .)٦(اند رفته ین رأیان معاصر به ایعیش

                                           
 .۴/۷۸الّسّنة: ابن تیمیه  منھاج -١
 نگاه شود.» والیت تکوینی«بخش مربوط به » والیت فقیه«به کتاب  -٢
 .۶۳ص  ۱اصول الّتشیع: د. القفاری ج  -٣
 .۱۷فرق الّشیعة: ص  -٤
 .۴۲أصل الّشیعة: آل کاشف الغطاء: ص  -٥
، ۱۶-۱/۱۳: محسن العاملی/ أعیان الّشیعة ۲۹محّمد جواد مغنیه: اإلثنا عشرّیة و أھل البیت ص  -٦

 و غیرھم. ۲۷الّتشیع ص  ۀ، الواثلی: ھوی۱۰۵ھاشم معروف: تاریخ الفقه الجعفری ص 
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 :ین رأیا ینقد و بررس 
در  یاند قم ن قول رفتهیه به اکن یاز مؤّلف یسانکن یه اولکر است کاّوًال: قابل ذ

يع«تاب کدر  یو نوبخت »املقاالت والفرق«تاب: ک ن ید از مھمتریاند، و شا بوده »ةفرق الشّ
ع را خارج از یمسلمان اصول تش یاز علما یه بعضکاست  بوده ین رأیجاد ایاسباب ا

ه کاند  العمل نشان داده و خواسته سکعه عیش ین خاطر علمایاند و بد اسالم دانسته
 اند. ن اّدعاھا را مطرح ساختهیرده و اکدا یپ یلباس شرع یک

 یخیل ثابت تاریدر قرآن و سّنت ندارد و دل یا هیچ اساس و پایز ھین گفته نیًا: ایثان
 یخیق ثابت تاریبر خالف اصول اسالم و حقا :هکاست  یا ه گفتهکست، بلیش نیز براین

به احزاب و آن را  هکنیاست نه ا د آمدهیوحدت اّمت بر اساس توح یاست، اسالم برا
ن بافته را یه بطالن اکمتواتر  یخیق ثابت تارید. و از حقایھا، متفّرق نما و فرقه  گروه
 ۀفرق یکع به عنوان یاز تش شر و عمر و عثمانکه در زمان ابوبکنست یا کند می ثابت
 نبود. یچ خبریھ یمذھب

ا یاند، آ ل شدهکیان از عّمار و ابوذر و مقداد و امثالھم تشیعی، شین رأیثالثًا: بنا به ا
ن و یخیر شیفکراجع به خالفت منصوص و ت ینونک ۀعید شین بزرگان قائل به عقایا

ان در یعیش یو پندارھا یاند؟ ھرگز. تمام دعاو ا سّب و شتم آنھا بودهیصحابه و  ۀیبق
 ست.ین یزین و پندار چیاست جز توطئه دشمنان د ردهکتبشان را پر که کباره  نیا

ه کاست  یار زشتیبس ۀر مغالطکالذ فوق یجارالله رأ یخ موسیش یرابعًا: بنا به رأ
لمات و کن بازی با یا :هک گوید می . اوباشد می خارج از حدود ھر گونه ادب و احترام

ع را یامبر تخم تشیه پک کنند می اّدعاان یعیچطور ش :دیگو  افترا بر رسول خداست. می
دء رسول یاران برگزیآن جز سّب و شتم بر  ۀه ثمرکن چه تخمی است یاست، ا اشتهک

ف قرآن بوده و حق را یآن قول به تحر ۀه ثمرکن چه تخمی است یاست، و ا خدا نبوده
 .)١(؟داند یدر مخالفت با اّمت م

 عیان در مورد تشیعیر شیغ یرأ

 اول: یرأ
ه قائل به کدا شدند یپ یسانکدا شد، چون یپ صبعد از وفات رسول خدا  عیتش

از قدما و معاصران از جمله ابن  یاریامامت بودند، و بس یبرا یشتر علیب یستگیشا
                                           

 .۶۷-۶۵الّشیعة، د. ناصر القفاری: ص الوشیعة ص مه. أصول  -١
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 گوید می اند. و ابن خلدون رفته ین رأیخاورشناسان بد ین و بعضیخلدون و احمد ام
تش خود یرسول خدا فوت نمود اھل ب یه وقتکن مبناست یع بر ایه: اساس دولت تشک

 .)١(دانستند یرا احق در خالفت م
 :ین رأینقد ا

رسول الله به امامت سزاوارتر  ۀان و خانوادیکه نزدکن است یبر ا ین رأیاستناد ا
از  یانصار ۀسعدبن عباد :ه گفتندکدا شدند یھم پ یسانکد یبدون ترد یباشند، ول یم
الد حزب یل بر مین گفته دلیا ید در انصار باشد. ولیباگران سزاوارتر است و امامت ید

در  یات نظام شوریو از مقتض یعیامر طب یکست و تعّدد آراء ین یمشخصّ  ۀا فرقیو 
ر و کد در زمان ابوبین باشد، بایالد حزب معیل بر میدل یین رأی. اگر چنباشد می اسالم

بود  یاز آرائ یکیه آن کبلست، ین نیچن یبود ول یم یاز آن حزب اثر شعمر و عثمان
 ۀلمکد و یر به اتمام رسکعت با ابوبیه بکنیفه اظھار شد و بعد از ایه در اجتماع سقک

خود  یریگ نشد و موضع یچندان خبر ین رأیگر از این بر او متفق شد، دیمسلم
 یکبه صورت  یت علین به افضلیه قائلکرا ( ین رأیر اکعت او با ابوبیو ب یحضرت عل

 .کند می ین ممتاز شوند) نفیگر مسلمیّخص و تازه از دمش ۀفرق

 دّوم: یرأ
 ، عثمانس: بعد از عمرگوید می آغاز شد. امام ابن حزم سع با قتل عثمانیتش

فه شد و دوازده سال بر سر خالفت بود و با مرگ او اختالف آغاز شد و موضوع یخل
 .)٢(ان آغاز گشتیرافض

ه جنبش و کبود آنگاه  یھودی )٣(عبدالله بن سبااشت کع را یه بذر تشک یسکو 
ن یه اولکاند  ن رفتهیاز محّققان بر ا یاریام عثمان آغاز شد و بسیدر اواخر ا یا فتنه

 یعه و سنّ یتب شکر او در کاست، و ذ ابن سبا گذاشته یعیمذھب ش یسنگ را در بنا
اند تا بتوانند از  گشتهر او کان منیعیاز ش ی، فقط در عصر حاضر بعضباشد می متواتر

                                           
 .۲۶۶، فجر اإلسالم: احمد امین ص ۱۷۱-۳/۱۷۰تاریخ ابن خلدون … / ابن خلدون: العبر  -١
 و ابن حزم در این رأی، موافقان بسیاری از مسلمانان و خاورشناسان دارد. ۲/۸ابن حزم: الفصل  -٢
قائل به رجعت بود، و اصل او از یھودیان یمن  سبأیه بود که قائل به الوھیت علی بود، و ۀرأس فرق -٣

 او بحث بیشتری خواھد آمد. ۀکه دربار کرد می بود که تظاھر به اسالم
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چ ین سده ھیه قبل از اک یت بدھند، در صورتینند و به مذھب خود شرعکع دفاع یتش
 است. دهیر ابن سبا نگردکمن یعیعالم ش

ه ما به خاطر اختصار از آنھا کاست  ن مورد مطرح شدهیز در این یگریو آراء د
به جنگ آن را  جاد شده ویھـ ا ۳۷ع در سال یتش :گویند می ھا یم. بعضینک یصرفنظر م

ز یاند شاه عبدالعز رفته ین رأیه به اک یسانکن یه از مشھورترکدانند  ین مرتبط میصفّ 
 یر وات مونتگمریو خاورشناس شھ )١(هیعشر یاثن ۀتاب تحفکصاحب  یدھلو

ع ین منشأ تشین را اولیع مربوط به حضرت حسیوقا ،، و اّما استروت من خودباشد می
 .)٢(داند یم

 :ن آراءیان ایارجح از م یأر
ر کده و تفیعق یکع به عنوان یه تشکنست یا شود می آنچه از آراء فوق برداشت

شاھنگان ین پیکاست، ل نموده یرا ط یمتعّدد یه مراحل زمانکناگھان ظھور ننمود، بل
ان به یعیتب خود شکباشند به اعتراف  یه امروزه بر آن مک یع و اصولیتش یدتیعق

 ان اعترافیعیتب خود شک یه حتکاست، چرا  ان نھاده شدهیبن یھودیدست ابن سبأ 
ه کدانست  یه قائل به نّص بر امامت بود و آن را فرض مک یسکن یه اولک کند می

ه کاعتراف دارند  یعیتب شکن یاست، ھمچن ع است، ابن سبأ بودهیامروزه اساس تش
اران ی ۀیر و عمر و عثمان و بقکه علنًا از ابوبکبودند  یسانکن یابن سبأ و گروه او، اول

 ان معمولیعیان شیز درمین روش امروزه نی، و اکردند می ییبدگو شرسول خدا
 یعلوم سّر  یادار تش رایاھل ب و سیعل و ه قائل به رجعت بودک، و ھم او بود باشد می

 .)٣(است دانسته یخاص م و
د توّجه یبا یده ولیان گردیعیاصول اعتقادات شه امروز از کاست  یھا مسائل نیا

ر افراطی یع معتدل و غی، و تشباشد می دستاورد ابن سبأ ین اصول افراطیه اکداشت 
ن از دستاورد ابن سبأ یع راستین تشیباشد، ا  گران مییبر د یل علیه مضمون آن تفضک

ان اشاره شد بعد از ه بدکون یه و افراطیار غالکباشد. اصول اف  گر نمیید یھا قیو زند

                                           
 .۵تحفه اثنی عشری ص  -١
 باشد. رودلف استروت من از خاورشناسان متخّصص در فرق و مذاھب می -٢
ء األکبر: مسائل اإلمامة ص  ، الناشی۲۳، نوبختی: فرق الّشیعة ص ۲۱قمی: المقاالت والفرق ص  -٣

۲۳-۲۲. 
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به شّدت با جنگ با آنھا  ین به مجّرد ظھور آنھا علیکدا شد، لیشھادت عثمان پ
ن، یو حس یم و شھادت علکین و جمل و حادثه تحیمثل صفّ  یحوادث یبرخاست ول

ھای  دل کا نمود، و آن حوادث دردنایمھ یظھور آن آراء اجنب یبرا یط مناسبیمح
به نام  یعیو ضّد ش یار ضّد اسالمکشاند و افکش یشتر از پیت بیآل ب یمردم را به سو

 ای شد برای ھر منافق و ع بعد از آن بھانهیتش و د،یع گردیت او داخل تشیو آل ب یعل
 ن راستا باورھا ویاز ا ب اسالم بود ویتخر رانی ویه در صدد وکقی یزند ملحد و

ع یرا در قالب تش ن خودیکبود لگانه یلی از آن بکه بکن نمودند یمعتقداتی داخل مسلم
ز بعد از خود یده و ابن سبأ نیگرد  ن آراء گستردهینمودند و با مرور زمان ا مخفی می

 است. ردهکدا یپ یاریبس یروان و خلفایپ
مواالت و نصرت نبود و ھرگز شامل باورھا و  یجز به معنا یع در عھد علیتش

روان یز مخصوص پیعه نیش ۀلمکو در ضمن اطالق  بود نمی عهیش یمعتقدات امروز
از  یه بر بعضک کین حوادث دردنایکل رفت و یار مکگران ھم به ید ینبود و برا یعل

ر و توطئه کن مورد سوء استفاده قرار گرفت و با میت گذشت از طرف دشمنان دیاھل ب
به آن  یدان جنگ از دسترسیه در مکافتند یدست  ییزھایره به چیع و غیدر لباس تش
ر را مفّصًال یین سوء استفاده و تغیا ینده چگونگیبودند و در صفحات آ عاجز شده 

 رد.کم یخواھ یبررس

 تعریف اهل بیت

ان بر خالف عرف و یعیش ی. ولشود می گفته صرسول خدا  ۀت به خانوادیاھل ب 
ه به کدھند. پس الزم است  یآن را فقط به دوازده امام خود اختصاص م یزبان عرب

ھستند؟ و مقصود از  یسانکت چه یه اھل بکم یم تا بدانیب بروکمر ۀلمکن یا یابی شهیر
 ست؟کیآنھا 

 نان خانه و صاحب قاموسکسا یعنیت است، یب از اھل و بکمر )١(تیاھل ب

ت و اھل ینان بکسا یعنیت، یمان و اھل بکحا یعنی »مر، والتهأهل األ«: گوید می
امبر یو اھل پ ھمسرش یعنیمان دارند. و اھل مرد یه به آن اک یسانک یعنیمذھب 

                                           
 : احسان الھی ظھیر.۱۵-۱۳منبع اصلی این بحث کتاب الشیعة وأھل البیت: ص  -١
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 یدیو زب )٢(اّمتش یعنی یامبری. و اھل ھر پ)١(یھمسران و دختران و دامادش عل یعنی
ن یھمسر و فرزندانش و ا یعنیمعتقدان به آن و اھل مرد  یعنی: اھل مذھب گوید می

ۡهلِهِ ﴿ اه ریآ
َ
 ،امبریپ یاست و اھل برا نمودهر یبه ھمسرش تفس ]۲۹[القصص:  ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

اھل او  :هکاست  ا زنانش. و گفته شدهیو  یھمسرانش و دخترانش و دامادش عل یعنی
ن جمله یگردند و از ا یز داخل آن میاو ن ۀیھا و ذر ه آل او ھستند و نوهک یمردان یعنی

ُمرۡ ﴿ :خداوند ۀاست گفت
ۡ
ِ  َوأ ۡهلََك ب

َ
َلٰوةِ ٱأ ۖ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ ُ ٱإِ�ََّما يُِر�ُد ﴿ و ،)٣(﴾َعلَۡيَها َّ� 

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 
َ
ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ و ،)٤(﴾ۡ�َۡيِت ٱأ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
َعلَۡيُ�ۡم أ

 .)٥(﴾ۡ�َۡيِت� ٱ
 خداوند: ۀن جمله است گفتیاّمت و اھل مّلت اوست، و از ا یامبریو اھل ھر پ

ۡهلَهُ  َوَ�نَ ﴿
َ
ُمُر أ

ۡ
ِ  ۥيَأ لَٰوةِ ٱب َكٰوةِ ٱوَ  لصَّ  یسانک: أھل مرد گویند می یو راغب و مناو .)٦(﴾لزَّ
ار و صنعت و خانه و شھر با او ک یکن و امثال آن مثل یا دیه از نظر نسب و کھستند 
، سپس مجاز کند می خانه آنھا را جمع یکه کھستند  یسانکشوند، اھل مرد  یجمع م

نسب آنھا را  یکه کھستند  یسانکت مرد یاھل ب :هک شود می آن گرفته شده و گفته
: گوید می هکنیاست تا ا شناخته شده صامبر یپ ۀند، و به طور مطلق در خانوادکجمع 

 .)٧(اء و انصار او ھستندیآل خداوند و رسولش ، اول
مان دارند و اھل یه بدان اکھستند  یسانک: اھل مذھب گوید می ییقایابن منظور افر

ت یھستند و اھل مرد افراد بخصوص او ھستند، و اھل ب ان آنیومت (امر) والکح

                                           
است، و چرا دامادھای  پرسد که این تخصیص فقط برای علی از کجا آمده احسان الھی ظھیر می -١

ی به ھمسری داشت، و دیگر پیامبر شامل اھل نشوند، مثل عثمان که دو دختر پیامبر را پی در پ
بن عبدالمطلب و فرزندانش داخل  العاص بن ربیع ھمسر زینب و برای چه عموی پیامبر عّباس أبی

 اھل نشوند؟!
 .۳ج  ۴۳۲القاموس: فیروز آبادی: ص  -٢
 »] آن شکیبایی ورز ات را به نماز فرمان ده و بر [گزاردن و خانواده«. ترجمه: ۱۳۲طه:  -٣
خواھد پلیدی را از شما، ای اھل بیت دور  جز این نیست که خداوند می«ه: . ترجم۳۳األحزاب:  -٤

 »کند
 »بخشایش خداوند و برکاتش بر شما، اھل این خانه باد«. ترجمه: ۷۳ھود:  -٥
 »داد ] زکات فرمان می ] نماز و [پرداخت اش را به [گزاردن و خانواده«. ترجمه: ۵۵مریم:  -٦
 تاج العروس: زیبدی. -٧
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، و گفته باشد می سیعل یعنیھمسران و دختران و ھمسر دخترش  صامبر یپ
: گوید می هکنیاّمت اوست، تا ا یامبریو اھل ھر پ صامبران یاست: ھمسران پ شده

ازدواج و اھل  یعنیرد و تأّھل کازدواج  یعنیو متأھل شد  باشد می اھل مرد ھمسرش
 .)١(متزّوج یعنی

ساس أدر  یو زمخشر )٢(ردکازدواج  یفالن یعنی »ھل فالنأ«: گوید می یجوھر

ھمسرش و  یعنی: اھل مرد گوید می لیو خل، )٣(ردک: تأّھل: ازدواج گوید می ۀغالبال
نان کسا یعنیت ین افراد او، و اھل بیتر مخصوص یعنی ،ازدواج و اھل مرد یعنیتأّھل 

 .)٤(مان دارندیه به آن اک یسانک یعنیآن و اھل اسالم 
ن و امثال آن یا دیه نسب و کھستند  یسانکاھل شخص «: گوید می یراغب اصفھان

 یسانکو اھل شخص در اصل  کند می مثل صنعت و خانه و شھر آنھا را با ھم جمع
 گفته یسانکند، سپس مجازًا به ک ن و خانه آنھا را جمع می کمس یکه کھستند 

افته یشھرت  صامبر یپ ۀوند دھد، و در خانوادینسب آنھا را به ھم پ یکه ک شود می

َما يُرِ�ُد ﴿ است: ھمسران او آمده ۀاست، چون در قرآن دربار ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ

َ
 .)٥(»]۳۳[األحزاب:  ﴾ۡ�َۡيتِ ٱأ

رود  یار مکبه  یسانک یو برا ...از اھل استآل مقلوب «: گوید می لفظ آل ۀو دربار

َوَءاَل ﴿ :فرماید می دارند. خداوند یبا فرد یا والئیو  یو قرابت یکیا نزدی یذات یژگیه وک
َشدَّ ﴿ :فرماید می و، ]۳۳[آل عمران:  ﴾إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�ٰنَ 

َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
 ۡلَعَذاِب ٱأ

ه کھستند  یه عالمانکاست  امبر أقارب او ھستند، و گفته شدهیو آل پ .]۴۶[المؤمن:  ﴾٤٦
 .)٦(»شناسند یاو را م

                                           
 .۱۱ج  ۳۰-۲۸العرب: ابن منظور ص  لسان -١
 .۴/۱۶۲۹الّصحاح: جوھری  -٢
 .۱۱أساس البالغة ص  -٣
 .۱/۱۵۰مقاییس الّلغة: احمد بن فارس  -٤
 .۲۸المفردات فی غرائب القرآن ص  -٥
 .۳۰و  ۲۹المفردات فی غرائب القرآن ص  -٦
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نان آن ھستند، و آل کت سای: اھل بگوید می معاصر یعیه شیمحّمد جواد مغن
دارد به  یتیه موقعک یشخص یجز برا »آل«او و اھل او ھستند، و لفظ  ۀشخص خانواد

 هکھود  ۀسور ۷۳ ۀیاست: اّول در آ قرآن آمده ۀیدو آت در یر اھل بکذ رود، و یار نمک

ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ :فرماید می ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
بر  یات الھکرحمت و بر« ﴾ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ :فرماید می هکاحزاب است  ۀسور ۳۳ ۀی، و دّوم در آ»ت بادیشما اھل ب َّ� 
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 

َ
خواھد  یھمانا خداوند م« ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

، و »دیزه نماکیو پا کبردارد و شما را پا )نان خانهکسا(ت یرا از شما اھل ب کیه ناپاک
در مورد  یدّوم ۀیل و آیم خلیت ابراھیاّول در مورد اھل ب ۀیه آکمفّسران اّتفاق دارند 

ت یت و آل بیو بر اساس قرآن مسلمانان لفظ اھل ب باشد می محّمدبن عبداللهت یاھل ب
است و  دهیآنھا علم گرد ین لفظ برایبرند، و ا یار مکبه  ص محّمد ۀخانواد یرا برا

سال با  ۳۷امبر اختالف نظر دارند و به ھر حال یمسلمانان در تعداد ھمسران پ
طالب و  یبن أب یه علکاق نظر دارند مسلمانان اّتف ...ھمسران خودش بسر برد، و

 .)١(باشند یت میاز أھل ب شنیفاطمه و حسن و حس
و  شود می ت در اصل به ھمسران گفتهیه اھل بک شود می روشنھا  این ۀو از ھم

است  یزین چیو ا شود می ار بردهکان و اقارب مجازًا به یکفرزندان و نزد یسپس برا
 ÷)میابراھ(ل الله ین لفظ در داستان خلیه اکھمچنان، شود می م ثابتیرکه از قرآن ک

اق یه خداوند در سکم بشارت آوردند یابراھ یبرا یه قاصدان الھک یاست، در وقت آمده

تُهُ ٱوَ ﴿ :فرماید می سخن
َ
َ�َٰها �ِإِۡسَ�َٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَ�َٰق  ۥۡمَر� ۡ قَآ�َِمةٞ فََضِحَكۡت فَبَ�َّ

ٌء َعِجيٞب  قَالَۡت  ٧١َ�ۡعُقوَب  نَا۠ َعُجوزٞ َوَ�َٰذا َ�ۡعِ� َشۡيًخاۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
َ
ِ�ُ َو�

َ
 ٧٢َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ َءأ

 ْ ۡمرِ  قَالُٓوا
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱ� ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ َ�ِيٞد �َّ

م و ید، پس او را به اسحاق بشارت دادیستاده بود، خندیه اکزنش « ،]۷۳-۷۱[هود:  ﴾٧٣
ن شوھر یم و ایزا یم یرزنین پیا در ایبر من، آ یعقوب، زن گفت: وایپس از اسحق به 

؟ ینک یا از فرمان خدا تعّجب میاست، گفتند: آ یبیز عجین چیر است؟ ایز پیمن ن

                                           
 .۴۴۷الشیعة فی المیزان ص  -١
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و بزرگوار  یباد، او ستودن یانت) ارزی) اھل خانه (اھل بیات خدا بر شما (اکرحمت و بر
 .»است

ار کم به یھمسر ابراھ ۀاش دربار هکت را با زبان مالئین لفظ اھل بیخداوند عّز وجّل ا
ن یز به این )٢(یاشانکو  )١(یعه و مفّسران آنھا امثال طبرسیش یاست، و علما برده

ن یاند. و ھمچن آورده یرو یگرید یھا لیبعد از آن به تأواگرچه  اند اعتراف نموده

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ :فرماید می یخداوند در مورد ھمسر موس َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
 ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

 .»...مّدت را به سر آورد و با زنش روان شد یچون موس« ]۲۹[القصص: 
ن مورد اّتفاق یعه در ای. و مفّسران شباشد می ھمسر او ÷یپس مراد از اھل موس

 نمل ھمسر او ۀدر سور یمقصود از أھل موس :هک گوید می یدارند و طبرسنظر 
 .)٣(باشد می

َما ﴿است:  ز آمدهین ۳۳احزاب/  ۀد در سوریت در قرآن مجین لفظ اھل بیو ھمچن إِ�َّ
ُ ٱيُرِ�ُد  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
را از  کیخواھد ناپا یھمانا خداوند م« ﴾ۡ�َۡيتِ ٱأ

اق داستان ھمسران یجز در س )تیاھل ب(ن لفظ ی. ا»ندکت دور ی) اھل بیشما (ا

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ ﴿ است: امدهین صامبریپ
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َفَ�  �َّ

 ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱَ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  َوقَۡرنَ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َما  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ -۳۲[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  �َّ

 ینرم د، پس بهید، اگر از خدا بترسیستیگر زنان نیشما ھمانند د ،امبریزنان پ یا«، ]۳۴
ده یاست به طمع افتد، و سخن پسند یه در قلب او مرضک ید تا آن مردیسخن مگوئ

، کردند می تین جاھلیشیه در زمان پکد، و چنانیخود بمان یھا د، و در خانهییبگو
امبرش ید و از خدا و پیات بدھکد و زید و نماز بگزارینکار مکخود را آش یھا نتیز

                                           
 .۳/۱۸۰مجمع البیان  -١
 .۴/۹۳الّصادقین منھج  -٢
سوره قصص و عروسی حویزی: نورالّثقلین  ۴/۲۵۰، سوره نمل و تفسیر قمی ۴/۲۱۱البیان  مجمع -٣

 .۷/۹۵و کاشانی: منھج الّصادقین  ۴/۱۲۶



 ٣٧  فصل اول: تعریف اهل سّنت و جماعت

 کند و شما را پاکرا از شما دور  یدیخواھد پل یت، خدا میاھل ب ید، اینکاطاعت 
د ھمانا یر شوکمتذ شود می شما تالوت یھا ه در خانهکمت را کو ح یات الھیدارد، و آ

به طور  کند می ات را تالوتین آین بار ایه اّولک یسک ی. برا»ر استیف و خبیخدا لط
ار برده کران به امبیھمسران پ یت جز براین لفظ اھل بیه اک شود می ارکآش یھیبد

 امبریخطاب به ھمسران پ یه و ماقبل و مابعد آن ھمگیاست، چون در صدر آ نشده
ر از ابن عّباس نقل ید بن جبیت سعیر از رواکحاتم و ابن عسا ی. و ابن ابباشد می

 .)١(است امبر نازل شدهیھمسران پ یه فقط براین آیه: اکاند  ردهک
و مقاتل  یلبکرمه و عطاء و ک: ابن عّباس و عگوید می ر خودیدر تفس یانکامام شو و

است فقط  ه وارد شدهین آیه در اکت یلفظ اھل ب :هکاند  ر گفتهید بن جبیو سع
امبر و محّل یپ ۀت (خانه) خانیمراد از ب :هکاند  باشند و گفته یامبر میھمسران پ

 .)٢(باشد می ونت ھمسران اوکس
شد و  لعائشه  ۀداخل حجر صامبر یپه کاست  ھم آمده یث بخاریو در حد

 »...نان خانه و کسالم بر شما سا« »اهللا ةهل ابليت ورمحأالّسالم علي�م «گفت: 
الم ورمح  وعليك«عائشه گفت:   صامبریپ ۀت، خانیضًا مراد از بیو أ، )٣(»اهللا وبركاته ةالسّ

 ست.یز یه با ھمسرانش در آن مک باشد می
باشند و  یم صامبر یقت ھمسران پیدر اصل و حقت یه مراد از اھل بکنیحاصل ا

ه کشوند، ھمچنان یلمه مکن یز مجازًا داخل ایفرزندان و عموھا و فرزندانشان ن
خود نموده و  )٤(ساءکرا داخل  ین و علیفاطمه و حسن صامبر یه پکاست  آمده
ه کمچنانه گرداند، ھیباشند تا آنھا را مشمول آ یت من میاھل بھا  این ایاست: خدا گفته
 یه شوند. و در بعضیآ خود قرار داد تا شامل یر عبایش عّباس و فرزندانش را در زیعمو
 باشند. یم صامبر یت پیاھل ب ۀلمکھاشم داخل در  یبن ۀه ھمکاست  ات آمدهیروا

                                           
 .۱۹و  ۱۸الشیعة وأھل البیت، احسان الھی ظھیر ص  -١
 .۴/۲۷۰تفسیر فتح القدیر: شوکانی  -٢
 بخاری، کتاب الّتفسیر. -٣
اند، مراجعه شود به تبدید  از حدیث شناسان حدیث کساء را موضوع و مجعول دانسته بسیاری -٤

که دالیل متعددی بر جعل  ۱۴۷و  ۵۰۶النیام از شیخ ابراھیم سلیمان الجبھان ص  الظالم وتنبیه
 بودن این روایت ارائه نموده است.
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را در نظر نگرفته و اھل  یو قرآن یلغو ین رفته و معانیان بر خالف ایعین شیکل
ه یو بق ن،یو فاطمه و حسن و حس یاند: عل ردهکصوص خنفر مامبر را در چھار یت پیب

ر از یغ یاند و تمام اوالد عل ردهکھم اختراع  یگریاند و دوباره روش د را خارج نموده
ه و یمثل محمد بن حنف یفرزندان عل ۀیاند. مثًال بق ت اخراج نمودهین را از اھل بیحسن

و فرزندان آنھا را از  ییحیدالله و یعبدالله و عبر و عمر و عثمان و عّباس و جعفر و کابوب
نفر به  ۱۹ا ی ۱۸ه تعدادشان ک یدانند، و دختران عل یت نمیز از اھل بیزن و مرد ن
دختران  یاند، و حت ت اخراج نمودهیز از اھل بیباشند ھمه را ن یات میاختالف روا

لثوم و فرزندان کاّم نب و یدانند، ز یت نمیز از اھل بیرا ن صفاطمه دختر رسول خدا 
ن فرزندان حسن بن یاست، و ھمچن یبین روش عجیشمارند، ا یت نمیآنھا را از اھل ب

ر که با آنھا ھمفکن را ین فرزندان حسیدانند و ھمچن یت خارج میرا از اھل ب یعل
ن را مّتھم به فسق یاز فرزندان حس یاریاند!! و لھذا بس ردهکت خارج یستند از اھل بین

 اند. فر و ارتداد نمودهک یدروغ و حت و فجور و
ت خارج یر از فاطمه و فرزندان آنھا را ھم از اھل بیز غیامبر را نیو سه دختر پ

ه نه بر وفق زبان عرب است و نه با عرف کاست،  یا م ظالمانهین چه تقسیاند. ا ردهک
ان جز یعیر شیظھ یخ احسان الھیح به قول شیق و صریر دقیخواند. پس با تعب یعرب م

 ۀتسع ۀائّم  ۀیت حسن و بقیو نصف شخص یت علیت فاطمه و نصف شخصینصف شخص
 .)١(نند!یب یخود را نم

ت یدرست اھل ب یان، و آنست معنایعیان شیت در میاھل ب یقینست مفھوم حقیا
 م.یردکر که ما ذک

                                           
 .۲۰و۱۹الشیعة وأھل البیت، ص  -١



 
 

 :فصل دوم
 )١(تشّیع و شیعیان اّولّیه

 یاصل یع در صدر اسالم جز در معنایعه و تشیش ۀاربرد واژکه قبًال گفته شد کچنان
اربرد کنبود ، و  یگریز دیبود چ می یارکو ھم یرویو پ یه عبارت از دوستکآن 

ومت و خالفت اختالف نظر کمسائل حه در ک یز جز بر أحزاب مخالفیآن ن یاسیس
و  یاربرد آن بعد از شھادت عثمان در وقت اختالف علکداد، و  یداشتند رخ نم

ه یان معاویعیه شیو به انصار معاو یان علیعیش یه به انصار علکع شد یشا بهیمعاو
او را  یعه) علی. حزب (ششود می ار بردهکحزب ب یقًا به معنایشد، و امروز دق یگفته م

 تیو حما یطرفدار یه از علیدانستند و در مقابل معاو یسته میخالفت شا یراب
 یجا یه قاتالن عثمان در ارتش علکنیه به خاطر ایعه) معاوی، و حزب (شکردند می

آنھا را قصاص  یاگر عل :گفتند یند و مکرد نمی ت اعترافیگرفته بودند به آن احّق 
عت خواھند نمود. یگردن نھاده و با او ب ر بگذراند به خالفت اوینموده و از دم شمش

ه را ی، معاوسیه از طرف علک یسانکه در جواب یمعاو اند، ردهکت یّرخان رواؤه مکچنان
 خواندند پاسخ داد:  یوستن به جماعت و طاعت میبه پ

، و اّما باشد می ه با ماکاّما جماعت  د،یجماعت خوانده ا اّما بعد، شما مرا به طاعت و
نموده است، و او  کمکشتن عثمان که در کم ینما یرویپ یچگونه از مرداطاعت، 

م، ینمائ یم و او را مّتھم نمینک یاو را رّد نم ۀشته است. و ما گفتکه او را نکپندارد  یم
م و سپس ما به یشکن به قاتالن عثمان پناه داده است، آنھا را به ما بدھد تا آنھا را بیکل

 .)٢(مدم آیاطاعت و جماعت درخواھ

                                           
شھید احسان الھی ظھیر  ۀشیعة والّتشیع، فرق و تاریخ) ازعالممنبع اصلی این فصل از کتاب (ال -١

ھای تحقیقی متعّددی در مورد مذاھب و فرق  باشد که از علمای بزرگ پاکستان بود و نوشته می
 مزدوررژیم ایران در پاکستان ترور شد.ھای  دارد و به دست تروریست

الکامل: ابن اثیر  ،۶ص ۵یخ طبری جتار ،چاپ بیروت ۲۵۷ص ۷البدایة والّنھایة: ابن کثیر ج -٢
 .۲/۲۹۰ج
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قاتالن  :دیز پاسخ داد: به او بگوئیبودند ن یعل ۀه فرستادکو به ابوالّدرداء و ابوامامه 
 .)١(ردکعت خواھم یه از اھل شام با او بکھستم  یسکن ی، من اّولدعثمان را به ما بدھ

عت یب یه فرستاد و از او تقاضایمعاو یربن عبدالّله را به سوی، جریه علک یو ھنگام
ه عمروبن عاص و بزرگان اھل شام را خواسته با آنھا مشورت نمود، آنھا از یمعاونمود: 

ا آنھا را در ید و یقاتالن عثمان را قصاص نما یا علیه کنیعت امتناع نمودند مگر ایب
 .)٢(ندیارشان گذارد تا قصاص نمایاخت

رساندند،  ین خبر را به علیبازگشته ا یش علیه ابوالّدرداء و ابوامامه پک یو ھنگام
 :گفتند یم یرون آمده و ھمگیب یادیز ھای گروه د!ینیب یه مکھستند ھا  این گفت: یعل

 !)٣(اندازدیب ه خواست ما را دورکم، ھر یما قاتالن عثمان ھست
 امبریه پکم یستین یو علل جنگ دو گروھ یسیخ نویل و تارینجا در صدد تحلیما ا
 ۀعین دو گروه شیاز اھریک  هک )٤(ده استین نامیبزرگ از مسلم یآنھا را گروھھردو 

بود،  یاسیاختالف س یکن آندو فقط یه نام گرفته بودند، و اختالف بیمعاو ۀعیو ش یعل
ه کدانستند چرا  یبرتر م او را با توّجه به سوابق درخشنده اش أحق و یان علیعیش
و گروه ، )٥(بود دهیز به اتمام رسیعت با مشورت اھل حّل و عقد از مھاجران و انصار نیب

دانستند چون خواستار خون امام مظلوم عثمان بن  یتر م ستهیه را شایمعاو یگرید
 .صامبرین بود و ھم داماد پیسّوم مسلم ۀفیه ھم خلکبود  سعّفان

ان آل یعیعّباس به عنوان ش یو بن ین علیحزب متحد ب یکع بر یھمچنان لفظ تش
 ۀدربار یاسیس ۀینظر یکانگر ین بیشد و ا یه اطالق میام یان بنیعیمحّمد در مقابل ش

                                           
 .۷/۲۵۹البدایة والّنھایة  -١
 .۷/۲۵۳البدایة والّنھایة  -٢
این بود که در آن شرایط، با وجود اینھمه مّدعیان قتل  س(عذر علی ۷/۲۵۹البدایة والّنھایة  -٣

 توان آنھا را قصاص کرد ؟!).عثمان، چگونه می
حضرت حسن فرموده است که بین دو گروه بزرگ از مسلمانھا پیامبر این جمله را در مدح  -٤

 گرداند. خداوند او را سبب صلح آنھا می
) سند و مدرک امامت خود را ھمین بیعت دانسته ۳۶۷نھج البالغه (ص ۶و خود علی در نامه  -٥

اّتفاق شوری از آِن مھاجران و انصار است، و اگر برکسی «است، نه امر آسمانی و می فرماید که: 
نموده و او را به امامت اختیار نمایند، رضای الھی در ھمان است، و اگر کسی با طعن و بدعت بر 
آنھا خروج نماید او را باز گردانده و اگر امتناع نماید با او به خاطر پیروی از راه غیر مؤمنان قتال 

 ».نمایند
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ن خالف بعد از یه اّولکم یدان یگشت، و ما م یومت مکح یه متولّ کبود  یم یسکت یأحّق 
عت ین با بیکن رخ داد، لیدر مورد خالفت و امامت مسلم ص وفات رسول خدا

 سیو سپس با عل سسپس با عثمان سمسئله حّل شد، و بعد از او با عمر سرکابوب
ر خالفت و امامت او کمن یسانکاختالف نمودند،  ید، و مردم در مورد علیعت گردیب

معتقد به  یسانکار نمودند و یاخت ینیطرف شدند و گوشه نش یب یسانکگشتند و 
ز در مورد طلحه و ین سی. و در روزگار علکردند می تیخالفت او گشته و از او حما

 .)١(رخ داد یاختالف و دو دستگه یو جنگ با معاو یو جنگ آندو با عل بریزب
در موضع دفن رسول خدا، و  یداد، مثل اختالف رأ یه رخ مکاختالف نظرھا  ۀھم

شد،  ین اختالف نظرھا برطرف میات، با بازگشت به قرآن و سّنت اکن زیا جنگ با مانعی
 مید و مسلمانان را به دو گروه بزرگ تقسیان نرسیبه پا ه ھرگز حّل نشد وک یجز اختالف

و  ین علیه اختالف بکردند کن سوء استفاده را از آن یشترین بینمود و دشمنان د
دام مذھب کچیه ھکباعث نشد  یاسین اختالف سیه اکم ینک یرار مکه بود و تیمعاو
ا ثوابت قرآن و سّنت را ید، و ین نمایداخل د یدیجد یجاد نموده و باورھایا یدیجد

ان مھاجران و انصار و یان بعدھا ساختند، در میعیه شکس آنچه کبرع یند، و حتّ کار کان
و  یا لهیقبھای  و تعّصب یدستگ نه و دوکیو بغض و  یچگونه دشمنیامبر ھیاران پی

 وجود نداشت. یو قوم ینژاد
ن باورھا و اعتقادات یا یعل ۀیان اّولیعیه شکر است کته قابل ذکن نیژه ایبه و

ار کف قرآن و انیرسول و ھمسران او و تحراران یآن بغض  یه مبناکرا  یان امروزیعیش
عبدالّله بن  یھود به رھبری ین باورھا را احزاب سّر یه اکنداشتند، چرا  باشد می سّنت
ردند، و کت یحیه با مسکنند ک یارکع نمودند تا با اسالم یوارد تش یمنیسبأ 

 یآنھا به جا یبرا یدین جدیرد و دکران یت را ویصل نصراناأل یھودیه پولس کھمچنان
رار کخواست در اسالم ت ین تجربه را میز ھمیح ساخت، ابن سبا نین حضرت مسید
ر و یین تغیه اکرد کدگرگون  یلّ کع را بطور ین تشید، و بنا برایع پوشیند، و لباس تشک

 م داد.یتاب مفّصًال شرح خواھکنده یرا در صفحات آ یدگرگون
و  ین علیه بک کیاختالف دردنا هکن موضوع قابل مالحظه است ینجا ایدر ا 
آن (د یانجامین یشگیو بغض ھم یدائم ۀق و قطع صلیر و تفسیفکه رخ داد به تیمعاو

                                           
 .۱/۳۹مقاالت اإلسالمیین، اشعری  -١
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مان یا از دو حزب معتقد به اسالم و یکه ھرکبل )اند! م نمودهیان ترسیعیه شکچنان
ه امام حسن کرا  یارکند و نمود می نیدر اصالح ذات الب یگر بودند و سعیطرف د
پندارند امام  یع میتش یان امروزیه مّدعکن راستا بود و اگر چنانیداد در ھمانجام 

با او  ، وکرد نمی بود با آنھا صلح یانش میعیه و شیا فسق معاوی و فرکحسن معتقد به 
 .)١(داشت ز با آنھا وصلت و دامادی نمیینمود، و ن عت نمییب

سه یار دسکمخصوص و اف یه باورھایع اّولیتش یه مدلول و معناکنیموضوع ا ۀخالص
ر بودند، اّما کھم ف یه با علکنبودند  یاسیحزب س یکه جز یان اّولیعیزی نبود، و شیآم

، سهیّرم الّله وجھه و تنازل حسن از خالفت و صلح او با معاوک یبعد از شھادت عل
ر کلش ۀن و فرماندیه امام حسن و امام حسکه گشتند، ھمچنانیع معاویمط یروان علیپ

ل آن را آورده یعه به تفصیتب شکار را انجام داده و کن یس بن سعد علنًا ایق آنھا
ان او یعیه و شین پشت سر معاویحسن و حس یان به رھبریعی، و بعد از آن، ش)٢(است

 .)٣(رفتند یدار آنھا میو به د کردند می ا قبولینماز خوانده و از آنھا ھدا
 ھودی ویاز آراء  رده و دگرگون شد، وکر ییتغ یلّ کع به یاّما بعد از آن عصر تش

ام کانتقام از ح ومت وکرسی حکدن به یبه خاطر رس د ویزرتشتی متأثرگرد حی ویمس
ه تظاھر ک یسانکره افتاد و از یغ ان ویزرتشت ان ویھودیتوطئه  ر وکمسلمان در دام م
ن فتنه بازان یا ۀدند متأّثرشد و سردستیچ ین در باطن توطئه میکبه اسالم نموده ل
گرفتند، و  یجا یر علکروان او در لشیاری از پیه بسکبود  یھودیعبدالّله بن سبأ 

 یعل ۀعیروان ابن سبا نه شین به ھر حال پیکردند، لکه رخنه یر معاوکھم در لش یبعض
ھای  مختّصات و برنامه یه داراکبودند  یه گروه مستقلّ که. بلیمعاو ۀعیبودند و نه ش

ه ھر وقت کھا بودند  نی، و ھمگرفتند می یودند و از آب گل آلود ماھخاّص خودشان ب
 عیدند، اگرچه آنھا تظاھر به تشیدم یشدند، آتش فتنه م یم یکدو گروه به صلح نزد

 یاری و فساد و افساد بود و حتّ کمنّظمشان خراب ۀارشان و برنامکن یکل کردند می

                                           
 خاّصی بررسی خواھیم نمود. این موضوع را در فصل -١
 .۱/۳۵۹، جالءالعیون / مجلسی ۳۱۶متتھی اآلمال ص ۱۰۲رجال الکشی ص -٢
، ۱۹/ص۶. فروع الکافی : کتاب العقیقة ج۳۷۶جالءالعیون : ص ،۱۵۰-۸/۱۵۱البدایة والّنھایة  -٣

 .۵/۸۶طبقات ابن سعد 
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و ھم عثمان  یه ھم علکدانند  یز میخوارج ناد یآنھا را اساس و بن )١(از محّققان یبعض
 ر نمودند. یفکه را تیو ھم معاو

ن بردن یه ھدف آنھا از بکه ھّم و غم آنھا فقط اسقاط خالفت عثمان نبود بلکچرا
زدگرد ی ۀن ھمان برنامیه در واقع اکبود،  یاسالم و توّقف فتوحات اسالم یدولت نوپا

شان  د در داخل خانهیبا ه سربازان عمر راکرد کنفرانس شھر دماوند اعالن که در کبود 
نند که توانستند آتش فتنه را در عھد عثمان روشن ک ین وقتیو بنا برا. )٢(مشغول نمود

ن موضوعی یا دند، ویدند، و با او جنگیز شورین یو او را به شھادت برسانند بر خود عل
 ارکبدون علم انآن را  جاھل ا نادان وی ر حق وکمن مجادل و ه جز معاند وکاست 

 .کند نمی
 یان مبّر ین فتنه جویه و مخلص از ایان اّولیعیه شکنیست اید نیه قابل تردکآنچه 

 یان علیعین شیکجست. ل یم یزار بود و تبّر یه امام و رھبرشان از آنھا بکبودند ھمچنان
ان یعیس شکبودند، برع یوفا و ترسو و تنبل و دور از شجاعت و جوانمرد یغالبًا ب

و امانت در آنھا غالب بود و  یه وفاء و اخالص و مردانگکه یان معاویعیا شیعثمان و 
وه داشته و آه و کانش شیعیمانندش از دست ش یبا جرأت و شجاعت ب سین علیا بنابر

د و من با یشناخت یه شما مرا نمکاش کبزدالن  نامردان و یگفت: ا یرد و مک یناله م
 یان خود رأید و با عصیردکشد، قلب مرا پر از غم کخدا شما را ب ...شدم  یشما آشنا نم

و . )٣(ستی: فرزند ابوطالب در جنگ خبره نگوید می شیه قرک ید تا حّد یمرا تباه نمود
ه بحّق کنینه به خاطر اھا  این هک: به خدا قسم گوید می هیان معاویعیدر مقارنه با ش

ه به خاطر اطاعتشان از باطل و اطاعت از کبل کنند می سزاوارترند بر شما غلبه
ھا از ظلم رھبران خود  گردند، مّلتیروز میشما از حّق من بر شما پ یوتاھکرھبرشان و 

د و به یرفتیم دارم، شما را به جھاد خواندم نپذیت خود بیترسند و من از ظلم رع یم
د، یوش ندادغام فرستادم گیتان پیبرا یانه و علنید، و مخفیدیشما ندا دادم نشن

از افرادش عوض  یکیه ده تن از شما را با یاش معاوک ...د یردکردم قبول نکحتتان ینص
 .)٤(ردک یم

                                           
 .الّشیعة والّتشیع -١
 .۴راھیم سلیمان الجھبان ص تبدید الّظالم وتنبیه الّنیام: شیخ اب -٢
 )۲۷. (خطبه ۶۷نھج البالغة: ص  -٣
 .۱۵عمدة الّطالب فی أنساب آل ابی طالب ص  -٤
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، به یه برادر بزرگتر علکنست یا یان علیعیش یوتاھکل خذالن و ین دلیبزرگتر
 .)١(وستیه پینمود و به معاو کرا تر یان او بود، علیعیه از بزرگان شکل ینام عق

د ینمود، و شا یرا مخف یخیع تاریوقا شود نمی هکن چه نمودند؟ یحسن و حساّما با 
ان یعیش ینه الزم باشد، و اما از عدم صدق و امانت و راستین زمیدر ا یبحث مستقلّ 

 یروان جعفربن محّمد صادق اعتراف نموده است به طوریاز پ یکیه کن بس ی، ھمیعل
ه ک کنم می تعّجب یسانکمن از  :هکبه ابوعبدالّله گفتم «: کند می تیروا یافکه در ک

صدق و امانت و وفاء  یت فالن و فالن را دارند، و دارایستند و والیشما ن یموال
 :گوید می ن آن صدق و امانت و وفا را ندارندیکت شما را دارند لیوال یباشند، و افراد یم

ه از کت امامی یس به والکھر :ره شد وگفتین برمن خیخشمگ ابوعبدالله برخاست و
اورد یمان بیت امام الھی ایه به والکسی ک ن ندارد ویاورد دیست روی بیطرف خدا ن

 .)٢(»ستیمورد سرزنش ن
نباشد  -ونیافراط- -ونیافراط-ه از ُغالتکامامی  ۀعیاز قرن دوم ھجری به بعد ش

بقول -شده بعد ازآنیمه سابقا در نزد آنھا غلو شمرده که آن چه کنیبرای ا وجود ندارد،
: ھر گوید می م جبھانیخ ابراھیلھذا ش ات مذھب گشته است،یاز ضرور -عییممقانی ش

 روییه از آرائی پکنی، برای اباشد می سبأی یکا در بطن آن ین یعی در روی زمیش
ه از پولس کنصرانی  ه به ھرکمؤسس آنھا ابن سبأ بوده است، ھمچنان بانی و کند می

تابع ھر - ندکروی یاسالم پ ه ازکس کذا به ھرکھ ، وشود می ی گفتهند پولسکروی یپ
 یکع باشد یتش رو رفض ویه پکس کذا ھرک، ھشود می مسلمان گفته -مذھب فقھی باشد

انی و.... یا بیلی یا اسماعیا خطابی یا امامی یه سبأی کنیولو ا باشد می رانگر ملحد صفتیو
ه به کنیمگر ا شود نمی درست شمرده ۀعیش یکه انسان در نزد آنھا کنیبرای ا باشد،

 د.ید نمایترد و کامبر شیان سنت پیراو تاب آن وکحامالن آن و اسالم و

 تشّیع و سبأّیه

 تمانکخود را از آنھا  یتینارضا یه داشتند و علک یه با تمام اوصافیان اّولیعیش
نداشتند، و نه قائل به  یمسلمانان اختالف ۀیار و عقائد با بقکاف ۀین در بقیک، لکرد نمی

                                           
 .۱/۲۷۳أصول الکافی  -١
 .۴۳، و الّشیعة والّتشیع ص ۱/۲۳۷أصول الکافی  -٢
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ند قرآن قابل فھم کاّدعا ھرکس  :هکگفتند  یم ینیف قرآن بودند و نه مثل خمیتحر
ر کفھمد. و نه من یگر نمید یسکاست غرق در جھل است و قرآن را جز امام معصوم 

ر فضائل آنھا بودند، و کو من کردند می ریفکامبر را تیاران پی ۀیامبر بودند و نه بقیسّنت پ
 یخاصّ ھای  مسلمانان نداشتند و نه مراسم و عبادت ۀیر از مذھب بقیغ یذھب خاصّ م

د و خمس و متعه و یو تقل یو قبر پرستھا  یرزنیو زنجھا  ینه زنیداشتند و نه س
مسلمانان و پشت سر آنھا نماز  ۀیه با بقکان آنھا رواج داشت، بلیدر م کرذلیغ
و  کردند می رفتند و با دختران آنھا ازدواج یخواندند، و تحت امارت آنھا به حّج م یم

ز و از یآم سهیار دسکه از افک یسانکآوردند، جز  یدختران خود را به ازدواج آنھا در م
انش خارج شدند، یعیو ش یم و از راه علیھودی متأّثر شدند و از راه مستقیھای  توطئه

 یقرآن از آن خبره نه در کدرست نمودند  ینیه، و در اسالم دیمثل خوارج و سبأ
 گفته است. یزیآن چ ۀامبر درباریھست و نه پ

ن بعد از یکاست، ل ن نقل نشدهیر از ایه غیان اّولیعیاز ش یکچ یم از ھیه گفتکچنان
متأّثر شدند  یار و آرائکاز آنھا از اف یاریع عوض شد و بسیتش سنیشھادت امام حس

رده کمنتشر  ِفَرق ضاله ۀیو بقان یه و مجوسیابن سبأ و سبأآن را  که سموم خطرناک
ردند کچنان غلّو  یسانکان آنھا شروع شد، یه تفّرق و تشّتت در مکنجا بود یبودند. و ا

در  یو افراد، )١(ده شدندینام -ونیافراط-متجاوز بود و آنھا ُغالت یه از ھر حدودک
بود در آن  یه البته اعتدالکده شدند، یش گرفتند و معتدل نامین باطل راه وسط پیا

 کز مشتریچ یکدر  ین ھمگیکقت باشد، لیه اعتدال در حق و حقکنیباطل، و نه ا
روان یمثل غالب پ یان اصلیعیدند، جز شیار ابن سبأ گردکرو اف ه دنبالهکنیشدند و آن ا

 جستند. یه تبّر یه از سبأک سیدبن علیز
آن با تمام  یھا رشتهمن، یان یھودیو  )٢(انیت زرتشتکه با مشارکبود  یا ن توطئهیا

و  سآغاز شد و بعد از آن به شھادت عثمان سبود و از شھادت عمر ده شده یچ کیریز
نون کرد و تا کن را متفّرق یت وحدت مسلمید، و در نھایانجام سیبه شھادت خود عل

به شّدت  یه و خمس و قبرپرستیداران تق ادامه دارد، و پرده ین تفرقه و دو دستگیز این
                                           

 شد، امروزه از ضروریات گویند که: تمام آنچه که جزو غلّو شمرده می شیعیان امروزی خود می -١
از یھود و نصاری  -افراطیون-گوید: ُغالت است، در صورتیکه امام جعفر صادق می مذھب شده

 باشند. بدتر می
 نقش زرتشتیان ایرانی و ھمکاری آنھا با یھود نیاز به بحث و کتاب مستقّلی دارد. -٢
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از خرافات  یزنند) و دور ینه میبه سآن را  ن (اگر چه سنگیمسلم یقیحقاز وحدت 
ن ینون به راه دکه تا ک یعیترسند و ھر مصلح و عالم ش یه نانشان در آنست) مک(

 است. شده یت خرافیروحان یھا انتیترور و خ ۀاست، طعم گام برداشته یقیحق
ق یداشت عبارت بود از تفر یھودی ۀشیه بدان اشاره شد و رکتوطئه  یھدف اصل
ان مسلمانھا و افساد یدر م یشکریو شمش یزیھا و خونر ن و نشر فتنهیوحدت مسلم

ه کنیبدعت تا ا اباحی گری و نشر الحاد و ل آن، ویف و تبدیردن و تحرکن و خراب ید
ن یارھارا به بھترکن یه منحرف شد تمام اکھا  ع بعدیتش عت الھی معطل بماند ویشر
 ن مثالیران بھترینونی اکآلود  کنظام شر ر لفافه صدھا بدعت انجام داد، ویزلی در کش

ن یدیه بنا به اعترافات سردمداران خود نظام ھفتاد تا ھشتاد در صد مردم بک باشد می
 اند. شده

 یف شرعیالکاسقاط تھا  این ھدف :هکاست  م گفتهیاز قد )١(ینین امام اسفرایبنا برا
است و  ف شدهین شرع تحرین قرآن و ایه اکند یجو ینه مش عوام بھاین پیکبود ل

 !)٢(باشد می غائب یدرست آن نزد مھد
ه کست یمناسبت ن یم، حال بیا ردهکبه ابن سبأ  یفراوان یھا نون ما اشارهکتا 

او چه  ۀر مسلمانان درباریشناسان از مسلمانان و غ ست و موّرخان و فرقهکیم او یبدان
 اند؟ ت او گشتهیر شخصکستم منیھا در قرن ب یاند و چرا بعض گفته

 هیو سبأ أعبدالله بن سب
 :گوید می راجع به ابن سبا یامام ابوالحسن أشعر
 ۀد نفوذ و سلطین جدیه دکنیه به خاطر اکمن بود یان یھودیعبدالله بن سبا از 

آورد، اسالم  سبود. در زمان عثمان ین برد، ناراضینه و حجاز از بیان را در مدیھودی
 یرفت سع  ه میکد و ھر جا یوفه و شام را در نوردکحجاز و بصره و  یھا نیسپس سرزم

ه وارد مصر کنیشد تا ا ین موفق نمیک، لنمود می عقالن یسران و ب  کسب یدر گمراھ
د ییگو یه شما مکخود جلب نمود و گفت: من در شگفتم  یھا شد و نظر آنھا را به گفته

د، ھمچنان ینک یب میذکگردد و رجعت محّمد را ت یا باز میدنن یم به ایبن مر سی یع

                                           
فات مھّمی در الملک او را در نظامیه معین نمود و دارای تألی ابوالمظّفر شاھپور بن طاھر که نظام -١

 باشد. تفسیر و اصول فقه می
 چاپ بغداد. ۴۳الّتبصیر فی الّدین: اسفراینی ص  -٢



 ٤٧  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ه در کبود  یسکن یھا را قانع نمود، و او اّول یه بعضکنیرد تا اک یرار مکن گفته را تیا
 یوص یک یامبرین اّمت قول به رجعت را طرح نمود، سپس گفت: ھر پیان ایم

ه به ک یسکتر از  لماست، و ظا بوده صمحّمد یطالب وص یبن اب یاست و عل داشته
ست. و بعد اضافه نمود یاست، ن رسول نشسته یوص یرده و جاکت رسول عمل نیوص

د و اسلوب شما انتقاد یزیاست، به پاخ ردهکرا بدون حق قبضه  یه عثمان خالفت علک
له دل ینوسید، بدیر نمائکاز من یتظاھر به أمر به معروف و نھ ان عثمان باشد ویاز وال

دا نمود و یپ یرانکھمفھا  نقشه ھا و شهین اندید. و برای نشر ایآور یدست ممردم را به 
 یفه مظلومانه در حالیوست و خلیر به وقوع پیه تقدکنیرد، تا اکشھرھا  ۀآنھا را روان

 .)١(تاب خدا در مقابلش بودکه کشد  شتهک
 اضافهرده و کر کخ خود ذین موضوع را مفّصًال در تاریز ھمیّرخان نؤخ میش یطبر

رده و به کان عثمان جعل یوال یبجوئیدر انتقاد و ع ییھا ران او نامهکه ھمفک کند می
ار را انجام کن یز ھمیگر نید یران آنھا در شھرھاکفرستادند و ھمف یگر مید یشھرھا

ر از آن یردند. و ھدف آنھا غکن اخبار پر یشھرھا را از ا  ۀینه و بقیه مدکنیدادند، تا ا یم
ما از ابتالء برادران  ،هکگفتند  یم ینان ھر شھرک، و ساکردند می ه اعالنکبود  یزیچ

شھرھا بدانجا  ۀن اخبار از ھمیه اکنه یم، جز اھل مدیگر در امان ھستید یما در شھرھا
اند؟  تان آوردهیم برایا دهیه شنک یا اخباریآ ،هکدند یرفتند و پرس ش عثمان یآمد و پ یم

د یباش یمن م یاکشما شر ،هکدانم و به آنھا گفت  ینم یزیچ یه جز سالمتکپاسخ داد 
به شھرھا بفرست تا اخبار را  یبه نظر ما افراد مطمئن :د، گفتندیو اظھار نظر بنمائ

 بدیبن ز ۀوفه و اسامکرا به  ساورند، پس محّمد بن مسلمهیرده و بک یت بررسیبرا
 یرا به سو بمصر و عبدالله بن عمر یرا به سو ساسریبصره و عّمار بن  یرا به سو

بازگشتند  ین طرف و آن طرف روانه نمود، ھمگیز به ایرا ن یگریشام فرستاد و افراد د
عوام  یم و بزرگان اسالم و حتیدیرا ند یرکچ منیمردم ما ھ یبه جز عّمار و گفتند: ا

ر نمود یعّمار تأخ ، اماکنند می انشان به عدالت رفتاریآنھا در م یامرا ،هکگفتند  یآنھا م
سرح به آنھا  یاز عبدالله بن أب یا ه نامهکنیباشد تا ا د ترور شدهیه شاکو گمان بردند 

و خالدبن ملجم و  –ابن سبا  –از مصر از جمله عبدالله بن الّسوداء  یه افرادکخبر داد 

                                           
 .۱/۵۰مقاالت اإلسالمیین، أشعری:  -١
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ر و یثکو ابن  )١(اند ردهکخود جلب  یبن بشر، عّمار را به سو ۀنانکسودان بن حمران و 
 .)٢(اند ردهکن گفته را نقل یز ھمیر نیثابن األ

 کند می رده و اضافهکر کن موضوع را ذیز ھمیخ نیتار ۀانگذار فلسفیو ابن خلدون بن
ز یبن صامت ن  خت، و با ابوالّدرداء و عبادهیه برانگیه معاویه ابن سبأ ابوذر را بر علک

ه ابوذر را بر کنست یا :آورده و گفته یش معاویرد و عباده ابن سبأ را پکار را کن یھم
 .)٣(است ختهیه تو برانگیعل

ه کبود  یھودی یفرد )ابن سبأ(ابن سوداء «ه: کاست  او آورده ۀز دربارین ینیو اسفرا
ز ین یو طبر. )٤(»ندکن را خراب ین مسلمیخواست د یرد و مک یتظاھر به اسالم م

ر کشھر به شھر رفتن او و اجتماع با افراد ناباب ذ ۀاز اخبار ابن سبأ را دربار یا پاره
نه آورد، با یرا با خود به مد سه قاتالن عثمانکنیابن سبأ در مصر ماند تا ا. )٥(است ردهک

ثر ھزار نفر که حّداقل تعداد آنھا را ششصد نفر و حّداکچھار گروه از مصر خارج شد 
نه یمد یجنگ به سو یه براکد نیه اعالن نماکردند کن جرأت نیکل اند، و ردهکر کذ
 .)٦(ن تظاھر به قصد حّج نمودندیروند و بنا برا یم

د یین اخبار و تأیبعد از نقل ا یسرشناس مصر ۀسندینو ین مصریتر احمد امکو د
من یان عراق و کیار را از مزدکن افیه ابن سبا اکرود  یار میاحتمال بس :هک گوید می آنھا

سم یالیرا به سوی سوس ه ابوذرکن ابن سبأ بود یه اک کند می و اضافه. )٧(فرا گرفت
د یآ یخت، و آنچه از سرگذشت ابن سبأ بر میانگ یم ه عثمان بریو مردم را بر عل یکتحر

                                           
. (البته مقام عّمار یاسر و خدمات او به اسالم جای شبھه نیست و ۵/۹۹۰۹۸تاریخ طبری  -١

و اجتھاد خود عمل کردند. سوء نیت در توان گفت، او یا ابوذر فریب خوردند. آن دو به فھم  نمی
 کار ابن سبا بود نه در کار ایشان).

 .۷/۱۶۷البدایة والّنھایة  -٢
 .۲/۱۳تاریخ ابن خلدون  -٣
 .۱۰۹الّتبصیر فی الّدین: ابوالمظّفر اسفراینی ص  -٤
 .۵/۹۰تاریخ طبری  -٥
 .۱۰۴و  ۵/۱۰۳تاریخ طبری  -٦
 .۱۱۱-۱۱۰فجر اإلسالم ص  -٧
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ای را  ت مخفییران نمودن اسالم گذاشت و جمعیو یفروعی را برا اصول و ،هکنست یا
 .)١(ندیاو را منتشر نماھای  ان گذاشت تا بدعتیبن

 یهودیننده و مخّرب ک رانیار وکاف
از  یکیبود،  ان به ارث بردهیھودیه آنھا را از کابن سبأ  ی گرانه توطئه یھا شهیاز اند

ان را یعیان شیدر م یشناس  تاب فرقهکن یه اّولک ینوبخت یعنیعه یّرخان شؤن میتر یمیقد
 :گوید می نیاست، چن  نوشته
ر و عمر و عثمان و که از ابوبکباشند و او بود  یه: طرفداران عبدالله بن سبأ میسبأ«

ن یاو را چن ÷یعل :هکگفت  یرد و مک ینمود و اظھار برائت از آنھا م ییصحابه بدگو
رد، کاش بازخواست نمود، و او اقرار  ن گفتهیاو را گرفته و از ا یاست، عل دستور داده

 یسکا ین، آیالمؤمن ریام یا :هکرده و گفتند کپس دستور به قتل او داد، مردم اعتراض 
د؟ یشک یت شما و برائت از دشمنان شماست میت و والیومت اھل بکه طرفدار حکرا 

اند  گفته ÷یاران علیاز اھل علم از  یپس او را به طرف مدائن روانه نمود، و گروھ
رد و کار یرا اخت ÷یت علیبوده و مسلمان شد و وال یھودیه: عبدالله ابن سبأ ک

بود، و بعد  ÷یوشع بن نون بعد از موسیبودن  یبود قائل به وص یودھیه ک یھنگام
ه کاست  )٢(ین فردیھمان مقوله را اظھار نمود و او اّول ÷یعل ۀاز اسالم خود دربار

جسته و  یتبّر  –صحابه  یعنی –را مشھور نمود و از دشمنانش  ÷یت امامت علیفرض
اند  ان مخالفت نمودهیعیبا ش هک یسانکه کنجاست ینمود، و از ا یمخالفتش را علن

 .)٣(است ت گرفته شدهیھودیاز  –ع یتش یعنی –ان یاصل رافض :هکاند  گفته
د، ییگو ید گفت: دروغ میدر مدائن به ابن سبأ رس یه خبر وفات علک یو ھنگام 

د باز ینکز اقامه ید و ھفتاد شاھد عادل نیاوریمان بیسه براکیاگر رأس او را در ھفتاد 
 .)٥(»ن گرددیزم که مالکنیرد تا ایم یاست و نم )٤(او نمرده :هک گوییم می ھم

                                           
 .۲۶۹اإلسالم ص فجر  -١
کند که: ابن سبا اّولین فردی  گوید و اعتراف می مالحظه شود که عالم و مؤّرخ شیعی خود می -٢

 است!! است که فرضیت امامت علی را مشھور نموده
 تر از این. چه اعترافی صریح -٣
 برایش مرگ و حیات علی مھم نیست. کند و چون ابن سبا اھداف شوم دیگری را دنبال می -٤
 چاپ نجف. ۴۲-۴۱: نوبختی ص ةفرق الّشیع -٥



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٥٠

تب کن یتر میه قدکعه یرجال قرن چھارم ش یاز علما یّش کز الیبن عبدالعز ابو عمرو
عبدالله بن سبأ  ۀدربار یمتعّدد یھا تیر درآورده است روایتحر ۀآنھا را به رشت یرجال
 است: ردهکار او را نقل کو اف

دم یشن ÷از ابوعبدالله :گوید می هک کند می اسناد خود از ابان بن عثمان نقلبا 
ت یربوب یاّدعا ÷نیالمؤمن ریام ۀه دربارکگفت: لعنت خدا بر ابن سبأ باد  یه مک
ه بر ک یسکبر  یع خداوند بود، وایمط ۀبند ÷نیرالمؤمنیه امکرد. به خدا قسم ک یم

خودمان  ۀه ما خود دربارک گویند می ییزھایما چ ۀدربار ید، افرادیما دروغ بگو
 ۀو با اسناد خود از ابوحمز. )١(مییجو یم یشگاه خداوند از آنھا تبّر یم، ما در پییگو ینم

گفت: لعنت خدا بر  یم )ھمایصلوات الله عل( نیبن الحس یه علک کند می نقل یثمال
بدنم راست شد،  یر عبدالله ابن سبأ نمودم و موکد، من ذیه بر ما دروغ بگوک یسک

ه کاست  بوده یکین ۀبند ÷یند، والله علکاست، خدا لعنتش  گشته یمیامر عظ یمّدع
رامت را جز کامبر و آل او یاست و پ رامت او جز در اطاعت خدا و رسول نبودهکارزش و 

 کند می دوباره با اسناد خود از ابوعبدالله نقل یّش کاند. و  ردهکحاصل ن یبه اطاعت الھ
 ه بر ما دروغکشوند  یدا میپ یانیم و دروغگویراستگو ھست یتیاست: ما اھل ب  ه گفتهک

نند. رسول کاعتبار  یان مردم بیتا با دروغ خود سخن راست ما را در م گویند می
ّذاب بر او دروغ ک ۀلمین خلق بود و مسیتر ن مردم و از صادقیاز راستگوتر صخدا

ن افراد بود و عبدالله بن یبعد از رسول خدا از راستگوتر ÷نیر المؤمنیبست و ام یم
رد، و بعد از آن ک یت میب سخنان صدق او فّعالیذکبست و در ت یسبأ بر او دروغ م
ت یه قائل به فرضکاست  یسکن یه ابن سبأ اّولکرده کرار کرا ت یھمان سخن نوبخت

 .)٢(الخ ...است امامت گشته
: عبدالله بن سبأ گوید می مشھور خود یرجالتاب کدر  یعیش یحلّ  یحسن بن عل
، باشد می خدا ÷یه علکرده کنبّوت شده و اّدعا  یفر بازگشته و مّدعکغلّو نموده و به 

ه کرد، و ھمراه با ھفتاد نفر کن توبه نیکند لکسه روز به او مھلت داد تا توبه  ÷یعل

                                           
کنند و آنھا را متصّرف در  می کند که درباره أئمه غلوّ  آیا این سخن به خمینی و امثال او صدق نمی -١

 شود؟ دانند، آیا تبّری آنھا شامل اینھا نیز نمی ھستی می
 .۱۰۱-۱۰۰رجال الکّشی ص  -٢



 ٥١  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

عه یمتأّخر ش ۀه از ائّم ک یانو مامق. )١(است ردند آنھا را آتش زدهکن اّدعا یاو چن ۀدربار
 .)٢(است ردهکز نقل ین مطالب را نیھم باشد می در علم رجال

مصر رفت و تظاھر به  ی: عبدالله بن سبأ به سوگوید می زیالّصفا ن ةروض یرانیامؤّلف 
نان آنھا به او شروع به یب او خوردند، و بعد از اطمیه مردم فرکنینمود تا ا یعلم و تقو

است و  داشته ییفه و وصیخل یامبریه: ھر پکنیو مذھب خود نمود به ا کاظھار مسل
ظلم نموده و حّق  یه مردم بر علکنیست، و این یسک یرسول خدا جز عل ۀفیو خل یوص

نند ک یاریرا  یده و علیشکعت عثمان دست یمردم از ب ۀد ھمیاند و با ردهکاو را غصب 
 .)٣(دندیمتأّثر گشتند و بر عثمان شوران از آراء و اقوال او یاز مصر یاریو بس

ه: ک کند می ن مطلب را آورده و اضافهیز ھمین یعیش یعالم رجال یو استرآباد
ه خبر به ک یخداست، وقت یه علکپنداشت  ینبّوت نموده و م یعبدالله بن سبأ اّدعا

، یتو او ھست :رده و گفتکد او را خواسته و سؤال نمود، او اقرار ین رسیرالمؤمنیام
ن کن گفته بازگرد و توبه یاست، از ا ردهکر یطان تو را تسخیش :ن به او گفتیرالمؤمنیام
 .)٤(رد، سپس او را آتش زدکنمود، او توبه ن ین او امتناع نمود، سه روز او را زندانیکل

شارح  یمعتزل -ریخ احسان الھی ظھیعی غالی بقول شیش- دیالحد ین ابن ابیکل
 یرا بعد از وفات عل یت علیابن سبأ ألوھ :گوید می است ون ینھج البالغه مخالف ا

آتش زدن آنھا  یعنی، )٥(ه نام گرفتندیه سبأکردند ک یرویاز او پ یمطرح نمود و گروھ
 د او نموده وییتأ یتا حدود یاھل سّنت عبدالقادر بغداد ی، و از علماشود می رکرا من

را در آتش انداخته  یحابش، بعضبه خاطر شماتت اھل شام، و اختالف اص :هک گوید می
ه ک ید نمود و ھنگامیه امتناع نمود. ابن سبأ را به ساباط مدائن تبعیو از سوزاندن بق

 یو عل یاست در صورت عل بوده یطانیه مقتول شکد شد ابن سبأ مدعی شد یشھ یعل

                                           
ازات آتش زدن چنانکه پیش از این گفتیم مورد چاپ ایران. مج ۴۶۹کتاب الّرجال: حّلی ص  -١

است!  ای از روایات آمده که ابن سبا بعد از شھادت علی زنده بوده تردید است به ویژه که در پاره
گویند که: ابن سبأ مکار بوده و این شایعه را ایجاد  می کنند می البته آنھایی که این روایت را قبول

 بدست نیامد و لھذا حضرت علی او را تبعید نمود. کافی ۀنمود ولی برعلیه خودش ادل
 چاپ ایران. ۱۸۴ص  ۲تنقیح المقال ج  -٢
 چاپ تھران. ۲۹۲ص  ۲ج  –فارسی  –تاریخ روضة الّصفا  -٣
 .۲۰۳منھج المقال ص  -٤
 .۳۰۹ص  ۲شرح نھج البالغة ج  -٥



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٥٢

است و اّدعا نمود،  به آسمان رفته ÷میبن مر یسیه عکاست، ھمچنان به آسمان رفته
اند، خوارج  دروغ گفته یسیشان راجع به قتل عیان در اّدعایان و نصرانیھودیه کھمچنان

 یھود و نصاریه کاند، بل دروغ گفته یقتل عل ۀز در اّدعاء خود دربارین )١(و نواصب
ن یاست و ھمچن به شدهتشان مشیبر ا یسیه با عکاند  دهیرا بر سر دار د یشخص

شان یده و بر ایشته دکرا  یاست شخص شان مشتبه شدهیار بر اکز ین یمعتقدان قتل عل
گردد و از  یا باز میاست و به دن ردهکبه آسمان صعود  یه علکاست بل مشتبه شده یبا عل

ان یدر م یعل ،هکاند  ه پنداشتهیاز سبأ یدشمنانش انتقام خواھد گرفت. و بعض
 یه مھدکنست یفه این طایو پندار ا باشد می او و برق شالق او یابرھاست و رعد صدا

ه امام شعبی ک کند می اضافه یخ عبدالقادر بغدادی، و شباشد می یمنتظر خود عل
ه تظاھر به کره بود یان اھل حیھودیعبدالله بن الّسوداء (ابن سبأ) از  :هکاست  گفته

است، و به مردم  وفه بودهکای در  است و آوازهیر یابیاسالم نمود و درصدد دست
 یاست و عل بوده یوص یک یدارا یامبریه ھر پکاست  دهیدر تورات د ،هکگفت  یم

 :گفتند یدند به علین حرف را شنیا یان علیعیه شک ی، وقتباشد می صمحّمد  یوص
ر منبرش نشاند، یمنزلت او را باال برد و او را در ز یو عل باشد می او از دوستدارانت

ار کن یابن عّباس او را از ا یرد ولکد، قصد قتل او یاو را شن ۀه اصل گفتک ین وقتیکل
قصد  کنیو شما ا شود می روانتیشتن او سبب اختالف پکه: کبازداشت و به او گفت 

ه مثل ابن یکد و ھنگامیارانت داری یاز به مداراید، و نیبازگشت به قتال اھل شام دار
 ین بعد از قتل علیکد نمود، لیشد، او را به مدائن تبع کمنایعّباس از فتنه و قتل او ب

در  یعل یبه خدا قسم دو چشمه برا :هکد و ابن سبأ به آنھا گفت یعوام گرد ۀسبب فتن
ه کروغن خواھد بود  یگریاز عسل و د یکیه کرون خواھد آمد یوفه بکمسجد 

ن سوداء (ابن سبا) اب ،هکاند  انش از آن خواھند خورد. و محّققان اھل سّنت گفتهیعیش
صدد افساد  و فرزندانش در یعل ۀالت خود درباریت در سر داشت، و با تأویھودی یھوا

 ۀھا دربار یه نصرانکنند کدا یی را پیھمان باورھا یعل ۀن اسالم بود، تا مردم دربارید
ن فرقه از یتر قیان را عمیرافض یه وقتین سبأیردند، و بنا براکدا یپ ÷یسیع

                                           
بکر و عمر را بر علی نواصب در منطق غالة شیعه یعنی اھل سّنت، و ھر کس که در منطق آنھا ابو -١

شود ولی شیعیان معتدل و اصیل که ھمان زیدیه باشند چنین  ترجیح دھد ناصبی خوانده می
 اند. ای را نپذیرفته و با آن مخالفت کرده عقیده



 ٥٣  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

خود را بر آنھا  یھا الت خود ضاللتیدند به آنھا منتسب شدند و با تأویدپرستان  یھو
 .)١(ندنمود می سیتلب

ابن سبأ مفّصًال نقل  ۀعه درباریبزرگ ش یر شد، علماکه ذکالت را ین تفصیتمام ا
و  )٣(یخ الّطائفه طوسیو ش )٢(یقم یاند، از آن جمله سعد بن عبدالله أشعر ردهک

و  )٥(حباباأل ةدر تحف یقمو عّباس  )٤(قاموس الّرجال) در ی(شوشتر یالّتستر
در  الّصفا ةو صاحب روضخ یدر ناسخ الّتوار یالجّنات و اصفھان ةدر روض یخوانسار

 .)٦(خ خودیتار
م ینکم نمود تا ثابت یه خواھیران و قائالن به ابن سبأ را تھکامل از منکما فھرست 

اند، و  ر ابن سبأ گشتهکن قرن منیقط در اعه فیاز قلم به دستان معاصر ش یه چرا بعضک
ر ابن سبأ که منکدا نشد یان در چھارده قرن گذشته پیعیان شیسنده در مینو یک یحت

ن یه احمد امکست آنچه یم، بد نیبپرداز یگریه به موضوع دکنیقبل از ا یشود. ول
 :گوید می م، اوینکخوانندگان محترم نقل  یاست برا ابن سبا و گروه او نوشته ۀدربار
ه دعوت به خلع عثمان و کل شد کیتش یو سّر  یمخف یدر آخر عھد عثمان گروھ«

 یھا دعوت به عل ی، بعضیسّر  یھا تین جمعیان ای، و از منمود می گرید یسکخالفت 
من بود و یان یھودیه از کن افراد آن عبدالله بن سبا بود یه از مشھورترک، کردند می

ران نمودن اسالم یو یرا برا یارکاو اف«ه کدھد  می و ادامه )٧(»...بود مسلمان شده
اتش را یقرار داد تا منو یا ل داد و اسالم را پردهکیانه تشیمخف یتیرد و جمعک یزیر هیپا

ن از آنجا یکند، لکبپوشاند. بعد از تظاھر به اسالم به بصره رفت تا دعوتش را منتشر 

                                           
 چاپ مصر. ۲۳۵-۲۳۳الفرق بین الفرق: عبدالقادر بغدادی ص  -١
، ۲۱است، ص  ھـ فوت نموده ۳۰۱المقاالت والفرق: سعدبن عبدالله أشعری قمی که در سال  -٢

 چاپ تھران.
 م. ۱۹۶۱چاپ نجف ط  ۵۱رجال الّطوسی ص  -٣
 .۴۶۳ص  ۵ج  -٤
 .۱۸۴ص  -٥
 چاپ ایران. ۳۹۳ص  ۳ج  -٦
 احمد امین. ۳۵۴فجر اإلسالم: ص  -٧



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٥٤

ھا در آنجا اطرافش  یاخراج شد و به مصر رفت. بعضز یوفه آمد، از آنجا نکطرد شد و به 
 .)١(»ت و رجعت بودیار او قول به وصکن افیرا گرفتند و از مھمتر

ن یز خود قرار داد و ایع را دستاویه تشک یھودین بود عبدالله بن سبأ ابن الّسوداء یا
گرفته بود  )تکیزد(م تیت و مجوسیھودیار را از کن افیه اصل اکار و آراء او، کبود اف

ن و به خاطر یان مسلمیار مسموم خود را مکرد و افکم بپا کتوطئه مح یکه خود ک
ار او را کان افیعیه چگونه بعدھا شکد یم دیست اسالم منتشر نمود و خواھکافساد و ش

ر ییه تغیع اّولید و آراء او دفاع نمودند، و چگونه تشیرده و از عقاک یرویادی پیتا حد ز
ان یبه مبارزه با آنھا برخاست در م یه علکگانه و دور از اسالم یار بکافن یافت و ھمی

 افت.یآنھا رواج 
ان در قرن چھاردھم یعیاز افراد مخصوصًا از ش یه بعضکتعّجب است  ین جایکل
بر  یھودیار کن میار آنھا از اکن انیکل ،اند ر ابن سبا گشتهکو من )٢(قد برافراشته یھجر
ار کست، و انین -گوید می ریظھ یخ احسان الھیه شکھمچنان - )٣(ل و برھانیدل یمبنا

ا دو تن ی یکابن سبا را فقط  یه ماجراکار آفتاب در روز روشن است، چرا کآنھا مثل ان
خ و یه در مورد فرق و مذاھب چه در تارک یسانکه تمام کاند، بل ردهکر نکذ یعیر شیغ

 یخ احسان الھین شیو بنا برا اند، ردهکاد یاز او  اند، رده و نوشتهکرت بحث یچه در س
ر ابن سبا کان منیعینفر از ش یک یحتّ  یا قبل از قرن چھارم ھجریآ ،پرسد یر میظھ

 شده است؟
ن یدر الفاظ در مورد ا یحتّ  گویند می خ سخنیه از ملل و فرق و تارک یتبکچرا 

 باشند؟  یشخص مّتفق م
 د:یوگ ی انصاف به خرج داده و میکمعاصراند یعیش یک

ش گرفته یت بوده و راه غلّو پین شخص در عالم وجود داشته و واقعیبه ھر حال ا«
ن موضوع در یما بعد از استقراء در ااند  ردهکد یدر وجود او ترد یسانکاست، و اگر 

منتشر شد و به اسم او  یھای گروه انیار او در مکه افکم، یندار کوجود و غلّو او ش

                                           
 .۲۷۰-۲۶۹فجراإلسالم: ص  -١
ماالمال است از  از جمله مرتضی عسکری کتابی در این مورد نوشته و منکر ابن سبا شده است که -٢

 تدلیس و تلبیس.
 .۶۲الشّیعة والّتشیع ص  -٣



 ٥٥  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ه قائل به کنیار به سرعت متحّول شد تا اکن افیبعدھا ا ه نام گرفتند، ویمذھب سبأ
 .)١(»گشتند †تیشتر از اھل بیا بیا پنج یا چھار یا سه یت دو یالوھ

گر ید یاریو بس )٣(نید محسن امیو س )٢(یعه مثل مظّفریاز سرشناسان ش یاریبس
 اند. ردهک ییوجود ابن سبأ را قبول داشته و در مورد او قلم فرسا

ان مسلمانان و خصوصًا یه آنھا را در مکار و آراء او کنست افیسبأ و ا نست ابنیا
ز او یغلّوآم یبذرھا یمناسب برا ۀنیان زمیعیتر، ش قیر دقیا به تعبیان رواج داد و یعیش

افشاند، و در واقع یان مردم بینه را در مکیبودند و او به نام رھبر آنھا توانست تخم 
ھا  مظلوم داستان ۀفیرده و در مورد خلکاز مردم را به خود جذب  یاریتوانست بس

و وراثت او  یت علیه قائل به وصاکل دھد کیتش یسّر  یتیآنھا جمع ۀلیبتراشد، و به وس
 یس نموده و صفات الھیرا تقد یه علکبسازد  یان افرادیعیان شیبود، و توانست در م

ب به اتفاق ید قریز و مملّو از غلّو از عقایآم کد شرین عقایدادند، و امروزه ا یرا به او م
 ان گشته است.یعیه از شیامام
ع گرد یر پرچم تشیز، )٤(گوید می ریظھ یخ احسان الھیه شکھمچنانھا  این ۀھم 

ه کنان خود منتشر نمودند ین دوستان و ھمنشیخود را ب ۀآمدند، و آراء مسمومان
او را اعقاب  یرد علک یغلّو خود را اظھار مه کھرکس  از آن آراء متأّثر شدند، و یاریبس

 ست.یخدا ن ۀه او جز بندک نمود می رد و علنًا اعالنک یم
ش او رفت و به او یپ یه در امارت علک کند می تیدبن غفله روایدبن وھب از سویز 

ر و عمر کشما راجع به ابوب کنند می ه گمانکردم کگذر  یش افرادیمن پ ،هکگفت 
 یفرمود : مرا چه به ابن سبا ی، علباشد می ابن سبأھا  این ۀو از جملد، یدار یگمان بد

ن در سر داشته باشم، یخیش یث، و فرمود: پناه بر خدا اگر من جز مدح و ثناء برایخب
ه من ک یید جایاو ھرگز نبا :هکد نمود و فرمود یسپس عبدالّله بن سبأ را به مدائن تبع

اگر  :ر نمود و در آخر فرمودکن داستان را ذیان شود، سپس بر منبر رفته و کھستم سا
 .)٥(کنم می یجار یبر او حّد مفتردھد  می حین ترجیخیمرا بر ش یسکبشنوم 

                                           
 چاپ بیروت. ۲۱۳-۲۱۲الّشیعة والّتاریخ : محّمدحسین الّزین ص -١
 .۱۰تاریخ الّشیعه، محّمد حسین المظّفری ص  -٢
 قسم اّول جزء اّول. ،محسن األمین ،أعیان الّشیعة -٣
 .۶۵الّشیعة والّتشیع ص  -٤
 چاپ بیروت. ۲۹۰ص ۳ابن حجر عسقالنی جلسان المیزان:  -٥



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٥٦

ت او یر نموده و در رواکت را ذین روایز ایھـ ن۴۱۵سال  یمتوّفا یمعتزل یھمدان
 :هکگفت  ی: ابن سبا به اصحاب خود مگوید می ستیگر نید یه در جاکھست  یاضافات

او داخل دمشق خواھد شد و مسجد آنھا را سنگ به  :هکن به او گفته است یرالمؤمنیام
را فاش خواھد نمود تا  ین غلبه نموده و اسراریرد و بر اھل زمکران خواھد یسنگ و
ر و عمر و عثمان کمثل ابوب ین شخصیو چن )اذبالّلهیالع( آنھاست یه او خداکبدانند 

ه کش او آمد و به او خبر داد یبود پ یاران خاّص علیه از کد بن غفله یست، و سوین
ه ک کنند می رکو ف کنند می ر و عمرکابوب ییأمت بدگو ۀیس بقکان برعیعیاز ش یبعض

ه کنیگفت: پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، من جز ا ین است، علیز ھمیگمان تو ن
ه بر ک یسکرم، لعنت خدا بر ندا یگریآنھا گمان د ۀخواھم بر آن باشم دربار یخود م

ران و یامبر و وزیداشته باشد، آندو برادران پ یگریگمان د یکیر از ثنا و نیشان غیا
رد و ک یه میه گرک ید، سپس در حالیاران او بودند، خداوند آندو را رحمت نمای

منبر رفت و  ید را گرفت و داخل مسجد شد، باالیبود، دست سو کچشمانش پر از اش
راد نمود و یا یغیمختصر و بل ۀه مردم جمع شدند، برخاست و خطبکنیتا ارد کصبر 

 ییزھایش و پدر مسلمانان چیسادات قر ۀه دربارکرا  یگفت: چه شده است افراد
، قسم به بینند می عقاباند  آنچه گفته ۀزارم، و درباریه من از گفته شان بک گویند می

ار آندو را دوست نخواھد کزیجز مؤمن پرھ ،)١(دیافت و روح را آفرکه دانه را شکذات آن
داشت و جز انسان فاجر و پست از آندو بدشان نخواھد آمد، آندو با صدق و وفاء 

ه کردند، و از آنچه کر کاز من ینمودند، امر به معروف و نھ صرسول خدا یھمراھ
چشم  یا در حالیاز دن صداد تجاوز ننمودند، و رسول خدا یانجام م صرسول خدا

 یا فرو بستند و مؤمنان از آندو راضیبود، و آندو چشم از دن یه از آندو راضکست فروب
ات یشنماز مردم قرار داد، و در آن روزھا و در حیر را پکابوب صبودند، رسول خدا

امبرش را قبض روح نمود یه خداوند پک یرسول خدا بر مردم نماز گزارد و ھنگام
ات مقرون به که نماز و زکچرا  کردند می او پرداختات را به کدند، و زیمؤمنان او را برگز

 یسکن یعت نمودند، و من اّولیب یراھکچ ایباشند، و مردم با او بدون ھ یگر میھمد
دنبال  یعنی - کنم می عتیبا مردم ب یلیم یراه و بکه با اکطالب  یھستم از آل اب

گرفت، به خدا  یار را بر دوش مکن یگر اید یسکه کو دوست داشتم  –ستم یخالفت ن

                                           
 : وّالذی فلق الحّبة وبرأ الّنسمة.کرد می علی ھمیشه این طور قسم یاد -١



 ٥٧  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ه وجود داشت، رسول کبود  یسکن یتر ن و نرم دلیر) مھربانترکه او (ابوبکقسم 
م یبه ابراھ ینیل، و در عفو و وقار و سنگیائیکاو را در رأفت و رحمتش به م صخدا
ه کنیرد تا اک یرفتار م صرد رسول خداکرت و عملیان ما با سیه نموده بود، در میتشب

 و مشورت اامر شد، و با مسلمانان شور یقبض نمود، سپس عمر ولخداوند روح او را 
ا را وداع ننمود ین دنیکھا مخالف بودند، ل یدر آغاز با او موافق و بعضھا  ی، بعضنمود می

ارھا بر روش که با او موافق نبودند، موافق او شدند، و در ک ییھا ه ھمانکنیمگر ا
 امبریاز پ یرویرود، پ یدنبال مادرش مه کرفت و مانند بّچه شتر  یم صامبریپ

اور مؤمنان یار و یضعفاء مسلمانان مھربان و نرم دل بود، و  یه او براک، به خدا نمود می
م نداشت، خداوند حّق را بر زبان یب یچ سرزنشیدر مقابل ظالمان بود، در راه خدا از ھ

ه کم یردک یما گمان مه ک یرده بود، تا حّد کرا روش او  ینموده بود، و راست یاو جار
بر زبان اوست، خداوند با اسالم آوردن او به اسالم عّزت داد، و ھجرت او را  یا فرشته

ھای  دل او رحمت و در ین برایمؤمنھای  دل د، و خداوند درین گردانیسبب قدرت د
در شّدت بر دشمنان او را  صم قرار داده بود، رسول خدایان ترس و بکمنافقان و مشر

را بر  یدر طاعت الھ یرده بود، سختکه یّفار به نوح تشبکم یل و در بغض و بیبه جبرئ

 )اهللاّ عليهام ةرمح( کند می دایمثل آندو را پ یسکداد، چه  یح میت ترجیدر معص یآسان
رسد مگر به  یآندو نم ۀبه انداز یسکچ ید، ھیب فرمایخداوند به ما راه آندو را نص

 س مرا دوست دارد آندو را دوست داشته باشد، وکاز آثار آندو، ھر یرویآندو و پ یدوست
س کزارم، ھریبر آندو بغض داشته باشد و آندو را دوست نداشته باشد من از او بھرکس 

مرا از ھرکس  ن عقوبت خواھد شد. و بعد از امروزیتر ند دچار سختک ییاز آندو بدگو
گاه باش ،باشد می یآندو أفضل بداند جزاء او حّد مفتر ن أّمت بعد ین فرد ایوتریکه نکد یآ

 أقول قويلجاست، کر در یه خکباشند، و بعد از آن خدا داند  یر و عمر مکامبر ابوبیاز پ

 .)١(مكول ستغفر اهللاّ يلأهذا و

                                           
 چاپ بیروت. ۵۴۶-۵۴۸ص ،۲تثبیت دالئل الّنبوة، عبدالجّبار ھمدانی ج -١
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 یو سخن نوبخت اند، ان نقل نمودهیان و سنیعیاری از شیوا را بسیش ۀن خطبیو ا
ن بوده یخیان شیخواستار عقوبت بدگو یه علکد نموده ییتأآن را  از یھم بخش یعیش

 .)١(ه فرو رفتندیارشان را پنھان نموده و در چاه تقکه یه سبأکنجا بود یاست. و از ا
و  یھودید ین خود را از عقایان راستیعیروان و شیرد تا پک ین سعین چنیا یعل
جام شھادت  یمراده به دست ابن ملجم کنین به مجّرد ایکدور نگه دارد، ل یمجوس

اظھار  یشرم یرون آورده و ابن سبأ با بیه بیه با تمام قدرت سر از چاه تقید سبأینوش
د ما یاوریسه و ھمراه با ھفتاد شاھد عادل بکیان ھفتاد یرا در م یه اگر سر علکداشت 

ات او یه از حک یسکرفتند و مانند  یعل ۀخان یم، سپس به سوینک یمرگ او را باور نم
ه آنجا بودند، گفتند: کاز اھل و اصحاب  یسانکدخول خواستند،  ۀاست اجاز مطمئن

د شده است؟ آنھا گفتند: ما ین شھیرالمؤمنیه امکد یا دهیسبحان الّله، مگر نشن
ع یر خود عرب را مطیه با عصا و شمشکنیرد تا ایم یشته نشده است و نمکه کم یدان یم

و نجواھا  یمخف یرد، او صداکار را کن یخود ا ه سابقًا با حّجت و برھانکد، ھمچنانینما
 .)٢(درخشد یر بّرنده میمثل شمشھا  یکیداند و در تار یرا مھا  ر پردهیشنود، و ز یرا م
عبدالّله بن سبأ اّدعا  ین به رھبریث و توطئه گر و خارج از دیار و خبکن گروه میا

 یاز علما یاریه بسکھمچنانن یکبه آنھا داده است، ل سیم را علین تعالیه اکرد ک یم
ده یرا خود ابن سبأ چھا  م و توطئهین تعالیااند  خ و مذھب خاطرنشان نمودهیفرق و تار

ب او را خورده و به اقوال و یعه فریاز ساده دالن ش یاریمال تأّسف بسکبود. ھرچند با 
ه از یاّول انیعیش ع اّول دگرگون شد ویه تشکنجا بود یاو چنگ زدند، و در ا ۀد بافتیعقا

دگاه یو د ینیمذھب د یکرون آمده و یمحض ب یاسیحزب س یکع از ین رفتند و تشیب
 د.یگرد یدیجد

ن است بر یار خوش بیان ھم بسیعیه نسبت به شکولھوزن  یخاورشناس آلمان 
م ین اقلیه در تمام اکنبودند، بل ینید ۀفرق یکان در اصل یعی: شگوید می دییل تأیسب

وفه کنان عراق، مخصوصًا اھل کسا ۀه ھمکبودند، چرا  یاسیس یرأ یکانگر ی(عراق) ب
ه شامل قبائل کن موضوع فقط در مورد افراد نبود بلیعه بودند. ایش یبا درجات متفاوت

                                           
ثبیت و ھمانطور که بعدھا خواھیم دید تقیه انحرافی نیز از یھودیان به تشیع سرایت کرده است، ت -١
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 ٥٩  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

در نظر آنھا  یان آنھا متفاوت بود، علیع در میزان تشیشد، فقط م یآنھا ھم م یو رؤسا
د از شخص او و اھل یه تمجکنجا بود یشھرشان بود، و از ا ۀادت از دست رفتیرمز س

 ین طولیکنبود، ل یات خود از آن راضیه او در حک یفید و تعریجاد شد، تمجیت او ایب
 یشخص عل یقیبه عبادت حق یمذھب مخف یکن موضوع در دامن یه اکد یشکن

 .)١(دیانجام
خّط  یکدر  شر و عمر و عثمانکخود را با ابوب سیه علکن است یز ھمیحّق ن

داده است و به راه و روش آنھا عمل یح میفرزندانش ترج را برخود و دانسته وآنھا
ر کر او ذیشھ ۀه در خطبکدانست و ھمچنان یرده و خالفتش را امتداد راه آنھا مک یم

ر امامت کن و انصار دانسته و ھرگز فیعت مھاجریخالفتش را ب کشده سند و مدر
ه ک. مالحظه شود کرد نمی خاطرش خطور ش جعل شد، دریه بعدھا براکمنصوص 

 دھد: می ن موضوع را شرحیه ایچقدر روشن در خطاب به معاو

نْ إ« لَمْ يَكُ ، فَ يْهِ لَ مْ عَ وهُ عُ ايَ ا بَ يلَ مَ ثْامنَ عَ عُ رَ وَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ وا أَبَ عُ ايَ ينَ بَ ذِ مُ الَّ وْ قَ نِي الْ عَ ايَ هُ بَ  نَّ

الَ لِلغَ  ، وَ تَارَ ْ دِ أَنْ خيَ اهِ ورَ لِلشَّ إنَّامَ الشُّ ، وَ دَّ رُ وا  یائِبِ أَنْ يَ عُ تَمَ إِنِ اجْ ، فَ ارِ َنْصَ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ لِلْمُ

لَ  انَ ذلِ  یعَ اماً كَ هُ إِمَ وْ مَّ سَ لٍ وَ جُ وهُ  كَ رَ دُّ ةٍ رَ عَ بِدْ نٍ أَوْ جٌ بِطَعْ ارِ مْ خَ هِ رِ نْ أَمْ جَ عَ رَ إِنْ خَ ، فَ يضً هللاَِِّ رِ

ا إِىلَ  إِنْ  مَ ، فَ نْهُ جَ مِ رَ ىلَ  ىأَبَ خَ لُوهُ عَ اتَ ىلَّ  قَ ا تَوَ الَّهُ اهللاُ مَ وَ ، وَ نِنيَ مِ بِيلِ املُْؤْ َ سَ ريْ هِ غَ بَاعِ ا اتِّ ي، يَ رِ مْ عَ لَ . وَ

لِ  قْ تَ بِعَ ئِنْ نَظَرْ ، لَ ةُ يَ اوِ عَ ا كَ مُ وَ نْتُ يفِ  كَ دُونَ هَ نَّ أَينِّ كُ لَمَ تَعْ لَ ، وَ ثْامنَ مِ عُ نْ دَ أَ النَّاسِ مِ رَ ينِّ أَبْ دَ تَجِ لَ

زْ  نَّيعُ تَجَ ، إِالَّ أَنْ تَ نْهُ ةٍ عَ ا لَ  ;لَ دَ ا بَ نَّ مَ تَجَ الَمُ كَ فَ السَّ  .)٢(»! وَ

ط یر و عمر و به ھمان شراکه با ابوبکعت نمودند یب یسانکھمانا با من «ترجمه: 
رّد آن را نداشت،  یینداشت و غائب توانا یگریار دیاخت ییردند، حاضر تواناکعت یب

نند و او را امام کاّتفاق  یو انصار است، اگر در مورد فردن یاز آن مھاجر یھمانا شور
از امر آنھا خارج شود او  ییبا بدعت و بدگو یسکدر ھمان است، اگر  یالھ یند رضاینما

د به خاطر خروج از راه مؤمنان یو اگر امتناع نما کنند می دعوت )راست( یرا به راه اول
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 یو با عقل خودت بنگر یبدون ھو ه، اگریمعاو یجنگند، به خدا قسم ا یبا او م
ه من عزلت و ک یدان یو م باشم می ن شخص از خون عثمانیتر یه من مبّر ک یدان یم

ت یه تجاوز و جناکنیدور بودم، مگر ا یزیرده بودم و از آن خونرکار یاخت ینیگوشه نش
 »... یار خودداریه اختک ینمائ

ه آنھا را کاست  یخطبه ضرور نیمھم در ا ۀتکمطلب توّجه به چند ن ۀقبل از ادام
 :کنم می نقل )١(ریخ احسان الھی ظھیبه نقل از ش

شوری از آن مھاجران و انصار است و حّل وعقد  ص اران رسول خدایان یاز م -۱
 است؟ یکی سین سخن علیع با ایان تشیا موضع مّدعیدر دست آنھاست، آ

 و عالمت موافقت او است. یالھ یاّتفاق آنھا سبب خشنود -۲
 ین امامتیا چنی، آشود نمی آنھا منعقد یار و رضایامامت در زمان آنھا بدون اخت -۳

 ار مردم است؟.یا حق و اختیو منصوص است  یآسمان
 .کند نمی رّد  یقول آنھا را جز مبتدع و باغ -۴
 ر است.یحّقش شمش یمخالف اجماع صحابه در نظر عل -۵
رسول خدا و دوستانش  ارانی، به خاطر مخالفت با ین مخالفین، چنیباالتر از ا -۶

 شگاه خداوند محاسبه خواھد شد.ین و انصار، در پیاز مھاجر
نند و ک یاله خود را قاضکتوانند  یان امروز واقعًا میعیا شیو آ یعل ینست رأیا

 ابن سبا؟ھای  سهیآراء و دس یا قربانیھستند  یعل ۀعیروان و شیا آنان پیه آکنند یبب
 گوید می م به سخن خاورشناس ولھوزن، اویبازگردات مھّم و حّساس کن نیبعد از ا

دادند، و او را با  ین قرار میخلفاء راشد ۀیمرتبه از بق یکاو را در  یعل یمیه: انصار قدک
در ) ردیکه در خالفتش به عدالت رفتار مک یمادام(ن با عثمان یر و عمر و ھمچنکابوب
ه که خالفت او را کدادند  یان قرار میستند، و او را در مقابل اموینگر ید مید یک

نجا یرده بودند، و منشأ حّق او در خالفت از اکبود غصب  یاستمرار خالفت شرع
دادند و أھل  یه او از بزرگان صحابه بود و او را در قّله قرار مکگرفت  یسرچشمه م

ن سرچشمه یاز ا) خالفت یبرا(ن حّق یعت نموده بودند، و منشأ اینه با او بیمد
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 یم حّق وین امر سبب مستقیا حّداقّل ای باشد می ت رسولیه او از آل بکگرفت  ینم
 .)١(بود نمی

 دینما ار نمیکا جاھل انیثابت را جز معاند  ن حقائق روشن ویآری ا
ند؟ پاسخ کشرفت یه توانست پیافته و سبأیر ییتغ یقیع حقید چرا تشید دیبا کنیا

مورد حمله قرار  یحتّ  ف شد ویتضعان یعین شیھم ۀلیه به وسکه امام حسن کنست یا
انت یاران او خیاز  یه برخکژه یامل بر امور داشته باشد به وک ۀطریگرفت، نتوانست س

ه کان یھودی یشبانه روزھای  گر توطئهیوستند. از طرف دیه پیرده و به معاوک
ه ک یافراد ۀیو بق یز موالیز با آنان ھمراه شده بودند، و نیست خورده نکان شیمجوس

ست خورده بودند و أصحاب منافع و مصالح از ملل متعّدد، دنبال کن شیدر مقابل مسلم
 د قد برافرازند.یبودند تا بر ضّد فاتحان جد یفرصت م

ه از کنداشت و نتوانست ھا  این ط الزم در مقابلیو شرا یافک یروین سامام حسن
ه کنیصوصًا بعد از اند، مخک یریان خود و پدرش جلوگیعین شیار آنھا در بکانتشار اف

ت رائج گشته و یب به اسم اھل بیاذکضعف و اوھام و ترس در دل آنھا فرورفته و ا
ز ین نید محسن امیس یعیمنتشر شده بود. عالم مشھور شان آنھا ید نادرست در میعقا

 :گوید می و کند می ن امر اعترافیاز ائمه بد یکیل قول المعارف خود بعد از نق ةدر دائر
ه کآورده است  ةمامیّ طبقات اإل الّدرجات درع یتاب رفکدر یعیخان ش یدعلیس«

 یه اکاز از اصحابش گفته است  یبه بعض -ھما الّسالمیعل -ابوجعفر محّمدبن باقر 
ان و دوستان ما، از یعیه بر ما پشت پا زدند. و شکم یدیش دیاز قر ی، چه ظلمیفالن

ه ما کقبض روح شد و خبر داده بود  صدند؟ رسول خدایه ندکھا  بیمردم چه آس
ومت را از معدن که امر حکنیش اّتفاق نمود تا ایم، قریشان ھستین مردم بر ایتر یاول

 یگریبعد از د یکیخود خارج نمود و انصار به حّق و حّجت ما احتجاج نمودند، سپس 
ردند، کنقض  عت ما رایه به ما بازگشت، آنگاه بکنیش قرار گرفت تا ایان قرین امر در میا

شته شد، که کنیدند، و صاحب امر ھمچنان در جنگ و جدال بود تا ایه ما جنگیو بر عل
د و یانت گردیمان داده شد سپس به او خیپ عت شد و به او عھد ویو با فرزندش حسن ب
ردند و دست کگاھش را چپاول یه بر او خنجر زده و پاکنیدند تا ایأھل عراق بر او شور

ه صلح یتش را حفظ نموده و با معاویدند، پس خون خود و اھل بیزنانش را چاپ یبندھا
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عت نمودند و سپس به او ین بیست ھزار نفر از أھل عراق با حسیسپس ب ...نمود
شتند کردند و او را کعت در گردنشان بود و بر او خروج یه بک یانت نمودند در حالیخ

 ب ما خوف ویم و نصیو حرمان بود یخوار ت ھمچنان در ذّلت ویو بعد از آن ما اھل ب
ران فرصت کان و منیم، و دروغگوینان نداریقتل بوده است و بر ارواح و اموال خود اطم

درست نموده و از زبان ما نقل  یث جعلیمرانان احادکاء و حیتقّرب به اول یافته و برای
ما را مورد خشم مردم قرار  هکنیتا ا ایم، م و نه انجام دادهیه ما نه آنھا را گفته اکردند ک

 .)١(»دھند
تا ضاللتھا اند  از زبان أئّمه جعل نموده یاتیان دروغ بافته و اقوال و روایپس دروغگو

ن یباشند، و در رأس ا یزار میاو از آنھا ب کو اوالد پا یل خود را رواج دھند و علیو اباط
عبدالله بن سبا بود، و بعد از ه رھبرشان کباشند  یه مین، سبأیجاعالن دّجال و سخن چ

ح و یفته و از اسالم صحیرا فر یاریه بسکآنھا توانستند  یو پس از حوادث متعّدد یمّدت
غّل  ید ساده و بیند، و از عقاینما یب و اجنبیمذھب غر یکح خارج سازند و داخل یصر

رامت کو عدالت و  یت خداوند عّزوجّل و آزادیوحدان ه عبارتست ازک یغش اسالم و
 یند و آنھا را به سوین مردم بر حسب جاه و مقام، خارج نمایق بیانسان و عدم تفر

ت یشخص مرجع بازی و و یو امام پرست یو قبرپرست یپرست ت و بتیو وثن کشر
 شانند.کب یپرست
 یمردمان را به سو باشد می ه منبع آن قرآنک یاسالم ساده و فطر از یآر

ف شده و به یت تحریحیمس یھا یدگیچیت و پیجوست و میو وثن یھودی یباف فلسفه
 جاه و نسب و ن بنابر حسب وین مسلمیق بیبشر و تفر یبه خداوند و بردگ کشر یسو

شدند و  یع ناشیه از تشکگشت  یه اصل تمام فرق و مذاھبیخارج ساختند. سبأ ،مال
و  یبرحسب دورد، و اختالفشان یھا گرد ن فرقهیب به اتفاق ایثرقرکد ایه عقایآراء سبأ

ل و برھان یبا دل )ن شاء الله(إ ندهیه بود، و در صفحات آیسبأ یبه آن باورھا یکینزد
ه چگونه افراد کد یتب معتمد و موثق خوانندگان خواھند دکو با رجوع به  یشتریب
جستند و لھذا  یم یزاریده و بیاز آنھا نال †تیه آل بکگشتند  ین مجعوالتیرو ھمیپ

 :گوید می عهیر فرق شکتاب مّھم خود بعد از ذکدر  یم دھلوکیح
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ه قاتالن عثمان و کمنافق صفت  یھا مانیھستند از سست ا یطبقه دّوم: گروھ« 
رام ناسزا گفته و در ک ۀه به صحابکبودند ھا  این روان عبدالله ابن سبا بودند و ھمیپ

شمردند  یان میعیم از شیات عظیاب آن جناکگرفته و خود را بعد از ارت یر جایلشگر ام
ر ین حال به امیر چنگ زدند، و با ایاز آنھا به خاطر مقام و مال به دامن ام یو بعض

ر گردن یمال خباثت و لئامت بود و به دعوت امک یه داراکند نمود می یاظھارات
شان روشن و ظاھر بود و بر مردم یانتھایدند و خیورز یننھادند و بر مخالفت او اصرار م

ن گروه یند. انمود می یو بر صحابه زبان دراز کردند می یدراز دستو اموال آنھا 
ن ین طبقه بر ایمان خود را در این و اید یه بناکان ھستند. چرا یه رافضیاّول یرؤسا

ر ین مذھب از امیت ایثرت رواکفاسقان و منافقان و منقوالت آنھا گذاشتند و سبب 
ّرخان سبب دخول منافقان از ؤت و من اسین افراد ھمیا ۀبه واسط )ّرم الله وجھهک(
ثرت و کم به خاطر کیتح ۀآنھا قبل از وقوع حادث :هک گویند می ر نموده وکن باب را ذیا

م رخ کیه تحک ین وقتیکف بودند، لیر، ضعین در لشگر امیه و راستیان اّولیعیقدرت ش
از ه ین و اّولیان راستیعید شدند، شیخالفت نوم ۀدوبار یریگ قدرتداد و از 

ن خود بازگشتند، کبه اوطان و مسا یدیأس و نومیم بود با کیحه محّل تکالجندل  ةدوم
د نمودند، یر قرآن مجیث و تفسیت احادیعت و ارشاد و روایام شرکج احیدر ترو یو سع

ارھا مشغول شد، و در کن یوفه به ھمکدر داخل  )ّرم الله وجھهک(ر یه خود امکھمچنان
 یاب او باقکوفه منزل داشتند در رکه در ک کیه جز اندیان اّولیعین وقت از شیا

د، آن یخود مناسب د یھا اظھار ضاللت یضاّله مجال را برا ۀه آن فرقیکنماندند. ھنگام
روان یر و سّب اصحاب و پیه سابقًا در مورد امکادبانه را  یب یھا یجسارت و گستاخ

ه کز داشتند. چرا یدر مناصب نبودند، اظھار نمودند و معھذا طمع  نموده یاو مخف ۀزند
ّرم الله ک(ر یر بود و امیره ھنوز در تصّرف امین فارس و حیعراق و خراسان و سرزم

با منافق رفتار نمود با آنھا رفتار  ÷امبریھود و پیبا  ÷یه موسکھمچنان )وجھه
 :گوید می و کند می دییو تحّول را تأ ین دگرگونیز این یعیش یو نوبخت. )١(»ردک

 :هکگفتند  یشته شد، قائالن به امامت او سه گروه شدند: گروھک ÷یعل یوقت«
خود بر عرب مسّلط شده و  یه با عصاکنیتا ا شود نمی شتهکرد و یم ینمرده و نم یعل
ن فرقه ین اّولید. و ایاست پر از عدل و داد نما ه پر از ظلم و جور شدهکنین بعد از ایزم
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ه کاست  ین گروھی، و اّولباشد می ئل به توّقفه قاکاست  ÷امبریدر اسالم بعد از پ
و او  باشد می روان عبدالله بن سبأیده شد و از پیه نامین گروه سبأیغلّو و افراط نمود و ا

نموده و از آنھا  یر و عمر و عثمان و صحابه را علنکاز ابوب ییه ناسزاگوکبود  یسک
 یسخنان ۀی. و بق»است اد دادهیرا به او ھا  این یعل :هکگفت  یرد و مک یم یزاریاظھار ب

ن خاطر یبد«: گوید می هکنی، تا اکند می م، نقلیردکگران نقل یشان و دیه سابقًا از اکرا 
ت یھودیع) از یه اصل رفض (تشک گویند می ان مخالفندیعیه با شک یسانکه کاست 

ر کم، ذیه سابقًا آوردکت را ھمچنانین روایز ھمین یّش کو . )١(»است گرفته شده
 است. نموده

ع و یعه و تشیم با فھم شیم چون ارتباط مستقیردکن عبارات را خصوصًا اعاده یا
رده. و کر ییه چطور مذھبشان تغکان بدانند یعیآن دارد تا ش یمراحل تحّول و دگرگون

 ر اّتفاق دارند.ین امر خطیز به ایم آنھا نیمراجع و منابع قد یه حتّ کبدانند 
ه در کبود  یشه ایو ر یو اساس یرکو ف ینیو د یدتیر عقییمھّم تغ ۀن حادثین اّولیا

ه کر داد، ھمچنانییتغ یع را در خالل قرون متمادیر و روش تشکه فکع رخ داد یتش
ه کنجا بود یگر اعتراف دارند. از اید یاریو بس یعه و قبل از آنھا قمیش یّش کو  ینوبخت
ھود با یو مخوف  یافتاد و احزاب مخفان یھودیه و یع به دست سبأیتش یرکف یرھبر

ه کس کبودند و ھر ردهکت به دست پولس یحیه قبًال با مسکردند کرا  یع ھمان بازیتش
ّرخان و ؤم ۀرده و ھمک یق و بررسیخ را تحقیتب تارکر مسلمانان یاز مسلمانان و غ

امر ن یره، بر ایو غ یھود و نصاریعه و مستشرق و یو ش یرجال و فرق از سنّ  یعلما
 .)٢(دارند یاّتفاق رأ

 :گوید می هیر سبأکلھازن در ذ وس ویولی
گردد و به عبدالله بن سبأ منسوب  یو حسن باز م یه به زمان علیمنشأ سبأ«

 ه به عبدالله بن سبأ منسوب است و او مؤسس آنکعه یه مذھب شکنیجز ا ...باشند  یم
 .)٣(»تر استیکھود نزدیان باز گردد به یرانیه به اکنیشتر از ای، بباشد می

                                           
 .۴۴-۴۳فرق الّشیعة: نوبختی ص  -١
 .۷۶-۷۵الشیعة و الّتشیع  -٢
 یولیوس ولھازن. ۱۷۱-۱۷۰الخوارج و الّشیعه ص  -٣
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ن در یمسلم ۀیبا بق یچ فرقیه ھکه یان اّولیعیاز ش یه گروھکر است کو قابل ذ
خود  ۀید اّولیه آن تحّوالت رخ داد، ھمچنان بر سر عقاکد نداشتند، پس از آنیعقا

ر و عمر کن و محّمد و ابوبیمثل حسن و حس سیفرزندان علھا  این ه در رأسکماندند، 
ل و جعفر و یھاشم از فرزندان عّباس و عق یبن ۀیو بق یفرزندان عل ۀیو عثمان و بق

د خود یه ھمچنان بر سر عقاکباشند  یره مین و غیگر از عموزادگان حسنیطالب و د
ه به کم یھست یرات و تحّوالتییھا و تغ ان بدعتینجا درصدد بین ما در ایکماندند، ل

 داد. ع رخیدر تش یھودیر یو غ یھودیگران  دست توطئه

 )١(قتین وهم و حقیعبدالله بن سبأ ب

اند.  ردهکعبدالله بن سبأ اختالف  ۀلیت و شھر و قبیّرخان در شخصؤسندگان و مینو
 ۀگروه دّوم فرق«: گوید می اند. ابن حزم نسبت داده )٢(»ریحم« ۀلیھا او را به قب یبعض

ن یه اّولکر خدا معتقدند یغ ییت و خدایه به الوھکھستند  یسانک -ونیافراط-ُغالت
 .)٣(»باشند یم یریبن سبا حم روان عبداللهیگروه آنھا پ

دھند و  ینسبت م »ھمدان« ۀلیابن سبأ را به قب یقم یو أشعر یبالذر اامّ 
عبدالله بن وھب «او را  )٥(یقم یو أشعر »یعبدالله بن وھب ھمدان«او را  )٤(یبالذر
 یروان عبدالله بن وھب راسبیه پیسبأ ۀفرق :هک گوید می نامند و یم »یھمدان یراسب

 باشند. یم یھمدان
ره یان حیھودیبوده و از  »رهیح«ابن سبأ از اھل  :هک گوید می یو عبدالقاھر بغداد

 .)٦(است ردهک یه تظاھر به اسالم مک

                                           
بذل المجھود فی إثبات مشابھة الّرافضة  -۱باشد:  منبع اصلی مطالب این فصل دو کتاب می -١

عبدالله بن سبأ و امامة علی بن أبی  -۲و مابعد آن و  ۹۸ف شیخ عبدالله الجمیلی ص للیھود، تألی
و مابعد آن (البّته این کتاب معلوماتش را در این  ۳۰طالب تألیف علی عبدالّرحمن الّسلمان ص 
 است). مورد تقریبًا به طور کامل از کتاب اّول گرفته

 .۲/۳۰۶شوند: معجم البلدان  داده می نسبت …ای ھستند که به حمیر بن سبأ  قبیله -٢
 .۵/۴۶الفصل فی الملل واألھواء والّنحل  -٣
 .۵/۲۴۰أنساب األشراف  -٤
 .۲۰المقاالت والفرق ص  -٥
 الفرق بین الفرق. -٦
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ه و نمود می اصل ابن سبأ از روم بوده و تظاھر به اسالم :هک گوید می ریثکابن 
 .)١(است جاد نمودهیا یزشت یو فعل یقول یھا بدعت

 من و از اھل صنعاءیان یھودیابن سبأ از  :هک گویند می رکو ابن عسا یاّما طبر
 .)٢(باشد می

من ی یه ابن سبأ از اھالکد یرس شود می جهین نتیّرخان به اؤبعد از تأّمل در آراء م
م ینکسابق دّقت  یھا گفتهن است و اگر در یثر محّققان و اھل علم بر اکا یبوده و رأ

له در یدو قب »ھمدان«و  »ریحم«را یوجود ندارد، ز یقیه در آنھا تعارض حقکم ینیب یم
ر اختالف یثکو ابن  یاست جز بغداد یمنیه کاند، و در اصل ابن سبأ  من بودهی
ه ابن سبا و ابن کاست  امر مشتبه گشته و پنداشته یبغداد یاند. ظاھرًا برا ردهکن

این  ر دریثکن با ابن یّرخؤدام از مکچی، اما ھ)٣(اند ت متفاوت بودهیالّسوداء دو شخص
 یا لهیه ابن سبأ از چه قبکتوان گفت  یبه طور قطع نماگرچه  اند، موافقت نداشتهمورد 
 است. بوده

ھا مثل جاحظ، ابن سبا را  یاند، بعض ردهکّرخان اختالف ؤز میدر مورد پدر ابن سبأ ن
 »سبأ«ثر علما او را از طرف پدر به کو ا )٤(دھند ینسبت م »حرب«در به از طرف پ

و  )٥(بهین دانشمندان ابن قتیا ۀ. و از جمل»عبدالله ابن سبأ«: گویند می نسبت داده و
و از ، )٩(هیمیسالم ابن تخ اإلیو ش )٨(یو شھرستان )٧(یو ابوالحسن أشعر )٦(یطبر

 باشند. یم یو نوبخت )١١(یقم یو أشعر )١٠(برکء األیان الّناشیعیش

                                           
 .۷/۱۹۰البدایة والّنھایة  -١
 .۱۶۵و ابن عساکر تاریخ مدینة دمشق ص  ۴/۳۴۰تاریخ الّطبری  -٢
 .۱/۹۹بذل المجھود،  -٣
 .۳/۸۱البیان والّتبیین  -٤
 .۶۲۲المعارف ص  -٥
 .۴/۳۴۰تاریخ طبری  -٦
 .۱/۸۶مقاالت اإلسالمیین  -٧
 .۱/۱۷۴الملل والّنحل  -٨
 .۲۸/۴۸۳مجموع الفتاوی  -٩

 .۲/۴۳أصول الّنحل، نقل از عبدالّرحمن بدری: مذاھب اإلسالمیین  -١٠
 .۲۰المقاالت والفرق ص  -١١
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 زیو لھذا به او ابن الّسوداء ن باشد می )١(هیابن سبأ از حبش ینسبت مادر اامّ 
 اند. ن قول رفتهیبر ا )٤(یزیو مقر )٣(یو ذھب یو طبر )٢(ه جاحظک، ھمچنانگویند می

ال نموده و کجاد اشیاز محّققان ا یبعض ینامبرده برا یالبّته نسبت مادر
ن شبھه یا ینیاسفرا یه براک، ھمچنانباشد می ر از ابن سوداءیه ابن سبأ غکاند  پنداشته
 .)٥(است رخ داده

 أسبب اختالف در تعیین شخصّیت ابن سب

ت ابن سبأ ین شخصییّرخان در تعؤان محّققان و مین ھمه تعّدد آراء در میه اکنیاز ا
گر خود را در  و توطئه یاسیگر سیباز یکرا او به عنوان یست، زیتعجب ن یرخ داده جا

ن و ین مسلمیب ۀش تفرقیھا است. چون ھدف او از توطئه ھا پوشانده از ابھام یا پرده
بصره  یه عبدالله بن عامر والک یاست، و لھذا وقت د بودهیاسالم و جنگ با توح ینابود

من از اھل «ه: کد، پاسخ داد یتش پرسیشخص ۀاز او دربار ساز طرف عثمان بن عّفان
 یزیو از نام خود و نام پدرش چ »تاب ھستم و رغبت به اسالم و به جوار تو دارمک

 .)٦(نگفت
است،  ّرخان شدهؤن میه سبب اختالف بکاوست  یستیز یو مخف ین رازگونگیو ھم

بر ز ین یگرید یھا نام یگر ماھر گر و توطئهیه نامبرده مثل ھر بازکست ید نیچ بعیو ھ
 سازد. یش را مخفیھا سهیباشد، تا جرائم و دس خود نھاده

 ران وجود ابن سبأ:کمن
شوند و  یه به اھل سّنت منتسب مک یسانکاز  یان معاصر و معدودیعیاز ش یبعض

ّرخان و ؤه مکاند و به نظر آنھا آنچه را  ر وجود ابن سبأ گشتهکاز خاورشناسان، من یبرخ
او  یخیابن سبأ و نقش تار ۀه دربارک یھا و اخبار تیروا ۀشناسان و محّققان دربار فرقه

                                           
 .۳۰۸المحبر: حبیب البغدادی ص  -١
 .۳/۸۱البیان والّتبیین  -٢
 .۲/۱۲۲ذھبی: تاریخ اإلسالم  -٣
 .۲/۳۵۶خطط المقریزی:  -٤
 .۱۲۴الّتبصیر فی الّدین ص  -٥
 .۳۲۷-۴/۳۲۶تاریخ طبری  -٦
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دشمنان  :گویند می بوده و یاند ھمه جعل ردهکه نقل یسبأ ۀجاد فرقیدر صدر اسالم و ا
شان  نان و اقوال و ادّلهیه به سراغ اکست یاند. بد ن ردهکن اخبار را وضع یان ایعیش

 م:یبرو

 ان:یعیران وجود ابن سبأ از شکمن -اّوالً 

 الغطاء محّمد حسین کاشف -١
ابن سبأ  :هک گوید می اشف الغطاءکن آل یمحّمد حس یعراق یعیش یروحان

 یو عّباس یشبانه در عھد امو یھا قّصه ۀه ساخته و پرداختکست یش نیب یا خرافه
عه را در شرح یش یمیتب قدکار، اعتراف کن انیه بعد از اکنست یاست. اّما تعّجب در ا

تر  بیو عج. )١(اند او را لعنت نموده یآنھا ھمگ :هک گوید می نموده و رکحال ابن سبأ ذ
مؤّلف . )٢(ه گفته استیه آن مطلب را از سر تقک کند می گر اعترافید یه در جاکنیا

 :گوید می باشد می نجف یه از علماک ین الموسوید حسیس یآقا »خيهللا ثمّ للتّار«تاب ک
ه یتقاین مورد  ه ما درکدم، پاسخ داد یابن سبأ پرس ۀاشف الغطاء دربارکه از آل ک یوقت

ن عالم ین ھم بزرگتریم). ایا دعوت اھل سّنت نوشته یتاب را براکه آن کم (چرا یا ردهک
 !!کند می هیتق یخیتار یایدر مورد قضا یه حتّ کمعاصر  یعیش

 یعسکر یمرتض -٢
 گوید می ، وباشد می در مورد ابن سبأ یعیسندگان شین نویوشاترکن و یاو از پرگوتر

 یرکاز او نقل نموده است، و عس یرده و طبرکف بن عمر نامبرده را جعل یس :هک
 یه به زعم وک »گرید یھا عبدالله بن سبأ و افسانه«نوشته به نام: این مورد  در یتابک

ه او را کف بن عمر یاز س یاند و طبر ردهکنقل  ین افسانه را از طبریسندگان اینو ۀھم
 یھا تابش اّتھامکداند. و در جلد دّوم  یگر مید یھا ن قّصه و قّصهیخود، جاعل ا به زعم

برخوردار بوده و به  یاو اّوًال از تعّصب قبل :هک گوید می عمر زده و ف بنیبه س یشتریب
ب آنھا یو نشر معاھا  ین قحطانیجاد فتنه بیھا و نشر فضائل آنھا و ا یعدنان یمدح و ثنا

ق آن شده یخ اسالم و حقایق بودن او سبب بدنامی تاریًا زندیثانپرداخته است.  یم
د به یف است و نباین ضعیعمر اصًال در نزد محّدث بن فیه سک کند می است، و اضافه

                                           
 .۴۱-۴۰أصل الّشیعة وأصولھا ص  -١
 .۱۳لله ثّم للِتاریخ : ص  -٢
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 ییه اساسًا ابن سباکرسد  یجه مین نتیت به ایرد، و در نھاکاو اعتناء  یخیات تاریروا
 وجود نداشته است.

 محّمد جواد مغنیه -٣
ابن  ۀنوشته و سخن او را دربار یرکتاب عسکبر  یا ه مقّدمهکاست  یسانکاو از 

ه کرا جعل نموده، چنان یالیت خین شخصیف بن عمر ایس :گوید می رده وکد ییسبأ تأ
نقل نموده  یاتیرده و از زبان آنھا اخبار و رواکن جعل یبه نام صحابه و تابع یافراد
 .)١(است

 یالّشیب یو دکتر کامل مصطف یالورد یدکتر عل -٥ و ٤
متأّثر  یاز آراء ورد یبیه الّش کعراق ھستند  یعیسندگان نامدار شین دو نقر از نویا

ابن  یاسر را به جایه عّمار بن کاند  ردهک یاند و سع دهیر ابن سبا گردکمنھردو  شده و
 .)٢(نندکت حساب یشخص یکرند و آندو را یسبأ بگ

 عبدالله فّیاش -٦
او به  :هک گوید می ده ویر وجود ابن سبأ گردکه منکعه است یش یعلما ز ازیاو ن

 .)٣(قتیتر است تا به حقیکال نزدیخ

 عه یر شیران ابن سبأ از غکمن -ایثان

 طه حسین -١
 اند و دهیر وجود ابن سبأ گردکه منکاست  یسندگان معاصرین در رأس نویطه حس

خ یاند، ھم به خود و ھم به تار ردهکه ابن سبأ را بزرگ ک یسانکال من ی: به خگوید می
 یه در منابع مھّم کنست یم اینک یه مالحظه مک یزین چیاند، و اّول ردهکدًا ظلم یشد

                                           
 .۱/۱۲(عبدالله بن سبأ و أساطیر أخری): به قلم محّمد جواد مغنیه  ۀمقّدم -١
 ، مصطفی کامل الّشیبی.۴۰، الّصلة بین الّتصّوف والّتشیع ص۲۷۳وّعاظ الّسالطین: وردی ص -٢
 تاریخ اإلمامّیة وأسالفھم من الّشیعة. -٣
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و . )١(ستیابن سبأ ن ۀاز قصّ  یاند، خبر ه عثمان سخن گفتهیه در مورد اختالف بر علک
 .)٢(اند ردهکعه او را جعل یدشمنان ش :هک گوید می گرید یدر جا

 النشار یدکتر عل -٢
ر وجود که منکاست  یت مھّم ین شخصیالّنشار دّوم یتر علکن دیبعد از طه حس

ه ک: احتمال دارد گوید می داند و یم یت وھمیشخص یکده و او را یابن سبا گرد
باشد، و نواصب او را جعل  »اسری عّماربن«بوده و ھمان  یت ابن سبا جعلیشخص

است  یعیش یار متأّثر از وردیه او بسکست چرا ید نین سخن از نشار بعیو ا. )٣(اند ردهک
 .کند می لمه نقلکلمه به کرا  یو سخن و

 داود یدکتر حامد حفن -٣
ان حاضر متأّثر شده و وجود ابن سبا یعیش یھا ه از نوشتهکاست  یسانکنامبرده از 

امل خود را از کد یینوشته، تأ یرکتاب عسکه بر ک یا ار نموده است. او در مقّدمهکرا ان
 .)٤(تاب اعالن نموده استکآن 

 ران وجود ابن سبأ از خاورشناسان کمن -ثالثا

 اسرائیل فرد لندر -١
العرب  ةریت در جزیھودیان و یفرق و اده در مورد کاست  یخاورشناس آلمان یکاو 

به موضـوع ابـن ه کاست  ین خاورشناسانی، و از اّول)٥(دارد ییه ھاعه نوشتیو مذاھب ش
. و )٦(رده استک یصفحه بررس ۸۰حدود  یاو را ط ۀات متعّدد درباریسبأ پرداخته و روا

 .کند می ارکت او را انیدر نھا

 یکایتان -٢

                                           
 طه حسین. ،۱۳۲الفتنة الکبری (عثمان) ص -١
 ۹۰طه حسین ص –علی و بنوه  -٢
 .۳۹و  ۲/۳۸: علی الّنشار  ۲/۳۹/۳۸نشأة الکفرالفلسفی فی اإلسالم  -٣
 .۱۸و۲۱کتاب (عبدالله بن سبأ و أساطیر أخری)، به قلم د. دفنی داود، چاپ مصر ص  ۀمقّدم -٤
 .۳/۹۹۵نجیب العقیقی: المستشرقون  -٥
 حمد العودة.: سلیمان بن  ۶۵عبدالله بن سبأ و أثره فی إحداث الفتنة فی صدراإلسالم ص -٦
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ر وجود ابن سبا گشته و از که منکاست  یسانکز از ین یتانیاک ییایتالیخاورشناس ا
و  یات شامینه و روایمد ۀمدرس :هکد یگو می ف بن عمر خرده گرفته است ویات سیروا

داده، بدون  یو اقتصاد یو ادار یاسیام عثمان رنگ سیبه حوادث فتنه در ا یمصر
را در آن زمان  ینین اضطراب دیبزند، و چن یآن حوادث حرف ینیه از اساس دکنیا

بوده  یدر اصحاب عل یاسیگر سیباز یکه کست ید نیبع :گوید می داند. یل میمستح
شتر یب یپرداز الین ھمه نقش را به او دادن به خین ایکسبأ نام داشته ل ه ابنکباشد 

ال ید یویو ل یسیس خاورشناس انگلیز مثل برناردلوین یگریو افراد د، )١(ماند یه میشب
 . )٢(اند ر شدهکت ابن سبأ را منیھودی ییایتالیدا، خاورشناس ایو

 ران وجود ابن سبأ و رّد بر آنهاکمن ۀادلّ  یبررس
 ران وجود ابن سبأ عبارتست از:کمن ۀادلّ  ۀخالص

ن یه او اکاست  منتشر شده یق طبریان مردم از طریاّوًال: اخبار ابن سبأ در م
 فیاست. پس تنھا مصدر اخبار ابن سبأ س ردهکاخذ  یمیف بن عمر تمیات را از سیروا
 اند. ردهکف یل او را تضعیجرح و تعد یّذاب بوده و علماکف بن عمر ی، و سباشد می

اسر بوده به ینداشته و در واقع او عّماربن  یه ابن سبأ اصًال وجود واقعکنیًا: ایثان
 اند. به ابن سوداء مشھور بودهھردو  هکنیل ایدل

 ین خودداریا ابن سوداء در جنگ صفّ یر ابن سبأ کّرخان از ذؤه مکنیثالثًا: ا
 ل عدم وجود اوست.ین دلیاند و ا نموده

ع یه دشمنان تشکبوده  یوھم یتیه شخصکنداشته بل یقیسبأ وجود حقرابعًا: ابن 
 اند. ردهکان او را جعل یھودیبه خاطر طعن به مذھب و نسبت آن به 

 نقد ادّله:
ن اخبار یمصدر ا یه طبرکنیا یکی: باشد می دو مقّدمه یر داراکل اّول فوق الذیدل
ه کف بن عمر گرفته یرا از سن اخبار یاست و او ا ان مردم منتشر شدهیه در مکاست 

جرح  یف است و علمایف ضعیه سکنی. دوم اباشد می تنھا مصدر و منبع اخبار ابن سبأ
 اند. ردهکل او را جرح یو تعد

                                           
 نقل از عبدالّرحمن البدوی: مذاھب اإلسالمیین. ۸کایتانی: حولیات اإلسالم ج  -١
 .۷۲-۶۷، و عبدالله بن سبأ، سلیمان العودة ص ۲/۲۹مذاھب اإلسالمیین: عبدالّرحمن بدوی  -٢
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ف بن عمر را از ابن یات سیه رواکست ین یه تنھا طبرکاّول باطل است چرا  ۀمقّدم 
است و  ز نقل شدهین یطبر ر ازیغ یگریف از طرق دیات سیه رواکاست بل ردهکسبأ نقل 

 ن طرق عبارتند از:یا
 ھـ) ۵۷۱سال  یر (متوّفاکق ابن عسایاز طر -۱

ت یروا یر از طبریغ یقیه را از طریابن سبا و سبأ ۀف درباریات سیر رواکابن عسا
ن بن النقور از طاھر المخلص از یاز ابوالحس ی: ابوالقاسم سمرقندگوید می است و ردهک

ف بن عمر از یم از سیب بن ابراھیاز شع ییحیبن  یف از الّسریاحمد بن عبدالله بن س
ه ابن الّسوداء ک یه وقتک کند می تیس روایاز عبدالق یاز مرد یره عبدیعبدالله بن مغ

 .)١(الخ ...برخاست و گفت گویند می بد یرت علیه به سکد یان را دیناسزاگو
 ھـ) ۷۴۱ ی(متوّفا یالمالق ییحیق محّمد بن یاز طر -۲

ه ان يفيد والبي(التّمهتاب ک ۀنامبرده در مقّدم ان)يمقتل الشّ ر کذ د عثامن بن عفّ
ه کاست  یتابکن ی: اگوید می است و ف مراجعه نمودهیف خود سیه به تألکاست  نموده

تب و که ائّمه و علماء در کد سخن خواھم گفت و آنچه را یشتن امام شھکدر آن از 
 .)٢(یمیف بن عمر تمیتاب الفتوح است از سکابند و از آن جمله ی یخ میتار

ن یاست، و از آن جمله در ا ف اخذ نمودهیتاب سکمًا از یمستق :هک گوید می یمالق
 که مالکت نمودند که عثمان حریبر عل یو سه گروھ یه: در سال سکاست  تاب آمدهک

 .)٣(آنھا بودندان ید و عبدالله بن سبأ مشھور به ابن الّسوداء در میزیاشتر و أسود بن 
 ھـ) ۷۴۸ ی(متوّفا یق ذھبیاز طر  -۳

ابن  ۀدربار یسخن سشدن عثمان شتهکخ خود در ضمن شرح اخبار یدر تار یذھب
 نقل یسید نقعیزیه از یبن عمر از عط فی: سگوید می بن عمر آورده و فیسبأ از س

و . )٤(دیبن بشر منزل گز ۀنانکمصر رفت نزد  یه ابن الّسوداء به سوک یه وقتک کند می
است و  ف گرفتهیتاب سکمًا از یت را مستقین روایا یه ذھبکنیز داللت دارد بر ایدو چ
وجود ندارد. دوم  یخ طبریت در تارین روایه اکنیا یکیاست.  نبوده یت طبریاز روا

                                           
 .۱ج  ۱۱۷مخطوط نقل از بذل المجھول ص  ۱۶۷تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر ورقه  -١
 .۱/۶۸الّتمھید والبیان فی مقتل الشھید عثمان، به نقل از مرتضی عسکری، عبدالله بن سبأ  -٢
 .۵۶به نقل از شیخ سلیمان العودة، عبدالله بن سبأ: ص  -٣
 .۱۲۳-۲/۱۲۲تاریخ اإلسالم، ذھبی  -٤
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 :گوید می رده وکر که مطالعه نموده ذکرا  یتابش مصادرک ۀدر مقّدم یه: ذھبکنیا
 یھقیب ةآن از دالئل الّنبوّ  ۀاست و ماّد  ردهکرا مطالعه  یمصّنفات فراوانف ین تألیا ۀدربار

 .)١(باشد می ف بن عمریو الفتوح س
ف بن عمر یس یھا تیراجع به روا یه طبرکنیگانه داللت دارد بر ا ن طرق سهیا

ه در نقل از کست بلین اخبار نیه او تنھا منبع اکنیست، و ایابن سبأ تنھا ن ۀدربار
 باشند. یم یکبا او شر یو ذھب یر و مالقکعمر، ابن عسابن  فیس

ز نادرست است ین باشد می بن عمر تنھا منبع اخبار ابن سبأ فیه سکن اّدعا یاّما ا
 ۀف در سلسلیه سکر نموده کز ذین یگریات دیخ خود روایر در تارکه ابن عساکچرا 

 .کند می دییوده و تأز وجود ابن سبأ را ثابت نمین اخبار نیست و ایان آنھا نیراو
 :گفت یه مکدم یل شنی: از ابوالّطفگوید می هکرده کنقل  یر از عّمار الّدھنکابن عسا

ه کد یپرس یبر منبر بود، عل یرا آورد و عل )ابن الّسوداء(ه او کدم یب بن لجبه را دیمس
 .)٢(بندد یرده؟ گفت: بر خدا و رسول دروغ مکار کچه 

ابن سبأ) را  یعنیاه چرده (ین سیه گفت: اکت است یروا ید بن وھب از علیزیو از 
ز از سلمه از شعبه و از ید بن وھب نیزیق یخواھد؟ و از طر یاست و از من چه م چه شده

ابن سبأ) را چه  یعنیاه چرده (ین سیه گفت: اکت است یطالب روا یبن اب یعل
 .)٣(کند می ر و عمر انتقادکه از ابوبکاست  شده
 )٤(ست و ثقاتیف تنھا مصدر اخبار ابن سبأ نیه سکنیداللت دارد بر ا ھا تین روایا

ران وجود ابن کمن یل بر بطالن اّدعاین دلیاند، و ا ردهکن اخبار را نقل یز این یگرید
 ن مقّدمه استوار بود.یه بر اک باشد می سبأ و استدالل آنھا

 دّوم: ۀاّما رّد بر مقّدم
 یاند، نسائ ف شمردهیل او را ضعیجرح و تعد یف است و علمایف ضعیه سکنیدر ا

 ییف بن عمر الّضبیس :گوید می یذھب )٥(ف استیضع ییف بن عمر الّضبی: سگوید می

                                           
 .۱۵-۱/۱۴تاریخ اإلسالم  -١
 .۱۶۷ ۀتاریخ مدینة دمشق (نسخه خطی) ورق -٢
 ھمان منبع. -٣
ھا را برای شیخ ناصر الّدین آلبانی محّدث  گوید که: اسانید این روایت یخ سلیمان العوده میش -٤

 : عبدالله بن سبأ.۹۸شھیر فرستادم که ھمه آنھا را بین صحیح و حسن ضبط نمود، ص 
 .۲۹۳الّضعفاء والمتروکین ص  -٥
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فتوحات و  ۀو دربار شود می ز به او گفتهین یوفک یا سعدیو  یبرجم یمیو تم یسداأل
عمر و جابر از ھشام بن عروه و عبدالله بن  یاست، او مثل واقد نوشته یفاتیرده تأل

ف یه او ضعکرده کنقل  ییحیرده. عّباس از کت یاز مجھوالن روا یاریو بس یجعف
است  کاو مترو :هکاست  او ارزش ندارد، و ابو حاتم گفته :هکاست  است و ابوداود گفته

 .)١(ر استکث او منیشتر احادیاو مّتھم به زندقه است و ب :هکاست  ان گفتهیو ابو ح
اّتھـام  ۀه و حّجت است و درباریخ پایف و در تاریث ضعیاو در حد: گوید می ابن حجر

 .)٢(است ردهک یرو ادهیاش ز او درباره :هک گوید می ابن حبان به او
در  یف است ولیث ضعیف در حدیه سکنست یل ایجرح و تعد یسخن علما ۀخالص

، شود می ن عمده و حّجت شمردهیه باالتر از اکات او مورد قبول است و بلیخ روایتار
 است. ن وصف نمودهیه ابن حجر او را چنکچنان

بن عمر آمده نزد اھل  فیق سیه از طرک یخیه اخبار تارکم یبر یم ینجا پیو از ا
 اند. ردهکتب او اعتماد کت یگران بر روایث قابل قبول بوده و لھذا محّدثان و دیحد

: اخبار گوید می ابن سبأ ۀر دربارکات ابن عسایو لھذا ابن حجر بعد از نقل روا
ات ین روایح به شھرت ایاو تصر. )٣(خ وجود داردیعبدالله بن سبأ مشھور بوده و در تار

 بن عمر وجود دارد. فیات سیه در ضمن آنھا رواکاست  نموده
 بن فیسـ »الفتـوح«تـاب کسالم خود را خ اإلیتاب تارکاز منابع خود در  یکی یذھب
ران وجـود ابـن سـبأ کمن ۀمقدمھردو  م. پسیدیسابقًا د هک، ھمچنان)٤(کند می رکعمر ذ

 .شود می پندار و گمانشان بود، باطل یه مبناک

 رّد بر دلیل دّوم:
ه کاست بل ه ابن سبأ اصًال وجود نداشتهکن زعم است یا یل آنھا بر مبناین دلیدّوم

ل یباطل است و دل )٥(یلیخ جمیش ۀن خود، بنا به گفتیاسر است. ایاو ھمان عّمار بن 
 و بطالن آن از چند جھت است: باشد می آن ۀندیگو یاّطالع یجھل و ب

                                           
 .۲/۲۵۵میزان االعتدال  -١
 .۲۶۲تقریب الّتھذیب ص  -٢
 .۳/۲۹۰ لسان المیزان -٣
 .۱۵-۱/۱۴تاریخ اإلسالم  -٤
 .۱۲۱ص  ۱بذل المجھود ج  -٥
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اسر را از یت مستقّل عّماربن یاند، شخص ه اخبار ابن سبأ را آوردهک یّرخانؤم -۱
ن یتر یمیه از قدک یاند. مثًال طبر ردهکر کت ابن سبا جداگانه ذیشخص

آن اخبار را ضمن داستان او و  ر نموده،که اخبار ابن سبأ را ذکاست  یمصادر
در  یه چگونه وکنیآورده و ا سش در عھد عثمانیتوطئه ھا و کوکات مشکحر

 سه عثمانیجاد شورش در شھرھا بر علین و ایمسلم ۀدیصدد افساد عق
مصر روانه  یرا به سو سعّمار سه عثمانک کند می رکاست و در ضمن ذ بوده
ت یشخص )٤(و ابن خلدون )٣(ریثبن األو ا )٢(ریثکن ابن یو ھمچن. )١(...نمود

 .کنند می رکاز آن دو تن، ذھریک  یجداگانه برا
بن  ت عّماریت ابن سبأ و شخصیشخص یباشند و ھمگ یّرخان بزرگ اسالم مؤنھا میا

ن ین مسلمیجاد فساد بیه ابن سبأ در صدد اکنیو ا کنند می رکاسر را جداگانه ذی
 یکشود آن دو تن،  یمّدع یسکه کست یمعقول نن اقوال، یا ۀاست. بعد از ھم بوده

 اند! ت واحد بودهیشخص
ه ک، چرا کند می ن اّدعا را رّد یان، ایعیل مورد اعتماد خود شیتب جرح و تعدک -۲

اسر را از ابن سبأ جدا ساخته و او را از اصحاب یت عّماربن یز شخصیتب آنھا نک
ه بر کاند  لعون شمردهق و میاند و ابن سبأ را زند طالب دانسته یبن اب یعل
 .)٥(است بسته یدروغ م سیعل

 یکه ابن سبأ و عّمار کاند  ن آوردهیگران بر ایو د یبیو ش یه وردکلی یدال ۀھم -۳
 کمشتر ۀینکاساس است و اّتفاق آن دو بر  یباشند، سست و ب یت میشخص

بر ل یعّمار فرضًا درست باشد، دل یه براینکن یه اگر ھم اکاست  »ابن الّسوداء«
از افراد در  یاریه بسکاند، چرا  ت بودهیشخص یکه آن دو کباشد  تواند نمی نیا
بوده و به  یمنیه عّمار کنیستند، و این یکیدر اسم تشابه دارند و  یه و حتینک

از  یه سبأ جزئکز نادرست است چرا ین نی، ایگفت سبأ شود می یمنیھر 
س آن کگفت و فقط ع ییسبأ شود نمی یمنیمن است و به ھر ین یسرزم

                                           
 .۴/۳۶۰تاریخ طبری  -١
 .۷/۱۶۷والّنھایة  ةالبدای -٢
 .۳/۷۷الکامل فی الّتاریخ  -٣
 .۲/۱۰۳۴تاریخ ابن خلدون  -٤
 .۲۱د. سعدی الھاشمی: ابن سبأ حقیقة الخیال ص  -٥
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ت یعت او فّعالیب یرا دوست داشته و برا یدًا علیه عّمار شدکنیدرست است. و ا
اند و  را دوست داشته سیعل ،صحابه ۀست، ھمیعّمار ن ۀژین ویرده است، اک یم

شھادت  ه بعد ازکھا بودند  نیاند و ھم ار بودهیگر دوست و یاصًال آنھا با ھمد
به  سن محّبت عّماریاست ب یاریردند و تفاوت بسکعت یب یبا عل سعثمان

 .یعل ۀو غلّو ابن سبأ دربار سیعل
 یکه عثمان بشوراند، یه عّمار به مصر رفته تا مردم را بر علکن زعم آنھا یو اّما ا

عات به مصر یق شایتحق یدروغ روشن و واضح است، چون خود عثمان او را برا
 فرستاد.

 م وجود ابن سبأ در صّفین:بر عد یرّد بر دلیل سّوم مبن
ل بر ین دلین از ابن سبا در جنگ صفّ یّرخؤر مکه عدم ذکب است یل عجین دلیا

ن یّرخان اؤرا می، زشود نمی ل عدم وجود ابن سبایدل یزین چیعدم وجود اوست! چن
ن کگر ممید ینند. از سوکر کل حوادث را ذیتفاص ۀه ھمکاند  عھد را بر خود نبسته

ر او تّوسط کذ یبرا یلین صورت، دلیت نداشته و در اکن شریصفّ است ابن سبا در 
ه کدر مقابل آنچه  تواند نمی ن بھانهیھمرفته، ا یان نبوده است. و رویّرخان در مؤم
 ند.ک یستادگیاند ا ردهکر کّرخان در اثبات وجود ابن سبا ذؤم

 رّد بر دلیل چھارم:
 یکه او کوجود نداشته است، بل ه ابن سبا در واقعکن بود ین شبھه ایچھارم یمبنا

 اند! ردهکع، او را جعل یعه بخاطر طعن بر تشیه دشمنان شکاست  یالیت خیشخص
ز ین یگرید یتواند اّدعاھا یس مکبه ھمراه ندارد، و ھر یه حّجتکاست  یین اّدعایا

ابن سبا  یخیل تاریست و بنا بر دالید به حّجت و برھان نگریند. باکر آن را مطرح ینظ
اند و  ردهکر کاو را ذ یّرخان سنّ ؤز مثل میعه نیّرخان شؤبوده و م یقیت حقیشخص یک

رده بودند، چرا کعه او را جعل یر او نشده است، اگر دشمنان شکس منک چیاز قدماء ھ
 اند؟! احوالش را آورده ۀرده و ترجمکر کان او را ذیعیخود ش

 یّرخان و دانشمندانؤمم به سراغ یردک یبررس یکبه  یکن شبھات را یه اکحال 
 یق و بررسین ارتباط تحقیت ابن سبأ پرداخته و در ایه به اثبات شخصکم یرو یم
 اند. ردهک
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 اند:  ردهکه وجود ابن سبا را ثابت ک یانیعیر شیغ -اّول
 ھـ)۲۴۵( یب بغدادیابن حب -۱

 .)١(ھا شمرده است یرده او را از فرزندان حبشکر کابن سبأ را ذ یب بغدادیابن حب
 ھـ) ۲۵۵جاحظ ( -۲

ه بعـد از ضـربت خـوردن کـ یوقت :گوید می هکس آورده یق از زھربن یتیجاحظ روا
 .)٢(ردکالّسوداء مرا مالقات  طالب به مدائن آمدم ابن یأب ابن یعل

 ھـ) ۲۷۶به (یابن قت -۳
ان یه از رافضیسبأ«به ابن سبأ منسوب ھستند:  :هک گوید می ه نام برده ویاز سبأ

ده یفر ورزکه کان بود یس از رافضکن یباشند و او اّول یابن سبأ م ه منسوب بهکھستند 
 .)٣(»ارانش را در آتش انداختیاو و  یان است و علیرّب جھان یعل :و گفت

 ھـ) ۳۱۰( یطبر -۴
مفّصًال آورده  ساو را در زمان عثمان بن عّفان یھا یزیانگ ابن سبأ و فتنه ۀقصّ 
 ه سابقًا بدان اشاره شد.کاست 
 ھـ) ۳۲۸رّبه (ابن عبد  -۵
ردند و گفتند کغلّو  سطالب یأب بن یعل ۀه درباریابن سبأ و گروه او سبأ :هکد یگو یم

 .)٤(او خالق ماست :هک
 ھـ) ۳۳۰( یابوالحسن أشعر -۶

 یه علکپندارند  یروان عبدالله بن سبا بوده و میآنھا پ :هک گوید می هیراجع به سبأ
، تو یگفت: تو ھست می یابن سبا به عل :هکد یگو می گردد و یا باز مینمرده و به دن

 .)٥(!)یتو خدا ھست یعنی( یھست
 ھـ) ۳۵۴ابن حبان ( -۷

                                           
 .۳۰۸ابن حبیب البغدادی: المحبر ص  -١
 جاحظ. ،و التبیین البیان -٢
 .۶۲۲المعارف: ابن قتیبه ص  -٣
 .۲/۲۴۵العقد الفرید  -٤
 ۱/۸۶به مقاالت اإلسالمیین  -٥
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 یلبـکسـائب  بن و محّمد یجعف دیزی :هک گوید می تابشکابن حبان در دو موضع از 
 .)١(روان عبدالله بن سبأ بودندیه و از پیاز سبأ
 ھـ) ۳۵۵( یمطھر بن طاھر مقدس -۸

نمرده اسـت و در  یرند و علیم یپندارند نم یه آنھا مک گوید می اد نموده ویه یاز سبأ
 .)٢(ن شده استیخشمگ یعل :گویند می رعد را بشنوند یان ابرھاست و اگر صدایم

 ھـ) ۳۷۷( یملط -۹
 یه به علکباشند  یروان عبدالله بن سبأ میآنھا پ :گوید می ه سخن گفته ویاز سبأ

 .)٣(گفت: خداوند خالقم؟ کیگفت من  ی: علیتوئ یگفت توئ یم
 ھـ) ۴۲۱( یبغداد  -۱۰
سبا بودند  بن  روان عبداللهیآنھا پ گویند می خارج از اسالم دانسته و یا ه را فرقهیسبأ

شتر غلّو نموده و یپنداشت و بعدھا ب یامبر میرد و او را پک یغلّو م سیه راجع به علک
 .)٤(شد یعل ییقائل به خدا

 ھـ) ۴۵۶( یابن حزم اندلس  -۱۱
روان یه پی: سبأگوید می اد نموده ویعه از ابن سبا یضمن سخنش از شدر 
 ان ابرھایزنده است و در م یعل :اند ه گفتهکھستند  یھودی، یریحم سبأ بن عبدالله

 .)٥(باشد می
 ھـ) ۴۷۱( ینیاسفرا  -۱۲

او  یه علـکباشند  یروان عبدالله بن سبأ میآنھا پ :گوید می ه سخن گفته ویاز سبأ
 .)٦(د نمودیرا به ساباط مدائن تبع

 ھـ) ۵۴۸( یشھرستان  -۱۳

                                           
 .۲/۲۵۳و  ۱/۲۰۸المجروحین  -١
 ۵/۱۲۹البداء والّتاریخ  -٢
 .۱۸الّتنبیه والّرّد علی أھل األھواء و البدع ص  -٣
 ۲۳۳الفرق بین الفرق ص  -٤
 .۵/۳۶الفصل  -٥
 .۱۲۳فی الّدین ص الّتبصیر  -٦
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او را مـدائن  یه علکباشند  یروان ابن سبأ میآنھا پ :گوید می ه نوشته ویراجع به سبأ
 .)١(ردکد یتبع

 یسمعان  -۱۴
و  )٢(ه با او نسبت دارندیان بوده و سبأیاو از رافض :گوید می به ابن سبا پرداخته و

 رد.کد یاو را به مدائن تبع یعل
 ھـ)۵۷۱ر (کابن عسا  -۱۵

عمر و  بن فیق سیھا از طر یه بعضکرده کابن سبأ و اخبار او نقل  ۀت درباریچند روا
 ه سابقًا به آن اشاره شد.ک باشد می گریاز طرق د یبعض

 ھـ)۵۷۳( یرینشوان حم  -۱۶
نمرده و  یعل :هکاند  گفته)سبأ بن و عبدالله(ه ی: سبأنویسد می هیسبأ ۀدر ماّد 

 .)٣(ه پر از ظلم و جور شده استکند، از آنجا کن را پر از عدل و داد یرد تا زمیم ینم
 ھـ)۶۰۶( ین رازیفخرالّد   -۱۷

روان یـآنھا پ :گوید می ر نموده وکه را ذیسخن گفته و سبأ -ونیافراط-از فرق ُغالت
 .)٤(باشد می خدا یاند عل پنداشته یه مکباشند  یسبأ م بن عبدالله
 ھـ)۶۳۰ر (یابن أث  -۱۸
رده کد آن نقل یذف اسانحسبأ را بعد از  بن عبدالله ۀدربار یات طبریاز روا یبعض

 .)٥(است
 ھـ)۷۲۸ه (یمیسالم ابن تخ اإلیش  -۱۹

 ین فردیاو، اّول :هک گوید می تبش از عبدالله بن سبأ نام برده وکدر چند موضع از 
 قیزند یان از منافقیرافض : اصلگوید می ان را بنا نھاد، ویه مذاھب رافضکاست 

امامت منصوصه  یرده دعواکان نھاد و اظھار غلو یق، رفض را بنیسبأ زند و ابن باشد می
 .)٦(را نمود

                                           
 ۱/۱۷۴الملل والّنحل  -١
 ۷/۴۶األسباب  -٢
 .۱۵۴الحور العین ص  -٣
 ۵۷اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ص  -٤
 .۳/۷۷الکامل فی الّتاریخ  -٥
 .۲۸/۴۸۳و  ۴/۴۳۵مجموع الفتاوی  -٦
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 ھـ)۷۴۱( یمالق  -۲۰
: در سال گوید می شته شدن عثمان، از ابن سبأ نام برده وکدر ضمن سخنش از 

ه بر عثمان شورش کبود  یسبأ معروف به ابن سوداء با گروھ بن عبدالله یھجر نه و یس
 .)١(ردندک

 ھـ)۷۴۸( یذھب  -۲۱
عه و ضاّل و مضّل یش -ونیافراط-او از ُغالت :گوید می در شرح حال عبدالله بن سبأ

 .)٢(ننده) بوده استک(گمراه وگمراه 
 ھـ)۷۶۴( یصفد  -۲۲
او را به مدائن  یعل :هک گوید می از شرح حال ابن سبا نوشته و یتاب الوافکدر 

 .)٣(د نمودیتبع
 ھـ)۷۷۴ر (یثکابن   -۲۳

ت یسخن گفته و به روا سه عثمانیر از نقش ابن سبا در شورش بر علیثکابن 
ه نمود می بوده و تظاھر به اسالم یھودیاو  :گوید می هک کند می عمر استشھاد بن فیس

 .)٤(است
 ھـ)۷۹۰( یشاطب  -۲۴

ه کـاسـت  یاعتقاد یروان عبدالله ابن سبأ از بدعتھایه و پیبدعت سبأ :هکد یگو یم
 .)٥(با خداوند است یدّوم یراجع به وجود خدا

 ھـ)۷۹۲( یالغر الحنف یبأابن   -۲۵
سبأ تظاھر به اسالم نموده و  بن عبدالله :هک گوید می هیطحاو ۀدیدر شرح عق

 .)٦(ندکران یرد، اسالم را وکران یت را ویه پولس نصرانکخواسته ھمچنان یم
 ھـ)۸۱۶( یجرجان  -۲۶

                                           
 .۵۴الّتمھید والبیان فی مقتل الّشھید عثمان ص  -١
 ۲/۴۲۶ – ۱/۳۳۹المغنی فی الّضعفا  -٢
 )۱۷/۲۰خطی  ۀالوافی بالوفیات (نسخ -٣
 ۷/۱۶۷البدایة والنھایة  -٤
 ۲/۱۹۷االعتصام  -٥
 ۵۷۸شرح العقیدة الطحاویة ص  -٦
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را خدا  یسبأ بودند و عل بن روان عبداللهیآنھا پ :هک گوید می هیسبأ ۀدربار
ه به کشته است کرا  یطانینمرده و ابن ملجم ش یگفته عل یسبأ م دانستند، و ابن یم
 .)١(درآمده است یل علکش

 ھـ)۸۱۶( یزیمقر  -۲۷
در زمان او  :هک گوید می ان آورده ویسخن به م یاز حوادث روزگار عل

ت رسول خدا بر یبه ابن سوداء برخاسته و قائل به وص سبأ مشھور بن  وھب  بن عبدالله
ز او یاوست و قول به رجعت را ن ۀفیرسول الله و خل یه او وصکنید و ایگرد یامامت عل

 .)٢(بدعت نھاده است
 ھـ)۸۵۲ابن حجر (  -۲۸

 خ مشھوریاخبار او در تار :گوید می ابن سبا نقل نموده و ۀر را دربارکاخبار ابن عسا
ه معتقد که یدارد به نام سبأ یروانین پیکست، لیت نیروا یو بحمدالله بر مبنا باشد می

 .)٣(آنھا را با آتش سوزاند یباشند و عل یم یعل ییبه خدا
 ھـ)۱۱۸۸( ینیاسفرا  -۲۹

روان عبدالله بن یآنھا پ :گوید می ه را نام برده ویسبأ ۀعه فرقیضمن شرح فرق ش
و او آنھا را به آتش  یتو حّقا خدا ھست :هکگفت  ین علیر المؤمنیه به امکباشند  یسبأ م

 .)٤(انداخت
 ھـ) ۱۲۳۹( یالله دھلو یز بن ولیعبدالعز  -۳۰

از  یطانیام تسّلط شین مصائب اسالم در آن ایاز بزرگتر :هک گوید می ابن سبأ ۀدربار
و  نمود می شان تظاھر به اسالمیه براکن بود یدّوم از مسلم ۀھود بر طبقین یاطیش

ان یھودیطان عبدالله بن سبأ از ین شیت داشت. ایو محّبت اھل ب ینیرت دیغ یاّدعا
 یجیر و خباثت و تدرکافته و دعوتش پر از میز شھرت یه ابن سوداء نکصنعاء بود 

 .)٥(است بوده

                                           
 ۱۰۳التعریفات ص  -١
 ۲/۳۵۶الخطط  -٢
 ۳/۲۹۰لسان المیزان  -٣
 .۱/۸۰لوامع األنوار  -٤
 .۳۱۷مختصر الّتحفة اإلثنی عشرّیة ص  -٥
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از آنھـا  یه فقط بعضکاند  ردهکز وجود ابن سبأ را ثابت یاز محّققان معاصر ن یاریبس
 م.یبر یرا نام م
 یلکن زریالّد ر یخ  -۳۱

ه یسبأ ۀاو رأس طائف :گوید می عالم) از ابن سبا نام برده ور خود (األیدر فرھنگ شھ
ه تظاھر به اسالم کمن بوده یاز  یه اصل وک یعل ییبود و قائل به خدا

 .)١(است ردهک یم
 مییعبدالله قص  -۳۲

اع بتاب خود کمی در یعبدالله قص از عبدالله ابن سبأ نام  )ةسالم والوثنيّ  اإلني(الرصّ
ھا را گمراه  یه چگونه بعضکھا خبر داده  ھا و ضاللت جاد بدعتیبرده و از نقش او در ا

ه به پندار خود مسلمان شده تا مسلمانان ک ین افرادیاز مشھورتر :گوید می است. ردهک
لله ه به او عبداکمن بود یان یھودیث از یار و خبکم ید مردین خود خارج نمایرا از د

را  یت علیربوب یباشند و اّدعا یه میان سبأیعیروان او از شیه پکشد  یابن سبا گفته م
 .)٢(ردکتر بوده و فرار  الغ محتاطکن او از یکند لکخواست تا قصاصش  یداشت و عل

 یعبدالّرحمن بدو  -۳۳

ر یتأث یچگونگ«تحت عنوان  )ينيسالم(مذاهب اإلتاب خود کابن سبا را در  ۀیقض

 ۀیو بق یطبر یھا ر گفتهکنموده و بعد از ذ یبررس »ت بر اسالمیحیمست و یھودی
 ه: ک شود می ن اقوال روشنیاز ا :هک گوید می ابن سبا ۀن درباریّرخؤم

 اه (سوداء) بودهیچون مادرش س باشد می عبدالله بن سبأ ھمان ابن سوداء -۱
 است.

 است. ان اھل صنعاء بودهیھودیاو از  -۲
 است. آوردهاسالم  سدر زمان عثمان -۳
مصر و عراق  یرد و در شھرھاکھا بر پا  ه در زمان عثمان بن عّفان فتنهکاو بود  -۴

 و شام و حجاز در صدد شورش بود.

                                           
 األعالم. -١
 .۱/۱۱بین الوثنّیة و اإلسالم  الّصراع -٢
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ن یبه زم یه علکنیرسول خداست و ا یوص یعل :ه گفتکاست  یسکن یاو اّول -۵
 گردد. یباز م

رده و آنھا را کاد یره یران وجود ابن سبأ را از خاورشناسان و غکو بعد از آن اقوال من
 .)١(است رد نموده

 ةالعود مان بن حمدیخ سلیش  -۳۴
ر او در یعبدالله بن سبأ و تأث«سانس خود را تحت عنوان یفوق ل ۀان نامیخ پاین شیا

اند  ه قدماء و معاصران نوشتهکآنچه را  ۀار نموده و ھمیاخت »جاد فتنه در صدر اسالمیا
بوده و  یقیحق یتیه: ابن سبأ شخصکاست  دهیجه رسین نتیرده و سپس به اک یبررس

 .)٢(ردکار کتوان وجود او را ان ینم
 یالھاشم یتر سعدکد  -۳۵

ن یه: اجماع محّدثک گوید می ران وجود ابن سبأ نوشته وکدر رّد بر من یشان بحثیا
ن است یشناسان و ادباء و علماء طبقات بر ا ّرخان و فرقهؤل و میجرح و تعد یو علما

 گوید می است، و آراء مخالفان را به شّدت رد نموده و داشته یقیوجود حقه ابن سبا ک
 یت علیو الوھ ی) علیاسیت و برائت از مخالفان (سیعصمت و وص ،چون یدیعقا :هک

استدالل فراوان این مورد  عه دریتب موّثق شکاست و از  ابن سبا بوده یھا از بدعت
عه ابن سبأ را یش ۀه ائّم کاند چرا  رده گرفتهان بر اقوال او خیعیش :گوید می است و آورده
 .)٣(ه بر معدوم لعنت بفرستندکست ین نکاند و مم ردهکلعنت 

 :اند ه قائل به وجود ابن سبأ بودهکعه یبزرگ ش یعلما
 ھـ) ۲۹۳بر (کء األیالّناش -۱

 یا : فرقهگوید می ه، از ابن سبا نام برده ویبر ضمن سخنش از فرق سبأکء األ یالّناش
روان عبدالله بن یپھا  این و ...رد یم یاست و نم زنده ÷یه به زعم آنھا علکھستند 

 .)٤(است ان صنعاء بودهیھودیباشند و او از  یسبأ م

                                           
 .۳۷و  ۳۶، ۲۰، ۲/۱۹مذاھب اإلسالمیین  -١
 .۱۱۰عبدالله بن سبأ و أثره فی إحداث الفتنة فی صدر اإلسالم ص  -٢
 .۵ابن سبأ حقیقة ال خیال: د. سعدی الھاشمی ص  -٣
 .۲/۴۳به نقل از عبدالّرحمن بدوی: مذاھب اإلسالمیین  –أصول الّنحل  -٤
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 ھـ) ۳۰۱( یقم یأشعر -۲
روان عبدالله ین فرقه از پیا :گوید می ه نام برده ویتاب المقاالت و الفرق از سبأکدر 

جست و به  یه علنًا از صحابه تبّر کبود  یسکن یاست و او اّول یھمدان یبن وھب راسب
 .)١(گفت یناسزا م) ش(ر و عمر و عثمان و صحابه کابوب

 عه در قرن سّوم)ی(از اعالم ش ینوبخت -۳
 :هک گوید می طالب نوشته و یبن أب یوجوب امامت عل ۀابن سبأ دربار یھا از بدعت

بوده و مسلمان  یھودیعبدالله بن سبأ  :هکاند  گفته یاز علما از اصحاب عل یگروھ
وشع بن ی :هکگفته  یت خود میھودیام یاست و در ا ار نمودهیرا اخت یت علیشده و وال

بعد  یه علکن مقوله را گفته یام اسالم خود ھمیاست و در ا بوده ÷یموس ینون وص
 .)٢(اوست یامبر وصیاز وفات پ

 ھـ) ۳۶۹( یّش کال -۴
ت از ائّمه در برائت از ابن سبأ و لعن یعبدالله بن سبأ سخن گفته و پنج روا ۀدربار

نبّوت  یه عبدالله بن سبأ اّدعاکت نموده یاست. از ابو جعفر روا وی و مذھب او آورده
ر ین سخن به امیو ا باشد می خدا ÷نیر المؤمنیه امکاست  ردهک یرده و گمان مک

تو او «گفت:  ینمود. ابن سبا اعتراف نموده و مده و از او بازخواست یرس ÷نیالمؤمن
ن به او یر المؤمنیامبرم، امیو من پ یه تو خدا ھستکاست  و در خاطرم افتاده »یھست

ن او امتناع نمود. سه یکن، لکات توبه  ن گفتهیرده، از اکطان تو را مسّخر یش :هکگفت 
ت یتش زد. و از ابوعبدالله روارد. سپس او را آکند و توبه نکروز او را مھلت داد تا توبه 

رد. به ک یت میربوب ین اّدعایر المؤمنیام ۀند. دربارکه خداوند ابن سبأ را لعنت کرده ک
ما  ۀدربار یه بر ما دروغ بندد و افرادک یسکبر  یع بود، وایمط یا بنده )٣(خدا قسم او

 .)٤(مییجو یم یزاریم و ما از آنھا بییگو یه خود ما نمک گویند می ییزھایچ
 ھـ) ۳۸۱صدوق ( -۵

                                           
 .۲۰ت والفرق ص المقاال -١
 .۲۲فرق الّشیعة ص  -٢
 یعنی امیر المؤمنین. -٣
 .۷۱-۷۰رجال الکّشی ص  -٤
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ر یـر شده و به امکه ابن سبا در آن ذکمدعا آورده  یدر چگونگ یتیتب خود رواکدر 
 .)١(است ردهکن اعتراض یالمؤمن
 ھـ) ۶۵۶د (یالحد یابن اب -۶
رد و به او نسبت کغلّو  یه راجع به علکاست  یسکن یابن سبأ اول :هکد یگو یم
 .)٢(ت دادیربوب

 ھـ) ۱۱۱۲( ینعمت الله جزائر -۷
او را  ی، علـیگفت: حّقا تو الله ھست ÷یابن سبأ به عل :هک گوید می تاب خودکدر 

 .)٣(ردکد یبه مدائن تبع
 ھـ) ۱۳۵۱( یمامقان -۸

بود و اظھـار غلـّو  یاو از اصحاب عل :هک گوید می تب خود از ابن سبا نام برده وکدر 
و ملعـون  یه ابن سبأ غـالکق نموده ید، و اقوال صدوق را نقل و تصدیافر گردکنموده و 
 .)٤(امبریدانسته و خودش را پ یرا خدا م یبوده و عل

 ھـ) ۱۳۶۹( ین مظّفریمحّمد حس -۹
 .)٥(کند می ارکع انین او را در تشیکست لیر ابن سبأ نکمن یو

 یدیبن حمزه زب ییحیو  )٦(ھـ) ۷۳۶( یحل ین حسن بن علیھمچن -۲۰تا -۱۰
 ۱۰۱۶( یقھبائ یو عل )٨(ھـ) ۸۴۰( ییحیاحمدبن  یو مرتض )٧(ھـ) ۷۴۹(

ه به کھـ)  ۱۱۱۱( یو مال محّمد باقر مجلس )١٠(ھـ) ۱۱۶( یلیو اردب )٩(ھـ)

                                           
 .۶۲۸، الخصال ص ۱/۲۲۹من ال یحضه الفقیه  -١
 .۵/۵شرح نھج البالغه  -٢
 .۲/۲۳۴األنوار الّنعمانّیة  -٣
 .۱۸۴-۲/۱۸۳تنقیح المقال فی علم الّرجال  -٤
 .۱۰تاریخ الشیعة ص  -٥
 .۲۵۴الحّلی قسم دّوم ص رجال  -٦
 .۶۲طوق الحمامة فی مباحث اإلمامة به نقل از عبدالله بن سبأ ص  -٧
 .۶-۵طبقات المعتزلة: چاپ بیروت ص  -٨
 .۳/۲۸۴رجال القھبائی  -٩

 چاپ بیروت. ۱۰/۴۸۵جامع الّرواة  -١٠
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و  )٢(ھـ) ۱۳۱۳( یو محّمد باقر خوانسار )١(ل از ابن سبأ سخن گفتهیتفص
تر محّمد جواد کو د )٤(نیام ییحیف یشر )٣(ھـ) ۱۳۲۰( یطبرس یرزا نوریم

 .)٦(دیو صائب عبدالحم )٥(ورکمش
 اند. ردهکد ییل از ابن سبأ سخن گفته و وجود او را تأیبعد تفصھا  این ۀھم

، از آن جملـه فـان قلـوتن اند ز قائل به وجود ابن سبأ بودهیاز مستشرقان ن یاریو بس
لسـن یکنولـد نیو ر )٩(م) ۱۹۲۱ھر (یو گولدز )٨(وس ولھزانیولیو  )٧(م) ۱۸۶۶-۱۹۰۲(
 باشند.  یگر مید یاریو بس )١١(م. رونالدسن -تیو داد )١٠(م) ۱۹۴۵(

عه و یم و معاصر از اھل سّنت و شیاز اقوال و آراء محّققان قد یمختصرھا  این 
جاد یقت وجود ابن سبأ را ثابت نموده و نقش او را در ایه حقکخاورشناسان است 

ن یا ۀه ھمکست یسازد، و قابل تصّور ن یاسالم روشن م ه یه و شورش بر علیسبأ ۀفرق
گوناگون بر جعل  یھا نده و در اعصار مختلف و با تخّصصکدانشمندان از ملل پرا

ه ک ییست و آنھایقت نیم به حقیجز تسل ین راھیند. بنابرایوجود ابن سبأ اّتفاق نما
ن عار را از مذاھب و یه اکبھتر است  کنند می ارکبه خاطر ننگ و عار او را ان

 یقیه در وحدت حقین و بدون تقیراست یند تا گامیبزداخود  ینید یھا شهیاند
 مسلمانان برداشته باشند.

 

                                           
 .۴۲/۱۴۶و  ۳۳/۵۶۶، ۵۱/۲۱۰بحار األنوار  -١
 ، چاپ بیروت.۳/۱۳۳روضات الجّنات  -٢
 .۱۸/۱۶۸مستدرک الوسائل  -٣
 .۱۳۲معجم الفرق اإلسالمّیة: ص  -٤
 .۲۷۶موسوعة الفرق اإلسالمّیة: ص  -٥
 چاپ بیروت. ۲۳۸-۲۳۷ابن تیمیه، حیاته وعقیدته ص  -٦
 .۸۰الّسیادة العربّیة والشیعة واإلسرائیلیات فی عھد بنی امیه ص  -٧
 .۱۷۱-۱۷۰الخوارج والّشیعة  -٨
 .۲۰۵ة فی اإلسالم ص العقیدة والّشریع -٩

 .۲۱۵تاریخ األدب العربی ص  -١٠
 .۸۵عقیدة الّشیعة ص  -١١
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و تحّول  ساساس سبأّیه و شیعیان بر عثمان بن عّفان یب یها تهمت
 تشّیع اّولیه

ته توجه نمـود کن نید به ایبا )١(یخیق تاریاز حقا یبعض ۀاز چھر یبردار قبل از پرده
 ه:ک

دروغ و  )هیتق یعنی( یعیون شیو روحان یسندگان مذھبینو یاّوال:ً شعار عموم
ھر « :هک کنند می تیاند و به دروغ روا داده یه به آن پوشش مذھبکخطای محض بوده 

آنھا  یھا یساز ت از دروغیبزرگوار اھل ب ۀائّم  یو حت. )٢(»مان نداردیند اکه نیس تقک
از ابوعبدالله جعفربن  باشد می یعیبزرگ رجال ش یه از علماک یّش کدند و ینال یم

 ه گفت:ک کند می نقل /محّمد
بندند تا سخن راست ما  یان بر ما دروغ میم، و دروغگویھست ییما خاندان راستگو«

لمه بر او ین خلق بود، مسیاز راستگوتر ص نند. رسول خداکاثر  یرا نزد مردم ب
ن افراد بود. عبدالله بن یاز راستگوتر ص بعد از رسول خدا یبست، و عل یھا م دروغ
به مختار مبتال  ین بن علیبست و ابوعبدالله الحس یاو دروغ مبر  )هیالله عل نةلع(سبا 

 ÷نیبن الحس یآن دو بر عل«و بنان نام برد و گفت:  ی. سپس از حارث شعب»گشت
و ابوالخّطاب و معمر و بشار  یغ و سرید و بزیبن سع ۀریو سپس از مغ »بستند یدروغ م

د، یرا لعنت نماھا  این خدا«نام برده و گفت:  یو صائد نھد یدیزی ۀو حمز یأشعر
ب یبندند، خداوند ما را از شّر دروغ آنھا باز دارد و آنھا را نص یان بر ما دروغ میدروغگو

 .)٣(»آتش گرداند
د و یه به شھادت او انجامکبستند  سھا را به عثمان ه آن تھمتک یسانکثر کّا: ایثان

ق و یّرخان بدون تحقؤوه ساختند و مکاه که از کان بودند یعیباب فتنه را گشود، از ش

                                           
 ۷۹باشد، ص  شھید احسان الھی ظھیر می ۀمنبع اصلی این فصل کتاب الشیعة والتشیع: از عالم -١

 و مابعد.
نسبت  /چاپ ایران و این دروغ را به امام محّمد باقر ۱۹ص  ۲باب الّتقّیة ج  –أصول الکافی  -٢

 دھند. یم
 .۲۵۸-۲۵۷رجال الکّشی ص  -٣
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اند،  د معتقدات باطل خود ساختهییان در تأیعیه شکھا را  ب و تھمتیاذکتفحص، آن ا
 اند. ردهکنقل 

ه فقـط کاند، بل ردهکنبودند نقل   ه آنھا را مشاھده نمودهک یسانکع را از یثالثًا: آن وقا
 اند. ن و آن را گفتهیاز ا ییھا دهیعات و شنیشا

اند و لھذا ھر  ت مذھب خود بودهیھا در صدد تقو یساز با دروغ یعیان شیرابعًا: راو
طرف  یرا در نقل اخبار بیند زکاط یات آنھا احتید دّقت نموده و در قبول روایبا یمنصف
ت یروا ییبه تنھا یلبکدو  و یه ابومخنف و واقدکد به آنچه ین نبایاند، و بنا برا نبوده

رد و استنباطات و استنتاجات آنھا را کاست، اعتماد  نداشته یگرید دیاند و مؤ ردهک
 معتبر شمرد. 

ن یب یریات درگیھا وآن وقائع و روا تیآن روا یھرچند از بخت بد، منبع اصل
 یآن رھبران شورش یرثان اصلواھا  این ھا ھستند و نیھم ص اصحاب رسول خدا

ب خوردگان آنھا بوده حامالن ھمان یت و فریت و مجوسیھودیه مزدور کباشند  یم
 مسموم ھستند. یھا شهیار و اندکاف

عه مرجع و صاحب اخبار و پـدرش یتب شکرا  یغامد یازد ییحیابومخنف لوط بن 
انـد و او را از  متعـّدد نموده یدھایف و تمجیاند و از او تعر و .. دانسته یرا از اصحاب عل

   .)١(گوید می یه قمکاند ھمچنان دانسته یعیّرخان شؤن میبزرگتر
م ینک یث و سّنت مراجعه میحد یتب علماکه به شرح حال او در ک یاّما وقت

 ،هکم ینیب یم
رد و کد به اخبارش اعتماد یه نباکھوده دانسته یاساس و ب یابن حجر او را اخباری ب

ست و یاو قابل اعتماد ن :گوید می نیبن مع ییحیداند.  یف میرا ضع یو یدارقطن
. )٢(اند ردهکف یف توصیر قابل اعتماد و ضعیه ھمه او را غیمیو ابن ت یو ابن عد یذھب

 .کند می را گزارش یاریع بسیوقا یبه او اعتماد نموده و از و یالبّته طبر
 

                                           
، فھرست اسماء مصنّفی الّشیعة: نجاشی ۱۲۷قسمت دّوم ص  ۱أعیان الّشیعة: محسن األمین ج  -١

 .۱۴۹-۱۴۸ص  ۱، الکنی واأللقاب ج ۲۸۲، رجال الحلی ص ۲۲۵-۲۲۴ص 
، المنتقی من منھاج ۳۶۰ص  ۲. میزان االعتدال: ذھبی ج ۴۹۲-۳ص  ۴لسان المیزان ج  -٢

 .۲۲۲۱/۲۳االعتدال: ذھبی ص 
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 یمحّمد بن عمرو واقد
عه و صاحب یم او را شین به نقل از ابن ندیمحسن امه ک یمحّمد بن عمرو واقد

او را  یو قم )١(فات متعّدد دانستهیخ و صاحب تصنیره و تاریو س یه و عالم به مغازیتق
 یه و راویمذھب و صاحب تق یکعه و نیّرخ اسالم و شؤن میتر یمیامام و عالم و قد

 یعیتب شکاو را امام عالمه دانسته و اصحاب  )٣(یو خوانسار )٢(دانسته یمعجزات عل
د ید دیاست) با ار بد حافظه بودهیبس :اند ه گفتهکنیاند (جز ا نامبرده را سخت ستوده

 اند. او چه گفته ۀن درباریریسا
م، ینک یمراجعه م یو ۀل اھل سّنت درباریشناس و جرح و تعد رجال ۀبه ائم یوقت

 .شود می تر ه روشنیقض
رد، ابن حنبل ک یت میاز ثقات وارونه روا یمحّمد بن عمرو واقد :گوید می ابن حبان

 :هک گوید می ی، ذھب)٤(ث دانستهیرا جاعل و واضع حد یو ینیرده. المدکب یذکاو را ت
 یبخار. )٥(است دانسته یث میز او را جاعل و واضع حدین یاست، شان کبه اّتفاق مترو

ا او یرکل بن زیر و اسماعیو ابن نم کاحمد و ابن المبار :گوید می دانسته و کاو را مترو
ّذاب است. کاو  :هکاند. احمد بن حنبل گفته  ردهکن یینموده و به اخبار او اعتنا کرا تر

ھمه پر از  یتب واقدک: گوید می یف است. شافعیاو ضع ،داشته ن اعالمیبن مع ییحی
 صمشھور بر رسول خدا انی: دروغگوگوید می تاب ضعفاءکدر  یدروغ است. شان

ه در شام به دار کد یوفه، محّمد بن سعکنه، مقاتل در یدر مد یچھار نفر ھستند: واقد
 ست.ینان نیث او مورد اطمیه احادک یخته شد و چھارم: ابن عدیآو

است: دروغگوتر  ندارم. بندار گفته کیش یواقد یساز : من در دروغگوید می ابوداود
از  یث ساز و جّعال است، ابن جوزی: او حدگوید می هیھودم. اسحاق بن رایاز او ند

ه به کگر ید یاز علما یاریاست، و بس ساز و جّعال بوده ثیه او حدکرده کابوحاتم نقل 
 .)٦(اند ساز شمرده را جاعل و دروغ یاعتماد ننموده و و یواقد

                                           
 .۱۲۸أعیان الّشیعة ص  -١
 .۲۳۲و  ۲۳۱، ۲۳۰ص  ۳الکنی واأللقاب ج  -٢
 .۷/۲۶۸روضات الجّنات  -٣
 ۲/۲۸۴کتاب المجروحین: ابن حبان  -٤
 .۲/۶۱۹المغنی: ذھبی ج  -٥
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 ع او اّتفاق نظر وجود دارد.یه نسبت به تشک ین است شرح حال مختصر واقدیا
 ات فتنهیث و رواین منبع احادیساز، وی دوم ن دروغیز بوده و ھمچنیه نیصاحب تق

 .باشد می

 )یلبکمحّمد بن سائب و فرزندش ھشام (
عه و ین شیّرخؤدر طبقات م )١(نیمحّمد بن سائب و فرزندش ھشام را محسن ام

او ھشام «: گوید می راجع به فرزندش ھشام یاند. نجاش ر نمودهکم در فھرست ذیابن ند
لت یه مشھور به علم و فضک باشد می لبکبن  ...ر بن عمرویبن محّمد بن سائب بن بش

محّمد بن سائب را از  یحلّ . )٢(است ردهکر کش ذیرا برا یتب متعّددکو  »ع استیو تش
و . )٤(داند یان و مقّربان امام جعفر میکو فرزندش را از نزد )٣(داند یاصحاب امام باقر م

 -ونیافراط-، و از ُغالت)٥(بن سائب را از اصحاب امام صادق و امام باقر، محّمد یطوس
 .)٦(است ع دانستهیتش

نسب شناس بوده و او را ابن  یلبکھشام «: گوید می یعیعالم رجال شناس ش یقم
وفه و قائل به رجعت بوده و کاھل  یلبک، محّمد بن سائب گویند می زین یلبکال

 .)٧(»باشد می عهیش -ونیافراط-و از ُغالت ینسب عال یز دارایفرزندش ھشام ن
ه از کاست  یافکن یھم) یلبک(شتر ھشام و پدرش محّمد یشرح حال ب یبرا
به سراغ علماء و اھل فّن و رجال شناس اھل  یاست. ول عه بودهیش -ونیافراط-ُغالت

 .کنند می یابیم آنھا او را چگونه ارزینیم تا ببیسّنت برو
 محّمد بن سائب ۀمان از پدرش درباریبه نقل از معمر بن سل یعسقالنابن حجر 

ز یم نیسل یث بن ابی. ل»بود یلبک یکیه کّذاب وجود داشت کوفه دو کدر «: گوید می
بن صالح از  ۀیارزش است. معاو یاست: او ب ن گفتهیبن مع ییحیاست.  ن را گفتهیھم

                                           
 .۱۲۸-۱/۱۲۷أعیان الّشیعة  -١
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 .۲۱۲رجال ابن أبی داود الحلی ص  -٣
 .۳۶۸-۹أیضًا ص  -٤
 .۱۳۶و  ۲۸۹رجال الّطوسی  -٥
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 کاو را مترو یو ابن مھد ییحی: دگوی می یف است. بخاریه او ضعک کند می نقل ییحی
. یلبکو  یو جابر جعف یلیل ین: ابن ابکت نیاست: از سه نفر روا اند. زائده گفته دانسته

و قائل به رجعت است و ھمه ھشام را  گوید می فرک یلبک :گوید می از ابوعوانه یأصمع
ّذاب کاو را ساقط و  یاست و جوزجان دانسته کاو را مترو یاند و دارقطن ف شمردهیضع

 است. دانسته
بودن و جّعال بودن محّمد بن سائب و  کذب و متروکرجال بر  یعلما ۀن ھمیبنابرا

 .)١(پسرش ھشام اّتفاق دارند
 یه ابن مطّھر حّلـکاست، چنان از صحابه نوشته ییدر بدگو یتابک یلبکن ھشام یھم

 .)٢(کند می نقل
و از  باشد می انیعیاز ش ن افراد ویازدروغگوتر یلبکد: ھشام یگو  ه مییمیابن ت

ّذاب کو  کمتروھردو  هک کند می تیروا ییحیمخنف لوط بن  یپدرش و از اب
 .)٣(ھستند

عمده و ھا  این هکرا یم زیدیشکبه درازا  یمکن چھار نفر سخن را یما در شرح حال ا
 ۀه دربارکھستند  یات گوناگونیروا ھای ساختگی و ّرخان در نقل داستانؤاساس م

 است.  شده آورده سع عھد عثمانیحوادث و وقا
سوء  وھا  فین تحریبدتر گری داده ویھا رنگ د فتنه حوادث و ع ویبه آن وقاھا  این و

ا زرتشتی ی ھودی ویاسی و باورھای یسھای  شهیاند ار وکتا افاند  نموده را ھا استفاده
ه کنند کخی چنان مردم را اغوا یاز نظر تار ان مردم رواج دھند، تایرا در م م خودیقد

گری برای یدرھای د ردند، وکرا  ارکن یت ایبه اسم محبت اھل ب د ویسابقا به لحاظ عقا
عقالن غافل  کسب ساده دالن و رده وکباز  صی از اصحاب رسول خدا یبدگو طعن و

او آنھارا ھای  عهیش انصار و ھودی ویه جز عبدالله بن سبأ کی سوق دھند یرا به باورھا
 .)٤(اند اوردهین

                                           
 .۱۸۱تا  ۱۷۸برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به تھذیب الّتھذیب: ابن حجر ص  -١
 .۵۸ھمراه با کتاب منھاج السنة از ابن تیمیه ص  –منھاج الکرامة فی إثبات اإلمامة  -٢
 .۳/۱۹منھاج السنة  -٣
 ۹۳-۹۲احسان الھی ظھیر ص  الشیعة والتشیع -٤
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ر حوادث به یل و تفسیو تحل یه ما قبل از ورود به مطالب اساسکخاطر است  نیبد 
ه کش شناخته شود و تا روشن شود یت بر اساس راویمت روایم تا قین قسمت پرداختیا

 رد.کد به آن اعتماد یو انفراد نقل نمودند، نبا ییرا به تنھا یا هیاگر آنھا قض
خته و نقشه یع برنامه ریق تشیه از طریه: سبأک گوییم می ن مختصریان ایاز ب بعد

نند و ینند و اساس دولت اسالم را برچکدند تا مسلمانان را متفّرق یدند و توطئه چیشک
ان در یعیا شیاست. آ ن نحو انجام دادهیرا به بھتر ارکن یخ خود ایع در تارین تشیبنا برا

ّفار را فتح ک کوجب از خا یک یاند و حت دهیمسلمان جنگریبار با غ یکخ یطول تار
 ؟)١(اند ردهک

ت ین واقعیاند! ا ردهکت مسلمان را ترور یاستمدار و شخصین ھزاران عالم و سیکل
و  ین بردن اساس دولت اسالمیاز ب یآنھا را برا ۀو برنام یکتکا تایست؟ آیچ یایگو

 است: از چند راه بوده یکتکن تای؟ ادھد نمی ن نشانیمسلم ۀتفرق
 کسب یمخصوصًا غلّوھا(ان گذشته یروان ادیو باورھا و غلّو پ ید اجنبیاّوًال: نشر عقا

ب و یاذکت در لباس محّبت و ارادت به آنھا و سپس رواج ایدر حّق اھل ب )یھودی
ان او یار را با عثمان و والکن یه اکردن آنھا کام و خلفاء و بدنام کح ۀف درباریاراج

رم و حلم و سخاوت بود و کراشد و مشھور به  ۀفین خلیه سّومکردند، عثمان کشروع 
 رم وکه ھم رسول اک، )٢(است و ھمسر دو دختر او بوده صرسول خدا  ۀپسر دختر عّم 

 اند. د نمودهیتمج ف ویاوالدش از او تعر ھم علی و
شه و اقدام یر و اندکف ه چگونه باکنیشتر گام به گام توطئه و ایشناخت ب ین برایکل

ت یابتدا روا ؟ھا بودند ن فتنهیدر پشت ا یسانکده شد و چگونه فتنه برخاست و چه یچ
 :گوید می م. اوینک یرا نقل م یطبر

                                           
لزومًا از طریق ھجوم و جنگ و خونریزی نیست. بخش عظیمی از بالد » فتح«البته مقصود از  -١

از راه تبلیغ مسلمانھایی که برای تجارت به آن  –ی و اندونزی و غیرهچون مالز-اسالمی امروزی 
رفتند به اسالم وارد شد. چندین میلیون مسلمان در چین نیز مرھون ھمین تبلیغات  صفحات می

ھستند. ولی شیعیان ھیچگاه به اینگونه خدمات دست نزدند، بلکه فقط تبلیغ تشیع کردند و از 
توّسط ایرانیان نسبت به اسالم شد، اگر بخواھیم نام ببریم، باید  خدماتی ھم که به لحاظ علمی

 است، نه شیعیان. گفت که: آن خدمات توّسط سّنیان ایرانی بوده
برای تفصیل بیشتر نگاه شود به: الّشیعة وأھل البیت: باب موقف أھل البیت من ذی الّنورین: ص  -٢

 و مابعد آن: احسان الھی ظھیر. ۱۳۶
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ه مادرش سوداء بود. در زمان عثمان اسالم کھود صنعاء بود یعبدالله بن سبأ از 
ند، از حجاز آغاز کا گمراه مسلمان شھر به شھر گشت تا آنھا ر یآورد، سپس در شھرھا

ه به دنبالش بود در نزد اھل کن آنچه را یکوفه و شام رفت لکنمود، سپس به بصره و 
آنجا ماند  یه به مصر آمد و مّدت فراوانکنیردند تا اکاورد و او را اخراج یشام به دست ن

گردد و بازگشت  یباز م )١(یسیع کنند می ه گمانک یسانکو گفت: تعّجبم از 

ِيٱإِنَّ ﴿ :فرماید می ه خداوند عّز وجّل ک یدر صورت کنند می بیذکرا ت) ج(محّمد َّ� 
�  ۡلُقۡرَءانَ ٱفََرَض َعلَۡيَك  َك إَِ�ٰ َمَعادٖ ت فرض یه قرآن را براک یسک« ]۸۵[القصص:  ﴾لََرآدُّ

به ) ( یسیسزاوارتر از ع) ج(. پس محّمد »گرداند یاست تو را به معاد باز م ردهک
ان نھاد، و بعد از یرا بن )٢(ن مبدأ رجعتیرفتند و بنا براینرا از او پذی!! اباشد می بازگشت

 یوص یاند و عل داشته یوص یکدام که ھر کامبر وجود داشته یھزار پ :آن به آنھا گفت
، بعد گفت: چه )٣(اء استیخاتم اوص یاء و علیاست و محّمد خاتم انب بوده) ص(محّمد 

رسول خدا را  یرده و حّق وصکت رسول خدا عمل نیه به وصک یتر از فرد ظالم یسک
ه ک، سپس اضافه نمود )٤(است است و زمام امور اّمت را به دست گرفته ردهکغصب 
رسول خدا در  یوص -یعل یعنی-ن یرده و اکخالفت را بدون حّق غصب ) (عثمان 

ان و فرماندھان عثمان و یوال از یید به بدگوینکد و شروع یزیان شماست بپا خیم
د تا دل یر نمائکاز من یاز امراء و دولت مردان و تظاھر به امر به معروف و نھ ییبدگو

رانش را به شھرھا و اطراف روانه نموده کمردم را به دست آورد، پس دعوتگران و ھمف
به  ه برآن اّتفاق داشتند و تظاھر به امرکدعوت نمودند  یزیانه به ھمان چیه مخفک

وب و انتقاد از دولتمردان به یجعل و در ع ییھا ردند و نامهکر کاز من یمعروف و نھ
 .)٥(فرستادند ... الخ یگر مید یشھرھا

 متعّدد فرستاد. یبه شھرھا ید، او قاصدانیه به عثمان رسکن اخبار یا

                                           
 و تحریف عقیده که قبًال بدان اشاره شد. ضاللت فکری -١
 است! امروزه رجعت از اصول مسّلم شیعه گشته -٢
 است. این نیز از اصل و اساس تشیع گردیده -٣
اکنون شیعیان منصف خود قضاوت کنند که اّولین بار چه کسانی این معتقدات را برایشان  -٤

 ند.ا اند و بعدھا اصول و فروعی بر ایشان تراشیده نوشته
 .۹۹-۵/۹۸تاریخ طبری ج -٥
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 سس العمل عثمانکع
 م:یآور یم یز از طبریرا ن سس العمل عثمانکع

ارمندانم ھر سال در کنوشته و گفت: ھمانا من از  یبه ھر شھرسپس عثمان نامه 
امور گشتم امر  یه من متولّ ک ی. از روزکنم می یق و بازپرسیو تحق یموسم حّج بررس
 انم ثابت شودیمن و وال ۀه دربارکھرچه  است. ر روش ما بودهکاز من یبه معروف و نھ

م. اھل یقبل از مردم ندار یحّق  چیشانم ھیبه صاحب حّق خواھم رساند، من و خوآن را 
د یه باشد باکھرکس  اند، به ناحّق ضرب و شتم شده یه بعضکاند  نه به من خبر دادهیمد

ھا  ه خداوند بخشندهکد یا ببخشیارمندان من، کا از عّمال و یحّقش را بستاند از خودم 
 را دوست دارد.

 :هکه افتادند و گفتند یرا در شھرھا خواندند به گر سعثمان ۀه مردم رسالک یوقت
ات فرستاد و یدولتمردان در وال یو عثمان قاصد به سو باشد می شّر  یکاّمت در انتظار 

د و عمرو جمع شدند یه و عبدالله بن مسعود و سعیھمه آمدند. عبدالله بن عامر و معاو
 ترسم ی؟! مگوید می ن اخبار چهیست و ایھا چ هیوائکن شیبر شما، ا یو عثمان گفت: وا

ا شما یه به من نسبت داده شود، گفتند: آکترسم  ین اخبار راست باشد و میه اک
بود؟  ردهکن یتیاکس با آنھا شکچ یا آنھا بازگشتند و ھید، آیبه شھرھا نفرستاد یقاصدان

ھا  این م ویدان یعات را نمین شایما اصول ا ست ویراست نھا  این نه به خدا قسم،
 یا ن توطئهید بن عاص گفت: اید. سعیگفت: مشورت بدھست، عثمان یش نیب یعاتیشا

د خواسته و یباھا  این ست؟یاست، گفت: عالج آن چ انه انجام گرفتهیه مخفکاست 
سعد  شوند. عبدالله بن  شتهکد یاند با عات را ساختهین شایه اک یسانکمؤاخذه شده و 
بھتر  یست به آنھا بدھه حّق آنھاکر و اگر آنچه را یه به مردم است بگکگفت: آنچه را 

را  یسانکز یو من ن یه گفت: تو مرا گماشتی. معاوینک که آنھا را ترکنیاست از ا
خود بھتر خبر  ید و آن دو مرد از جایآ یت نمیاز آنھا برا یکه جز اخبار نکگماشتم 

عمرو  یو ادب. عثمان گفت: ا یرفتار یکست؟ گفت: نیدارند، عثمان گفت: نظرت چ
د و از یریگ ید و بر آنھا آسان میا ه به نظر من شما نرم شدهک؟ پاسخ داد: ییگو یتو چه م

د، به نظرم راه دو دوستت را گرفته ینک یشتر تساھل میرد با آنھا بک یم سه عمرکآنچه 
ن شما با یک، لیینرمش نما در موضع نرمش و یخرج دھ ه در موضع شّدت، شّدت بهک

 د.یھمه نرمش نشان داد
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د یان داشتیه بکآنچه را  ۀھم :رده و گفتک یالھ ی، حمد و ثنابرخاست سعثمان 
است ...  یرود رخ دادن یاّمت م یه براک یمین بیدارد، و ا یراھ یارکن ھر یکدم لیشن

 الخ.
عات وجود داشت و ین شایه در اک ییھا ییبودند و بدگو ردهکه وارد ک ییرادھایاّما ا

حّج خود  ۀن در خطبیبودند، عثمان ذوالنور دادهردن دولت اسالم رواج که پاره کت یبرا
خ یه شرح آن در تارکپاسخ داد،  یکبه  یکاند ھمه را  ر نمودهکّرخان آن را ذؤم ۀه ھمک

 .)١(است یطبر
ردند و پشت از پشت آنھا را به کان تصاحب یعیه را شین ارث شوم سبأیو بعدھا ا

 یاز شواھد بزرگ یکین خود یانداختند، و ال داده و در اّمت اسالم تفرقه یگر تحویھمد
 یزیر یپآن را  هیه سبأک یانکھا و ار هیمذھب خود را جز بر پا یان امروزیعیه شکاست 

 ه جز اسم ندارند.یان اّولیعیبا ش یچ ارتباطیاند و ھ ردند بنا ننمودهک
ه و اھل فتنه و شورش یبه دست سبأ سه امام مظلومان عثمان بن عّفانک یھنگام

نه در یگر مدیا به عبارت دینه منّوره پنج روز بدون رھبر ماند و یمد ،)٢(دیبه شھادت رس
ه او را یقاتالن و سبأ ۀیبن حرب بود و بق یغافق یعنیاز قاتالن عثمان  یکیدست 
بعد از عثمان بودند،  ۀفیخل ۀدربار ینظرات متعارض و مخالف یبودند و دارا ردهکاحاطه 

ه کشدند  یاورده و در پشت او پنھان میرا ن یان ابتدا جز اسم عله از ھمکه یبه جز سبأ
 ۀه در پشت ھمکار کم یھودیه عبدالله بن سبا کم یدان یجست و م یم یزاریاو از آنھا ب

 ان بود.یھا بود با مصر ن توطئهیا
 رخان وؤن الفاظ را میا ۀھم-اوباش اراذل و ان ویان و طاغیاغیات ینجا نظریدر ا 

 -اند ار بردهکان فتنه جو بین شورشیه برای ایمیابن ت چون ابن العربی و ائمه بزرگی
ھا  یر و بعضیھا طرفدار زب یھا طرفدار طلحه و بعض یمختلف و متعارض بود، بعض

گری را به توطئه ید کاشترا شی وکسر ه به خباثت وکدام کھر و بودند. یطرفدار عل
 نمود،  پافشاری میبه رأی خود  نان نداشته ویدانست به او اطمیم

ه کبود  یبردن خالفت اسالم نیو از ب یرانیو یفقط براھا  این ۀاّتفاق نظر ھم 
ن یبود. چن ار گسترده شده یی عثمان بسین بار در عھد طالیاّول ین دولت برایاطراف ا

                                           
 .۱۱۸و  ۱۳۲و  ۱۳۱و  ۱۲۶و  ۱۰۵و  ۱۰۳و  ۱۰۲و  ۱۰۰-۵/۹۹تاریخ طبری  -١
 مقتل عثمان نیاز به کتابی مستقل دارد و لھذا در این کتاب به آن نپرداختیم. -٢
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قتل  ۀر بود و بعد از فتنینظ مک ییشورگشاکخ اسالم از نظر فتوحات و یدر تار یطیشرا
 ین فتوحات ادامه نداشت و به خاطر جنگ داخلیا یدنا علیعثمان در عھد سدنا یس

 اضافه نشد. یشور اسالمکوجب ھم به  یک یحتّ 
 یوس شدند به سویر، مأیو طلحه و زب یه اھل فتنه از ھر سه نفر، علک یو ھنگام

ه ن بزرگان بیا ۀن جواب ھمیکران و عبدالله بن عمر رفتند، لیوّقاص فاتح ا یسعدبن أب
ن و یتر میم سراغ قدیو برو .جستند یزاریه ھمه از آنھا بکنیبود و آن ا یکیاھل فتنه 

ز یگران نیر و ابن خلدون و دیثر و ابن األیثکه ابن ک یّرخ اسالم مثل طبرؤن میتر موّثق
 باشند. یم یبا او ھم رأ

پنج روز  سبعد از قتل عثمان«ه: ک کند می تیبه سند خود از ابوعثمان روا یطبر
گشتند  یم یسکبن حرب بود، دنبال  یر (موّقت) آن فاقعیر ماند، و امینه بدون امیمد
رفتند او را  یش علیھا پ یافتند، مصری یرا حاضر نم یسکامارت گردد و  یه متولّ ک

دند از آنھا و از ید یبود و اگر او را م نه رفتهیافتند و او به باغ خود در اطراف مدی ینم
افتند، قاصد ی یرفتند، او را نم یر میھا به دنبال زب یوفکجست و  یم یزاریب شانیا ۀگفت

ھا به دنبال طلحه  یجست، بصر یزاریشان بیا ۀاو فرستادند، او از گفت یبه سو
در قتل ھا  این رد.ک یم یزاریجسته و اظھار ب ید از آنھا دورید یرفتند، اگر آنھا را م یم

دند، یاز آنھا ند یه موافقتک یمختلف بودند و ھنگامنده یر آیعثمان مّتفق و در ام
سعد  یم داد و به سوین سه نفر را امارت نخواھیدام از اکچیھ :شده و گفتند یعصبان
د و ما در مورد یھست یشما از اھل شور :هکوّقاص قاصد فرستادند و گفتند  یبن أب

 )١(یه من و ابن عمر از شورکم. او جواب داد ینکعت یا تا با تو بیم بیشما اّتفاق نظر دار
آمدند و از او  بعمرابن  یست. سپس به سوین یازیم و ما را بدان نیخارج شد

خواھد داشت و  یالھ ین امر انتقامیه به خدا قسم اکردند، او پاسخ داد کامارت  یتقاضا
ار که چه کد، سرگردان ماندند ینکگر را نگاه ید یسکم آمد، یآنھا نخواھ یھرگز سو

 .)٢(»نندک
ه بدون نظر و کھرکس  دانستند یه مکن خاطر بود یبدھا  این یرت و سرگردانیح

ن و یر خواھد بود و به خاطر خون امام مظلومیمشان شمشکد حیایار بکآنھا سر  یرأ

                                           
 برای تعیین خلیفه گماشت. ساز شورای شش نفره که عمر -١
 .۲/۱۵۱و تاریخ ابن خلدون  ۳/۹۹و  ۷/۲۲۶، ابن کثیر ۵/۱۵۵تاریخ طبری ج  -٢
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 رده و نقلکر کن را ذیا حاً یر تصریثکابن  یراشد از آنھا قصاص خواھد گرفت حتّ  ۀفیخل
ه مورد اّتفاق باشد ک یرین امییاگر ما بعد از قتل عثمان بدون تع :گفتند«ه: ک کند می

 . )١(»م ماندیم، سالم نخواھیبازگرد
ر خارج شده و طلحه به یه: سعد و زبکدند یرده و دکنه را جمع ین اھل مدیبعد از ا

ه کد به مید و ولیاست، سع ردهکه توانسته فرار کھرکس  هیام یباغ خود رفته و از بن
ه اھل ک یز به دنبالشان به آنھا ملحق شدند. و وقتیگر نید یسانکختند و مروان و یگر
د ید و شما ھستیھست یشما اھل شور«ه: کان به آنھا گفتند ینه جمع شدند مصریمد
دا یرا پ یسکاّمت قابل قبول است،  ۀیبق یشما برا ید و رأینک ین مییه امام را تعک
م و اگر یدھ یم. ما به شما دو روز وقت میرو شما ھستید و ما پینکد تا او را انتخاب ینک
شت. پس کم یگر را خواھید یاریر و بسیو طلحه و زب ید ما فردا علیردکار را نکن یا

ه اسالم از کد ینیب یم و مینک یعت میبا تو ب :هکشتافتند و گفتند  یعل یمردم به سو
 .)٢(»است گرفتار شده یبتیشان به چه مصیدست خو

ه آن کاست،  عه وارد شدهیتب شکن یتر ه در مقّدسکداد  یبه آنھا جواب سیعل 
 نھج البالغه است:

ه وجوه کم یھست ید، ما در صدد امریگر بروید یسکد، به دنبال یمرا واگذار«
د اگر یگردد، ... بدان یھا بر آن ثابت نم د و عقلیآ یدارد، دلھا بر آن گرد نم یگوناگون
ن و آن و به سرزنش یو به سخن ا کنم می دانم بدان عمل یمه کرا  ۀرم، آنچیمن بپذ
دام از شما ھستم و کد مثل ھر ینک کنندگان گوش نخواھم داد، اگر مرا ترک سرزنش

ر شما ید، و من وزیامر نمائ یه او را ولکباشم  یسکتر به  عید از ھمه شنواتر و مطیشا
 .)٣(»ر شما باشمیه امکن است یباشم بھتر از ا

                                           
 .۷/۲۲۶البدایة والّنھایة  -١
 .۲/۱۵۱و تاریخ ابن خلدون  ۳/۹۹، الکامل: ابن األثیر ۵/۱۵۶تاریخ طبری  -٢
گویند: امامت منصوص و الھی  باشد که می این خود بھترین دلیل بر رّد مزاعم شیعیان می -٣

را نه منصوب پیامبر دانسته و نه امامت را با نّص الھی دھد که علی خود  باشد زیرا نشان می می
بود حق رّد و تردید نداشت. و بنا براین ابن ابی الحدید معتزلی  است، چرا که اگر چنین می دانسته

این سخن علی داللت دارد که او از طرف پیامبر بر «گوید که:  شیعی ناچار در شرح این خطبه می
گوید: اگر منصوص  داند و می تر می چه او را از ھمه شایسته ، اگر»است امامت منصوص نبوده

گفت: من وزیر باشم بھتر از  گفت مرا ترک کنید و به دنبال کسی دیگر بروید و نمی بود او نمی می
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عت یاشتر دست او را گرفت و با او ب کار مجبور نمودند، مالکن یرا بد ین علیکل
 یعل کنند می ان نقلیعیه شکو آنچنان . )١(ردندکعت یگر بید یسانکنمود و بعد از او 

ن مطلب را یه ایو شب. )٢(است ادآور شدهیز یخود به اھل مصر ن ۀن مطلب را در رسالیا
 .)٣(کند می عت نقلیدر نھج البالغه تحت عنوان امر ب یف رضیز شرین

ده از یط را مناسب ندیھم وقت و جّو و شرا یسانکردند. و کعت یب یبا عل یسانک
 ر است:یه شرح آن به قرار زکردند کعت امتناع یب

ش یگفت: رھا ینند، علکعت یه مردم بکنینم تا اک نمی عتیگفت: ب یسعد به عل
ندارم،  :اور، گفتیب یلیفکردند و مثل ھمان جواب را داد. گفتند: د و ابن عمر را آوینک

ردند و کعت یل او ھستم، و انصار بیفکگفت: خودم  یشم. علکاشتر گفت: بگذار او را ب
و محّمد  ید خدریبن خالد و ابو سع ۀو مسلم کعب بن مالکاز آنھا حّسان بن ثابت و 

عب کد و یبن عب ۀج و فضالیرافع بن خددبن ثابت و یر و زیبن مسلمه و لقمان بن بش
ر نمودند. و از مھاجران عبدالله بن سالم و یبن وقش، تأخ ۀبن سالم ۀبن عجزه و سلم

ر نمودند. یبن شعبه تأخ ۀریبن مظعون و مغ ۀد و قوامیبن ز ۀب بن سنان و اسامیصھ
شته کر آن ه دک یراھنیر انگشتان نائله ھمسر عثمان را گرفته و با پیاما نعمان بن بش

ردم کعت یب یو طلحه گفت: من در صورت. )٤(نان خود را به شام رساندکاد یشده بود فر
 .)٥(سرم بود یر باالیه شمشک

ه کردم کعت یب یس مرا آورد و من در صورتیاز دزدان عبدالق یر گفت: دزدیو زب
من  :گفتن. کعت یب :: طلحه را آوردند و گفتندیتیو در روا. )٦(سمان در گردنم بودیر

                                                                                                       
.آیا ممکن است روزی ۳۴-۷/۳۳.. شرح نھج البالغه: ابن ابی الحدید .این است که امیر شما باشم
به تشیع حقیقی روی آورده و انصاف به خرج دھند و از غلّو و افراط فرا رسد که شیعیان واقعًا 

 سبأیی دست بردارند؟ تا اختالف و فتنه از میان امت اسالمی بکلی رخت بربندد.
 .۵/۲۲۶ابن کثیر  -١
، بحار ۹۶-۶/۹۷، شرح نھج البالغه ابن أبی الحدید ۳۱۰-۱/۳۱۱الغارات: ثقفی کوفی شیعی  -٢

 .۵۲-۵۱األنوار مجلسی ص 
 چاپ بیروت. ۱۵۹نھج البالغه ص  -٣
 .۷/۲۲۶، البدایة والنھایة: ابن کثیر ۳/۹۸، الکامل ابن اثیر ۲/۱۵۱تاریخ ابن خلدون  -٤
 .۵/۱۵۴تاریخ طبری  -٥
 .۵/۹۹الکامل  -٦
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اند  گفتهھا  یو بعض. )١(ن گفتیز چنیر را آوردند، او نیو زب کنم می عتیراه بکدر حالت ا
 :هکو گفته شده . )٢(ردندکعت یحدود بر قاتالن عثمان ب ۀآن دو به شرط اقام :هک

از  یو مدائن. )٣(ردندکعت نید بیبن ز ۀبن سالمه و اسام ۀر و سلمیرد و زبکعت یطلحه ب
 .)٤(ردندکعت نیب یخته و با علینه به شام گریاز مد یه اقوامک کند می نقل یزھر
ب یه فرکاز قاتالن عثمان  یسانکه و ید، و سبأین گونه به اتمام رسیا سیعت علیب

شدند، و از ھر طرف او  یمخف سینندگان علکعت یآنھا را خورده بودند در پشت سر ب
رد، و آنھا کاز صحابه اجتماع  یر و گروھیبا طلحه و زب یردند. بعد از آن علکرا احاطه 
ختن خون ین گروه در ریم، و ایعت قرار دادیحدود را شرط ب ۀ، ما اقامیعل یگفتند: ا

 بدانھا گفت: برادرانم، شما اند. حالل نمودهآن را  بوده و یک) شرسن مرد (عثمانیا
ما ھستند و ما بر آنھا  که مالک یسانکن با یکستم، لیه من جاھل به آن نک دانید می
نان شما ھمراه با ینش ه یه بردگان و بادکد ینیب یرد. شما مکم چه توانم یندار ییتوانا

ه کآنچه  یاجرا یبرا یا مجالیرد، آکبخواھند با شما خواھند ھرچه  رده وکآنھا شورش 
 ر، گفت: به خدا قسم، من جز آنچه راید وجود دارد؟ گفتند: خیشما خواستار آن ھست

از  یارکن ی. ان شاءالله، اباشد می شما یم رأینم و رأک یر نمکد، فینک می رکه شما فک
ده و یاز مردم با شما ھم عق یآن ھستند ... گروھ ۀماّد ھا  این ت است ویجاھلّ  یارھاک

د تا مردم ینکن و نه آن نظر را دارند، صبر ینه ا یبا شما مخالف ھستند و گروھ یگروھ
 ه چهکد ید و منتظر بمانیرد، تا حقوق گرفته شود، آرام باشیآرام گآرام شوند و دلھا 

رده که را احساس یام یرد و خروج بنک یریش جلوگیاز خروج قر سیشود، عل می
ن اشرار ین جلوتر برود ھرگز بر ایار از اکاگر  :ھا گفتند یبود. مردم متفّرق شدند، بعض

م ینک یر میار خکم و یدھ یخود را انجام م ۀفیوظ :گفتندھا  یم شد، بعضیمسّلط نخواھ
 .)٥(از استین یبه نظر خود رفته و از ما ب یه علکچرا 

 یعت گرفتن نھیعبدالله بن عّباس او را از ب یعل یه پسر عموکن خاطر بود یو بد
 ار نمود.کنه از قبل انیرا در مد یحسن ماندن عل یه فرزند علک. ھمچناننمود می

                                           
 .۲/۱۵۱، ابن خلدون ۱۵۷ایضٌا ص  -١
 .۱۵۸ایضٌا ص  -٢
 .۳/۹۸الکامل: ابن األثیر  -٣
 .۷/۲۲۶البدایة والنھایة  -٤
 .۵/۱۵۸تاریخ طبری  -٥
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ا بر سر یگفت: از من بشنو و داخل منزلت بمان، و  سیبه عل بابن عّباس 
افت، به یر از تو را نخواھد یه عرب غکات را ببند. چرا  نبع برو، و درب خانهیمالت در 

فردا مردم خون عثمان را به گردنت خواھند  یزین قوم بپا خیخدا قسم اگر با ا
 .)١(ردک یخوددار ین علیکانداخت، ل

 یالینه در روز استیاز ماندن در مد یز در منع علیرا نامام حسن  ی ّرخان گفتهؤم
 .)٢(اند ردهکر که ذیسبأ

نان را یه نشیو باد یخود نموده و در گرد خود موال یرویت نیه آغاز به تقویسبأ
ت آنھا را که شوکخواست  می سیه قدرت آنھا باال گرفت و علکنیردند تا اکجمع 

فشان ین، تضعیه نشیو بردگان اعراب باد ین آنھا و موالیجاد موانع بیسته و با اکش
ه به صاحبان خود باز نگردند، من از ک یبردگان«ه: کان مردم اعالن نمود ید. در مینما

 ما مثل آنست. ینان ناراحت شده و گفتند: فردا برایه نشیه و بادی، سبأ»زارمیآنھا ب
نان را اخراج یه نشیمردم باد یا«ن مردم آمده و گفت: یب یعتش علیدر روز سوم ب

 .)٣(ه امتناع نمودند و اعراب با آنھا رفتندی، سبأ»دیتان برویاعراب بر سر آبھا ید، اینک
ان یه روز به روز بر طغیه سبأکدند یآنھا بزرگان صحابه د ۀمقّدم ه مردم و درک یوقت

خواھند  ین میشان به خون امام مظلوم آلوده است، و باالتر از ایخــود افزوده و دستھا
 را رواج یب و اجنبیگر باورھا و معتقدات غریرده و از طرف دکاوباش را گرد خود جمع 

از سلطه و  ین علیکقصاص خون عثمان را از آنھا نمودند ل یتقاضا سیدھند، از عل می
اد نفوذ ین با صحابه مدارا نموده و از آنھا به خاطر ازدیبود و بنا برا کمناینفوذ آنھا ب

 و ریدرتأخ یه علیرا در صدد توج یّرخان الفاظ متعدّد ؤار مھلت بود و مه خواستیسبأ
 اند. ر نمودهکحّد و انتقام از خون عثمان ذ ۀر او از اقامیتقص

 د:یگو می ریثکحافظ ابن 
ش او یپ شروان صحابهیر و پیتمام شد، طلحه و زب یعت علیه موضوع بک یوقت«

حّد به خاطر خون عثمان گشتند، او عذر آورد  ۀعدالت و اقام یرفته و خواستار اجرا
ش وجود ندارد، یان براکن امیباشند و االن ا می و اعوان کمکرو و ین یداراھا  این هک

                                           
 .۵/۱۸۵طبری  -١
 .۲/۱۵۱، ابن خلدون ۳/۱۰۱، ابن کثیر ۵/۱۶۰طبری  -٢
  .۲/۱۵۱، ابن خلدون ۱۰۱، ابن اثیر ص ۵/۱۵۹طبری  -٣
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ز یاورد و طلحه نیش لشگر بیند تا براکن ییوفه تعکه او را بر امارت کر از او خواست یزب
ن خوارج و اعراب یت اکد و تا شورو آوریش نیاز او خواست تا او را بر بصره بگمارد تا برا

خواستار  یان برساند. علیه در قتل عثمان با آنھا بودند را به پاکن جاھل ینش هیباد
 .)١(»ندکر کن مورد فیمھلت شد تا در ا

 نست:یر ایطلحه و زب ۀاز گفت یاّما عبارت طبر
 :گفت ی... عل ینکن قوم اجرا یه حدود را بر اکم یما با تو شرط نمود یعل یا«

گاه نییگو یه مکآنچه را  ه آنھا ک یرد با افرادک شود می ارکن چیکستم، لید من بدان ناآ
ار بردن قدرت وجود کب یا جایم ... آی(مسّلط بر) ما بوده و ما بر آنھا قدرت ندار کمال

 .)٢(»دارد
 ه گفت:ک کند می نقل یر از علیابن اث

 ی(مسّلط بر) ما بوده و ما بر آنھا قدرت که آنھا مالک یسانکنم با کتوانم ب یار مکچ«
 .)٣(» میندار

 در پاسخ آنھا گفته است: سیعل :هک گوید می و اما ابن خلدون
ه مردم آرام شوند و امور کنیآن را ندارم، تا ا یید من توانایخواھ یه شما مکآنچه را «
از آنھا درباره  یش او خارج شده و بعضیشود و حقوق ھمه گرفته شود. آنھا از پ یبررس

 .)٤(»اد سخن گفتندیقاتالن عثمان ز

                                           
 .۲۲۷-۷/۲۲۸البدایة والّنھایة: ابن کثیر  -١
 .۵/۱۵۸تاریخ طبری  -٢
 .۳/۱۰۰ابن األثیر: الکامل  -٣
ه عالمه که سؤالی را کست یق و مختصر بد نین بررسی دقیاز ا.بعد ۲/۱۵۱خ ابن خلدون یتار -٤

ه کدانم  یرسد: من نمپ می شانیم ایرده است نقل نمائکن صدد مطرح یر در ایاحسان الھی ظھ
ه ھرمزان را کدالله یعنی عبین فاروق یرالمؤمنیحد بر فرزند ام ۀدر اقام سن علییرالمؤمنیام چرا

شتر از ده سال از آن یه بکاو حد جاری نمود، در صورتی  شته بود عجله به خرج داده و برک
نظر  یکشتر از یآن مسئله ب ه در موردکه بوده یگذشته بود، و اصل موضوع ھم مختلف فموضوع 

ن یمسلم ۀفینشده بود و او امام و رھبر و خل کراشد ھنوز خش ۀفیوجود دارد، اما خون عثمان خل
رفت و  را از قصاص خون او طفره میچ ،ز بودیو ھمزلف خود علی ن صبود و داماد رسول خدا 

ی اجرای آن یه تواناک؟! نظر خود من ھمان قول خود حضرت علی است کرد می ولکنده مویبه آ



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٠٢

مظلوم عثمان بن عّفان به  ۀفیر و طلحه از قصاص خون خلیه زبکن باعث شد یا
دند، یبه ھم رس لنه خارج شوند، و در آنجا با عائشهید گشته و از مدینوم یدست عل

ه را یمعاو یه علکه شروع به رّد و بدل شد، چرا یو معاو ین علیبھا  گر نامهیو از طرف د
ست، ین یار درستکن یعزل و عبدالله بن عّباس را بر آنجا گماشت، ابن عّباس گفت: ا

ه گردنم کست ید نیشام است، بع یعثمان و وال یه و پسر عمویام یاز بن یه مردیمعاو
 رد.کش یرھا ارکن یاز او عذر خواسته و از ا یعل .)١(را به خاطر عثمان بزند

جاد فتنه یرده و شروع به اکار خود را که یط بودند، سبأین شرایه آنھا در اک یدر حال
رده و در کرا زنده  یمیقدھای  نهکیشتر نمودند، و یو اضطراب و فساد ب یو ناآرام

 یسکن مسلمانان آغاز گردد، و ھر یب یه جنگکردند ک می یدند، و سعیدم می سترکخا
رد، بر ک می امتناع یعل یرویه از پکه یعثمان بود، مخصوصًا معاو ه در صدد خونکرا 
گفت  می هکن بود یا یعل یرویه از پیردند. اّما سبب امتناع معاوک می جیه او بسیعل

صورت نگرفته و اھل حّد و عقد  یه شورکانجام نگرفته است چرا  یعت به درستیب
نه با او یاز مھاجران و انصار از اھل مد یو جز معدوداند  ردهکعت نی(خبرگان) با او ب

ه در لشگر و حزب او پناه یقاتالن عثمان و سبأھا  این ۀعت نداشته و باالتر از ھمیب
عت یگفت بزرگان مھاجر و انصار و اھل بدر با من ب یم یه علک یدر حال اند. گرفته

                                                                                                       
دالله بن عمر با عبدالله بن سبأ قابل یا ھرمزان با عثمان و عبیولی آ ار را در آن لحظه نداشت،ک

 سه ھستند؟یمقا
در عزل معاویه که امیر شام بود ودو  سکند که: معلوم نیست چرا علی اضافه می و باز ایشان 

سابق (صدیق و فاروق) او را بر آنجا گماشته و ھیچ شکایتی نیز از شام بر علیه او نرسیده  ۀخلیف
و  بود، عجله بخرج داد و به نصیحت پسر عمو و نزدیکترین نزدیکانش یعنی عبدالله بن عباس

مغیره بن شعبه که او را به شدت نصیحت کردند که معاویه را عزل نکن که او انسان زیرک عرب 
چرا عجله در اینموردھا و تأخیر و  باشد گوش نکرد، با جرأتی است و در شام مورد اطاعت می

مسلمین را کشته بودند؟  ۀمماطله در مورد فتنه جویان که مرکز خالفت را قبضه کرده و خلیف
باالتر از اشتباه و معصوم نبوده (کما اینکه سایر  ÷نیم جز اینکه بگوییم که علیدا اینھا را نمی

خلفای راشدین نیز معصوم نبودند)، ھر اجتھادی احتمال صواب و ناصواب در آن وجود دارد، 
البته راجع به قصاص قاتالن عثمان با توجه به کثرتشان و بلوای سیاسی  ۱۱۴الشیعة والتشیع ص 

بودند، محتاج تأمل و برنامه ریزی بود ولی قصاص قاتل ھرمزان این جنبه را  که راه انداخته
 نداشت،

 .۵/۱۶۰تاریخ طبری  -١
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آشوب و رد وگرنه بر کد اجرا یم قصاص را باکشور، حکو پس از آرامش اند  ردهک
 شود. می افزوده یزیخونر

ا من ید: آیآمد و پرس یه نزد علیه قاصد معاوکنیشد تا ا می ن آنھا رد و بدلیبھا  نامه
م یآ یم یش قومی، گفت: من از پشود نمی شتهک، قاصد یگفت: آر یدر امان ھستم؟ عل

خروج خواست.  ۀرد و اجازکم یشوند، سپس نامه را تسل نمی یه جز با قصاص راضک
در امان  یگفت: آر یا در امان ھستم؟ علیبه او اجازه داد و گفت: برو، گفت: آ یعل

 .)١(یھست
وشش نمودند تا ک یاد اضطراب و ناآرامیه و اھل شورش و فتنه باز ھم در ازدیسبأ

 اند: ردهکّرخان چه نقل ؤم مینیر مبّدل نشود، ببیبه جنگ با شمش یجنگ لفظ
د: یشکاد ید، او فریشکن سگ قاصد سگان است، او را بیه: اکدند یشکاد یه فریسبأ«

ن را بر شما بر یه اکخورم  یمان، به خدا قسم مکان، اسب و یسیا قیان یمصر یا
شتنش منع کان از یمصر دند، ویشک می ادیدادند و فر می ه او شعاریگردانند ... بر عل  یم
شوند  نمی ھرگز رستگارھا  این اگفت: به خد یت باش، مکردند و به او گفتند: ساک

 .)٢(»ت باش ....ک: ساگویند می رساند، به او یشان میخداوند آنھا را به سزا
 یارکه آنھا در صدد چه کدھد  می حًا نشانیھا صر ادھا و عبارتین شعارھا و فریا

ن مردم نمودند تا یب بیاذکا ف ویاراج نشر و ینکعه پرایبودند، آنھا شروع به شا
گر را ین رخ داده گردن ھمدین مسلمیب یریرون آمده و جنگ و درگیب رھایشمش

رده و خون که ھمه آنھا را فراموش کن صورت است یه در اکده داشتند یبزنند، و عق
گر درصدد قصاص آنھا نخواھد بود و اختالف و شقاق ید یسکن رفته و یعثمان از ب

 یزین تنھا چیافت، و این آنھا ادامه خواھد ین رخ داده و جنگ و جدال بین مسلمیب
 .)٣(ردندک می جاد آنیدر ا یآنھا بود و سع یه آرزوکبود 

ه با خبر کدر م لن عائشه یر با اّم المؤمنیه از اجتماع طلحه و زبک یآنھا ھنگام
ردند، و کبر جنگ با اھل شام  یخود عل یو حت یان علیعیش یکشدند، شروع به تحر

                                           
 .۳/۱۰۴الکامل: ابن اثیر  -١
 .۵/۱۶۳و تاریخ طبری  ۳/۱۰۴الکامل: ابن اثیر  -٢
ن خّطی که آیا روحانیون شیعه تا کنون ھمین برنامه ھا را اجرا نکرده اند، آیا آنھا دقیقًا بر ھما -٣

 سبأیه رسم نموده اند نمی روند؟
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نند و کت کشام حر یه به سوکنه خواست یاز اھل مد یرد، علیخطر باال گه کنیقبل از ا
 فرزندش حسن او را منع نموده و گفت: یدادند، و حت ینشان نم یآنھا رغبت

ان آنان ی، و در مشود می ختهین، در آن خون مسلمانان رکار را رھا کن یپدرم، ا یا
رد، کر را آماده کال گرفته و لشم قتیرفت و تصمین او نپذیک، لکند می جادیا یدو دستگ

 .)١(ه دادیو پرچم را به پسرش محّمد بن حنف
 یعل یرده و گفت: اکبود او را منع  یه از خواّص علکز ین یمیتم ۀاد بن حنظلیز

 .)٢(بھتر است یصبر و بردبار
ن و طلحه یه خبر خروج اّم المؤمنکشام خارج نشده بود  یھنوز به سو سیاّما عل

از اھل  یه خواستار خون عثمان بودند، پس با افرادکد یبصره شن یسور را به یو زب
نه یثر اھل مدکند، و اک یریآنھا رفت تا از دخول آنھا به بصره جلوگ ینه به سویمد

ه که فقط شش نفر از اھل بدر با او بود کد یگو می یبه خروج نشدند. شعب یراض
را در  یشد و عبدالله بن سالم علنه خارج یبا نھصد جنگجو از مد یندارد. و عل یھفتم

نه خارج نشو، به ین، از مدیر المؤمنیا امید و مھار اسبش را گرفته و به او گفت: یزبده د
ھا به  ین به آن باز نخواھد گشت. بعضی، ھرگز قدرت مسلمیه اگر خارج شوکخدا قسم 

اشد، و حسن ب می امبرین اصحاب پید، او از بھترینکش یگفت: رھا یاو ناسزا گفتند، عل
 .یرفتیردم و تونپذک یار نھکن یپدر من تو را از ا یبه پدر گفت: ا یبن عل
ز منعم ینی، از چه چک به او گفت: ھنوز مثل دختران به من مھربانی می یعل 

نه خارج یشتن عثمان از مدکه قبل از کا به تو نگفتم یرفتم؟ گفت: آیه نپذک یردک
ا به تو ید؟ آینگو یسخن یسکشته نشود و ھر کنه عثمان یتا با حضور تو در مد یشو

عت خود را یب ین تا ھر اھل شھرکعت نیه بعد از قتل عثمان با مردم بکنگفتم 
ر) ین زن و آن دو مرد (عائشه و طلحه و زبیه اک یه وقتکشنھاد دادم یبفرستد؟ و پ

 ؟یرفتیسخن مرا نپذھا  این ۀنند و در ھمکتا آنھا صلح  یخارج شدند در منزلت بمان
ه او در محاصره کشتن عثمان، ھمچنانکبه او گفت: اّما راجع به خروج قبل از  یعل

ن خاطر بود یعت شھرھا، بدیعت من قبل از آمدن بیم، و اّما بیبود ما ھم در محاصره بود
ع شود، و اّما ی) ضایلکومت و خالفت بدون رھبر بکن امر (حیه اکراھت داشتم که ک

                                           
 .۳/۱۰۴البدایة والّنھایة، ابن اثیر  -١
 .۳/۱۰۴، ابن اثیر ۵/۱۶۳تاریخ طبری  -٢
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ه مثل ک یخواھ یا از من میرون رفتند، آیبھا  این هیکحال ه در منزل بمانم درکنیا
د یبا یسکنم چه کن امور دخالت نیه محاصره شود ... اگر من دراکباشم  یفتارک

وفه نوشت کبه اھل بصره و  یینامه ھا سیش فرزندم! علکند؟ دست از من بکدخالت 
 .)١(میو وحدت اّمت ھست یما خواستار صلح و برادر :هکو گفت 
ه قابل ک یا تهکوفه و بصره در گرد دو گروه جمع شدند، و نکه و کنه و میمد اھل

گروه ھردو  ه زنده بودند، ازک صامبریاصحاب پ تیثرکه اکنست یمالحظه است ا
 یقار جا یدر ذ ین و ھمراھانش در بصره و علیجستند. عائشه اّم المؤمن یدور

ر فرستاد و آنھا را به الفت و یطلحه و زب ی، قعقاع بن عمرو را به سویگرفتند، سپس عل
جماعت خواند و از تفّرق و اختالف بر حذر داشت، قعقاع به بصره رفته و از اّم 

 شه آغاز نموده و گفت:ین عایالمؤمن
ن مردم، یفرزند، اصالح ب ین شھر آورده است؟ گفت: ایز تو را به ایمادر! چه چ یا

ر را بخواھد، آن دو حاضر شدند، قعقاع گفت: من یه صلحه و زبکقعقاع از او تقاضا نمود 
اصالح آمده  یه براکنست ی، پاسخش این شھر آمدیه چرا در اکدم ین پرسیالمؤمن از اّم 

ن اصالح شما چگونه است و بر چه ید: این، پرسیز ھمچنیاست، آن دو گفتند: ما ن
م، یر بدانکن را منم نمود و اگر آیم صلح خواھیاست؟ به خدا قسم اگر آن را بدان یزیچ
قرآن است، او گفت:   –حکم  – کشود، تر کار ترکن یر، گفتند: قاتالن عثمان، اگر ایخ

د تا یتر بودیکد، و قبل از قتل آنھا به استقامت نزدیشتکشما قاتالن او را از اھل بصره 
شما ه یرد، و بر علکام یآنھا ق یبانید و شش ھزار نفر در پشتیشتکامروز، ششصد نفر را 

 یبانید. شش ھزار نفر از او پشتیر را خواستیردند، و شما حرقوص بن زھکام یق
د و اگر با ییگو یه از آن سخن مکد یافتاد یزید به ھمان چینکنمودند، اگر آنھا را رھا 

ای  د مفسدیه در صدد قصاص آن ھستکو آنچه را  کنند می د بر شما غلبهیآنھا بجنگ
ن عذر را دارد، و قتل آنھا را به یقاتالن عثمان ھم کدر ترز ین یبزرگتر از آنست، و عل

 ر انداخته است تا بر آنھا قدرت داشته باشد، ... یتأخ
ن ید؟ گفت: به نظر من عالج اییگو ید: شما چه مین از او پرسیالمؤمن عائشه اّم 

ر و آغاز رحمت است، یخ ید نشانینکعت یون است ... و اگر شما بکموضوع آرامش و س

                                           
و تاریخ ابن  ۵/۱۶۹، تاریخ طبری ۱۱۴-۲/۱۱۳، تاریخ ابن اثیر ۳۳۳-۷/۳۳۴تاریخ ابن کثیر  -١

 .۲/۱۵۷خلدون 
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شّر و از  ید، نشانینکابره نموده و خودداری کز گرفته خواھد شد، و اگر میانتقام نو 
د یر باشید و مفتاح خیح دھیت را ترجی، عافباشد می کن قدرت و ملیدست رفتن ا

 م و شما را به آن دعوتیگو ین را میه من اکد، به خدا قسم یه در آغاز بودکھمچنان
ف شده گرفتارش یه ضعکن اّمت را یسد و خداوند اه به اتمام نرکم دارم یو ب کنم می
گروه  یکنفر و  یکشتن کم، و مانند یاست بس عظ یارکد، و آنچه رخ داده است ینما
ن یبر ھم ید، بازگرد و اگر علیگفت یکد و نیست، به او گفتند: راست گفتیله نیقب یکو 
د و یبازگشت و به او خبر داد، آن را پسند یعل ی، او به سوشود می ار درستکبود،  یرأ

از آن خوشحال بودند،  یسانکده و یآن را پسند یسانکشدند،  یکدو طرف به صلح نزد
ھردو  صلح آماده است، یه براکفرستاد و به او خبر داد  یعل یبه سو یعائشه قاصد

دوران  راد نمود و ازیا یا خطبه ان مردم برخاسته ویدر م یطرف خوشحال شدند و عل
اد نمود، سپس از اسالم و سعادت اھل آن با الفت یآن ھای  ت و اعمال و شقاوتیجاھل

او  ۀفیخل ۀلیامبرش به وسیه خداوند مردم را بعد از پکنیشد، و ا یادآوریو اجتماع 
ق جمع نمود، و بعد از او بر گرد عمر بن خّطاب و سپس بعد از آن بر گرد یر صّد کابوب

 یسکا نموده و بر یگذرد رخ داد، افراد طلب دن یه بر اّمت مکن حادثه یعثمان، سپس ا
دند، و خواستار بازگشت مسلمانان یه خداوند بر او نعمت داده و بر فضائل او حسد ورزک

 .)١(بودند )قبل از اسالم(ام گذشته یبه ا
 .)٢(ھزار نفر بودند ین سیست ھزار و لشگر اّم المؤمنیب یر علکلش

در رأس آنان عبدالله بن سبأ و قاتالن عثمان با تمام دّقت مراقب ھمه  ه ویاّما سبأ
ان داشت تا به صلح و صفا و اّتفاق برسند، یان دو طرف جریه در مکز بوده و آنچه را یچ
ھا و  ه چگونه برنامهکن موضوع بودند یر نظر داشتند. و آنھا ناظر ایامًال زک

ست کن مسلمانھا در حال شیب یگ افروزجاد فتنه و فساد و جنیشان در ایھا توطئه
 ی، خصوصًا وقتکردند می ه نه خواستار آن بودند و نه تصّورش راکبود  یزین چیبود، و ا

گاه باشکان لشین در میرالمؤمنیه امک  تکد، من فردا حریر خود برخاسته و گفت: آ
 یوقت. )٣(دیایرده است با من نک کمکل بر قتل عثمان که به ھر شکھرکس  ، وکنم می

 یزیه چه چکدند دانستند یرا شن ین سخن علیخائنان و شورشگران ا ۀیه و بقیه سبأک

                                           
 .۲/۱۶۲خلدون ، ابن ۵/۱۹۱۱۹۲، طبری ۲۳۸-۷/۲۳۷ابن کثیر  -١
 .۵/۲۰۲طبری  -٢
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از  ین سخن را گفت، گروھیا یه علک ی: وقتگوید می ریثک. ابن باشد می در انتظارشان
ح بن أوفی و عبدالله بن سبا یشر قاتالن عثمان) مثل اشتر نخعی و یعنیسران آنھا (

ه حدود دو ھزار و کگران یثم و دیسالم بن ثعلبه و غالب بن ھمعروف به ابن سوداء و 
ھم وجود نداشت،  یصحاب یکان آنھا بحمدالله یه در مکپانصد نفر بودند جمع شدند 

ه خواستار خون عثمان ک یسانکاز  یه علکن چه نظری است؟ به خدا یا :گفتند
گاهکھستند به  ه کد آنچه را یدیو شنتر است،  یکعمل به آن ھم نزد تر و در تاب خدا آ

مردم دنباله رو شما ھستند، چه  ۀ، ھمکند می ه شما جمعیگفت، فردا مردم را بر عل
 یباشد. اشتر گفت: رأ می کثرت آنھا اندکد و تعداد شما در برابر ینکد بیتوان یار مک

 م،یدان ینون نمکرا تا  یعل ین رأیکم، لیما دانست ۀر را درباریطلحه و زب
ن یار چنکاگر  باشد می رده باشد صلحشان به خاطر خون ماکاگر با آنھا صلح  

وت کگر سیم) و مردم دیشک یم یعنیم (یفرست می ش عثمانیز پیرا ن یاست، عل
م یشک، اگر او را بیدار یابن سبأ) گفت: چه بد نظر یعنیرد. ابن سوداء (کخواھند 

ر پنج یم و طلحه و زبیانصد نفر ھستقاتالن عثمان ما دو ھزار و پ یم. ایشو یشته مک
خواھند، غالب بن  ید، و آنھا ھم شما را میھزار نفر، شما قدرت مقابله با آنھا را ندار

م. ابن یبر می از شھرھا و در آنجا پناه یم به بعضید و باز گردینکثم گفت: آنھا را رھا یھ
شت. کشما را خواھند  یک یکه مردم ک، به خدا قسم یسوداء گفت: چه بد سخن گفت

ان مردم رفته و اگر آنھا یه در مکن است یقوم، راه شما در ا یبعد از آن ابن سبا گفت: ا
نند و جمع که اتحاد کد یان آنھا بر افروخته و نگذاریدند جنگ و قتال درمیبه ھم رس

از جنگ را نخواھد داشت، و  یرید قدرت جلوگیه شما با او باشکرا  یشوند، و گروھ
ه در صدد آن ھستند بازداشته و آنھا کر را مشغول نموده و از آنچه یوند طلحه و زبخدا

رفتند و بعد از آن ین نظر را پذیراھت داشته باشند. اکه کخواھد نمود  یزیرا دچار چ
 م متفّرق شدند. ین تصمیبر اساس ھم

 ه منزلیس گذشت، و با او ھمراه شده و در زاویبار سفر بست و بر عبدالق یعل
 یه با او بودند براک یسانکر و یبصره روانه شد و طلحه و زب یدند و از آنجا به سویگز

دام کاد اجتماع نمودند و مردم ھر یدالله بن زیمالقات او روانه شدند، و در نزد قصر عب
رش آمده بود و آنھا به او ملحق شدند، سه کقبل از لش یدند. علین گزکمس یدر طرف

 ن آنھا در رفت و آمد بودند.یقاصدان ب روز در آنجا ماندند و
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از افراد به  یخره بود، بعضاآل یجماد ۀمیدر ن یو شش ھجر ین در سال سیا
مت شمرده و از قاتالن عثمان انتقام یه فرصت را غنکردند کر اشاره یطلحه و زب

 یصلح به سو یما قاصد برا رده است وکبه آرامش مردم اشاره  یعل :هکرند، گفتند یبگ
 ایم. فرستادهاو 

از سبب  یار منقرینمود، اعور بن ن یان مردم برخاسته و سخنرانیدر م یو عل
تا ھا  ه: اصالح و خاموش نمودن نعرهکآمدنش به بصره از او سئوال نمود پاسخ داد 

ن اّمت مّتحد گردد. گفت: اگر با ما یا ۀلمکاجتماع نموده و  یکیر و نیمردم بر خ
د: اگر ما را رھا یم. پرسینک یشان مینند ما ھم رھاکنند؟ گفت: اگر ما را رھا کموافقت ن

دارند؟  یبین امر نصیا آنھا مثل ما درایم، گفت: آینک یم نند، گفت: از خود دفاع کن
 گفت: بله!

 یحّجت کنند می ه طلبک ین قوم در خونیا اید: آیبرخاست و پرس یابو سالم داالن
طلب  یبرا یا تو حّجتید: آی؟ گفت: بله، پرسکنند می ار راکن یا ا به خاطر خدایدارند؟ آ

ر آن یتأخ یبرا یا حّجتید: آیاگر قصدشان خدا باشد؟ گفت: بله، پرس یخون آنھا دار
م یم چگونه خواھیر شویدرگ د: اگر فردا ما و آنھا مبتال شده وی؟ گفت: بله، پرسیدار

ه کدوارم یخدا خالص نموده است، من ام یقلبش را براھرکس  بود؟ گفت: از ما و آنھا
 .)١(شته شد داخل بھشت برودکاگر 

 ینگونه مخلصانه به سویطرف اھردو  رفت و یش مین دوستانه پین چنیحوادث ا
ن ابن سبأ و یکداشتند، ل یع بر میسر یھا لمه گامکو اّتحاد و وحدت  یصلح و دوست

بافتند و مؤمنان با  می توطئه راھای  نموده و رشته یزیارانش به سرعت برنامه ریدست
خبر  یگذشت ب یان عثمان از آنچه در پشت پرده میعیو ش یان علیعیاخالص از ش

 بودند.
دار و مراقب یامًال بکشد  ینان از آنچه در مقابل چشمانشان انجام میتوطئه چ یول

ر یحه و زباز طل یاتبه نموده و علکو عائشه با ھم م ین حال دو گروه علیبودند، در ع
د ید، دست نگه داریه به قعقاع بن عمرو گفتکد یھست یه: اگر شما بر ھمان رأکد یپرس

م و یه به او گفتکم یھست یه: ما بر ھمان امرکم، آنھا جواب فرستادند ینکر کتا در آن ف

                                           
 .۱۶۱-۳/۱۶۰، تاریخ ابن خلدون ۳/۱۳۰، ابن اثیر ۵/۱۹۵، تاریخ طبری ۷/۲۳۸تاریخ ابن کثیر  -١
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ان خود یرکبا لش یھا آرام گرفت و ھر گروھ م. پس دلیباش ین مردم میخواستار صلح ب
 .)١(ردکاجتماع 

ش یگشا فرج و یبه سو امور دند، ویجنگ ند از یدور از صلح و سته تریشا یارک
 .)٢(رفت یم

را ھرگز  ین شبیچن«: گوید می )٣(یه طبرکد صلح گذراندند، چنانیشب را به ام
ه ک یسانکآنھا بود، و  ین شبھایاز بھتر یکین یصلح و صفا نگذرانده بودند و ا یبرا

ت کبه ھال یکن بسر بردند و نزدکن شب ممیدر بدتر خته بودند،یخون عثمان را ر
 .»گر به شور و مشورت گذراندندیدیکشب را با  ۀبودند و ھم

ن شب بسر ین شب و قاتالن عثمان در بدتریمردم در بھتر«د: یگو می ریثکابن 
 .)٤(»بردند

توزان بر اسالم و  نهکیھود و ی یه چشم احزاب سّر کبود  یشب سرنوشت ساز
لحظه ھم آرام نگرفتند.  یکدند و یب خوردگان آنھا خواب به خود ندیفرن و یمسلم

 :گوید می خ چهیم تارینیبب
گر شور و یدیکن شب را، آنھا با ین شب را گذرانده و قاتالن عثمان بدتریمردم بھتر«

ه کنند، آنھا کشب جنگ را آغاز  یکیه در تارکن نمودند یرده و اّتفاق بر اکمشورت 
ه ک یسانکبه  ینفر مرد بودند قبل از طلوع فجر بپا خاستند و ھر گروھدو ھزار  یکنزد
دفاع از قوم خودش بلند  یبرا یردند، و ھر گروھکر حمله یاو بودند، با شمش یکنزد

خون یوفه به ما شبکاھل  :هکاسلحه بپا خاستند. گفتند  یشد و مردم از خواب به سو
ار است کو آش یعلن یان اصحاب علیم ار درکن یه اکردند کردند و گمان کانت یزده خ

ان مردم چه خبر است؟ گفتند: اھل بصره به ما یدر م ،هکد ید پرسیرس یو خبر به عل
ده و سوار یاله خود پوشکده و یخود پر ۀاسلح یبه سو یو ھر گروھاند  خون زدهیشب

و ز رخ داده است ین یگرید ین موضوع برایه اکدام متوّجه نشد کچیھا شدند، و ھ اسب
سواران به ھم  ان و شجاعان و اسبیبپا خاست و جنگجو ین بود و جنگیر چنیتقد

                                           
 .۷/۲۴۱ابن اثیر  -١
 .۵/۲۰۳تاریخ طبری  -٢
 .۳/۱۲۳و الکامل: ابن اثیر  ۵/۲۰۱تاریخ طبری  -٣
 .۲/۱۶۲، ابن خلدون ۷/۲۳۹البدایة والّنھایة  -٤



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١١٠

نّا إنّا هللا وإ«ھزار نفر با عائشه بود.  یو س یست ھزار نفر با علیدان جنگ بیتاختند. در م

 یستادند و منادیا یشتن وانمکاران ابن سوداء (ابن سبأ) از یه ی، و سبأ»ليه راجعونإ
عب بن کداد.  یگوش فرا نم یسکن کد، لید، دست برداریبردار زد دست یم ادیفر یعل

د خداوند به ین به مردم برس تا شایالمؤمن اّم  یش آمد و گفت: ایبصره پ یسوار قاض
شتر نشسته و مردم با  یخود بر باال ۀجاوکد، او در ین مردم اصالح نمایتو ب ۀلیوس

ت کنظاره گر مردم در وقت حر هکستاد یا ییخود گرد او را گرفتند، آمد و جا یسپرھا
به  یسکشتند و اگر ک یشد او را نم یمجروح م یسکاگر  یدند، ولیبود. به شّدت جنگ

 .)١(ردندکش یرد، رھاک یجنگ پشت م
 ه:ک کنند می ر اضافهیو ابن اث یطبر
خواھد به او  یه مکگذاشتند تا آنچه را  یرا نزد عل یه از افراد خود شخصیسبأ

ر یاز آنھا ما را غافلگ یاست! آن شخص گفت: گروھ ین چه وضعید: ایپرس یبرساند، عل
 .)٢(دندیم و مردم شوریخون زدند و ما به آنھا پاسخ دادیرده و شبک

بعد از آن به  سیه علکن رخ داد، ین چنیآن ھزاران نفر بود ا یه قربانکبت یآن مص
 فرزندش حسن گفت:

پدرم،  یمرده بود، حسن گفت: ان روز یست سال قبل از ایاش پدرت بکفرزندم  یا
ن جا یار بدکه کردم کر نکگفت: من ف یردم، علک یم یار نھکن یمن تو را از ا

ن روز مرده یست سال قبل از ایه بکز گفت: دوست داشتم یو عائشه ن. )٣(رسد یم
 .)٤(بودم

خ و یتب تارک ۀمطالب را به عھد ۀیم، لھذا بقیستیخ نیتار یو چون ما در صدد بررس
ه چگونه از آب گل آلود یه سبأکم روشن شود یخواست یم، فقط میگذار ین میّرخؤم

 ردند.کاده یدشمنانه را پ ۀن نقشیان مسلمیگرفته و در م یماھ
ان یت آنھا پایه و سوء نید باز ھم خباثت سبأیان رسیجنگ جمل به پا یوقت یو حتّ 

 :گوید می ریثکه ابن کافت، چنانین

                                           
 .۱۲۴-۳/۱۲۳الکامل  – ۲۰۳-۵/۲۰۲، طبری ۲۴۰-۷/۲۳۹البدایة والّنھایة  -١
 .۵/۲۰۳، طبری ۳/۱۲۴ابن اثیر  -٢
 .۳/۲۰۴البدایة والّنھایة  -٣
 .۱۳۱-۳/۱۳۰ابن اثیر  -٤



 ١١١  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

شته شدند ده ھزار نفر بودند، پنج ھزار نفر از ھر که از دو طرف ک یسانکمجموع 
ن یر را بیه اموال اصحاب طلحه و زبکردند کاز او تقاضا  یاز اصحاب عل یطرف. بعض

ردند و گفتند: چگونه خونشان بر ما که از او انتقاد یرد، سبأکند، او امتناع کم یآنھا تقس
از شما  یسکد گفت: چه یرس ین به علن سخیست؟ ایحالل است و اموالشان حالل ن

ھای  توطئه یو حت. )١(ت شدندکن در سھم او باشد؟ آنھا سایه اّم المؤمنکدوست دارد 
جاد یدر ا یمتر از جنگ جمل نبود و آنھا باز ھم سعکز ین نیصفّ  ه در جنگیسبأ

آرائشان ز با ین سیومت علکھا نمودند و در تمام مّدت ح یھا و ناآرام ھا و فتنه اضطراب
مجرمان و اوباش به دور خود و با  یو با گردآور ید اجنبیدادند، و با عقا یاو را آزار م

ردن افراد کن و دور ین مسلمیجدائی ب جاد تفرقه ویسازی و ا کبازی و گروھ حزب
و  ین علیب یریجاد درگیاز ا یآوردند و حتّ  یل مکل پشت مشک، مشیمخلص از دور عل

 ه به آن تظاھرک یردند و ھدف و مقصد آنھا از والء و محّبت علکن یارانش خودداری
و  یعل یآوردند، دوست یش میه پکبا اصحاب رسول خدا  یو دشمن یزاریو ب کردند می

ث و مطامع یاھداف خب یبرا یرا پوشش ین تظاھر به محّبت علیه اکفرزندانش نبود. بل
ن یو ب ین علیه بک یتا حّد  ن قرار داده بودندیه اسالم و مسلمیخود بر عل یقیحق

ش عبدالله بن عّباس یه پسر عموکر و مشاور مخصوصش کس لشیمخلصانش مانند رئ
ر یاد امیھمچنین با ز. )٢(رده و او را مّتھم به غصب اموال نمودندکجاد یبود مانع ا

 ردند.کرا  ارکن یگر ھمیاری دیبس ن فارس ویسرزم
شوم آنھا و در ھای  و توطئهھا  وششکن بود یو ا سیام علیه در این بود احوال سبأیا

گر یه با آنھا موافق نبودند، در طرف دک ین علیان راستیعیه شکح گردد ید تصرینجا بایا
 ند.نمود می در اصالح و اجتناب از جنگ و قتال یشه سعین ھمیقرار داشتند و بنا برا

ق یب آنھا را تصدیاذکو ال ین متأّثر شده و اباطیاطیار آن شکاز آنھا از اف کیانداگرچه 
ن نبودند و لھذا یچن ین علیان راستیعیت شیثرکن ایکنموده و در دام آنھا افتادند، ل

 هیمیسالم ابن تخ اإلیند. شکرد نمی ییبدگو صاز اصحاب محّمد  یعل ۀیان اولیعیش
 :گوید می

                                           
 .۵/۲۲۳، طبری ۷/۲۴۴البدایة والّنھایة:  -١
 منابع تاریخی. ۀو بقی ۱۸۴-۲/۱۸۳تاریخ ابن خلدون  -٢



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١١٢

 یعلر و عمر بر کم ابوبیبودند در تقد یه ھمراه علکدر آن زمان  یه علیان اولیعیش
ن مطلب یو عثمان بود و ا ین علیل بیه اختالف آنھا در تفضکاختالف نداشتند، بل

ه که یان اولیعیاز ش یکیه کد اعتراف دارند، چنانیم و جدیعه در قدیبزرگ ش یعلما
ر کافضل است، ابوب کید: یاز او پرس یه فردک کند می نقل باشد می ابن عبدالله یکشر

؟ گفت: یھست یعیو ش ییگو ین را مید: تو ایباز پرس ر، آن شخصک؟ گفت: ابوبیا علی
ن یاھای  پّله یبر باال یه علکست. به خدا قسم یعه نید شین نگویه چنک یسک، یآر

ر و سپس کامبر ابوبین اّمت بعد از پین فرد اید، برتریدار باشیمنبر رفته و گفت: مردم ب
ه او کم؟ به خدا قسم ینمائب یذکم و او را تینکباشد، چطور گفته اش را رّد  می عمر

 .)١(دروغگو نبود
 ه: ک کند می اضافه هیمیامام ابن ت و

ه از خود یکح ندھند، در حالیعمررا بر علی ترج ر وکه ابوبیان اولیعیچگونه ش
ن امت بعد ین فرد ایه برترکق نقل شده است یشتر از ھشتاد طرین بیرالمؤمنیام
 .)٢(ر وعمر می باشدکامبرش ابوبیپ

 :گوید می ریظھ یخ احسان الھیش ھمچنانکه 
اران ی ۀن منوال و اعتقاد بودند و درباریز بر ھمیت او نیو اھل ب یفرزندان عل

ن، یه باالتر از اکن نظر را داشتند، بلیز ھمین نیراشد ۀسه گان یو خلفا صامبریپ
با اسالم ندانستند  یان و دشمنیخروج از اسالم و طغ یارانش را با علیه و یجنگ معاو

امام معصوم به زعم (حضرت حسن  ین پسر علیه بزرگترکن خاطر بود ین بدیو ا
ن و محّمد ی، از جمله حضرات حسیفرزندان عل ۀیه بیعت نمود، و بقیبا معاو )انیعیش

اش  ز با او موافق بودند. و با او و خانوادهیگران نیه و عبدالله بن عّباس و دیبن حنف
ا یدادند و از آنھا صالت و ھدا یم یاریر او را یخ یارھاکنمودند و در  یوصلت و داماد

ه کدند یا داخل آن حزب گردیه متأّثر گشته و یه از سبأک ی، جز افرادکردند می قبول
اران رسول یان آن موقع به یعیاز ش یکچیو ھاند  و فرزندانش آنھا را لعنت نموده یعل

 یعیبن معّمر ش ییحیه کر نموده است کان ذکله ابن خکگفتند، چنان یخدا ناسزا نم
 .)٣(دیوھش نماکگران نیه از دکنیدانست، بدون ا یت را افضل میبود و اھل ب

                                           
 .۴و  ۳ص  ۱منھاج السنة الّنبوّیة: ابن تیمیه ج  -١
 .۴و ۳ص  ۱منھاج السنة: ابن تیمه ج  -٢
 .۲/۲۶۹وفیات األعیان  -٣



 ١١٣  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ه کدم یخ ندیتب تارک: من در مطالعاتم از گوید می ان معاصریعیاز ش یکی یحتّ 
ناسزا  یسکت خلفاء، متعّمدًا به یبعد از وفات رسول خدا تا نھا از اصحاب امام یسک

ان از سّب و یعیثر شکه ایدر عھد امو یعنیدر عھد دّوم،  ی: حتّ کند می د و اضافهیبگو
 .)١(کردند می یاز اصحاب دور یشتم فرد

ر و عمر و عثمان و عائشه کنام ابوب یک یم حتّ یان بنگریعینون اگر به اوضاع شکاما ا
ه افراد کچ، بلیم ھینیب نمی هکن آنھا یرسول خدا را ب یکاران نزدیو حفصه .... و 

رده و به آن کت کو ... شرھا  هیھا و فاطم و محّرم ینه زنیه در جلسات سک یمذھب
 ار نادرند.ینند، بسکن یاران رسول خدا فّحاشیند و به یبزرگان ناسزا نگو

 از آن دست برداشته بوده و یعیه خود شک یه امام شعبکن خاطر است یبد
 :گوید می

و  یاصحاب موس :ھستند؟ گفتند کین افراد اّمت شما یبھتره کھود گفته شد یبه 
، یسیھستند؟ گفتند: اصحاب ع کین افراد اّمت شما یبھتر :هکگفته شد ھا  یبه نصران

امبر و یھستند؟ گفتند: اصحاب پ کین افراد اّمت شما یبدتر :هکان گفته شد یو به رافض
ت یه پولس نصرانکنند ھمچنانکف ین اسالم را تحریه دکخواھند  یمھا  این ون او!یحوار

ن و موجب اعراض از یاز د ییرسول خدا بدگو ۀصحاب ییه بدگوکرد، چرا کف یرا تحر
ن یردند ھمکع را اختراع یه بدعت تشک یسانکن یو مقصود و ھدف اّول باشد می نید

 بود. 
 :گوید می هکم یب ھم سخنین خطیخ محّب الّد یه ما با شکنجاست یا

ل است، آنچه را یر و تبدییوسته در حال تغیان پیعین در نزد شید یمفھوم و معنا
 را لعنت -ونیافراط - شمردند و به خاطر آن ُغالت یروز غلّو و افراط میه دک

ده است و مذھب آنھا امروزه یآنھا گرد یات و لوازم مذھبی، امروزه از ضرورکردند می
ر از آن یه غیقبل از صفوه بود و مذھبشان یه قبل از صفوکاست  یزیر از آن چیغ
است  یزیر از آن چیه غیه بود و مذھبشان قبل از آل بویه قبل از آل بوکاست  یزیچ
ه کاست  یزیر از آن چیطان طاق غیطان طاق بود و مذھبشان قبل از شیه قبل از شک

 بود. بن یات امام حسن و امام حسیدر ح

                                           
 .۴۱ھوّیة الّتشیع: أحمد الوائلی ص  -١



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١١٤

 )١(تیو آل ب عثمان و عمر ق ویر صّد کن ابوبیب یداماد و یشاوندیخو
ار دوستانه بود، بر یق بسیر صّد کابوب ۀو خانواد صت رسول خدا ین اھل بیارتباط ب

ر کدختر ابوب لاّوًال: عائشه  اند. ان ساخته و پرداختهیعیه شک یزیس آن چکع
ًا: ی، ثانباشد می ا و آخرتیامبر در دنیاو ھمسر پ :گفت یم سیه علکامبر بود یھمسر پ

ه جعفر فوت ک یبود، و ھنگام یطالب برادر عل یھمسر جعفربن ابس یاسماء دختر عم
را بر  یو یه علکبه نام محّمد آورد  یرد و از او فرزندکق با او ازدواج یر صّد کرد ابوبک

با اسماء ازدواج نمود و  سیوفات نمود عل سرکه ابوبک یمصر گماشت و ھنگام
 .)٢(آورد ییحیبه نام  یفرزند
: مادر ابو گوید می ینیلکه کرد کازدواج  )یعل ۀنو(محّمد باقر ق با یر صّد کابوب ۀنو

ر و مادرش اسماء دختر عبدالّرحمن کب یبن اب عبدالله اّم فروه دختر قاسم بن محّمد
 .)٣(باشد می رکب یبن اب

: مادر (جعفر) اّم فروه دختر گوید می یعیش ]ین احمد بن علیجمال الّد [ابن عنبه 
. و باشد می رکب یر و مادرش اسماء دختر عبدالّرحمن بن ابکب یقاسم بن محّمد بن اب

ا امام یآ )٤(رسم یر مکگفته است: من از دو طرف به ابوب /لھذا امام جعفر صادق 
 ؟!کند می هیصادق در نسب خود ھم تق

ن یبن حس یق است، و علیر صّد کابوب ۀه نوکر کن قاسم بن محّمد بن ابوبیو ھمچن
 یو مجلس )٥(گوید می دیه مفکچنان اند. گر بودهیدیک ۀپسر خال یمرتض یعل ۀنو یبن عل

 .)٦(کند می قین مطلب را تصدید ایت مفیح روایز بعد از تصحین
و آن ازدواج اند  ر نمودهکز ذیرا ن یگرید یشاوندیّرخان و نسب شناسان خوؤم

ا یطالب، بعد و  یبن اب ین بن علیق با حسیر صّد کحفصه دختر عبدالّرحمن بن ابوب
دست  ]سیاز اسماء دختر عم[ر کب یو محّمد بن اب باشد. می ریقبل از عبدالله بن زب

                                           
و  ۸۰-۷۸وأھل البیت از احسان الھی ظھیر می باشد ص  ةمنبع اصلی این بحث کتاب: الشّیع -١

 .۴۰-۳۵کتاب الّشیعة والّتشیع نیز از ایشان می باشد ص 
 .۱۸۶شیعی، حّق الیقین: مجلسی و ارشاد: مفید ص  –مجالس المؤمنین: شوشتری  -٢
 .۴۷۲ص  ۱کتاب الحّجة ج  –کافی کلینی  -٣
 .۱۹۵وّلدنی ابوبکر مّرتین، عمدة الّطالب ص  -٤
 .۲/۳اآلمال: عباس قمی جو مثل او نیز منتھی  ۲۵۳اإلرشاد: مفید ص  -٥
 .۶۷۴و  ۶۷۳جالء العیون (فارسی) ص  -٦



 ١١٥  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

 سیه در عصر خود او را بر امارت مصر گماشت و علکبود  یعل ]بیرب[ ۀپرورد
 .)١(باشد می رکگفت: محّمد فرزند من از پشت ابوب یم

ه فرزندان کاست  یافکن نشان یق ھمیر صّد کت با ابوبیو محّبت اھل ب یاز دوست
است  ین مورد خود حضرت علین فرد در ایو اّول کردند می یخود را به نام او نامگذار

ه ھمه ک[ یو اصفھان یعقوبید و یه مفکد، چنانیر نامکاز فرزندانش را به نام ابوب یکیه ک
 .)٢(اند ر نمودهکذ ]عه ھستندیش

؟ خصوصًا باشد می رکنسبت به ابوب یر و احترام علیل محّبت و تقدین امر جز دلیا ایآ
 کنند می ه امروزه اّدعاک یسانکا یآ. )٣(ر بوده استکبعد از وفات ابوب یه نامگذارکآن
ابن سبأ  ۀعیه در عمل شکنیا ایو  کنند می یرویپ یار علکن یھستند از ا یان علیعیش

 ؟یعل ۀعیھستند و در اّدعا ش
اظھار محّبت خود  یار نزد مگر براکن یدست به ا سیه علکرد کد فراموش یو نبا

 یدر بن باشد می رکوالء به ابوب ّمن به اسم او و اظھار محبت ویت ر وکنسبت به ابوب
 ر بر فرزند خود گذاشته باشد.که نام ابوبکوجود نداشته  یسک یھاشم قبل از عل

، ق دست زدیر صّد کو اظھار والء و محّبت به ابوب کن تبریه به اکنبود  یو تنھا عل
ردند. به عنوان نمونه کار را کن یات او و بعد از او ھمیز در حین یه فرزندان علکبل

از فرزندانش را  یکی، کند می نقل یعیش یعقوبیه کفرزند فاطمه، چنان یحسن بن عل
 .)٤(د شدین شھیربالء با برادرش حسکاو در  :گوید می یر نام نھاد. اصفھانکابوب

 یخین معلومات تاریه از اظھار اکار را ندارند بلکن ینه تنھا جرأت ا یان امروزیعیش
 .کنند می ز طفره رفته و دوریین

ّرخ ؤم یه مسعودکر نام گذاشت کاز فرزندانش را ابوب یکیز ین ین بن علیو حس
 .)٥(دیربال به شھادت رسکن در یاو با پدرش حس :گوید می یعیش

 .)١(ر داشته استکابوب ۀینکز ین نین فرزند حسین العابدیز :هکو گفته شده است 

                                           
 .۶۷۴و  ۶۷۳جالء العیون (فارسی) ص  -١
، مقاتل الّطالبیین: ابوالفرج اصفھانی ص ۲۱۳ص  ۲، تاریخ الیعقوبی ج ۱۸۶مفید: اإلرشاد ص  -٢

 .۲/۶۴ج  ةکشف الغّم  – ۵۸۲و مجلسی: جالء العیون ص  ۱۴۲
 .۸۱-۸۰ص الّشیعة وأھل البیت  -٣
 .۷۸ومقاتل الّطالبیین: اصفھانی ص  ۱/۲۴۰، منتھی اآلمال ۲/۲۲۸تاریخ الیعقوبی  -٤
 .۲۶۳الّتنبیه واألشراف: مسعودی ص  -٥



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١١٦

 نقل یه اصفھانکاز فرزندانش را چنان یکی یحسن بن حسن بن عل یعنی یعل ۀو نو
 .)٢(ر نام گذاشته استک، ابوبکند می

 نقل یه اصفھانکاظم، آنچنانکبن جعفر ملّقب به  یموس یعنیان یعیو امام ھفتم ش
از  یکیاظم ک یامام موسو . )٣(ر نام نھاده استکاز فرزندانش را ابوب یکی کند می

بن  یو جّدش عل. )٤(عائشه نام گذاشت یعنیر کز به نام دختر ابوبیدخترانش را ن
ه کچنان ]انیعیامام دھم ش[ یالھاد یو عل. )٥(دیاز دخترانش را عائشه نام یکین یالحس
ھاشم  یان بنیو در م. )٦(از دخترانش را عائشه نام نھاد یکی کند می د نقلیه مفکچنان

ه کار یعبدالله بن جعفر ط یعل ۀر بر خود نھادند، مثل برادرزادکگر نام ابوبید یاریبس
 .)٧(ر نام نھادکاز فرزندانش را ابوب یکی
ا عالمت یاست  یمحّبت و دوست ین نشانیا ایآ اند؟ ه نمودهین افراد تقیا ۀا ھمیآ

ر ییان تغیعیه شکست یل آن نین دلیا ایآن ھستند؟ آ یان مّدعیعیه شکنه کیبغض و 
 اند؟ ار و اعمال ابن سبأ رفتهکنار گذاشته و دنبال افکروش داده و راه ائّمه را به 

 هاشم یه و بنیأم ین بنیب یها ازدواج
نون کن ایکم. لیت سخن گفتین و اھل بیراشد ین خلفایسابقًا از ارتباط ب

بازگشت و  یھا به جو ربالء، آبکدلخراش  ۀبعد از واقع یه حتّ کم ینکم ثابت یخواھ یم
وجود  اند، ع ساختهیان شایعیه شکش از اندازه یب یھاشم آن دشمن یه و بنیأم ین بنیب

 جاد شد.یا یو داماد یین آنھا روابط زناشویرا در بینداشته است. ز
و دوست  گرو برادریدیک یھاشم پسر عموھا یه و بنیام یه بنکم یدان یو ما م

ه کبرقرار بود  یعّباس بن مطلب چنان دوست ان وین ابوسفیه بکم یدان یو ماند  بوده
و وصلت وجود داشت.  یان آنھا دامادیآفاق است و قبل و بعد از اسالم در م ۀه شھرک
ه یام یه از بنکع یان داد (ابوالعاص بن ربیامبر سه دختر از چھار دختر خود را به امویپ

                                                                                                       
 .۲/۷۴ ةکشف الغّم  -١
 .۱۸۸مقاتل الّطالبیین: اصفھانی ص  -٢
 .۵۶۲و  ۵۶۱مقاتل الّطالبیین: ص  -٣
 .۲/۲۳۷، کشف الغّمة ۲۴۲ ، فصول المھّمة ص۳۰۳و  ۳۰۲اإلرشاد: مفید ص  -٤
 .۲/۹۰کشف الغّمة  -٥
 .۲۸۳و الفصول المھّمة ص  ۲/۹۰کشف الغّمة  -٦
 .۱۲۳مقاتل الّطالبیین: ص  -٧



 ١١٧  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

 رسول خدا ۀه و او پسر دختر عمیالعاص بن أم یاست و عثمان بن عّفان بن اب
 .)١(باشد) می

رد و أّم کھاشم ازدواج  یز با بنیبعد از عثمان بن عّفان فرزندش ابان بن عثمان ن
 .)٢(ار نمودیاخت یار را به ھمسریلثوم دختر عبدالله بن جعفر طک

بن عثمان ازدواج  د بن عمرویعثمان، ز ۀنه با نوکین، سیو دختر حس یعل ۀنو
عثمان (محّمد بن  ۀگر نوین فاطمه ھمسر دیو دختر حس یدّوم عل ۀو نو. )٣(ردک

ه کن بود یعبدالله بن عمرو بن عثمان بن عّفان) بود و مادر محّمد فاطمه دختر حس
 .)٤(ردکبا او ازدواج  یعبدالله بن عمرو بعد از وفات حسن بن حسن بن عل

أّم  یعنید، رکعثمان، مروان بن أبان ازدواج  ۀبا نو ی، حسن بن علیفرزند عل ۀو نو
ه محّمد بن کبن حسن در عقد مروان بن أبان بن عثمان بوده  یقاسم دختر حسن مثنّ 

 .)٥(مروان فرزند اوست
ان حتی یعیه شک[ه یان رھبر بنی امیه دختر ابوسفبیم ام حبیدان یه مکچنان

ان حضرت رسول یھاشم و سرور جھان ید و سرور بنیھمسر س ]اسالمش را قبول ندارند
 به اثبات ندارد. یازین نیه اکخدا بود 

ان ھمسر حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ھاشم یھند دختر ابوسف و
 .)٦(ش آوردیه فرزندی بنام محمد براکبود 

طالب  یبن أب یدالله بن عّباس بن عبدالمّطلب با عّباس بن علیلبابه دختر عب
ان ازدواج یسف یه) بن ابیمعاو ۀادد بن عتبه (برادر زیرد، سپس بعد از او با ولکازدواج 

 .)٧(ردک

                                           
، أسدالغابة ۸/۱۶۶، طبقات ابن سعد ۴۰۷، المحبر: بغدادی ص ۵/۱أنساب األشراف: بالذری  -١

 -چاپ دوم –الشیعة وأھل البیت . منبع اصلی این مبحث کتاب ۹/ فصل ۱، منتھی اآلمال ۵/۱۹۱
 به بعد -۱۴۰میباشد از شھید احسان الھی ظھیر میباشد از ص 

 .۸۶المعارف: دینوری ص  -٢
، ۱/۸۶، جمھرة أنساب العرب: ابن زم ۹۴، المعارف: ابن قتیبه ص ۴/۱۲۰نسب قریش: زبیری  -٣

 .۶/۳۴۹طبقات ابن سعد 
 .۵۱باب  ۲/۵۸۸حیاة القلوب: مجلسی  -٤
 .۴۳۸، المحبر: بغدادی ص ۱/۵۸أنساب العرب  ة، جمھر۲/۵۳قریش نسب  -٥
 ۵/۱۵و طبقات ابن سعد  ۵۹-۵۸ص  ۳اإلصابة ج  -٦
 .۴۳ص  ۀ، عمدة الّطالب، حاشی۱۳۳، نسب قریش ص ۴۴۱المحبر: ص  -٧



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١١٨

مان بن ھشام بن یطالب با سل یبن أب ]اریط[و بعد از رمله دختر محّمد بن جعفر 
 .)١(ردکان ازدواج ید بن عتبه بن ابوسفیو سپس با ابوالقاسم بن ول یامو کعبدالمل

 یعنی، یالعاص امو یم بن ابکطالب رمله با پسر مروان بن ح یبن أب یو دختر عل
د دختر عروه بن مسعود یأّم سع یرد (رمله دختر علکه بن عمران ازدواج یمعاو
م که بن مروان بن حیاج بود ... بعد از او با معاوینزد ابوالھ یو رمله دختر عل )٢()یثقف

 .)٣(ردکالعاص ازدواج  یبن اب
بن مروان  کد بن عبدالملیز در ازدواج ولین ینب دختر حسن بن حسن بن علیو ز

 .)٤(بود یامو
دبن یسه دختر زینف یعنیرد کم ازدواج کمروان ح ۀطالب با نو یبن اب یعل ۀو نو

ه مادر کرد کبن مروان ازدواج  کد بن عبدالملیطالب با ول یبن اب یحسن بن عل
  )٥(باشد. می سه لبابه دختر عبدالله بن عّباسینف

اد یار زیه بسیام یھاشم و بن ین بنیب یو داماد یسبب یشاوندین خویو امثال ا
به  یا در نامه یمرتض یو لھذا عل باشد می نمونه یم فقط برایردکر کاست، و آنچه ذ

ه با کن نگشت یما بر قوم شما مانع ا ۀطریما و س یمیه: عّزت قدکه نوشت یمعاو
 .)٦(بوده استھا  ن ما وصلتیم و مثل دوھم وزن بینکگر ازدواج یھمد
ه بازھم آنھا دشمن کمدعی شد  شود می ھا وصلت شاوندی ویخو نیا ۀا بعد از ھمیآ

نوادگان  پدر و یکبنی ھاشم فرزندان  ه ویه بنی امیکدر حال اند؟ گر بودهیدیکخونی 
 جد ھستند، یک

                                           
 .۴۴۹کتاب المحبر ص  -١
رزند علی این ھمان مروانی است که مورد ھجوم شبانه روزی شیعیان است که فرزندنش با ف -٢

 .۱۸۶کند، اإلرشاد: مفید: ص  ازدواج می
 .۸۷، جمھرة أنساب العرب: ص ۴۵نسب قریش ص  -٣
 .۱۰۸، جمھرة أنساب العرب ص ۵۲نسب قریش ص  -٤
 .۷۰، عمدة الّطالب فی أنساب آل أبی طالب ص ۵/۲۳۴طبقات ابن سعد  -٥
 د عبده.تحقیق محّم  ۳/۳۲ج  ۳۸۷و  ۳۸۶نھج البالغه: تحقیق صبحی صالح ص  -٦



 ١١٩  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

بود. و پدرش عامر بن  یجه، ھمسر عبدالّرحمن بن عامر أمویخد یگر علیدختر د
ر و بر ضّد یطلحه و زب یکگ جمل شرر بصره و در جنیه امیاز طرف معاو یز امویرک

 .)١(بود یعل
مختلف حسن (دختران) با پسران ھای  ه شش نفر از نوادهکو قابل توجه است 

ن یب یھا ین دامادینسب شناس ا یه علماکردند کو رھبران آنھا ازدواج  یامو
 بعد از جنگھا  این ۀه ھمکاند  ست مورد نوشتهیش از بیھا را به ب یھا و امو یھاشم

ا باز ھم یب آین ترتین و جمل رخ داده است. بدیو بعد از صفّ  ب یه و علین معاویب
ن رفتار اھل یا ایفر است؟ آک یه جنگ با علکھوده وجود دارد ین سخن بیا یبرا ییجا

ھاشم با  یاز مردان بن یارین بسی؟ و ھمچنکند نمی بیذکان را تیعیسخن ش یت علیب
و  یدار و مھمانیان آنھا دیردند و در مکم ازدواج کحا ۀژه با خانوادیبه و یدختران امو

آنھا با  یھا عه و خانوادهیاثنا عشر ش ۀن ائّم یه وجود داشت، خصوصًا بیرّد و بدل ھد
عه با یش ۀدوازده گان ۀاز ائّم  یسکن یر از امام حسیه مشھور است غکان و ھمچنانیامو

 د.یآنھا نجنگ
ار کنماد اف خالص بوده و ۀدیعق یک یمعناع اّول به یه تشکنیموضوع ا ۀخالص 

بودند و از او در  یه از حزب علکن نبودند یش از ایه بیان اّولیعیگانه ویرانگرنبود، و شیب
، فرزندش حسن از خالفت دست ی، و اّما بعد از شھادت علکردند می ه دفاعیمقابل معاو

عت یه بیشده و با معاو ز غالبًا با او ھمراهیان نیعیرد و شکه صلح ید و با معاویشک
 یا لهیوجود داشت و نه جنگ قب ینیه نه اختالف دیام یان و بنیعیان شیردند. و درمک

آمدند و پشت سر آنھا نماز  یه میام یام بنکان نزد حیعیه شک، بلیو نژاد یو تعّصب
رفتند. ابن یپذ یائیه رفته و از او ھداین نزد معاویه حضرات حسنکخواندند، چنان یم
ن با برادرش حسن یافت، حسیه استقرار یمعاو یه خالفت براک ی: وقتگوید می ریثک

 یاید و عطایگفت: خوش آمد یرام نموده مکه به آنھا ایو معاو کردند می نزد او ترّدد
د، یگفت: بفرمائ د وینار به آنھا بخشیروز دو صد ھزار د یکدر  داد. و یبه آنھا م یبزرگ

ن مقدار به شما نخواھد داد، ینه بعد از من ا نه قبل وس کچ یھ من پسر ھند ھستم، و
سی به بھتر از ما، کنه بعد از تو،  نه قبل و ه نه تو وکحسن در جواب به اوگفت: به خدا 

                                           
و الشیعة والّتشیع: احسان الھی ظھیر ص  ۱۸۶واإلرشاد: مفید: ص  ۲۰۳األعالم: طبرسی: ص  -١

۳۵. 
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رفت و مورد  یه میز نزد معاوین نیبعد از وفات حسن برادرش حس رد، وکعطا نخواھد 
 .)١(گرفت یرام قرار مکا

امام حسن  یه روزک کند می تیروا ]انیعیامام ششم ش[از جعفر بن باقر  یو مجلس
نده خواھد یه در اّول ماه آیمعاو یایھدا :هکن و عبدالله بن جعفر گفت یبه امام حس

ون بود و از آن یار مدید، و امام حسن بسیه رسید، و در ھمان روز ھم اموال معاویرس
رد و اّما کم یانش تقسیعین اھل خود و شیه را بیش را پرداخت نمود و بقیمال وامھا
 یبرا یرد. قسمتکم یش مالش را به سه قسمت تقسین بعد از پرداخت وامھایامام حس

ز یخانواده و فرزندانش و عبدالله بن جعفر ن یان و خواّصش و دو قسمت برایعیش
 .)٢(ن بودیھمچن
نه یجوانان مد ۀین و بقیبن حس یعل یم براکمروان بن ح :هک گوید می ینیلکو 

ه کنه گماشت و به او دستور داد یم را بر مدکه مروان بن حیمقّرر نمود. معاو یاموال
 :هکگفت  سنیبن حس یرد. علکن ید و او چنیش حقوق مقّرر نمایجوانان قر یبرا

و . )٣(م مقّرر داشتین. پس برایبن حس یست؟ گفتم: علید: اسمت چیآمدم و پرس
ه یه نزد معاوکطالب  یل بن ابیقع یعنی سین و برادر بزرگتر علیحس ین عمویھمچن

ه به او صد ھزار درھم یرد و از جمله معاوک یھا از او قبول م ھا و بخشش هیرفت و ھد یم
 .)٤(داد

ن فرد یه اّولیه: معاوک نویسد می ح نموده وین امر تصریعی به اید شیالحد یبأو ابن 
و فرزندش  نمود می ن عطایون در ھر سال به حسن و حسیلیم یکه کن است یدر زم

ن به عبدالله بن عّباس و عبدالله بن جعفر ید آن را مضاعف نمود و ھمچنیزی
 .)٥(دیبخش یم

                                           
 .۱۵۱-۸/۱۵۰: ابن کثیر ةوالّنھای ةالبدای -١
 .۳۷۶جالء العیون: مجلسی ص  -٢
 .۶/۱۹فروع الکافی  -٣
 .۲/۳۳۴األمالی، طوسی  -٤
 .۲/۸۲۳شرح نھج البالغه: ابن ابی الحدید  -٥
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ون یلیم یکن در ھر سال یحس یه برایمعاو :هک گوید می زیو ابو مخنف غالی ن
ام و امراء کو آنھا پشت سر ح. )١(فرستاد یم یا از ھر نوعی(ھزار ھزار) عالوه بر انواع ھدا

 خواندند. یه نماز میمعاو
ه حسن و ک کند می تین رواین العابدیز یو جعفر بن محّمد باقر از پدرش عل

و مروان در آن وقت . )٢(ندکرد نمی ن پشت سر مروان نماز خوانده و آن را اعادهیحس
 نه بود.یر مدیام

 ینماز شیپ ی، برایبن مروان امو کنه از طرف عبدالملیر مدیو أبان بن عثمان ام
ه مقّدم شد، و ابو ھاشم محّمد بن یبن محّمد مشھور به محّمد بن حنف یاز طرف عل

تر است واّال تو را مقّدم  ستهیشا یش نمازیپ یه امام براکم یدان یبه او گفت: ما م یعل
عبدالله  یعل ۀم، پس جلو رفته و بر آنھا نماز خواند. و ھمچنان بر برادرزادیشمرد ینم

 ن حوادث فراوان است.یزارد. و امثال اار نماز گیبن جعفر ط
ان از حرمان یعیشد شیلی بدست علی مستقر مکچ مشیومت بدون ھکبخدا اگر ح

گرستند، چون قصد یبرآن م و کردند می راھن عثمان درستیخاندانش پ ه ویمعاو
ان امت اسالم بوده است نه یجاد اختالف درمیااند  را جعل نموده ن باورھایه اکسانی ک

 و آن. نیحق ا

 یبه اسم عمر فاروق و ازدواج با دختر عل یت و نامگذاریاهل ب
َمن نموده و فرزندانشان را یت و کر تبرکه به اسم ابوبکت ھمچنانیاز اھل ب یاریبس

ن یقبل از شرح ا یدادند، ول یار را با عمر فاروق انجام مکن یدند، ھمینام ین نام میبه ا
لثوم را به ازدواج عمر در کدختر خود اّم  یمرتض یه علکادآوری است یموضوع الزم به 

ن یو ا باشد می ین خود اقرار به فضائل و مناقب و محاسن عمر از جانب علیآورد و ا
د ییعه آن را تأیش ۀو صحاح اربع )٣(عه به تواتر آمدهیّرخان شؤن میموضوع در ب

 .)٤(اند ردهک
                                           

 .۷مقتل ابی مخنف ص  -١
 .۸/۲۵۸): ةوالّنھای ةتاریخ ابن کثیر (البدای -٢
و  ۷/۱۳۹ج  ةوالّنھای ةو تاریخ ابن کثیر: البدای ۵/۱۶و تاریخ طبری  ۱۵۰و  ۲/۱۴۹تاریخ الیعقوبی  -٣

 .۳۴۰، طبقات ابن سعد ص ۳/۲۹ابن األثیر: الکامل 
، ۳/۳۵۳، االستبصار: طوسی ۱۳۰/۳للحاکم؟ ، المستدرک ۵/۳۴۶فروع کافی: کتاب الّنکاح  -٤

 .۹/۲۶۲و  ۸/۱۶۱تھذیب األحکام طوسی 
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(ص  یتاب شافکدر  یھدعلم ال ید مرتضیآنھا، س یعه و فقھایو از محّدثان ش
طالب  یتاب مناقب آل ابکو ابن شھر آشوب در  ۱۴۱اء ص ینبه األیتاب: تنزک) و ۱۱۶

د در شرح یالحد یبأ) و ابن ۱۰(ص  »ةئمّ األ ةمعرف يف ةشف الغمّ ك«در  ی) و أربل۳/۱۶۲(
نورالله  ی) و قاض۲۷۷(ص  ةالّشیع ةدر حدیق یلیمقّدس اردب) و ۳/۱۲۴نھج البالغه (

از مصادر و منابع  یاریو بس ۷۶ن ص یالمؤمن تاب مجالسکدر  )د ثالثیشھ( یشوشتر
 اند. ر نمودهکن مطلب را ذیگر اید

ر و کابوب یت توّسط آنھا به نامھایفرزندان اھل ب ین ازدواج و بعد از آن نامگذاریا
 .باشد می صار رسول خدا ین دو یت به ایل واضح و روشن از محّبت اھل بیعمر، دل

د و یه مفکبود، چنان یه اسم فرزندش را به اسم عمر گذاشت خود علک یسکن یاّول
 یو مجلس اند. ردهکر کو صاحب الفصول المھّمه ذ یو اصفھان یو مجلس یعقوبی

 .)١(شته شدکن یربال با حسکدر  یعمر بن عل :گوید می
 یکیبه عمر  یاظھار محّبت و دوست یز براین یفرزندش حسن بن عل یو بعد از عل

ه با کبود  یسانکعمر بن حسن از  :گوید می یو مجلس. )٢(از فرزندانش را عمر نام نھاد
ر یه اسکبود  یسانکان یاو از م :هک گوید می ین اصفھانیکد شد، لیربال شھکن در یحس
 .)٣(دیگرد

او در  :گوید می یه مجلسکاز فرزندانش را عمر نام نھاد  یکیز ین ین بن علیو حس
 .)٤(د شدین شھیحسربال با پدرش ک

از فرزندانش را عمر  یکیز ین نین العابدیملّقب به ز ین فرزندش علیو بعد از حس
و  ید و اصفھانیه مفکد (به اسم عمو و ھمسر عّمه اش و دوست جّدش)، چنانینام

                                           
، جالء العیون: ۸۴، مقاتل الّطالبیین: اصفھانی ص ۲/۲۱۳، تاریخ یعقوبی ۱۷۶مفید: اإلرشاد: ص  -١

، ۳۶۱، عمدة الّطالب فی أنساب آل ابی طالب ص ۱۴۳، الفصول المھّمة ص ۵۷۰مجلسی ص 
 .۱/۵۷۵، کشف الغّمة ۲۵۲ و ۲۵۱تحفة األدب ص 

، ۱/۲۴۰، منتھی اآلمال ۸۱الّطالب ص  ة، عمد۲/۲۱۳، تاریخ یعقوبی ۱۹۴مفید: اإلرشاد ص  -٢
 .۱۶۶الفصول المھّمة ص 

 .۱۱۹، مقاتل الّطالبیین: اصفھانی ص ۵۸۲جالء العیون: مجلسی  -٣
 .۵۸۲جالء العیون: مجلسی  -٤
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ن عمر با عموزادگان یاز فرزندان ا یاریه بسکر است کو قابل ذاند  ردهکر کرھما ذیغ
 .)١(خروج نموده اندان یخود بر عّباس
از فرزندانش را عمر نام نھاد،  یکی ]انیعیامام ھفتم ش[اظم کال ین موسیو ھمچن

 .)٢(ر نموده استکذ یعیش یه اربلکچنان
ار آنھا کن یا ایآ اند، ان معصوم بودهیعیه به گمان شکعه ھستند ینھا پنج امام شیا

 نند.ک نمی ار راکن یا یان امروزیعیر؟ اگر درست است چرا شیا خیدرست است 
گر از اھل ید یاریم و اال بسیه ما نام بردکفقط از مشھوران ھستند ھا  این به عالوه

ز ادامه ینش نام عثمان نین روش نسبت به گزیو ھم. )٣(ردندکار را کن یت ھمیب
 .)٤(از فرزندانش را عثمان نھاد یکینام  یداشت و عل

 و در اّیام امام حسن  یعلنقش سبأّیه در تحّول تشّیع بعد از امام 

 بیبعد از سه روز از شھادت او، به دور فرزندش حسن بن عل یان علیعیش
س بن سعد یعت نمود قیه با او بک یسکن یو اّول. )٥(ردندکعت یجمع شده و با او ب

 .)٦(عباده بود
 یشتریرده و با قدرت بکه دوباره سر بلند یان سبأین موقع فتنه جوین در ھمیکل
 نقل یعیش یّرخؤنموده بودند، ابراز داشتند. م یمخف یه سابقًا از ترس علکرا  یدیعقا
 ه:ک کند می

ظھور  ÷طالب یبن أب ین علیر المؤمنیه در غلّو در ھمان عھد امیبدعت سبأ«
رد و آنھا مشغول خوردن کدر ماه رمضان در روز گذر  یه بر افرادکبود  یرد و آن وقتک

ض، یم و نه مرینه مسافر :د؟ گفتندیض ھستیا مریا شما مسافر ید: آیبودند، از آنھا پرس

                                           
، الفصول ۲/۴۳، منتھی اآلمال ۱۹۴الّطالب ص  ة، عمد۲/۱۰۵، کشف الغّمة ۲۶۱اإلرشاد ص  -١

-۱۳۴و الّشیعة وأھل البیت: احسان الھی ظھیر  ۱۲۷، مقاتل الّطالبیین ص ۲۰۹المھّمة ص 
۱۳۵. 

 .۲۱۶کشف الغّمة: اربلی ص  -٢
 .۱۳۵الّشیعة وأھل البیت: احسان الھی ظھیر ص  -٣
 .۲/۲۱۳یعقوبی ، تاریخ ۳۵۶الّطالبیین ص  ة، عمد۸۳مقاتل الّطالبیین ص  -٤
 .۲/۴۲۶مروج الّذھب: مسعودی شیعی  -٥
 .۶/۹۱طبری  -٦
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دارد؟ گفتند:  یه شما را در امان نگه میه عھد و جزکد یتاب ھستکا از اھل یآ :دیپرس
تو  ییمان به خدایتو، ا ید؟ گفتند: توئیخور یر، گفت: پس چرا روز ماه رمضان غذا میخ

ند و ک ییھا ن آنھا باز نگشتند، حفرهیکند. لم، از آنھا طلب توبه نمود و آنھا را ترسایدار
ه کد ینیب یردند، به آنھا گفت: نمکآتش روشن نمود تا آنھا را بترساند باز ھم توبه ن

 ن شعر را خواند:یام، و ا ندهکآتش ھای  تان حفرهیبرا

 مــــــر أمــــــراً منكــــــــراً رأيــــــت األ اَّ ملَــــــ
 

ـــــرباً   ـــــوت قن ـــــاري و دع ـــــت ن  اججح
 

ه غالم او کدم، آتشم را روشن نموده و قنبر (یبزرگ را در کن منیه اک یوقت یعنی
 ردم.کبود) را صدا 

شد و سپس عبدالله  یسال مخفیکن مقوله تا حدود یآنھا را در ھمان جا آتش زد، و ا
ه کردند ک یرویاز او پ یار نمود و افرادکن آن را آشیر المؤمنیبن سبأ بعد از وفات ام

 .)١(»مرده استن یه نام گرفتند و گفتند: علیسبأ
تاب ک یعنیعه در مورد فرق و مذاھب یتب شکن یمتریاز قد یکین گفته را یو ھم

ن یع اطالع داشته ایتش عه ویخ شیه از تارکس کھر زیو ن. )٢(رده استکر کذ ینوبخت
 رده است،کموضوع را نقل 

از اھل سّنت  یرانگرشان را بعد از شھادت علید ویه و اظھار عقایظھور دوباره سبأ
و ابن  )٧(یو شھرستان )٦(ینیو اسفرا )٥(یو راز )٤(یو أشعر )٣(یمثل بغداد یافراد
ھا  این ۀھم اند. ردهکر کذ )١١(یزیو مقر )١٠(یو جرجان )٩(یو ابوالحسن بلسط )٨(حزم

                                           
. ھر چند متن ۲/۳۰۹و ابن أبی الحدید  ۵۵-۵۴الّشیعة فی التاریخ: محّمد حسین زین شیعی ص  -١

 روایت مشکوک است زیرا مجازات آتش برای انسانھا فقط توّسط خداوند و در آخرت است.
 .۴۴-۴۳فرق الّشیعة: نوبختی ص  -٢
 .۲۳۳-۲۲۵الفرق بین الفرق: عبدالقاھر بغدادی ص  -٣
 .۱/۸۵مقاالت اإلسالمیین  -٤
 .۵۷اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ص  -٥
 .۱۰۹-۱۰۸الّتبصیر ص  -٦
 .۴/۱۸۰الملل والّنحل  -٧
 .۴/۱۸۰الفصل  -٨
 .۱۴۸و  ۲۵الّتنبیه ص  -٩

 .۷۹الّتعریفات ص  -١٠
 .۲/۳۵۶الخطط  -١١
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دگاه خود بازگشت و یاز تبع سیعبدالله بن سبأ بعد از شھادت عل ،هکاند  ادآور شدهی
 :هک گوید می ینیر شد، اسفراکه سابقًا ذکداشت، و چنان یابراز م یعل ۀدرباردش را یعقا
روانش ترس داشت، یپ یه به خاطر شماتت اھل شام و دو دستگیاز سوزاندن بق سیعل

شته شد، ابن سبا ک سیه علک ید نمود، و ھنگامیو ابن سبا را به ساباط مدائن تبع
 .)٢(گوید می ن رایز ھمین یشھرستان و. )١(نبوده است یه مقتول، علکپنداشت  یم

د یالحد یبأار او مخالفت نمود. ابن کمثل پدرش با ابن سبأ و اف سامام حسن
بود و تظاھر به اسالم  یھودیه کسپس عبدالله بن سبأ «: گوید می عییش یمعتزل

از او  یرد و افرادکار کظاھر شد و آرائش را آش ÷نیر المؤمنیرد بعد از وفات امک یم
نمرده است و او در آسمان است  ÷یه نام گرفتند و گفتند: علیه سبأکردند ک یرویپ

الم گفتند:  یدند میشن یرعد را م یاو و برق نور اوست و اگر صدا یو رعد صدا السّ

گفتند و بر او  یتر ، سخنان درشتص! و راجع به رسول خدامري املؤمننيأعليك يا 
 یرده است، حسن بن علکتمان کرا  ینه دھم وح :هکن افترا را زدند و گفتند یبزرگتر

زند سخن او را رّد  یحرف م »ارجاء«ه در آن از کخود  ۀه در رسالیبن محّمد بن حنف
 .)٣(»رده استک

مخالفت پدرش  ۀط خاّص، مخالفت امام حسن، با آنھا به اندازین به خاطر شرایکل
ان مردم یو فساد را در مزمان امام حسن تخم فتنه  یشتریب یه با آزادینبود و سبأ

ان یعیه شکنیژه بعد از ایج نمودند، به ویرا را یاشته و سّم تفّرق و اختالف و دو دستگک
ه داخل یاز آنھا به سبأ یاو برداشتند، و بعض یاریامام حسن را خوار نموده و دست از 

را ن اوضاع یبه خوارج ملحق شدند. ا یه رفتند و بعضیبه طرف معاوھا  یشده و بعض
ه یمعاو کتب خودشان در موضوع تحّر کدر  یو مجلس ید و اربلیعه مثل مفیش یعلما

 اند: ردهکر کعراق ذ یبه سو
ه به پل منبج ک یشود، وقت یت نمود تا بر آن مستولکعراق حر یه به سویمعاو«

 یمردم فرستاد تا آنھا را برا یرا به سو یت نموده حجر بن عدکحر ÷د حسنیرس

                                           
 .۲۳۳فرق ص الفرق بین ال -١
 ، حاشیه.۲/۱۱الفصل  -٢
 .۸/۱۲۰شرح نھج البالغه، ابن أبی الحدید  -٣
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با  یگوناگونھای  ثرت جمع نشدند و گروهکنمودند و به  یوتاھکن یکلند. کج یجھاد بس
ه به ھر کمه بودند کھا مح یان او و پدرش بودند، و بعضیعیھا ش یرون آمدند، بعضیاو ب
ھا اھل فتنه و به دنبال  یه بودند، و بعضیدر صدد جنگ با معاو یا لهیل و ھر حکش

 یرویخود پ یداشته و از رؤسا یب قبلتعصّ ھا  یو بعض کاکھا ش یغنائم بودند و بعض
حمام عمر  ۀت نمود تا به منطقکامام حسن حرھا  این ۀن نداشتند، با ھمینموده و د

د و یعب رفته و در ساباط مدائن قبل از قنطره منزل گزکر ید ید و سپس به سویرس
طاعت شب را آنجا گذراند. و ھنگام صبح در صدد امتحان اصحاب خود بر آمد تا حدود 

ه و یرت با معاویز دھد، و تا با بصییآنھا را دانسته و دوستانش را از دشمنان تم یرویو پ
ه گرد آمدند، برخاست و خطبه ک ید، دستور نماز جماعت داد، وقتیاھل شام مقابله نما

 خواند.
 گفت اّما بعد: یبعد از حمد خدا و صالت بر مصطف

مردم  ین فرد برایتر ناصح ینت الھه به حمد و مکدوارم یه من امکبه خدا قسم 
گاه باش یچ مسلمانیبا ھ یا نه و سوء ارادهکیچ یباشم، و ھ ه در کد آنچه را یندارم، آ

تان یه من براکد ی، بدانباشد می تان بھتر از تفرقهید برایم داریالفت و جماعت از آن ب
د، ینکت ند و با نظرم مخالفینکم یچینگرم، از دستور من سرپ یبھتر از خودتان م

او در آنست ما را بدان  یه محّبت و رضاکخداوند ما و شما را ببخشد و آنچه را 
 ند.ک ییراھنما

 د:یگو یم
ست؟ ین سخن چیبه نظر شما قصد او از ا :سته و گفتندیگر نگریمردم به ھمد

ند، کم او یومت را تسلکخواھد ح یه بوده و میگفتند: به گمان ما خواستار صلح با معاو
 یاو حمله نموده و حتّ  ۀمیافر شده است. سپس به خکن مرد یه اکگفتند: به خدا 

به شدت او را  یربودند، سپس عبدالّرحمن بن عبدالله أزد -ش یر پایاز ز -ش رایمصال
 یرش بدون ردا باقیش را از دوشش برداشت، او ھمچنان با شمشیان داده و رداکت

ان و خواّص او یعیاز ش یسوار آن شد، و گروھ ماند، بعد از آن اسبش را خواسته و
 .کردند می ه در صدد او بودند، منعکرا  یسانکگردش را گرفته و 

د، آنھا آمدند و مردم را از او دور یعه و ھمدان را بخواھیامام حسن گفت: (قبائل) رب
 ردک یه از مظلم ساباط عبور مک یت نمودند وقتکبا او حر ینمودند، و افراد مختلف

او رفت و  یشد به سرعت به سو یه به او جراح ابن سنان گفته مکاسد  یاز بن یشخص
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 کحسن به شر یبر، اکبود، گفت: الله ا یا مھار قاطرش را گرفت و در دستش دشنه
ش فرود آورده رانش را ید، سپس دشنه را به زانویورز که پدرت شرک، ھمچنانیدییگرا

ن یبه زمھردو  حسن او را در آغوش گرفته و د،یه به استخوان رسکنیپاره نمود تا ا
بود و  یه نامش عبدالله بن خطل طائکد یان حسن بر او پریعیاز ش یافتادند. فرد

ان بن یه ظبک یگریمش داخل نمود، و شخص دکدشنه را از دستش در آورده و در ش
شخص اش را قطع نمود و در ھمان جا مرد و  ینیرد و بکعماره نام داشت به او حمله 

تخت نشانده و به  یرا رو ÷شته شد و حسنکه با او بود گرفتند و کز یرا ن یگرید
در  ÷نیرالمؤمنیام یه والک یردند و در آنجا نزد سعد بن مسعود ثقفکمدائن حمل 

 رده بود، فرود آمد.کز او را ابقاء یآنجا بود و حسن ن
ه نامه نوشته یاز سران قبائل به معاو یخود شد، و گروھ ۀمشغول معالج ÷حسن

خود  یت به سوکق به حریرا تشو انه اعالم نمودند و اویخود را مخف یرویو طاعت و پ
نند کم یشدنش به قرارگاه، حسن را تسل یکه به ھنگام نزدکردند، و ضمانت نمودند ک
س بن یز از قین یا د و ھمزمان نامهیرس ÷ن خبر به حسنیدرآورند. ا یرا از پا ا اویو 

و اند  ر شدهیه درگیحبوب ۀیه در قریداد آنھا با معاو یه خبر مکد یبه او رس سسعد
وفه) نوشته و او را کر امام حسن در کر لشیدالله بن عّباس (امیبه عب یا ه نامهیمعاو
ه نصف آن کون درھم داده است یلیم یک ۀرده و به او وعدکوستن به خود یق به پیتشو

گاھش را رھا نموده یدالله شبانه پایبه او بپردازد، عب وفهکه را در وقت دخول ینقد و بق
س بن سعد بر یافتند، و قیر خود را نیه ملحق شد، و مردم صبح بعد امیگاه معاویو به پا

 آنھا نماز خواند.
گاھیه بصکنجا بود یاز ا ت ھمراھان یر و سوء نیامام حسن از خذالن و تقص یرت و آ
ردند و مال و خونش را حالل نموده کر یفکته او را سب و شتم نموده و ک یو برخ

روان خود او یان پدرش و پیعیه از شک یسانکاز  یشتر گشت، و با او جز بعضیبودند، ب
مقابله با سربازان شام را  یاراینماند. و آنھا  یباق یسکنان داشت یه از آنھا اطمک

ن نامه را به یتوّقف جنگ و صلح نمود، و ا یه نامه نوشت و تقاضاینداشتند، پس به معاو
انت و یه از جانب آنھا آسوده خاطر بود و ترس خکارانش فرستاد یاز  یافراد ۀلیوس
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صلح گذاشته  یبرا یاریخود شروط بس یم خودش از طرف آنھا را نداشت، و برایتسل
 .)١(»بود یه وفاء به آنھا به مصلحت عمومکبود 
ه امام حسن را ک یه افرادکاند  ردهکر کذ یھمگ عهیسندگان شیّرخان و نوؤم 

رده و اموالش را مباح نموده و خود او را کن نموده و به او حمله یناراحت و خشمگ
ه عبدالله بن سبأ از کاست  یانکن ھمان میردند از ساباط مدائن بودند، و اکمجروح 
ز ین ید ثقفیعب یمختار بن أب یعنیه یسبأ ید شده بود، و قربانیدر آنجا تبع یطرف عل

ار عبدالله بن سبا فرا کم یھودیه از کرا  یدیرد و ھمان عقاکبپا  یه بعدھا جنجالک
 گرفته بود اظھار داشت، آنجا بود. 

 یه مجروح بود با علم مختار بن أبک بیحسن بن عل :هک گویند می ّرخانؤم
خود گفت:  یجوان بود به عموه کداخل مدائن شد و در آنجا ماند، مختار  ید ثقفیعب

را گرفته و دست و  ی؟ گفت: چگونه؟ گفت: حسن بن علیا در صدد مال و جاه ھستیآ
 یه چه بد قولکند کلت یخدا ذل :هکش به او گفت یه بده. عمویل معاویپا بسته تحو

 ؟!)٢(نمکانت یخ صا به پسر دختر رسول خدای، آیگفت
ه و یگر رفتار سبأیرف و از طرف دط یکن موضوع را از یه امام حسن اک یوقت

ح یھا به ھدر رود، و صلح را ترج ه خونکخواست  ید، نمیان را دیعیو ذّلت ش یخوار
 داد.
 :گوید می عییرخ شؤم یعقوبی
رد و او را به مدائن بردند و حالش سخت خراب شده ک یزیخونر یحسن به سخت«

ه ک یرد، وقتکه به عراق آمد و بر امور غلبه ینده شدند و معاوکبود، مردم از گرد او پرا
با  اند، ش نمودهینده شده و رھاکارانش پرایندارد و  یه راه چاره و قّوتکد یحسن د

رد و با کتمان یمردم خداوند با اّول ما ھدا یه صلح نمود و بر منبر رفته و گفت: ایمعاو

                                           
، تاریخ ۶۵ص  ۲، کشف الغّمة: أربلی ۹۰، جالء العیون: مجلسی ص ۱۹۱-۱۸۹اإلرشاد: مفید ص  -١

 .۳۶ص  ۱۶و شرح نھج البالغه: ابن أبی الحدید ج  ۴۳۱، مروج الّذھب ص ۲۱۵-۲۱۴یعقوبی ص 
. ھمین مختار بعدھا لباس داغ تشیع پوشیده و ۳۶ص  ۱۶البالغه: ابن ابی الحدید ج شرح نھج  -٢

 ای شد و بعدھا اّدعای نبّوت کرد. شیعه دو آتشه
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ند یشما خوشا ید برایشا ردم،که صلح یآخر ما خونتان را حفظ خواھد نمود، من با معاو
 .)١(»نباشد...

ه خود و کتفا ننمود بلکومت به او اکم حیه و تسلیو امام حسن با صلح با معاو
 یّش که کعت نمودند، چنانیه بیدر مأل عام با معاو یرش ھمگکبرادرانش و رھبران لش

ه به یمعاو«ه: ک کند می تیدر علم الّرجال از امام جعفر بن باقر روا یعیعالم مشھور ش
س بن سعد بن عباده ید، و قیائیب ین و اصحاب علیتو و حس ،هکنوشت  ÷حسن
ورود داد و سخنرانان را  ۀه به آنھا اجازیبا آنھا ھمراه شده و به شام آمدند. معاو یأنصار

 ÷نین، سپس به حسکعت یز و بیحسن برخ یا :رده بود، گفتکشان آماده یبر ا
ز و یس برخیا قیردند، سپس گفت: کعت یبرخاسته و بن آنھا کعت یز و بیگفت: برخ

س یا قیرده و منتظر دستورش بود، به او گفت: کنگاه  ÷نین، او به حسکعت یب
 .)٢(»باشد می ) امام من-ع-حسن یعنی(

جالء «تاب کدر  یمجلس یعنیفحاش  متعّصب و یعین مطلب را شیو مثل ا
 یبأز ابن یو ن )٤(»مالاآل یمنتھ«خ خود یدر تار یعه قمیو محّدث بزرگ ش )٣(»ونیالع

ان حسن چند فرقه شدند. امام حسن یعیو در آن وقت ش اند. ت نمودهیروا )٥(دیالحد
رده و از او انتقاد کروانش با او مخالفت یاز پ یه صلح نمود، گروھیه با معاوک یوقت

بر امامت او  یگروھردند، و کمسلمانان رجوع  ۀینمودند و از امامت او بازگشتند، و به بق
 .)٦(شته شدکه کنیماندند تا ا
 ه:کنیمطلب ا ۀخالص

ت نشان دادند و تا یه رضایبا امام حسن موافقت نموده و به صلح با معاو یگروھ -۱
ن و یت او حسیو اھل ب یه در رأس آنھا فرزندان علکآخر عمر بر آن ماندند، 

ھاشم  یبزرگان بن ۀیبقل و یه و عبدالله بن عّباس و فرزندان عقیمحّمد بن حنف

                                           
 .۲/۲۱۵تاریخ یعقوبی  -١
 .۱۰۲رجال الکّشی ص  -٢
 .۱/۳۹۵جالء العیون  -٣
 .۳۱۶منتھی اآلمال ص  -٤
 .۱۶/۳۸شرح نھج البالغه  -٥
 .۴۶نوبختی ص  -٦
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ر یفکرا ت یسکه کنیبدون ا ۀمسلمانان را داشتند ۀیه ھمان اعتقادات بقکبودند 
 یشده و اختالفات را به فراموش یلمه راضکه به وحدت کند، بلیق نمایو تفس

 و وصلت نمودند. یگر دوستیسپردند و با ھمد
ه قائل یحنفده و به امامت محّمد بن یگز ین دوریاز حسن و حس یا فرقه -۲

ه، یه معروف شدند و بعد از صلح امام حسن با معاویسانکیه بعدھا به کشدند 
نموده و به شّدت متحّول  یرویه پیار سبأکن فرقه قدرت گرفت و از ھمان افیا

 م شدند.یتقس یمتعّددھای  شد و بعد از آن به فرقه
عه یآن شخود را بعد از  ع نموده ویتش کامل ترکصلح به طور از بعد یگروھ -۳

 دند.یننام
 م شدند:یعه به سه گروه تقسیش ÷یبعد از قتل عل« :هک گوید می زین یو نوبخت

 .هیسبأ -۱
 ده شدند.یه نامیسانکیه رفته و یه به امامت محّمد بن حنفک یگروھ -۲
 .)١(»دندیشکع دست یاز تش یگروھ -۳

را به خود  یان افرادیعیان شیرده و در مکن عصر به شّدت رشد یه در ایو اّما سبأ
ن بدعت ضاّله مثل یا«: کند می اعتراف یعیسندگان شیاز نو یکیه کجذب نمودند، چنان

رده کد نقل یالحد یبأابن  ازآن را  سبب رواج رد وکدا یان اھل عراق رواج پیوباء درم
 د:یه گوک

ده بودند ید ÷یه از علک یراماتکه با کف العقل بودند یضع وردل وکآنھا چنان 
 :هکاده شده است و گفته شده است یپ او در یه جوھر الھک کردند می رکاو ف ۀدربار
حلول خدا  ۀبوده و از آباء و اجداد خود گفت یھود و نصاریاز نوادگان ھا  این از یگروھ
د أصل یردند، و شاکدا یپ ÷ین اعتقاد را راجع به علیده بودند، و ھمیاء را شنیدر انب

 .)٢(»اند ردن الحاد در اسالم را داشتهک قصد داخل هکباشد  ین گفته از ملحدانیا
 

                                           
، الملل والّنحل: شھرستانی ۱۱۷، رجال الکّشی ص ۴۶و  ۴۵-۴۴نوبختی: فرق الّشیعة ص  -١

۱/۲۸-۲۹. 
 .۱۰۵الّشیعة فی الّتاریخ: محّمد حسین الّزین ص  -٢



 ١٣١  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

 و نقش سبأّیه ستحّول تشّیع در أّیام امام حسین

جمع  بین بن علیان گرد برادرش امام حسیعیرد شکفوت  سامام حسن یوقت
م کن بعد از خروج او بر حیرخ داد و آن شھادت حس یبت بزرگینجا مصیشدند، در ا

م سراغ یآنھا بروھای  ه و توطئهیه سراغ نقش سبأکنیقبل از ان یکه بود، لیبن معاو دیزی
ان راجع به یعیش ییوفا یو ب یانت و خواریخ ۀم دربارینیم تا ببیعه برویخان شؤّر م

 :گویند می ن چهیامام حس
 :گوید می عهیش یّرخ غالؤم یعقوبی

عقبه د بن ینه ولید از فرماندار خود در مدیه به خالفت رسیدبن معاویزیه ک یوقت
ه رفت و کن به میرد، حسیعت بگیب سین بن علیه از حسکان خواست یسف یبن أب

تو  ۀعیا و ما شیه بکآنجا ماند و اھل عراق نامه پشت سر نامه به او نوشتند  یچند روز
عت با تو یو ما منتظر ب )١(نکن و شتاب کم، شتاب یر از تو نداریغ یم و امامیھست
ھا  ، باغ)٢(میشو یحاضر نم یچ جمعه و جماعتیبه ھم و یریم یم و به خاطرت میھست

ه ک ی. وقتیدار یا ان آمادهیرکلش یده است و اگر خواستیھا رس سبز شده و ثمره
آنھا  یطالب را به سو یل بن أبین مسلم بن عقیفراوان فرستاده شد، امام حسھای  نامه

 .)٣(مان نمودندیرده و عھد و پکعت یفرستاد، و با او ب
ردند و تعدادشان ھجده ھزار نفر کعت یه بیه در حالت گرک کند می هد اضافیمف

 .)٤(بود
ن گفت: صد ھزار یآمد و به امام حس یسکل یبعد از چند روز از طرف مسلم بن عق

 .)٥(نکر می، تأخیر دارکنفر لش
و  یر علکلش ۀھاشم، فرماند یت نمود، ابن عّباس از بنکوفه حرک ین به سویحس

ش یشناخت پ یم یان زمانش را به خوبیعیش با تجربه بود و یشخصه کمشاور خاّص او 
 او آمد و گفت:

                                           
 .۲/۳۲: اربلی ة، کشف الغّم ۲۰۳، اإلرشاد: مفید ص ۲۴۲-۲/۲۴۱تاریخ یعقوبی  -١
 .۳/۵۴مروج الّذھب: مسعودی  -٢
 .۲۲۰، اإلرشاد: مفید ص ۱/۲۲۳ی أعالم الوری: طبرس -٣
 .۲۲۰اإلرشاد: مفید ص  -٤
 .۲۲۰اإلرشاد: مفید ص  -٥
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شه ھستند، یانت پی، آنھا خیه تو قصد عراق دارکده ام یمن، من شن یپسر عمو یا
 یبجنگ )دیزی یعنی(ن جّبار یبا ا یخواھ ین، اگر مکخواھند عجله ن یجنگ م یتو را برا

، در آنجا یدار یه در آنجا انصار و برادرانکمن برو ی، به یه بمانکدر م یخواھ یو نم
ر اھل عراق و کن طرف و آن طرف بفرست ... من از میندگانت را به ایبمان و نما

پسر  ین گفت: ایوجود دارد. حس ییمن قبائل و قصرھایم دارم. و در یانت آنھا بیخ
ل یمسلم بن عقن یک، لیو بر من شفّقت دار یینما یحت میه تو نصکدانم  یعمو من م

 یو نصرتم آمادگ یارکعت با من و ھمیب یاھل عراق برا ۀه ھمکمن نوشته است  یبرا
ه تجربه کآنھا بروم، گفت: آنھا ھمانھا ھستند  یه به سوکام  م گرفتهیدارند، من تصم

رشان یردند، و فردا تو را با امکار ک. آنھا با پدرت و برادرت چه یشناس یو م یا ردهک
اد ی، و ابن زیاگر خارج شو )گفت و چه با تجربه بود یچه راست م(شت کخواھند 

از دشمنانت اند  ت نامه نوشتهیه براکج خواھد نمود، و آنھا یه تو بسیبشنود آنھا را بر عل
ھا و  روی، زن یوفه مکشنوی و به  نمی دتر خواھند شد، اگر از منیه تو شدیبر عل

ه ک یشته شوکه مثل عثمان کم دارم یمن به کفرزندانت را با خود مبر، به خدا قسم 
 .)١(اش نظاره گر او بودند زن و بچه

ز در ین یان بود، و خود علیعین نظرش راجع به شیبود، و ا بن نظر ابن عّباسیا
ان خود یرکاز لش یکیه ده نفر از شما را با یه معاوکاش کگفت:  یامش مین ایآخر

 .)٢(ندکمعاوضه 
 سخن یان علیعیانت شیابن عّباس نموده و از خ یرأد ییز تأیر بن ھشام نکابوب

رفت  ین بن علّ یر بن حارث بن ھشام نزد حسکه: ابوبک کند می نقل ی، مسعودگوید می
حت یه نصکدانم  یرده است و نمکشان یت پریم مرا برایشاوندیپسر عمو، خو یو گفت: ا

ر کتقّلب باشد، ابوبه مّتھم به ک یستین یسکر تو کابوب یمن چگونه باشد؟ گفت: ا
د داشتند یشتر امیتر بود و مردم به او ب یتر و در اسالم مؤّثرتر و قو گفت: پدرت باسابقه

 )جز اھل شام(ه رفت مردم ھمه یمعاو یه به سوک یو گوش شنواتر به او داشتند، وقت
دند و دلش را پر خون یشکا دست از نصرت او ین به خاطر دنیکبر او اّتفاق داشتند، ل

، و یردکرا خودت مشاھده ھا  این ۀردند، و ھمکار را کردند ... سپس با برادرت ھمان ک
 با یخواھ ینمودند. م یه با پدرت و برادرت دشمنک یرو یم یسانک یاالن تو به سو

                                           
 .۳/۵۵مروج الّذھب  -١
 نھج البالغه. -٢



 ١٣٣  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

تر ھستند ... اگر خبر رفتنت را بشنوند  یتر و قو ه آنھا آمادهک یبا اھل شام بجنگھا  این
ه تو خواھند یبر علاند  نصرت داده ۀه به تو وعدک یسانکخرند، و  یآنھا را با پول م

 رت دھد و آنچه خدا بخواھد خواھد شد.یخ ین گفت: خدا جزاید، حسیجنگ
ن قوم یانت ایزان خینم تا مکان نقل یعیتب خود شکرا از  یگرید داستان دیبگذار

 :گوید می یعیش یفرستادند روشن شود. مسعود ین میه نامه به حضرت امام حسک
وفه کاد را فرماندار یدالله بن زید، عبید رسیزیوفه به که خبر آمدن مسلم به ک یوقت

خود داخل  یرویر و نکوفه رفت، با لشکنمود. او به سرعت از بصره خارج شده و به 
بش بود کز پوشانده و سوار بر مریخود را ن ۀه چھرکاه بود یس یا وفه شد و بر او ّعمامهک

 یکعل گفتند: یرد و آنھا مک ین بودند، او به مردم سالم میانتظار آمدن حسو مردم در 
ر در یه نعمان بن بشکد یس یه به قصرکنیر مقدم باد تا ایفرزند رسول الله خ یالّسالم ا

فرزند رسول خدا از من چه  یست و گفت: ایآنجا سنگر گرفته بود، نعمان به او نگر
اد به او گفت: ی! ابن زی، شھر ما را انتخاب نموده اشھرھا ۀان ھمیو چرا از م یخواھ یم
م او را ی، نقاب از چھره اش برداشت و نعیبر یبه سر م یم، در خواب طوالنینع یا

ن آنھا یکرد، مردم شعار دادند: پسر مرجانه و به او سنگ زدند لکشناخت و قصر را باز 
 را پشت سر گذاشت و داخل قصر شد.

اد یرفت، ابن ز یبن عروه مراد یھان ید به سویمسلم رس اد بهیه خبر ابن زک یوقت
س را به یش را دانست. محّمد بن أشعث بن قیه جاکنیبر مسلم گذاشت تا ا یمراقبان

اد با یار نمود، ابن زکد انیمسلم از او پرس ۀش او آمد، و درباریفرستاد، پ یھان یسو
داده است، و  یامتحان خوب اد در نزد منیگفت: پدرت ز یھان رد،کشّدت با او برخورد 

اد گفت: آن ی؟ ابن زیر ھستیا در صدد خیاو ھستم، آ یکیمن در صدد جواب ن
فرا  یسکد، االن حّق یشام برو یتت و اموالت سالم به سویست؟ گفت: تو و اھل بیچ

د، یاوریتر بیکاد گفت: او را نزدیتر است. ابن زیکقت به حّق نزدیه از تو و رفکده یرس
و سر و  ینیبه ب ه در دستش بود به صورتش زده وک ینمودند، با چوبترش یکنزد

 یپاره شد، ھان ۀکسته و گوشت صورتش تکاو ش ینیه بکرده کاش اصابت  یشانیپ
س با او ین پلیکرد، لکش بود دراز یه در پھلوک یسیر پلیشمش یش را به سویدستھا

 ر را به او نداد.یر شد و شمشیدرگ
اد از آنھا یشت. ابن زکق ما را یه رفکدند یشکاد یدر درب قلعه فر یطرفداران ھان

 یرا به سو یح قاضینند، و شرکش یاو زندان یکیدر نزد ید، و دستور داد در منزلیترس
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ه به ک یه او نمرده و زنده است. و مردم بازگشتند، ھنگامکمردم فرستاد و شھادت داد 
اد یه فرکدستور داد  یده است، به منادرکار کچه  یاد با ھانیه زکد یخبر رس کمسل

وقت ھجده ھزار  یکوفه ندا داده شد، و در کن شعارشان بود. در یو ا »ا منصوری«نند ک
ردند، کاد رفت، او در قصر سنگر گرفت، او را محاصره یابن ز ینفر جمع شد، و به سو

نده که مردم پراکد ید یشتر از صد نفر نمانده بود!! وقتید و آنگاه با مسلم بیشب فرا رس
ه فقط سه نفر با او کنید مگر اینده رفت و به آن باب نرسکابواب  یشوند به سو یم

سرگردان ماند و  )١(نفر ھم با او نمانده بود! یکه خارج شد کمانده بود، و از باب 
اده شد و یه راه را به او نشان دھد، از اسب پکافت ین یسکجا برود، و کدانست  ینم
 یاز موال یزن ۀه به درب خانکنیجا برود، تا اکدانست  یوفه راه افتاد و نمک یھا وچهکدر

د و از او آب خواست. آن زن به او آب داد و از حال و احوالش یس رسیأشعث بن ق
ش داد و پسر زن یش سوخت و جایموضوع با او حرف زد، دل زن برا ۀد. درباریپرس
اد یأشعث رفت و به او خبر داد و او به ز یاو را شناخت و صبح بعد به سو ید و جایرس

آل مراد، و او  ید: ایشک یاد میه فریکشتند در حالکرا  یز خبر رساند ... مسلم و ھانین
اده نظام یه در آن روز او چھار ھزار نفر زره پوش و ھشت ھزار نفر پکم آنھا بود یزع

ھزار نفر زره پوش  یس کردند می کمکمانان او به او یھم پ ۀینده و بقکداشت و اگر 
 .)٢(دیند ییو رسوا یبودند، رھبر آنھا از آنھا جز سست

 جاکد و به او گفت: یاو را د یمید تمیزید حّر بن یه رسین به قادسیحس یوقت
گاه یا یفرزند رسول خدا؟ گفت: به سو یرو می ن شھر، از اخبار و قتل مسلم او را آ

ر کنم، به فیب یت نمیبرا یریچ خیخود ھنمود، و به او گفت: بازگرد، من در پشت سر 
ا انتقام خود را یم تا یگرد یبازگشت افتاد، برادرش مسلم به او گفت: به خدا قسم باز م

 .)٣(ندارد یارزش ین گفت: بعد از شما زندگیم، حسیشته شوکا ھمه یم و یریبگ
 بن عروه یل و ھانیز قتل مسلم بن عقیسپس به مردم گفت: ھمانا خبر وحشت انگ

نموده و از ما دفاع ننمودند،  یان ما سستیعیده است، و شیقطر به ما رسیو عبدالله بن 
د آزاد است، یترد ستی ویچ رودربایس از شما دوست دارد بازگردد، بازگردد بدون ھکھر

                                           
فریبند، و در عمل خیانت و سستی، آنھم با  اینست وفای شیعه و کوفی، در شعار دادن مردم را می -١

 .سمسلم بن عقیل، پسر عموی حسین
 .۵۹-۵۸-۵۷ص  ۳ی شیعی: ج مروج الّذھب، مسعود -٢
 .۶۱-۶۰ص  ۳مروج الّذھب ج  -٣



 ١٣٥  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

نه با او ھمراه بودند و تعداد یه از مدکارانش یش او رفتند، با یمردم از راست و چپ از پ
ه کدانست  یه مکنیا یرد براکار را کن یماند، ا یملحق شده بودند، باقه به او ک یمک

 یه آنھا به سوی شھرکاند  ن گمان بودهیبه ا اند، ه به او ملحق شدهک ینانیه نشیباد
ه به که با او ھستند بدانند ک یسانک، و دوست داشت باشد می ع آنھایه مطکروند  یم

ه کرمه کع یاز بن یخیردند، شکت کد، حریه سحر فرا رسک یروند، و وقت یچه م یسو
به او گفت: به  ÷نیجا داری؟ حسکقصد  ،هکد یعمروبن لوذان نام داشت از او پرس

رھا یه جز به سوی شمشکه بازگردد، به خدا قسم کخ به او قسم داد یوفه، آن شک یسو
ل راحت ت جنگ و قتایرا از مسئول اگر تواند  ت قاصد فرستادهیه براک یینھای، ایرو ینم

مسئله ای بود،  یکن ی، ایرفت یش آنھا میو پ ی را نموده بودندیارھاکگذاشته بودند و 
خدا،  ۀبند ین، به او گفت: اکار را نکن یبه نظر من ا گویند می هکتی ین وضعیاما با ا

 .)١(ستیر نییقابل تغ یر الھین تقدیکست لیده نیم پوشیموضوع برا
انت و یه از غدر و خکد یوفه را دکاز اھل  یکیوفه روانه شد، در راه ک یسپس به سو

، و یندار یعه و مدافعیچ ناصر و شیوفه ھکتو در «آنھا خبر داد و گفت:  یترس و خوار
 .)٢(»ه تو باشندیه ھمه بر علکم دارم یب

ه گفته بودند مشاھده کس آنچه را کوفه روبرو شدند و بر عکر که با لشک یوقت
شان است به من یھا ه پر از نامهکرا  یاز دوستانش گفت: دو صندوق یبه بعضنمود، 

شان یرا در جلوھا  ه پر از نامه بود در مقابلشان گذاشت و نامهکد. دو صندوق را یبدھ
ه بدانجا کنیربال رفت تا اک یر شدند! و به سوکھا را من ھا و نامه ن نوشتهیآنھا ا. )٣(ختیر

ن یا، بید گفت: بار خدایند یا ردند، و راه و چارهکان او را احاطه یرکه لشک ید. وقتیرس
جنگند،  یھا با ما م نند، و االن ھمانک کمکه ما را دعوت نمودند تا ک یسانکما و 
ه ک یسربازان ۀه و ھمیشته شد رضوان الله علکه کنید تا ایبفرما، ھمچنان جنگ یداور
 یکوفه و اطراف آن بودند و کاز  یشتند ھمگکه او را ک یدند و افرادیه او جنگیبر عل
 .)٤(در آنجا حاضر نبود یشام

                                           
 .۲/۵۴۰، جالء العیون: مجلسی ۲/۲۳۱، أعالم الوری: طبرسی ۲۲۳اإلرشاد: مفید ص  -١
 .۲۲۲اإلرشاد: ص  -٢
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 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٣٦

وفه کت اھل یثرکه: اک کند می نقل )به قول ولھازن(عه پر حماسه یش یعقوبیسپس 
وستند، ین پین حال به صف مخالفان حسین با ایکنداشتند ل یدولت یروھایبه ن یرغبت

بودند در   به او خورده یقسم به وفادارن فرستتاده و یھا به حس ه نامهک ییآنھا یحتّ 
گر  ه انجام دادند، از دور نظارهک یزیثر چکدند، و حّدأیشکاز او دست  یوقت سخت
ھستند آن  کار اندیردند! و بسکه یش گریشته شدن او بودند و بعدھا براکجنگ و 

 یمائد ۀشوند، مثل ابوحمام یکر او شریردند با او ھمراه و در تقدکه جرأت ک یسانک
شته که با او ک یاز افراد یبعضھا  این ر ازیالمال و ابن عوسجه. اّما غ تیدار ب خزانه
ه در کبودند  یسانکا از یه در وسط راه به او ملحق شدند و کبودند  یسانکا از یشدند 
 اش نبودند. یان قبلیعیوسته بودند و از شیبه او پ یت و درد انسانیحم یھا لحظه

ن یردند و بکن یارکچ یبودند و ھ رده که اّدعا ک یسانکن یتناقض را بن یّرخان اؤو م
ه را شرمنده نمودند، بطور یان اولیرده و مّدعکن ینیچ اّدعا و تضمیه ھک یسانک

ه کش بلیه نه فقط قرکنیار قابل مالحظه ایز بسیچاند. و  بارز نشان داده و یکدرمات
نه با او خارج نشدند و یاز آنھا از مد یکچین را تنھا گذاشتند و ھیانصار ھم حس یحتّ 

 ۶۳ه در سال ک یان آنھا نبودند، و انقالبیوفه در مکان یعیاز ش کیار اندیجز افراد بس
ز دست را از آن ین نیبن حس یه علکنبود، بل ینه رخ داد به خاطر آل علیھـ در مد

 بود. شسته
روان یه پکعه بودند یح شیدشمنان صر ر مخلصان ازیغ ن ترسوھا ویمقابل ا و در

 یمانیو ا ینید یھا ارمندان آنھا بودند و بحث اصًال بر سر موضوعکه و یام یومت بنکح
 .)١(نبود

 :گوید می یه بغدادکن خاطر است یو بد
ه کاند  المثل شده ه ضربک یانت و بخل شھرت دارند، تا حّد یوفه به خکان یرافض«

 ۀانت آنھا در سه مورد شھریوجود ندارد، و خ یوفکارتر از ک انتیو خ یوفکتر از  لیبخ
 آفاق است:

ه ک ین وقتیکردند، لکعت یبا فرزندش حسن ب سیشتن علکه بعد از کنیا یکی
انت نمودند و سنان یه رھسپار شد در ساباط مدائن به او خیجنگ با معاو یحسن برا
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 ١٣٧  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ه یلح او با معاواز اسباب ص یکین ینش انداخت، و اییرد و از اسب پاکبه او حمله  یجعف
 د.یگرد
اتبه نموده و او را دعوت نمودند، تا او را کم سنیوفه با حسکان یعیه شکنیدّوم ا 
ل و یاش مسلم بن عق ندهینند، و او پس از فرستادن نماک یاریه یدبن معاویزیه یبر عل

ه به ک یت نمود، و ھنگامکرا خورده و به سوی آنھا حر ب آنھایگزارش مثبت او، فر
ه او و کنیشدند تا ا یکیه او یاد بر علیدالله بن زیانت نمودند و با عبید به او خیرس ربالک

 شته شدند.کربال کاش در  خانواده
ه کنیه بعد از اکطالب  یبن أب ین بن علیبن حس یدبن علیانت آنھا به زیسّوم خ

وقت رده و در کعت او را نقض یبودند، ب وسف بن عمر خارج شدهیھمراه با او بر ضّد 
 .)١(»م نمودندی، او و ھمراھانش را تسلیریشّدت جنگ و درگ

ردار آنھا کن بود رفتار و ین، و ایو حسن و حس یان علیعین بودند، شیان چنیعیش
م و ناچار یدیشکن مورد به درازا یه ما سخن را در اکنیبا أئّمه و رھبران خودشان. عّلت ا

ر کن ذیّرخؤم ۀیان و مستشرقان و بقیعیرا از زبان ش یخیاز شواھد تار یم بعضیشد
ه ھدف کع رخ داد یدر تش یرات بزرگییه بعد از آن حادثه و حوادث، تغکنست یم اینک

در مقابل  یعنیبود  یاسیه سکع بعد از آنینون تشکتاب است، و اکن یما در ا یاصل
د به خو یوند داشت، رنگ مذھبیپ یو اوالد عل یعل یاسیس یه با رأیام یه و بنیمعاو

 :گوید می ن مورد چهیم ولھازن در ایگرفت. بنگر
ه در اصل کم یده است، و ما سابقًا دانستیپوش یا وفه لباس تازهکع در یحال تش« 
 ۀه مخالفت عراق بر سلطکعام  یاسیدگاه سید یکآن چه بود، عبارت بود از  یمعنا

آنھا را به عھده  یراستا بوده و رھبر یکدر  یاھل شام بود، در آغاز اشراف با مردم عاد
ومت کبا ح یکینزد یه در خطر قرار گرفتند عوض شده و برایکن ھنگامیکداشتند، ل

بردن  نیاز ب یار نمودند و بعد از آن برایان در شام) نرمش اختیومت اموک(ح
نجا یع جدا شدند و(در ایه از تشکنجا بود یار برده شدند، و اکبه  یعیش یھا شورش

ه کدر آمد  ینید ۀفرق یکل کن شده و به شیآھسته آھسته معع یتش ۀه محدودکبود) 
ر بود و به خاطر شھادت رھبرانش رنگ یو نظام قبائل و عشا یراسکستویمخالف با ار

ر یعشا یراسکستویمان بن صرد قصد شورش بر اریبه خود گرفت، و أنصار سل یا افسانه

                                           
 .۳۷الفرق بین الفرق ص  -١



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٣٨

ف را برآورده و عمًال آن را ن ھدیه اکبود  یسکن ین مختار اّولیکوفه را داشتند، لکدر 
ه کآسان بود چرا ھا  این ن جنبش جذب شدند، و جذبیز به ایھا ن یانجام داد و موال

در آن اگرچه  ار آسانتر بود،یبس )یو شعوب یومت قومکنه ح( ینیومت دکل آنھا به حیم
رد، کدا یع با عناصر مظلوم ارتباط پیه تشک یار اعراب باشد و ھنگامیموقع در اخت

ن نه آن اسالم یکارتباط او اسالم شد، ل ۀبرداشته و حلق یعرب یر قومکدست از تف
 .)١(»از اسالم یدیه نوع جدکم، بلیقد

ز یرا به خود گرفت و ن کیوکگانه و مشیوآراء ب ارکع افیه تشکن مرحله بود یو در ا
 تفّرق و اختالف در آن آغاز گشت.

 ه:کدارد  یم با جرئت اظھار ق وین چقدر دقیاحمد ام ترکد
ا به ی دشمنی با اسالم و نه وکیه به خاطر کسانی گشت ک ۀمأوای ھم ع ملجأ ویتش

سم را یھندو ت ویزرتشت ت وینصران ت ویھودیھای موروثی خود از  ه آموزشکنیخاطر ا
شورشان کخواستند  ه میکسانی کا ی رانی آن بودند، ویند، خواستار ویداخل اسالم نما

 -اسی خودیبرای اھداف س-ھا  این ۀت اسالم جدا شود، ھمکمستقل شده و از ممل
در وراء آن ھرچه خواستند انجام  رده وکت را بھانه یت اھل بیمظلوم شعار دوستی و

ان یعیش ظاھرگشت، و )رهیغ و( از خالل رجعت ع ویت در لباس تشیھودیدادند، لھذا 

لَن ﴿ ان گفتند:یھودیه ک، ھمچنانباشد می ی حرامکعی جز اندیآتش بر ھر ش :هکگفتند 
َنا  ۚ  �َّارُ ٱَ�َمسَّ ۡعُدوَدٗة يَّاٗما مَّ

َ
� ٓ عنی جز چند روزی ما در آتش قرار ی« ]۸۰[البقرة:  ﴾إِ�َّ

 .»میریگ نمی
ح یگفتند: نسبت امام به خداوند مثل نسبت مس ه میکھا  ت در قول بعضیینصران و
 در امام متحد شده است، و گفتند: الھوت با ناسوت ع آمد) وی(به تش باشد می به او

امبر است! یه در او الھوت رخ داد پکسی کھر شود نمی رسالت ھرگز قطع ه نبوت وکنیا
دا ین اقوال فاسد پیامثال ا حلول و تجسم الھی و ع قول به تناسخ ارواح ویر لواء تشیز و

از بعضی  ھا مشھور بود، و زرتشتی فلسفه مآبان و و -ھندو -انیش برھمیه در پکشد 
دند تا سعی در یبا دولت اموی جنگ ع مخفی نموده ویتش ۀر پردیرا ز ز خودیان نیرانیا

 .)٢(ندیاستقالل خود نما
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 ١٣٩  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

 :گوید می زین یزیو مقر 
ه کتر و برتر بودند تا حّدی   ھا قوی مّلت ۀنظر خود از ھم ان دارای قدرت و دریپارس«

به از دست دادن  یه مبتلک یھنگامدند، و ینام یگران را بردگان میخود را آزادگان و د
ه اعراب در نزد کشان گران تمام شد چرا یار براکن یاعراب گشتند، ا ۀلیدولتشان به وس

ش آنھا دو چندان شد و شروع یبت پین مصین قوم بودند و بنا برایخطرتر یان بیپارس
خداوند ن اوقات یا ۀب در اوقات متعّدد نمودند، و در ھمیر و فرکو م ینیچ به توطئه

از  یب است، گروھیر و فرکمؤّثرتر م ۀه راه و چارکدند ی، ... پس دنمود می حّق را ظاھر
ان را یعیش یت علیت و مظلومیآنھا تظاھر به اسالم نموده و با تظاھر به محّبت اھل ب

از راه  یلّ که به کنیمتعّدد بردند تا اھای  راه خود جذب نموده و سپس آنھا را به یبه سو
 .)١(»ارجشان نمودندت خیھدا

 سنیان بعد از امام حسیعیتفّرق ش
به امامت  یم شدند: گروھیان او به سه گروه تقسیعین شیبعد از شھادت امام حس

ن یبعد از حسن :هکن) معتقد شدند و گفتند یامام حس یه (برار ناتنیمحّمدبن حنف
 تر است. سته یست، پس او به امامت شاین نیرالمؤمنیتر از او به امیکنزد یسک

 یبن اب یعل یموعود و وص یمھد /هیه محّمد بن حنفکشدند  یمّدع یگروھ
ت او حّق مخالفت و خروج از امامت و رفع یس از اھل بکچیباشد. ھ می ÷طالب
ه جنگ و صلح نمود و یاو با معاو ۀبا اجاز یر ندارد جز به اذن او، اّما حسن بن علیشمش

، گمراه کردند می او خروج ۀاگر بدون اجازد، و ید جنگیزیاو با  ۀن با اجازیحس
است، و محّمد بعد  کافر و مشرکد یه نمایمخالفت با محّمد بن حنفھرکس  شدند، و یم

ه انتقام کاست  گرفته و به او دستور داده کمکد یعب ین از مختار بن أبیاز قتل حس
ده ینامه یا مختاریه و یسانکیشد، و آنھا کن را گرفته و قاتالنش را بیخون حس

 .)٢(شوند یم
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 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٤٠

ه ین اسم بعدھا بر مختارین ایکدا شدند. لیپ سیه در اصل بعد از قتل علیسانکیو 
ه و یه و حربیرابکه عبارتند از که منشعب شد یسانکیاز  یمتعّدد یھا غلبه نمود و فرقه

 .)١(گرید یھا ه و فرقهیه و حارثیه و ھاشمیه و ابومسلمیه و راوندیانیه و بیرزارم
ه یه سبأک ییه و اعتقاد به باورھایھا در اعتقاد به امامت محّمدبن حنف ن فرقهیا ۀھم

 کبت و رجعت و تناسخ، ... اشترایاشتند، مثل غکن یان مسلمیو عبدالله بن سبا در م
عّباس  یه به بنیسانکیان) از یعیه امامت (مورد پندارشکنیآور ا داشتند. و شگفت

ه به یه امامت از ابوھاشم بن محّمد بن حنفکاز فرق آن معتقد شد  یمنتقل شد و بعض
م به ابوالعّباس و از او به یم و از ابراھیبن عّباس و از او به فرزندش ابراھ یمحّمد بن عل

 !!)٢(است ابوجعفر منصور ...منتقل شده
شھرت فراوان  ید ثقفیعب یمختاربن اب ۀھای متعّدد فرق ن فرقهیا ۀان ھمیو از م

دا یی پیصدا ن قدرت و سر ویزی قصاص خون حسیآو ه به اّدعا و دستکافت چرا ی
 .)٣(ردک

 :کند می مینگونه ترسیت مختار را ایولھازن شخص
ن اوصاف به او یشد و ا  ّذاب نام برده میکو معموال به  )٤(مختار به ساحر و دّجال«

ّلف که میابن حنفه به زعم خود از طرف کنیاست نه به خاطر ا  شده  اطالق می
ه کنست یقت ایحق یامبر است. ولیه پکاست   ردهک ین میه تظاھر به اکاست، بل شده

رد. ک یت میر را تقوکن فیه اکداد  یانجام م یارھاکن یکه، لکرد نمی ن اّدعا رایخود او ا
داند و مثل  یب میا غیاست و  یا در حضرت الھیه گوکگفته  یسخن م یلکمثًال به ش
گران برتر یت خود را بر دیه شخصکخواسته  یاست و م ردهک یم ییگو بیرّماالن غ

متر از عوام کت او یان عقال موفقیاست، اگرچه در م ار موّفق ھم بودهکن ید و در اینما
 او ۀدربار یز به او پشت نمود. و دوزیا نیست خورد، دنکه شک یاست و ھنگام بوده
را  »بداء«د و بدعت یگرد یعیو بعد از آن ش یریبوده سپس زب یاو خارج :هک گوید می

 ند.که یرا توج یگریمذھب به د یکرد تا تقّلب خود از کجاد یا
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 ١٤١  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ه او در پشت کست ا نیا رتریه به مختار شده مھمتر و خطک ییانتقادھا ۀھم از
 اظھار یزیچ چیبود و از خود ھ ه) پنھان شدهی(محّمدبن حنف یالیت خیشخص
ط او در آن وقت به او اجازه ین شرایکز نبود، لیه تمین ناحیا ، و وجدان او ازکرد نمی

 ید برایه باکند! بلکخود را اظھار  ینام اصل -عهیمسلمان ش یکبه عنوان -ه کداد  ینم
 .نمود می جادیمستور ا یاز مھد یگاه مھم و مطمئنیخود جا

د و یشکآن را  ۀه نقشکآغاز نمود  کیوکارش را از بدعت غامض و مشکمختار آغاز 
از  یعیوس یھا ان طبقهیدش در میه عقاکبود   مودهیرا پ یریه مسیه بود و سبأیآن سبأ

 یان عمومًا در صدد اتخاذ مواضع تندتریعیه شک یبود، تا حّد   ردهکدا یان رواج پیعیش
ه یآوردند. و سبأ یم یعه و سنّ ین شیھا ب شدند و اختالف یم یدر مقابل اسالم سنّ 

و در ھمان وقت رھبر  یسان رھبر موالکیشوند، چون رھبر آنھا  یم دهیز نامیه نیسانکی
ز یچ یکبًا یتقر یه و موالیه سبأک شود می ن برداشتین موضوع چنیز بود و از ایه نیسبأ

مذھب  یکع یتش ،هکاند  ن گمان رفتهیھا بر ا ین برداشت بعضیا یاند و بر مبنا بوده
بودند، به ھر حال  یرانیوفه غالبًا اک یمواله کدارد چرا  یرانیه اصالت اکنی است ید
ھا  یرانین آراء ایه منشأ اکنیست اّما اید نیان بود قابل تردیرانیعه مناسب ایه آراء شکنیا

 .)١(ندارد یمکل محیبودند دل
ه او و کم چرا یردکن شخص (مختار) توّقف یعه و این فرقه شیا یرو کیما اند

ار و آراء آنھا چنگ که بعدًا آمدند به افک یانیعیش ه ھستند ویسبأ یقیروانش وارث حقیپ
ه جز یان اولیعیو از ش. )٢(شروع به ذوب شدن و نابود شدن نمود یع اصلیزدند و تش

ار و آراء که افکنماند. چرا  یھاشم بودند باق یو بن یه در رأس آنھا اوالد علک کیاند
ه کن یھادت حضرت امام حسژه بعد از شیرد، به وکدا یان رواج پیعیان شیه در میسبأ
ھا احساس حرمان و  هیاز طالب یبعض یو فرزندانش و حت یاز دوستان عل یاریبس
ه مّتھم کدند ید یم یتوّسط نظام ینموده و خود را در معرض انتقام و سرنگون یدینوم

 بودند. سنیبه قتل حس

                                           
 .۱۶۹-۱۶۵الخوارج والّشیعة ص  -١
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مرتبط به ه کزی نمودند ینادانان شروع به انتقاد از ھر چ سران و کبعضی از سب و
بر  ه در مساجد وکباورھا، حتی آنچه را  ران آنھا بود حتی معتقدات وکھمف ام وکح

 ه: کند ک لھذا امام ذھبی نقل می ند، ونمود می دند با آن مخالفتیشن باالی منبرھا می
گران اتفاق نظر داشتند، ید و سبر علی بعمر و رکل ابوبین امت بر تفضیسلف ا

وفه خارج شدم کد: من از یه گوکند ک وفی نقل میکعی یاسحاق سببا سند خود از ابو  و
نداشت، ولی حال  )گرانیبر د( م آندویتقد عمر و ر وکت ابوبید در أفضلیس تردکچ یھ و
 ...گویند می ه چهکدانم  ، نه والله نمیگویند می ن وچنانیام آنھا چن ه به آنجا بازگشتهک

 )علی(: به پدرم گوید می هکند ک می نقل )فرزند علی( هیبخاری از محمدبن حنف
دانی؟ یست؟ گفت: ای پسرم مگر نمکیصن فرد بعد از رسول خدایگفتم: ای پدر برتر

 عمر، :سی؟ گفتکچه  بعد از او :ر، سپس گفتمکگفتم: نه، گفت: ابوب
 -انیعیبر حسب زعم ش - هیه تقک گوید می ن دو نفریب ن سخن را فرزندش ویا

عمر  ر وکه مرا بر ابوبکس که ھرکت است ین از او روایھمچن وست، یز نیتوسط آنھا جا
ن یا ۀیب در حاشین خطیامام محب الد .کنم می ح دھد حّد افتراء بر او جارییترج

 ه:ک نویسد می ر اصلی خودشیع از مسین وقت تحول تشییخی در تعیم تاریمتن عظ
را سابقا نقل  ه سخن اوکوفه بوده است ...، کعالم  خ ویعی شیابو اسحاق سب

دربارۀ  نیمسلم ۀیه مثل بقیاباض ه خوارج وکنجاست یم، ولی جای شگفتی اینمود
ان مخالفت امام خود یعیخود باقی ماندند، ولی ش ۀیاول ۀدیعق بر بعمر  ر وکابوب

عنی در اواخر عھد ابواسحاق یگری رفتند، ید ۀدیبعد از قرن اول به عق نموده و
 .)١(عییسب

ف ین حنیه دکرا  یا هیه مسّلمات و اساس اّولکد یرس یچنان حّد ع به یتحّول تش 
ه کن خاطر یند، فقط بدنمود می ارکاست را ان عت آسان او بر آن بنا شدهیاسالم و شر

 ام آن زمان بر آن بوده و بدان اعتقاد داشتند.کح
د یرس یعه به حّد یان شیخرافات و خزعبالت در م سنیبعد از شھادت حضرت حس

ن یه مانع رواج اک کردند می یه سعیان اولیعیاز مخلصان از اشراف و از ش یه بعضک
ه از کنیست خوردند و لھذا بعد از اکار شکن ین در ایکان مردم باشند، لیخرافات در م

                                           
این کتاب مھم توسط عالمه برقعی بفارسی ترجمه شده و در  ۳۶۱-۳۶۰المنتقی: ذھبی ص  -١

 باشد. سایت ما موجود می
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وس شدند، یھا مأ د گشتند و از دست برداشتن آنھا از ضاللتیان به حق ناامیعیرجوع ش
 .)١(ار نمودندیاخت یع دوریاز تش
ه ولھازن ضمن شرح ک باشد می میاز آنھا ابن االشتر ابراھ یکیعنوان نمونه  به

 :گوید می و کند می رکم از انضمام به آنھا او را ذیان و امتناع ابراھیعیتسّلط مختار بر ش
 یه بدون او رؤساکند کدا یرا پ یگریوفه شخص دکخود در  یه براکبر مختار بود «

م بن أشتر ین شخص ابراھیآوردند و ا یام بدست نمکبر ضّد اشراف و ح یتیعه موفقیش
 یبود، و مثل پدرش از مخلصان عل یالّرأ و مستقل له گریح است باز ویس یبود و شخص
بود  ه بعدھا در آمدهک یع به صورتیمان به تشین ایکه در ارتباط بود، لیالحنف بود و با ابن

 .)٢(»نداشت
اران یبا سلف صالح و  یه را در دشمنیار سبأکمتحول شده و افه مختار ک یو ھنگام
م بن أشتر شروع به انتقاد از یرد، ابراھک یبود اظھار م  نموده یه مخفک صرسول خدا 

ت یه بر آنھا امارت نموده و اظھار سبأیحنف آنھا و بدون اذن ابن یه بدون رضاکاو نمود 
 .)٣(است در برائت از بزرگان گذشته نموده

بودند مختار را در قصر و   ردهکوفه را اشغال کشھر  یز اصلکه مراکن اشراف یا
ست کش ین مختار برایکمسجد محاصره نموده و ارتباط او را با خارج قطع نمودند، ل

ه بفرستند تا از یش ابن الحنفیرا پ یه ھم آنھا و ھم او گروھکشنھاد نمود یآنھا پ ۀبرنام
: مختار ھم گوید می ر موفق شد. ولھازنین تدبیو در ا ه مطمئن گردندید ابن الحنفییتأ

 یم به او اعتماد نداشته و از او دوریان نسل قدیعیدر قله بود و ھم در مقابل دّره، ش
 .)٤(کردند می

د و تحّول و یع جدیم و تشیع قدین تشیب یریش و درگکشمکان یب ین مقدار برایا
 . باشد می یافکن مرحله یع در ایتش یدگرگون

به انقطاع امامت بعد از  یآغاز شد. گروھ یباز و مذھب یباز بعد از قتل مختار فرقه
گفتند  یست. گروھین یگر امامیاند و د ه ائّمه سه نفر بودهکنین معتقد شدند و ایحس

ان فرزندان یفقط در مآن را  یو گروھ باشد می نیامامت در فرزندان حسن و حس :هک

                                           
 .۱۹۷الّشیعة والّتشیع، احسان الھی ظھیر ص  -١
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قائل به  یو بعض. )١(امبر شدندیل به نبّوت بعد از پھا قائ یدانستند و بعض یحسن م
به نبّوت  یرفتند و گروھ یبه نبّوت عل یر از خدا گشتند، و گروھیغ ییت و خدایالوھ

و  یبه نبّوت عل یند و گروھیه آنھا را قرامطه گوکل بن جعفر رفتند یمحّمدبن اسماع
ه یسانکیاز  یگروھه آنھا که رفتند ین و محّمدبن حنفیسه فرزندش حسن و حس

دان بحث ما یه نقل معتقدات و اسماء آنھا از مکگر یز دیفرآمک ۀھا فرق ھستند و ده
و  یو ملط یو بغداد یاز آنھا را اشعر یاریھا و بس ن فرقهیا ۀخارج است و ھم

 اند. ر نمودهکگر ائّمه فرق ذیو د ینیاسفرا
ا رفت و از ھر گونه یاز دن هیام یام بنکامل به حکاطاعت  ن با والء ویبن الحس یعل

ان یمّدع یرا به وفاداریز. )٢(نمود ینه خودداریه و مدکبه مخالفان آنھا در م کمک
ان از محّمدبن یعیاز ش یگذاشت. گروھ یبه جا یادیدوار نبود و فرزندان زیع امیتش
 هیدید ھمان امام مذھب زیه زکنمودند  یرویپ یدبن علیگر از زید یو گروھ یعل

م از یه متأّثر نشدند و بگذریار سبأکه از افکھستند  یان اصلیعیه در واقع شک باشد می
اند و بعضًا  ل دادهکیھا تش اند، و دولت داشته یز مواضع بھتریخ نیدر تار یه حتّ کنیا

ه آلت دست دشمنان اسالم یه مثل امامکاد ندارد یخ بیتار ردند، وکفتح  ییھا نیسرزم
چ یه ھکردند کخ خود فتح نیتار در کوجب خا یکه نه تنھا یاثناعشر ۀیباشند، اّما جعفر

رد از کن اسالم حمله یه به سرزمکبا ھر دشمنی  دند، ویشه با مسلمانان جنگیه ھمکبل
ه از پادشاھان مغرب کادارسه در مغرب  اری نمود، وکھم و کمکان یبیصل مغول و

ان یدیز زیلم نیو د باشند و در خراسان ید میش) بودنــد از نوادگان امام زک(مرا
 ل دادند.کیومت تشکح

بودند، بعد از وفات محّمد   معتقد شده یبن باقربن عل ه به امامت محّمدک یگروھ
 ۀلیع به وسیر و تحّول تشییام او تغیه در اکگرد فرزندش جعفربن محّمد جمع شدند 

بًا پس از یت آن تقریه بداکرد کر ییشه تغیاز ر یلّ کامل شد و به طور کان دروغگو یراو
توانستند بعد از شصت سال ھا  این ه انجام شد،یو به دست سبأ سنیشته شدن حسک

 یاز مسلمانان را از نظر اعتقاد ین و بعد از نود سال از نشأت خود گروھیاز قتل حس
 ند.یامًال جدا نماک

                                           
 شود. به اینھا غرابیه گفته می -١
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ھا و  ه نسل به نسل از رنجک یا نهکیانتقام و  ب خوردگان آنھا، ازیه و فریسبأ
 شد سوء استفاده یام به ارث برده مکدست ح ت ازیاھل ب از یبعض یھا محنت

ده یانه چیه مخفک یاسیو س یدتیو عق یرکف یھا ن توطئهیجنب ا و در کردند می
فرزندان  ۀیان و بقیلدانکان و یان و عاشوریو بابل یان و موالیرانیشد، اجتماع ا یم

آنھا  ینید دیعقا ام وکه برحک یانقالب یسازمانبه ھا  این از ھمهیم بود و نیقد یتمّدنھا
ن ین سوء استفاده نمود و تمام ایط بھترین شرایا ۀه از ھمیباشد، سبأ شورش نموده 

ساخت و بنا  یگرید قرار داد و از آن مذھب دیقالب جد یکع را در یعه و تشیط، شیشرا
قانون  آن مقابل ردند و درک  د با آن مخالفت مییه موجود بود باکرا ھرچه  نیبرا

دھند چگونه  یه به امام جعفر نسبت مکرا  یتیم رواینیند. ببنمود می جعل یدیجد
 :باشد می ن اّدعایگواه ا
تاب و سّنت کرا از  یا م مسئلهکه باشند و حیاگر دو فق ،هکرد کسئوال  یشخص« 

گر مخالف آنھاست، یاست و د )نیعموم مسلم(موافق عاّمه  یکیه کم یدیردند و دکدا یپ
عاّمه است،  )عموم(ه مخالف که: آنچه را کد چنگ زد؟ امام پاسخ داد یبا یکدام کبه 
خبر موافق آنھا ھردو  ت شوم اگری. گفت: فداباشد می ت و رشد در آنیه ھداکر یبگ

 دیدارند با یشتریل بیم یکدامکان آنھا به یام و قاضکه آنھا و حکد ید دیباشد، گفت: با
 رد.کجاد یا ید اختالفیبه ھر حال با یعنی .)١(»ردکگر عمل یو به خبر د کترآن را 

م اسالم بود، از طرف یه مخالف تعالک ید متعّددیه و عقایار سبأکن افیه اک یھنگام
آن را  دیو فرزندانش بودند، آنگاه با یع علیو تش یدوست یه مّدعکاختراع شد  یسانک

چون در تضاّد با مذھب و معتقدات عموم بود و آوردند  یل و قالب مذھب در مکدر ش
 ع رخ داد.یان جّعال در تشیراو ۀلیه از زمان امام جعفر به وسکبود  یا دهین پدیا

 یضّد اسالم ین باورھاینمودن ا یزده شروع به علن یان سبأیعیه شکنجا بود یدرا
به ساختن  د، شروعیجد یدئولوژیار ابن سبأ و اکع در پرتو افیان تشینموده و مّدع

د و معامالت و یبا مسائل فروع و اصول و روش استنتاج فروع از اصول در عقا یمذھب
ن یوکد و تیجد یس مذھبیھا را در تأس یباز انکو د ین مذھب سازیا ۀ... نمودند و ھم

تازه در اصول و فروع و قواعد  یفاتین و تشرین و قوانیبا فقه نو ین مستقلّ ید
بشر  یبرا ص ه محّمدک ینیبا د یلّ که به کساختند  ینیو دار گرفتند ک، بیاستنباط

                                           
 .۱/۶۸أصول کافی  -١
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 یه مبناکنجا بود یت نسبت دادند. از ایو ائّمه اھل ب یگانه است و آن را به علیآورد، ب
ا ین اقوال و افعال از آنھا صادر شده باشد یه اکنیع اقوال و افعال افراد شد، چه ایتش
ن منسوبات در تعارض با فعل و قول یبود و اگر ا یافکن نسبت دادن به آنھا یر. ھمیخ

 یتاب آسمانکاست و اگر در مخالفت با  ه بودهین تقی: اگویند می از آنھا باشد یثابت
است و  ر رخ دادهییل و تغیاست و در آن تبد  ف شدهیتاب خدا تحرک: گویند می باشد،

ه کاست  نقل شده یانسکآن سّنت از  :گویند می امبر باشدیاگر در مخالفت با سّنت پ
ان قرآن و سّنت را مرتّد یو راو )شصحابه یعنی(بعد از رسول خدا مرتّد شدند 

 .)١(دانند یم
ان دروغگو و جّعاالن و ین مّدعیاز ا سیعل یکه فرزندان نکن خاطر بود یبد

ل و توطئه یف و تبدیارشناسان جعل و تحرکه ک یاندازان و تفرقه یسازان مذھب انکد
امام معصوم ششم برحسب زعم  -دادند از امام جعفر صادق یدًا ھشدار میبودند، شد

 یه تظاھر به دوستک یسانکدتر از یشد یما دشمن«: گوید می هکت است یروا -انیعیش
 .)٢(»میندار کنند می ما

 :گوید می هکت است ین روایاو ھمچن زو ا
بندند تا با دروغ  یبر ما دروغ م یانین دروغگویکم لیباش یراستگو م یا ما خانواده«

ن فرد بود و ینند، رسول خدا راستگوترکاثر  یان مردم بیخود سخن راست ما را در م
ن افراد بعد از یاز راستگوتر سنیرالمؤمنیبست، و ام یّذاب بر او دروغ مکلمه، یمس

بود و  )لعنه الله(بست عبدالله بن سبأ  یه بر او دروغ مک یبود و شخص ص رسول خدا
و  یبه مختار مبتال شد، سپس ابوعبدالله حارث شام ب ین بن علیابوعبدالله حس

بستند، سپس از  یدروغ م سنیبن حس یآن دو بر عل :هکبنان را نام برده و گفت 
و  یدیزیو حمزه  یو ابوالخطاب و معمر و بّشار أشعر یع و سرید و بزیره بن سعیمغ

ند، ما از دست کرا لعنت ھا  این رده و گفت: خدانام ب )اصحاب خود یعنی( یصائب نھد
ّذابان راحت کخداوند ما را از شّر  گویند می م و بر ما دروغیشو یان خالص نمیدروغگو

 .)٣(»دیب نماینموده و آنھا را آتش جھّنم نص

                                           
 .۲۱۵-۲۱۶الّشیعة والّتشیع: شیخ احسان الھی ظھیر ص  -١

تنا« :۲۵۹رجال الکّشی ص  -٢  .»لقد أمسينا وما أحد أعدی لنا ممّن ينتحل مودّ
 .۲۵۸-۲۵۷رجال الکّشی ص  -٣



 ١٤٧  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

ت یروا -امام ھشتم معصوم بر حسب زعم آنھا  -الّرضا  یبن موس یاو عل ۀو از نو
بست، خداوند او را در  یدروغ م نیبن حس یّذاب بود و بر علکبنان «: گوید می هکاست 
بست، خدا او را در آتش  یدروغ م ÷بن جعفر ید بر علیره بن سعیندازد و مغیآتش ب

بست خداوند  یدروغ م ÷الّرضا یبن موس یندازد و محّمد بن بشر بر ابوالحسن علیب
بست، خداوند او را در  یدروغ م ÷عبداللهندازد، و ابوالخّطاب بر ابو یاو را در آتش ب

 .)١(»باشد می محّمد بن فرات گوید می ه بر من دروغک یسکندازد و یآتش ب
ند، بنان لعنه الله بر پدرم کخداوند، بنان را لعنت « :گوید می و ابو جعفر محّمد باقر

 .)٢(»صالح بود یه پدرم مردکگفت، به خدا  یدروغ م
روان خود را از افتادن در دام آنھا ھشدار یجسته و پ یزاریت از آنھا بیو آل ب

 یش او از جعفربن واقد و گروھیه در پک کند می از جعفر نقل یّش که کدادند، چنان یم
 ه:کاست و گفته است   آنھا شده ۀه: از جملکاد شد، و گفته شد یاز اصحاب ابوالخطاب 

گفت: نه به خدا  ، ابوعبدالله»له است، او امام استإن یله و در زمإه در آسمان کاو «
و  یھود و نصاریاز ھا  این م شد،یخانه جمع نخواھ یکر سقف یقسم من و او در ز

ر یرا تحق یعظمت الھھا  این مثل یسکان بدتر ھستند، به خدا قسم کان و مشریزرتشت
امبر یپ( ریگفت در خاطر عز یھود میه کاز آنچه  یزیه اگر چکاست، به خدا قسم  ردهکن

ھا  یه نصرانکه اگر آنچه را کشد، به خدا قسم  یگذشت اسمش از نبّوت محو م یم )آنھا
و به خدا قسم  نمود می رکامت او را یخدا تا روز ق نمود می گفتند اقرار یم یسیع ۀدربار

برد،  ین مرا فرو میم زمید نماییو تأ راقرا گویند می مندربارۀ  وفهکه اھل کاگر آنچه را 
 باشم. ینم یزیه قادر بر ضرر دادن و نفع دادن به چکستم ین کمملو یا من جز بنده

ه من کمن امام آنھا ھستم، به خدا  ،هک کنند می ھا گمان یگفت: بعض یابوعبدالله م
آن را  پوشم یه مکرا ھرچه  ند،کاست؟ خدا لعنتشان  را چه شدهھا  این ستم،یامام آنھا ن

مقصودش  گویند می نطور،یم ایند، من گوکه خداوند شّر آنھا را فاش ک کنند می فاش
 .)٣(ندکو اطاعت  یرویه از من پکھستم  یسکن است، من امام یچن

                                           
 .۲۵۶رجال الکّشی ص  -١
 .۲۵۵-۲۵۴رجال الکّشی ص  -٢
 .۲۵۵-۲۵۴رجال الکّشی ص  -٣



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٤٨

ان به خاطر وجود یعیست خورد و شکن بزرگان شیا ۀمخلصان یھا وششکن یکل
و  یمرادر یت، مثل ابوالخّطاب و ابو بصیان موّدت اھل بیان فراوان و مّدعیدروغگو

ره، روز به یھشام و ابوجارود و غھردو  د ویره بن سعیو مغ ین و جابر جعفیزراره بن اع
ھا  یافتند و بعضیشان افزوده شد و آراء و فرق و تفّرق فراوان  گری  روز بر غلّو و افراط

 مین ترسین مطلب را چنیعه ایّرخان شؤاز م یکیز جلوتر رفتند و یه نیاز سبأ یحتّ 
 :کند می

در مورد ھا  این نتوانست با -ه ظاھر شدیدیه زکط سخت یدر آن شرا -صادق «
روز منصور او را احضار  یکد یشد یارک یند ... و با مخفکاز امامت مناظره  یزیچ

؟ صادق به او ینک یشور من الحاد مکشم در کشد اگر تو را نکنمود و گفت: خدا مرا ب
ده از یام و اگر به شما رس اش را داشته ارادهام و نه  ردهکه نه کگفت: به خدا قسم 

 . )١(»است بوده ییدروغگو

 هیه در خّط سبأیاثنا عشر ۀیامام
ه قائل به امامت فردی کباشند  یعه میش -ونیافراط- از ُغالت ین فرقه گروھیا

و  یاند. امامت را در عل نام گذاشته یرکمعدوم و موھومند و او را محّمد بن حسن عس
شوند چون معتقد به دوازده (اثناعشر) امام  یده مینام یو اثنا عشر )٢(دانند یاوالد او م

رو امام جعفر صادق یشوند چون در فروع، خود را پ یز گفته مین یھستند. و جعفر
، غالبًا نزد یشناس تب ملل و نحلل و فرقهکه در کاست  یا ن ھمان فرقهیدانند. ا یم

 یرویامتناع. چون آنھا غالبًا از پ یعنی، و رفض شوند یاد میان یفضااسالم به ر یعلما
اند. به  افتهیشھرت  یاند، به رافض ردهکانت ینموده و به آنھا خ )رفض(ائّمه خود امتناع 

 :گوید می هکت نموده، چنانیاکانت و غدر آنھا شیبارھا و بارھا از خ سیعنوان مثال عل
ابم و از ی یرا نم یسکنم جز مشّبھه (واصفه) و مرتّد کانم را امتحان یعیاگر من ش«

 .)٣(»شود نمی داینفر خالص پ یکھزار نفر 

                                           
 .۱۰۸-۱۰۷الّشیعة فی الّتاریخ ص  -١
 امام سمعانی: األنساب. -٢
 .۸/۳۳۸کافی: کلینی  –کتاب الّروضة  -٣



 ١٤٩  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

 یسک«: گوید می نیان حسیعیش ۀز دربارین نین العابدین ملّقب به زیبن حس یعل
به  کمکو رفض و امتناع از  ییه به ترس و رسواکنینماند مگر ا ین باقیان حسیعیاز ش

 .)١(»نفر ... د جز پنجیازیاو دست 
خود و تنھا گذاشتن آنھا در  ۀبه ائّم  یاریان از ی، رفض و امتناع اثناعشریآر

خ معروف و مشھور است. یه بودند در تارکار معریب ه خودشان آتشک ییجنگھا

 آمده است. »ينيمقاتل الطّالب«تاب کن موضوع در یبارز ا یھا نمونه
ف یه) در تعریدین (امام زیبن حس یبن عل دیچون با ز :هک شود می ن گفتهیھمچن

د به آنھا گفت: امروز از یرا زیافتند، زیشھرت  »انیرافض«ر مخالفت نمودند، به کاز ابوب
 .)٢(ده شدندید، و لھذا رافضه نامینمود )رفض(ما امتناع 

 )عاّمه(گران یو د )خاّصه(ه خود کاست  یمزبور مّدع ۀن احوال فرقیبا تمام ا
ه گذشت و ک یالتیھودی است. حال بعد از تفصیدگاه یقًا دین، دقیه اکباشند  یم

ه گفته شد از ک یریب آن و تأثیب و غریو تحّوالت عج یعیر شکتف یخیر تاریس یبررس
 یم تا برایپرداز یم »انیاثنا عشر« ۀدربار یاست، به شرح مطالب افتهیه یآراء سبأ

ه به دروغ خود را که یاثنا عشر ۀیه جعفرکز ثابت شود یباشد و ن یمنصفان سبب تأّمل
گر  رانیو یھا شهیار مخّرب و اندکو اف -ونیافراط-نامند، وارثان ھمان ُغالت یمعتدل م

 باشند. یابن سبأ م
 ه آراء و اعمال ابن سبأ عبارت بود از:کم یشو یادآور میز یقبل از ھر چ

ر پرچم یه زکبه نام اسالم  یھودی یو مخف یسّر  یھا تین جمعیوکام به تیاّول: ق
 به نام عبدالله بن سبأ جمع شدند. یا تازه مسلمان شده

 و فرزندانش. یت علیع و والیدّوم: تظاھر به محّبت و تش
از آنھا مخصوصًا از  یزاریو برائت و ب صو بغض اصحاب رسول خدا  یسّوم: دشمن

 ر آنھا.یفکو ت ییو بدگو شر و عمر و عثمانکابوب
ناروا نسبت به او، تا  یھا ه عثمان و ابراز اّتھامیعل ق مردم بر شورشیچھارم: تشو

 ند.یرا بر انداخته و اّمت را متّفرق نما یخالفت اسالم
 .ین مسلمانان به لباس اسالمیب یو زرتشت یو نصران یھودیج عقائد یپنجم: ترو

                                           
 .۱۴۴مجالس المؤمنین ص  -١
 .۵۲اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین: رازی ص  -٢



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٥٠

ان استخراج و نقل یعیتب خود شکه آنھا را از که بود یسبأ ۀار و برنامکاف ۀن خالصیا
 م.ینمود
عبدالله بن  یر فرماندھیز یسّر  ھای گروه نیوکت یعنیدر ارتباط با موضوع اّول  

م، و از اقوال یردکعه را نقل یش ۀه اقوال ائّم کج فساد و فتنه، بعد از آنیترو یسبأ، برا
 ست.یشتر نیبه شرح ب یازیگر نیم، دیث استشھاد نمودیائّمه رجال و فرق و حد

ن یت آنھا: ایت و والیتظاھر به محّبت اھل ب یعنیع دّوم در ارتباط با موضو یول
ه با آنھا کرا ھرکس  شعار خود قرار داده وآن را  انیه اثنا عشرکاست  یزیھمان چ

ن مورد غلّو نموده و یو چنان در ا کنند می ت مّتھمیبا اھل ب ید به دشمنیمخالفت نما
ز است. مثًال از یانگ رتیه حکاند  ردهکت نقل یو اھل ب یامبر و علیاز پ یث جعلیاحاد

ن ید گویند می ،یآر )١(») است؟ی(عل ن جز محّبتیا دیآ«ه: ک کنند می ابو جعفر نقل
ه شرع ک ییھا  فیلکعبادات و ت ۀیت است و محّبت (ائّمه)، نه نماز روزه و حج و بقیوال

 ابو جعفر باقر نقله از ک، چنانیمان عبارتست از محّبت خاندان علیاست! و ا مقّرر داشته
مان به خدا و رسول و ی(نه ا )٢(»فر استکمان و بغض ما یمحّبت ما (ائّمه) ا«: کنند می

ه: ک کند می ر خود نقلیتفس ۀدر مقّدم یبحران یعیقرآن و ...). مفّسر ش
ن عرضه نمود، یت ما را بر اھل آسمانھا و زمیگفت: خداوند وال ÷نیرالمؤمنیام
رفت خداوند او را در یونس آن را نپذیردند. کرّد آن را  یسانکرفته و یپذآن را  یسانک
از  »بصائر الّدرجات«و از . )٣(ردکت ما اقرار یه به والکنینمود! تاا یزندان یم ماھکش

گفت: خداوند از  یه مکدم یشن ÷از ابو جعفر :گوید می هکمحّمد بن مسلم نقل نموده 
 ییگو ن ھمه غلو و افراطیبه ا. )٤(یت علیوال یاست برا مان گرفتهیامبران عھد و پیپ

تاب کاز  یخ طوسینزالفوائد از خّط شک: در گوید می تفا ننموده وکز ایمتناقض با شرع ن
ه سلمان کنقل شده  ÷نیرالمؤمنیاز اصحاب ام یکیاز  یمسائل البلدان از جابر جعف

ھا را  اّمت ۀه ھمکسلمان، منم  ید. گفت: ایخودش پرس ۀوارد شد و از او دربار یبر عل
دند و داخل آتش شدند و من خازن یفر ورزکام و آنھا  ردهکاز خود دعوت  یرویبه پ

                                           
 .۸/۸۰کلینی: فروع کافی  -١
 .۱/۱۸۸أصول کافی:  -٢
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 ١٥١  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

بشناسد با من خواھد بود و  یمرا به درستھرکس  سلمان یآتش بر آنھا ھستم، ا
ن من تو یرالمؤمنیام یاست ... سلمان گفت: ا مان گرفتهیمن پ ۀخداوند از مردم دربار

ه ک یسک یت باد ایدم، پدر و مادرم فداین دیل چنیدم و در انجین دیدر تورات چنرا 
تو  ۀلیرفت و به وسیه به آن از آدم توبه پذک یی، تو حّجت خدایشو یشته مکوفه کدر 

ن گفت: یرالمؤمنی، امیر نعمت او ھستییوب و سبب تغیا ۀوسف را نجات داد و تو قّص ی
وب در ین داناتر ھستند، گفت: ایرالمؤمنیدا و امست؟ گفت: خیوب چیا ۀقصّ  یدان یم

 یلکوب در شیا یاست، خداوند گفت: ا یار بزرگکن یا :نمود و گفت کمن ش کمسل
م او ی؟ من آدم را مبتال نمودم و سپس با تسلینک ید میترد کنم می جادیه من آن را اک

است، قسم به عّزت خودم  یار بزرگکه ک ییگو ین از او درگذشتم، تو میرالمؤمنیبه ام
م ین تسلیرالمؤمنیاز ام یرویه توبه نموده و به پکنیه تو را عذاب خواھم نمود مگر اک

ن و بدتر از یات مانند ایفرک!! و صدھا )١(م شدیمار شد و تسلی، سپس سخت بیشو
ن یا یواقع یبند. معنیفر یعه ماالمال از آنھاست و عوام را بدانھا میتب شکه کنھا، یا

ازده فرزندش یو  یت علیا رّد والیت ھمه در قبول یه طاعت و معصک نستیسخنان ا
ن ینمود؟ ا یرد و با آن بازکاسالم را خراب  شود می نیا بھتر از ای! آشود می خالصه

 ان رواج داد.یعین شیآنھا را ب یھودی یه ابن سباکاست  ییزھایقًا ھمان چیاّدعاھا دق
 ۀید جعفریم، عقایردکر نکه ما به خاطر اختصار ذک گرید یارید و بسین عقایا ۀھم

ه ابن سبأ آنھا کاست  یار و آرائکقًا ھمان افیه دقکدھد  می لکیه را تشیاثناعشر ۀیامام
 :گوید می ن ولھازن خاورشناسیج نمود. بنا برایرا را
ه کن گفته ین ایکست، لید نیان بود مورد تردیرانیعه مناسب ایه آراء شکنیاّما درا«

 س آن را ثابتکع یخیتار یھا تیه رواکندارد، بل یلیچ دلیاست ھ یرانیار اکن افیاصل ا
دا شد و سپس یپ یط عربیح و واضح ابتدا در محیع صریه تشکدھد  می و نشان کند می

 یرسک«ه به گرد کبودند  یسانکو آنھا ھا  این نید و رابط بیمنتقل گرد یبه موال
ه از اعراب کنبودند بل یاز موالھا  این شدند و یده میه نامیگشتند و سبأ یم »مقّدس

ه به خاطر مذھب ین سبأیر و شبام بودند و اکبودند و از قبائل: نھد و خارف و ثور و شا
ھا،  یر و قبائل خود نداشتند، مخصوصًا با شبامیبا افراد عشا یب خود روابط خوبیعج

ده و در قبائل یخاطر او جنگ خوب بود و به یلیه ارتباط آنھا با مختار خیکدر صورت

                                           
 .۲۷تفسیر البرھان: بحرانی مقّدمه ص  -١



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٥٢

ه در منزل دو زن کعه وجود دارد یاز دو نفر ش یتیند و روانمود می ینیچ خود سخن
ه کاست  یابن نوف ھمدان یکیه کر شده کاز آنھا ذ یشدند و نام بعض یمشھور جمع م

است و در  داده یمسابقه م یامبر بازیو پ ییگو بیدر غ »مختار«و استاد خود  یبا موال
 یبن موس یموس یرسکن یدار ا ن پردهیساخته، و اّول یم یوح »مقّدس یرسک«نزد 
را  یرسکن یه مختار اک شود می و گفته ،است  بوده یو بعد از او حوشب برسم یأشعر

ز وجود ین یگرید یھا تین روایکنمود، ل یطالب معرف یبن أب یعل یرسکبه عنوان 
در دست  یرسکتر است، به ھر حال یکه به باور نزدک گوید می ن رایس اکه عکدارد 

را  یه علکاست، چرا  یعل یرسکخدا و سپس  یرسکھا قرار داشت، ... در اصل،   یمنی
گردد و منسوب به  یو حسن باز م یه به زمان علیرساندند ... و منشأ سبأ ییبه خدا

و در واقع  یمنیز یداست او نیب او پیه از اسم عجکباشند و ھمچنان یعبدالله بن سبأ م
سپس . )١(»است بوده یھودیه در اصل ک شود می و گفته ،است  تخت صنعاء بودهیاز پا

 ه:ک کند می ولھازن اضافه
ه او مؤّسس آنست، کنیو ا شود می ه به عبدالله بن سبأ نسبت دادهکعه یمذھب ش«

ه ... انصار کن مطلب آنست یل ایان، و دلیرانیبه ا تراست تایکھود نزدیقت به یدر حق
ستند و او ینگر ینظر م یکن و در یراشد یبا خلفا یمساو یا او را در مرتبه یعل یمیقد

خالفت  یه خالفت را غصب نموده و او را وارث شرعکدادند  یان قرار میرا در مقابل امو
اھل  ه او از بزرگان صحابه بود وکن بود یت خالفت او در ایدانستند و منشأ حّقان یم

ا حّداقل یت است یه او از اھل بکن حق از آنرو نبود یردند و منشأ اکعت ینه با او بیمد
گرفت، ... به ھر حال  یت بودنش نشأت نمیمًا از اھل بیمستق یت خالفت علیحّقان

نبّوت و  ین موضوع و اّدعاین اید بیخالفت بود، و با ینجا محدود به اّدعایموضوع در ا
و فرزندانش استمرار  یه در علکده بلیختم نگرد) ص(به محّمد ه نبّوت کن زعم یا
ن اسالم یکدا شد، ... لیت پین زعم در نھایه اکم چرا یز قائل شویاست، تم ردهکدا یپ

عت او ید به شریامبران است و بعد از وفات او بایخاتم پ )ص( محّمد گوید می یسنّ 
ه مذھبشان بر آن ک یمبدأ اساسن جا آغاز شد و یاز ھم یعیات شیرد ... و نظرکعمل 

است، ضرورتًا به خالفت و استمرار  یالھ ۀسلط ۀل زندکه شکه: نبّوت کنست یبنا شده ا
وسته یاز نبّوت به ھم پ یطوالن یھا گردد و قبل از محّمد سلسله یآن مرتبط م
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 ١٥٣  فصل دوم: تشیع و شیعیان  اولیه

است  آمده »شتراعه اإلیثن«از سفر  ۱۸و در اصحاح  ،گویند می ھودیه کاست چنان بوده
است،  ا ھمنوع او بودهیبوده و  ین موسیا جانشیه کنبوده  یامبریزمانه ھرگز بدون پ هک
خود  یدر پھلو یامبرید و ھر پینما یتوقف نم) ص(ن سلسله به محّمد یا :گویند می و

وشع یبه نام  یا فهیخل) ÷( یه موسک، و چنانکند می یه با او زندگکدارد  یا فهیخل
ا یو  »یوص«ه نام کو فرزندانش داشت  یبه نام عل یا فهیز خلین) ص(داشت، محّمد 

ن نامھا بر آنھا گذاشته یااگرچه  است، و بر آنھا گذاشته شده »امام«ا یو  »یمھد«
ب بوده و نمود یه آنھا عارف به غکنست یاھا  این قت فعلییشد، مقصود از حق ینم

 .»ھستند یخالفت الھ
امبر بر یت پیآل ب )الله قرار دادن(ه یو تأل ییخدا«ه: ک کند می ولھازن دوباره اضافه

ه روح با مرگ کا تناسخ ارواح بنا نھاده شده یقول به رجعت و  ۀلی، به وسیاساس فلسف
 یل و به طور مستمر در مجراکن شیگر منتقل شده و به ھمیبه جسم د یجسم

امت یق یید با بر پاین در تناقض شدیدھد. و ا یمتعّدد رخ م یھا امتیق یزندگ یعیطب
اء یدر انب ییق انتقال روح خداین مذھب مخصوصًا از طریو ا باشد می ایدر وقت زوال دن

 منتقل یگریامبر به دیپ یکن روح از یه اک، چرا کند می دایپ یت عملیاھم یالھ
در  یامبر وجود نخواھد داشت و تا ھزار نفر ھم پیپ یکشتر از یوقت ب یکو در  شود می

 مبعوث یدر پ یشه پیھم شود می دهیه در آنھا دمک ین با روح الھیند و بنابرایآ یم یپ
 یو آل عل) س( یدر عل) ص(محّمد  :ه گفتندکن نگرش بود یشوند. و با ا می

ر کن تفیند و ایجو یاستناد م ۸۲ ۀسور ۸ه یو آ ۲۸ ۀسور ۸۵ه یو به آ شود می ختهیبرانگ
و در مواعظ منسوب به  باشد می ھودی یھا از بدعتاگرچه  است، یھودیاد یبه احتمال ز

 یامبریه به صف پکگردد  یمّتحد م یه روح خدا در شخص انسانکاست  مانس آمدهیلک
وت مقّرر کاو بر مل یدائم ۀو سلط شود می ال متعّدد مبعوثکن و در اشیراست
 است ... شده 
 تصّور یکیتکالیدآن را  ده ویفھم یگریل دکن متأّخران رجعت را ظاھرًا به شیکل

 ۀاند و در مقابل، ظھور تاز ردهکاد یّرر امام صادق از آن کم »بتیغ«به  یاند. گاھ ردهک
به رجعت خودش  یرید حمیو س باشد می او را رجعت به وضوح مرادف با تناسخ ارواح

 .)١(»مان داردیا
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 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٥٤

 یعه از اغانیش ۀمنّوره دربار ۀنیرا بر منبر مد یخارج ۀابو حمز ۀسپس ولھازن خطب
تاب خدا پشت نمودند و بر خداوند افترا که به ک یانیعیش«: گوید می هک کند می نقل

فقه و فھم دارند و نه  یبرا ینگرند و نه عقل درست یبه قرآن م یزدند، نه با نگاه درست
ن خود یردند و دک یرویو ھوسشان پ یشان از ھویارھاک یقت ھستند. برایدنبال حق

از ھرچه  دانند. و یروان آن حزب میمبّدل نموده و خود را پ یرا با تعّصب به حزب
ومت کو در رجعت مردگان انتظار ح کنند می یرویا رشد باشد، از آن پیو  یگمراھ

 کنند می یافراد یب برایعلم غ یامت دارند و اّدعایامت قبل از قیمان به قیدارند و ا
ه کن ھستند یدر د یمقّدسان هکگذرد. خش یآنھا چه م ۀدانستند در داخل خان یه نمک

 یازیآنھا ن یه با توالکاز عرب شدند و پنداشتند  یتیاست، و مقّلد اھل ب کعقلشان اند
بد  یارھاکنجات دھندگانشان از عقاب ھا  این نداشته و یکبه اعمال صالح و ن

 .)١(»باشند یم
ز ینوسف بن عمر یبه  یا در نامه یامو کن قول را ھشام بن عبدالملیه ایو شب

 است: گفته
سروی و کصری و یآن ق ۀجینت و باشد می بنی انسان یان، بندگیعیھمانا عبادت ش«
ن امامت یکاو اعتراض داشتند، ل ۀ، آنھا بر امامت موجود و سلطباشد می ھا پاپ ۀسلط
ت به یه در نھاکست چرا یت است بھتر از آن نیآل ب ۀیذّر  یه بر مبناکآنھا  یشرع

ف از او یالکند، تک یرویپ )امام(از او ھرکس  انجامد، یعت میو خروج از شر یقانون یب
 .)٢(»شود می ت معافیبرداشته شده و از مسئول

زی یه چکن بر آن اّتفاق نظر دارند یریّرخان و مستشرقان و ساؤه مک یعینست تشیا
 .باشد می سوای اسالم
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 :فصل سوم
 بین یهود و تشّیع یوجوه تشابه عقیدت

 ۱۶۰-۱۵۹ام ص یه النید الظالم و تنبیتاب خود تبدکم جبھان در یخ ابراھیش
 :گوید می

آن را  ن سنگ بنا و تخمیرشد نموده و اول) میقد(ع در دامن فراماسونری یتش
 عبارتند از:ه کاند  ختهیی ریھا تیشخص

ھای  ل غولکه تظاھر به اسالم نموده و بعد از آن به شکھودی یھایی  تیشخص
آنجا  نجا ویا را در خود که سم خطرناکی درآمده کمارھای خطرنا وحشی و

ن یا ناطق آن، و دعوتگران خاموش و ۀیبق ھودی ویمثل عبدالله ابن سبأ  اند، ختهیر یم
ل بشر کانی به شیع شده تا بعدھا از آنھا خدافرزندانش جم ھا در حول علی و ھسته

ست خوردگان کش نه توزان وکیاری از یبسھا  ن دستهیان ایدر م درست نمودند، و
قرار ھا  این ھا پشت سر اجرای ھمه نقشه اسی دریغرض ورزان س ه ویاز شعوب سابق و

وردالنی کن یداد، و ھم چن یصف قرار م یکرا در  آنھا ۀھم زیوحدت ھدف ن گرفتند، و
 ، گرفتند می قرارھا  این رکدر لش شده وھا  این ه آلت دستک

ن یرالمؤمنیترور ام ۀمیه جرکمنافقان آلت دست آنھا بودند  گران و ن توطئهیھم
ختند یای را ر قتنه ۀه نقشکھا بودند  نیھم عمربن خطاب بدست آنھا صورت گرفت، و

ه آتش جنگ کھا بودند  نیھم و د،ین عثمان انجامیرالمؤمنیه سرانجام به شھادت امک
ه مانع ھرگونه کھا بودند  نیھم در جمل شدند، و بشه یعا ن علی ویخانمانسوز ب

 ایط را مھین شرایصف کزی وحشتنایبرای خونر ه شده ویمعاو ن علی ویآشتی ب صلح و
بازھم  ردند، وکته یکعلی د )برخود(م را کیه شروط تحکھا بودند  نیھم ، وکردند می
ه حسن را کھا بودند  نیھم دند، ویتوطئه شھادت علی را چ و ۀه نقشکبودند ھا  نیھم

بت بار یمص و کط غمنایه شراکبودند ھا  نیھم ردند، وکوادار به تنازل از خالفت 
فرزندش  د بن علی وینابودی ز ۀه نقشکھا بودند  نیھم ربالء را فراھم نمودند، وک
 را در دست داشتند، و ر مختارکفرماندھی لشه کھا بودند  نیھم ختند، ویی را ریحی

 ترور و عجلی را وادار به نشر بی نظمی و ۀریمغ ه ابوالخطاب اسدی وکھا بودند  نیھم



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٥٦

 احزاب متعدد و ه امت اسالمی را به فرق وکھا بودند  نیھم ند، ونمود می وحشت
ه کودند ھا ب نیھم متحارب منقسم نمودند، و بعد از آن به دول متعدد و متحارب و

 ه آرزو وکه خالفت عثمانی را کھا بودند  نیھم ختند، ویبی را ریصل ھای جنگ ۀنقش
ت یبیبه رھبری صل(ه کھا ھستند  نیھم ای اسالم بود ساقط نمودند، وید دنیام

 اسالمی مبارزه )حیصح(ری به بازگشت به دولت کھنوز ھم با ھرگونه تف )ستیونیوصھ
ست یالیستانسیرانگری چون اگزیمذاھب و غربی و ارکافه کھا ھستند  نیھم و ،کنند می

جنگ با  انحالل اخالقی و ت ویاباح ت ویانیقاد ت ویبھائ ستی ویمونکو بی نظمی و
 ند. ینمایگانه پرستی را منتشر می ان ویھمه اد

 عیهود و تشین یب یدتیوجوه تشابه عق
 دان عمل ویم ه درکد ید دینون باکع، ایتحّول تش یخیر تاریس یبررس پس از

ردند وجود کع را منحرف یه تشک یسانکع و ین تشیب یی، چه توافقھایمذھب ۀشیاند
 دارد.

فرق ضاله در  ۀھم یبرا یانونکه، یه سبأکروشن شد  یقبل یھا یدرخالل بررس
ه عبدالله کن نرفت، بلیز با مرگ او از بیو آثار عبدالله ابن سبأ ن )١(شد یاسالم ۀجامع
: گوید می طالب سخن گفته یبن أب یعل ۀغلّو دربار ۀدیه از پدکآنمی بعد از یالقص

آن  ۀنندک او به ھر طرف رفته و شعاع ناراحت یھا و بدعت )ابن سبأ( ن مردیا یاّدعاھا
ه در راه آن خونھا کنشست  یا دهیگاه عقید و در جایچیپ یت اسالمکدر اطراف ممل

 .)٢(عه معروف گشتیع و مذھب شید به تشین عقایخته شد و بعدھا ایر
 م:ینک یم یتب آنھا بررسکعه را با استناد به یھود و شید ین عقایحال وجوه تشابه ب

 :»یوص« ۀیتشابه در تسم -۱
امبر، از مسلمانان یھا بعد از پ مسلمان یاسیامبر و رھبر سیپ ۀفیخل یبرا ینام وص

ار برده کبه  یوص ۀلمکن یراشد یاز خلفا یکچ یھ یاست و برا ده شدهیصدر اسالم شن

                                           
مات این فصل دو کتاب عبدالله بن سبأ و امامت علی بن أبی طالب: بخش پنجم منبع اصلی معلو -١

افضة لليهود بذل املجهود يفباشد. به تألیف عبدالّرحمن الّسلمان و کتاب:  می : اثبات مشاهبة الرّ
 عبدالله جمیلی.

 .۱/۱۱الّصراع بین اإلسالم والوثنّیة  -٢



 ١٥٧  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

اصطالح  یکن واژه یار برد و اکبه  سیعل ین واژه را برایه ابن سبأ اکنیاست، تا ا نشده
 .)٢(ن مطرح شدین مسلمیق ابن سبأ در بیه از طرک )١(است یھودی

 :یان در وجوب نصب وصیعیھود و شیاّتفاق  -۲
به  ه خداوندکاست  و در سفر اعداد آمده باشد می واجب یھود نصب وصیدر نزد 

ان یعیو در نزد ش. )٣(دینما یمعرف یوشع بن نون را به عنوان وصی :هکگفت  یموس
ن بدون امام ماند، ی: اگر زمگوید می اختصاص داده و یامل به نصب وصکباب  یکصّفار 
 .)٤(خورد یا به ھم میساعت بدون امام باشد مثل موج در یکاگر  یو حتّ  شود می ذوب
 امبر:یاز طرف خداوند است نه پ ین وصییه تعکنیان بر ایعیھود و شیاّتفاق  -۳
 ھودی ۳-۱

اجتماع  ۀمیوشع را در خیده یان رسیت به پایروزھا :هکگفت  یخداوند به موس
، به یریگ یگفت: االن تو با پدرانت آرام م یرّب به موس«نم ... کت یبخوان تا او را وص

  .)٥(»ن و من با تو ھستمکت یوشع بن نون وصی
 عهیش ۳-۲

ست بار به یامبر صد و بیه: پکاست  آمده تاب بصائر الّدرجات از ابو عبداللهکدر 
ه یو ائّمه بعد از خودش توص یت علیرد و در ھر بار خداوند او را به والکآسمان عروج 

خداوند حّق  ،هکاست  ت نمود! و در بحار آمدهیت به والیش از فرائض او را وصینمود و ب
 .)٦(امبر دادیار را به پیاخت

 یاء سخن گفته و بر آنھا وحیه خداوند با اوصکنیان بر ایعیھود و شیاّتفاق  -۴
 د:ینما یم

 ھودی ۴-۱

                                           
 .۱/۱۸۲بذل المجھود: عبدالله جمیلی  -١
 ÷ھایی فرموده بود شامل علی به او سفارش صبّته وصی به معنای کسی که پیامبر خداال -٢

 است. شود ولی به معنای جانشین پیامبر نبوده و در صدر اسالم سابقه نداشته می
 .۱۵/۲۳فقرات  ۲۷اصحاح  -٣
 .۲۳۰، دالئل اإلمامة ۵۰۸بصائر الّدرجات ص  -٤
 .۲۳-۱۶-۳۱/۱۴تثنیه: اصحاح  -٥
 .۳۸/۱۰۷و  ۱۸/۳۴۱: بحار األنوار مجلسی ۹۹الّدرجات ص بصائر  -٦



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٥٨

 وشع را مخاطب قرار داده و به اوی یه خدا بعد از وفات موسکوشع آمده یدر سفر 
گفت:  یوشع بن نون خادم موسیرب عبادت شود، رب به  یبعد از مرگ موس«: گوید می

  .)١(»ن اردن گذر نمایز و از ایرد، االن برخکوفات  یام موس بنده
 عهیش ۴-۲
من  :هکگفتم  ÷ه: به ابوعبداللهک کند می تین رواید از حمران بن أعیمف

ن ی، در بیاست، پاسخ داد: آر مناجات نموده یبا عل یو تعال که خداوند تبارکام  دهیشن
 یبر علیوم خی کو تبو ه در طائفکت است یز روایو ن. )٢(آنھا در طائف مناجات رخ داد

 .)٣(با خدا مناجات نمود
 عه:یھود و شیدر نزد  یبه منزلت نب یوص -۵
 ھودی ۵-۱

 یمن از امروز تو را در چشم بن :وشع گفتیرّب به «ه کاست  وشع آمدهیدر سفر 
 یو در جا. )٤(»خواھم بود یه با تو مثل موسکدھم تا بدانند  یل عظمت میاسرائ

وشع عظمت داد و یل به یاسرائ یبن ۀاست: در آنروز رب در چشم ھم آمده یگرید
 .)٥(شد یبت موسیبت او در نزد آنھا مثل ھیھ

 عهیش ۵-۲
ه کدم یشن ÷: از ابو عبداللهگوید می هکت است یاز محّمد بن مسلم روا یافکدر 

ستند و جز در یامبر نیه پکنیباشند جز ا یم صگفت: ائّمه به منزلت رسول خدا  یم
 .)٦(باشند یم صمورد تعداد زنان، به منزلت رسول خدا 

 یز در دست علیامبر را نیپ یطالق زنھا یو غلّو و افراط آنھا حّد نشناخته و حتّ 
م بعد از من در یار زنھایاخت یعل یاست: ا  گفته یامبر به علیپ :گویند می اند و قرار داده

                                           
 .۱/۱سفر یوشع: اصحاح  -١
 .۳۲۷االختصاص ص  -٢
، و خمینی مّدعی است که جبرئیل بر حضرت فاطمه نازل شده و شش ماه با ۳۲۸االختصاص ص  -٣

روزی است. آیا  گوید: شاید از مسائل جمھوری اسالمی با او سخن گفته  او مراوده داشته و می
 آید که شیعیان به عقل آمده و خرافات را از حقایق بشناسند؟ می

 .۳/۷اصحاح  -٤
 .۱۴فقره  ۴سفر یوشع اصحاح  -٥
 .۱/۲۷۰أصول کافی  -٦



 ١٥٩  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

اند  اء دانستهیه ائّمه را اعلم و افضل از انبکننموده بلتفا کن ھم ایو به ا. )١(دست توست
و . )٢(»باشند یاعلم م †اءیآنھا از انب«است به نام:  ینوار عنوانه در بحار األکچنان
 .)٣(»مخلوقات ۀاء و ھمیل ائّمه بر انبیتفض«باب 
 اند: ن محدود نمودهیان در آل حسیعیان امامت را در آل داود و شیھودی -۶
 ھودی ۶-۱
ه تا روز کست یز نیاند و نزد آنھا جا ت را در آل داود محصور نمودهکان مملیھودی

 داود خارج شود. ۀت از خانوادکامت مملیق
داود تا ابد در مقابل عرب ثابت خواھد  یرسکه: کاست  اّول آمده کدر سفر ملو

 .)٤(بود
 عهیش ۶-۲
تا  :گویند می ون محدود نموده یو در فرزندان حس یان امامت را در آل علیعیش

ه از کاست  ره آمدهیتاب علل الّشرائع و غکه در کخواھد ماند. چنان یامت در آنھا باقیق
اختصاص  صت رسول خدایرا به وصا یه: خداوند علکت است یابوعبدالله روا

ن و بعد از او در یبن حس ین سپس به علیت حسن بعد به حسیاست سپس به وصا داده
ه امامت بعد از کاست  ردهکعه را نقل ید اجماع شیو مف. )٥(اعقاب او خواھد بود

ان ین و بعد از آن در میو حسن و حس یھاشم و سپس در عل یدر بن صامبریپ
 .)٦(خواھد ماند یامت باقین تا قیفرزندان حس

ان امامت یعیقرار دادند و ش )ینه موس(ت را در فرزندان ھارون کان مملیھودی -۷
 قرار دادند: )نه حسن(ن یدر فرزندان حس

 ھودی ۷-۱

                                           
 .۲۶/۶۶، بحار: مجلسی ۱۶۴االحتجاج: طبرسی ص  -١
 وجود دارد.این مورد  و در آنجا سیزده روایت در ۲۰۰-۲۶/۱۴۹بحار األنوار  -٢
 وجود دارد.این مورد  روایت در ۸۸، در آنجا ۳۱۹-۲۶/۲۶۷بحار  -٣
 .۴۵و  ۲/۳۳و اصحاح  ۳۳/۱۷سفر آرمیا: اصحاح  -٤
 .۲۵/۲۵۸، بحار: مجلسی ۲۰۷علل الّشرائع: صدوق ص  -٥
 .۴۴أوائل المقاالت ص  -٦



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٦٠

: گوید می را مخاطب قرار داده و یه خداوند موسکاست  در سفر خروج آمده
اھن من کل یاسرائ یز با او ھستند تا در بنین و فرزندانش نک یکبرادرت ھارون را نزد«

 .)١(»باشد
 عهیش ۷-۲

: به امام صادق جعفربن گوید می هک کند می تیصدوق از ھشام بن سالم روا
ن افضل است، یحسن از حس :ن؟ گفتیا حسیحسن افضل است  :هکگفتم  ÷محّمد

است نه فرزندان حسن؟  ن در فرزندان او شدهیگفتم: پس چگونه امامت بعد از حس
 یجار †نیو ھارون در حسن و حس یه سّنت موسکاست  خداوند خواسته :گفت
 .)٢(شود

 عه:ینزد شھود و حمل سالح رسول در یمان در نزد یل سلیکبناء ھ -۸
 ھودی ۸-۱

ه ک: آنگاه گوید می ه خداوند خطاب به داودکاست  ل دّوم آمدهیدر سفر صموئ
رون یه از درونت بکبعد از تو نسلت را  ،یریل شود و با پدرانت آرام گیمکت تیروزھا

ت او را تا کممل یرسکدارم ... و من  یت آنھا را ثابت نگه مکد بر پا داشته و مملیآ یم
 .)٣(نگه خواھم داشتابد ثابت 

 عهیش ۸-۲
دانند و  یم صان شرط صّحت امامت ائّمه خود را داشتن سالح رسول خدا یعیش

 تیروا ینیلکه کدانند. چنان یل میاسرائ یه به تابوت در بنیان آنھا شبیسالح را در م
ل است، در یاسرائ یان ما مثل تابوت در بنی: سالح در مگوید می ه ابوعبداللهک کند می

شد و  یان آنھا بود نبّوت به آنھا داده میه تابوت در مک یا ل ھر خانوادهیاسرائ یان بنیم
 .)٤(ان او باشد امامت به او داده خواھد شدیه سالح در مکھرکس  ان مایاز م

 عه:یھود و شیان یت و امامت در مکانتھاء ممل -۹

                                           
 .۱فقره  ۲۸اصحاح  -١
 .۲۵/۲۴۹و بحار: مجلسی  ۳۱۶کمال الّدین و تمام الّنعمة ص  -٢
 .۱۲/۱۳فقره  ۷اصحاح  -٣
 .۱/۲۳۸أصول کافی  -٤



 ١٦١  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

ادامه خواھد امت یپنداشتند تا ق یان میھودیه کل یاسرائ یت آل داود از بنکممل
ن ین امامت فرزندان حسیاست و ھمچن ه قطع شدهکاست  یار دوریبس ۀداشت از ازمن

ومت به کن و نه فرزندان او ھرگز حین نه حضرت حسیه باالتر از اکن است، بلیز چنین
ه بر کباشند  یعه میھود و شیب یاذکبر ا یل روشنین خود دلید و ایدستشان نرس

نموده بود  یا ن وعدهیه اگر خداوند چنکاند. چرا  اختهخداوند افترا زده و دروغ س

ِۖ ٱوَۡعَد ﴿ :فرماید می فرمود، خداوند یخلف وعده نم ُ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ  ﴾...ۥوَۡعَدهُ  �َّ
 .]۶:الروم[

 ان به ائّمه خود:یعیھود به اسباط خود و شیمحدودنمودن  -۱۰
با عدد اسباط ان محدود نمودن ائّمه خود را به دوازده عدد مشابه یعیش

 تاب خودشکخداوند عّز وجّل در  :گوید می یه اربلکدانند. چنان یل میاسرائ یبن

َخَذ ﴿ :گوید می
َ
ُ ٱ۞َولََقۡد أ ٰٓءِيَل َوَ�َعۡثَنا ِمۡنُهُم  �َّ ۖ  ۡ�َ�ۡ ٱِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ� : ةمائدال[ ﴾َعَ�َ نَقِيٗبا

و  »ختیب برانگیآنھا دوازده نق انیمان گرفت و در میل پیاسرائ یخداوند از بن«. ]۱۲
باشند دوازده نفر قرار داد، پس عدد ائّمه  یه قائمان بر امر مکھا را  بیعدد آن نق

 گردند. یدوازده نفر م
ن متون یق مقارنه بیه از طرک باشد می عهیھود و شین یاز وجوه تشابه ب یھا برخ نیا

ان خود در تشابه خودشان یعیات، شین روایاز ا یو در بعض شود می دو مذھب استنباط
ھود وجود دارد، جز یه به متون اسفار یدر تشب یواّال چه مقصود کنند می حیھود تصریبا 

 .)١(»د از آنھاستیه جویتشب یس به قومکھر «: فرماید می امبریه پکنیا
 اء:یاء و اوصیعه در انبیھود و شیغلّو  -۱۱

الی و یاء خیاء و اوصیدر حّق انبعه غلّو یھود و شین آراء ین وجه تشابه بیاز بارزتر
 .باشد می صالحان
 ھودیغلّو  ۱۱-۱

وجود دارد  باشد می یھودیه از اسفار مقّدس ک دتاب تلموکدر  یشواھد متعّدد
گفت:  یرب به موس«است:  م. در سفر خروج آمدهینمائ یتفا مکمثال ا یکه ما به ک

ه ک ک، بدون ش)٢(»امبر تویرا پله فرعون قرار دادم و برادرت ھارون إبنگر، من تو را 

                                           
 .۲/۵۰احمد: مسند -۴/۳۱۴ابوداود  -١
 .۱اصحاح ھفتم فقره  -٢



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٦٢

ت یبه مقام الوھ یبندگ ۀرا از مرتب یاز حد تجاوز نموده و موساین مورد  ھود دری
 اند. ارتقاء داده

 عهیغلّو ش ۱۱-۲
ه ین آیا ۀدربار یه مجلسکاند، چنان غلّو نموده ییخدا ۀتا مرتب یان در مورد علیعیش

ا َمن َظلََم فََسۡوَف ﴿ :گوید می هک مَّ
َ
بُهُ أ ه ک یسکاّما « ]۸۷[الکهف:  ﴾ۦُ�مَّ يَُردُّ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ۥُ�َعّذِ

 »گردد و ... یش باز میخدا یاو را عذاب داده سپس به سو یاست به زود ظلم نموده
 یگردد ... وقت ین باز میرالمؤمنیام یه به سوکنست یه این آیر باطن ایتفس :گوید می

 که من خاکاش ک« ]۴۰[نبأ:  ﴾٤٠َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� ﴿ :گوید میدھد  می ه او را عذابک
ن یق و شرح ایبودم و در تعل یم )یعل یعنی( ابوتراب ۀعیه من از شکاش ک »بودم یم

ه خداوند او کباشد  یسکبازگشت به  یعنین است بازگشت به رب ک: ممگوید می تیروا
ا یع است، ین مجاز شایاست، و ا داشتهامت مقّرر یحساب مخلوقات در روز ق یرا برا

ت مخلوقات در علم و یه خداوند او را در تربکن است چرا یرالمؤمنیه مراد از رّب امکنیا
 .)١(»ا و آخرت استیم بر آنھا در دنکاست و ھم او حا  ماالت قرار دادهک

ه با کنم یاست: من رّب و پروردگار زم گفته یه علکاست  گر آنھا آمدهیات دیو در روا
 .)٢(ردیگ ین آرام میاو زم
ھا  یگر ن افراطیرد؟ و صدھا نمونه از اکتصّور  شود می نیباالتر از ا یفرکا غلّو و یآ

ن غلّو و یھم یان وجود دارد و مذھبشان اساسًا بر مبنایات اثناعشریدر روا
 است. ھا بنا شده یگر افراط

 اء:یاء و اوصیبرای انب یقراردادن اسماء الھ -۱۲
 ھودی ۱۲-۱

است،  ردهکال غلو نموده و به زعم آنھا خداوند در او حلول یدان ۀان درباریھودی
 .)٣(است ال از زبان بخت النصر آمدهیه در سفر دانکھمچنان

 عهیش ۱۲-۲ 

                                           
 .۲۶۳و  ۲۴/۲۶۲بحار: مجلسی  -١
 .۵۹مرآة األنوار ص  -٢
 .۴/۱۲۸سفر دانیال:  -٣



 ١٦٣  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

اند.  را بر آنھا گذاشته یالھ یائّمه خود غلو نموده و اسماء حسنا ۀان درباریعیش
بعد  یاء و خلفایه ما اوصک: والله گوید می هک کند می تیاز ابو جعفر روا یاشانکمحسن 

امبر داده یه به پکم یھست یا )فاتحه یعنی( یم، و ما مثانیھست صامبر یاز پ
مت و چراغ علم و موضع رسالت کنبّوت و منشأ رحمت و معدن ح ۀاست، ما شجر شده

حرم بزرگ ان بندگان و یدر م یو امانت الھ یه و موضع سّر الھکو محّل رفت و آمد مالئ
را جز با  یچ عملیه خداوند ھکم یھست یالھ یم ... و ما اسماء حسنایھست یالھ

و  افت نمودیه آدم آنھا را از خداوند درکم یھست یلماتکرد، والله ما یپذ یشناخت ما نم
ه: من ک کند می ن نقلیرالمؤمنیه از امکو در بصائرالّدرجات است . )١(ردکبر او توبه 

 .)٢(خدا و باب خدا ھستم یخدا و پھلوچشم خدا و دست 
 عه از آنھا پر است.یتب شکه کز یفرآمک ین غلّوھایھا نمونه از ا و ده
 اء:یاء و اوصیانب یب برایعه در علم غیھود و شی یاّدعا -۱۳
 ھودی ۱۳-۱

ه آنھا کاند  ن زعم رفتهیامبران خود غلو نموده و به ایاز پ یبعض ۀان درباریھودی
از  یه عالمتکنیبدون ا :گویند می ایلیا ۀه دربارکدانند، چنان یرا مب یاز امور غ یبعض

 .)٣(دیآ یباران م یدانسته چه وقت یباران باشد م
 عهیش ۱۳-۲ 
 یت و صفاتیه به آنھا مقام فوق بشرکاند  ان درمورد ائّمه خود چنان غلّو نمودهیعیش
. باشد می بیمعرفت غن صفات یا ۀست و از جملیخداوند متصّور ن یه جز براکاند داده

ن و یه به ما علم اّولک: والله گوید می هکنقل شده  /نوار از امام صادق در بحار األ
د؟ یب داریا علم غیت شوم آیفدا :هکاز اصحابش به او گفت  یکیاست،  ن داده شدهیآخر

دانم ... ما  یم باشد می ه در پشت مردھا و در رحم زنانکبر تو، من آنچه را  یگفت: وا
وه تھامه را ک یھا توانم شن یم و اگر من بخواھم میبر مخلوقات ھست یّجت الھح

عبه کامام گفت: قسم به رّب  ،هک کند می ف تّمار از ابوعبدالله نقلی! و س)٤( بشمارم ...
تر  ه از آن دو عالمکگفتم  یبودم به آنھا م یو خضر م ین موسیه اگر من بک) سه بار(

                                           
 .۱/۴۶۴، بذل المجھود ۲/۵۹۷محسن کاشانی: علم الیقین فی معرفة أصول الّدین  -١
 .۱۴۴و  ۱/۱۴۳، أصول الکافی ۸۱/۸۶جات ص صّفار: بصائر الّدر -٢
 .۴۵و  ۱۸/۴۱اصحاح  -٣
 .۲۸و  ۲۶/۲۷مجلسی: بحار  -٤
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ه آن دو علم به آنچه کدادم، چرا  یدانستند به آن دو اّطالع م یه نمکھستم و آنچه را 
آن را  دانستند ... ما یاست نم ه رخ ندادهکه رخ داده است داشتند اّما علم به آنچه را ک

 .)١(میا از رسول خدا ارث برده
 امبران برتر ھستند:یاء آنھا از پیه اولکشان یعه در مورد اّدعایھود و شیتشابه  -۱۴
 ھودی ۱۴-۱

ن آنھا ھستند، غلّو نموده و یان دیه در واقع بانکخود  یھا ان در مورد خاخامیھودی
ه کبدان «ه: کاست   آمده داند. در تلمو اء دانستهیاقوال آنھا را بھتر و برتر از اقوال انب

 یعت براید گفتار آنھا را مثل شریامبران بوده و بایھا برتر از گفتار پ اخامخگفتار 
است:   آمده د. و باز در تلمو»باشد می خداوند زنده ۀه گفتار آنھا گفتکچرا  یخودت بدان

 یھا گفتهھرکس  و«، »ردکد توّجه یبا یعت موسیشتر از شریھا ب اخامخبه گفتار «
 .)٢(»است ... ردهکر یز بشمارد اقوال تورات را تحقیھا را ناچ اخامخ

 عهیش ۱۴-۲
ه امامت را باالتر از نبّوت دانسته و کاند  ان در مورد ائّمه خود چنان غلّو نمودهیعیش

داشته  ید باطنیه عقاک ینین خمیاند و بنا برا اء باالتر دانستهیمقام آنھا را از مقام انب
بدان  یامبریمقّرب و پ کچ ملیه ھکدارد  یا امام مقام و مرتبه« ،هکاست  یمّدع

 ینیوکخالفت ت یومت دارند و آنھا داراکح ین ھستیّرات اه بر ذکنیرسد و ا ینم
ات اسالم یھیات مخالف با بدیفرکن یو به ا. )٣(»باشد می ات مذھبین ضروریھستند، و ا

ه رسول کاست  یفضائل یطالب دارا یبن أب یه علک کنند می تفا ننموده و اّدعاکا
 ھم نداشته است. صخدا

به من سه خصال داده «ه: ک کند می تیامبر روایھم به زعم خود از پ یمجلس
ه کاست   سه خصال داده شده یاست و به عل یکبا من در آنھا شر یه علکاست  شده

                                           
: این کفریات و غلّوھا حّتی در ذھن یھود ھم ۱۴۹، صّفار: بصائر الّدرجات ص ۱/۲۶۱اصول کافی  -١

 خطور نکرده است.
، پولس ۶۵والّتلمود ص ، ابراھیم خلیل: اسرائیل ۴۶و  ۴۵-۴۴د. روھلنج: الکنز المرصود، ص  -٢

 .۴۴۷و  ۴۴۶ص  ۱، بذل المجھود ۲۲حناسعد: ھمجیة الّتعالیم الّصھیونّیة ص 
 : خمینی.۵۲ص  –نسخه عربی  –الحکومة اإلسالمّیة  -٣
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است و  ه من داده نشدهکداده شده  یشجاعت یستم، ... به علین یکمن در آنھا با او شر
...«)١(. 

ن یو بنابرا صامبریبر پ یعل یت و امثال آن داللت روشن دارد بر برترین روایا
ان اصحاب ما یدر م :هک گوید می نامند یم نیالمحّدث ةه او را خاتمک ینعمت الله جزائر
ن و یرالمؤمنیت امیه اختالف بر افضلکست بلیاء نیر انبیبر سا یعل یاختالف بر برتر

 .)٢(باشد می ن بر جّدشانیطاھر ۀائّم 
 عه:یھود و شیردن مردگان در نزد ک زنده -۱۵
 ھودی ۱۵-۱

نند و در کتوانند مردگان را زنده  یآنھا م یھا ه خاخامکن باور ھستند یان بر ایھودی
شت، سپس ک یرا در حالت مست یگرید یھا از خاخام یکی«ه: کاست  آمده دتلمو

 .)٣(»رد و آن خاخام را زنده نمودکمعجزه 
تواند با سحر  یم یھودی یداز مؤّسسان مذھب تلمو یکی«ه: کاست  آمده دو در تلمو

از  یکی یارکرا با ھم یا ساله سه ۀد، و ھر شب گوسالیاست زنده نما  شتهکه کرا  یسک
 یبودند دارا یده تلموکھا  یاز رّبان یبعض«و  »خوردند ین زنده نموده و با ھم مییرّبان

 یجان(ه کھا  یاز رّبان یکی«و  »کردند می ھا را زنده آن مرده ۀلیه به وسکبودند  یسنگ
ل یتبد ییرا به چھارپا یاز روزھا زن یکیو در  نمود می آب را به عقرب مبّدل )نام داشت

 .)٤(»شد یش بر او سوار میھا ه در گردشکرد ک
 عهیش ۱۵-۲ 
ه خواستند از کس که به ھرک باشد می آنھا ۀه به مقدور أئّم کپندارند  می انیعیش

 ۀأئّم «تاب بصائرالّدرجات در باب که در کند چنانیات نمایح ۀوان، اعادیانسان و ح
ت به ابوعبدالله یروا یکت آمده است. یچند روا »کنند می زنده یھا را به اذن الھ مرده

 ین نزد او آمد و گفت: ایرالمؤمنیشان امیاز خو یکی: گوید می هکنسبت داده شده 

                                           
 .۳۹/۴۰بحار األنوار:  -١
 .۲۵/۳۵۲و بحار األنوار  ۲۱و  ۱/۲۰األنوار الّنعمانیة  -٢
 ظھیر اإلسالم ھمان. ۸۵تاریخچه و تعالیمه ص  –الّتلمود  -٣
و د. روھلنج: الکنزالمرصود، و بذل  ۴۴و  ۴۳پولس حناسعد: ھمجیة الّتعالیم الّصھیونّیة ص  -٤

 .۲۸۲و  ۲۸۱المجھود ص 
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دوست  :، گفتباشم می نیاند و من سخت غمگ ام مرده خال من، برادرم و برادرزاده
 ی، و با ردا)١(بله، گفت: قبرستان را به من نشان بده :؟ گفتینیآنھا را بب یدار

 یزیچ یعنیان داده (کد لبانش را تیه به قبر سک یامبر برخاست و وقتیمستجاب پ
، یبه زبان فارس )٢(»ایکرم« :گفت یرون آمد و میخواند) سپس با لگد به قبر زد و او ب

ن چون بر سّنت یک؟ گفت: چرا لیعرب نبود یه مردک یبه او گفت: مگر وقت ÷یعل
 .)٣(ر) مردم زبان ما عوض شدکابوب یعنیفالن (

ه ک کند می تیه محّمدبن راشد از جّدش رواک کند می تیروا یدوباره مجلس
شاءالله جواب  بپرس ان یھرچه خواست :دم: گفتیاز جعفر بن محّمد پرس یعالمت

د. گفت: اسمش یایه بکن قبرھا است دستور بده یاان یه درمکدھم، گفتم: برادرم  یم
ز. یاحمد به اذن خدا و به اذن جعفربن محّمد برخ یچه بوده؟ گفتم: احمد، گفت: ا

 .)٤(آمدم :والله برخاست و گفت

 وانات:یردن حکو اّما زنده 
ه من با ابوعبدالله جعفربن محّمد در ک کند می تیاز مفّضل بن عمر روا یمجلس

اش  او مرده بود، او و بّچه یدر جلو یه گاوکبود  یه زنکرفتم  یمراه مھ یا منیه کم
ن گاو روزگار یام از ا من و بّچه :ه چه خبر است؟ زن گفتکد ی! او پرسکردند می هیگر

اش  خدا زنده ینم، گفت: دوست دارکار کدانم چه  یم و آن مرد و االن نمیگذراند یم
گفت: نه، سپس دعا نموده و بعد به آن گاو ؟ ینک یم یا با من شوخیند؟ زن گفت: آک

ه کعبه ک ید: گاو با سرعت برخاست. زن گفت: به خدایشکاد یزده و بر آن فر یلگد
 .)٥(ان مردم رفت و زن او را نشناختیم است، صادق در میبن مر یسیع

  
                                           

داند که قبرشان کجاست، چقدر با این  کند نمی چقدرمسخره است، کسی که مرده را زنده می -١
 اند. ھای جعلی با عقل شیعیان بازی کرده روایت

 فارسی است، و مسخره کردن مقلدان ھم مّجانی است.» رمیکا«گویا که  -٢
: گویا در نزد آقایان زبان فارسی جرم است! و باید ۶/۲۳۰و بحار األنوار  ۲۹۳بصائر الّدرجات ص  -٣

 فردوسی و سعدی و حافظ در قعر جھّنم باشند!!
 .۴۷/۱۳۷بحار األنوار  -٤
تر اینکه ھمه این  است و جالب  مسخره مردم آنھا را آورده منبع سابق و روایات دیگری که برای -٥

 دانند! مجعوالت را اسرار آل محّمد می



 ١٦٧  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

خداوند  ۀرھبرانشان مثل گفت یھا ه گفتهکنیعه به ایھود و شیتشابه اقوال  -۱۶
 است:

 ھودی ۱۶-۱
دو (ه تورات را بدون شنادغامارا ک یسکه کاست  ھا آمده از خاخام یکیتاب کدر 

 .)١(ندارد ییبخواند، او خدا )اند ھا آنھا را نوشته ه خاخامکھود یتاب ک
اگر خاخام به تو «زنده است:  یخدا ۀآنھا مثل گفت ۀگفت ،هکاست  آمده دو در تلمو

ن و با او مجادله کق یاش را تصد گفتهس که دست راستت چپ است و برعکگفت 
 یھا در ھر شھر و زمان یلمات رّبانک« :هکآمده است  داز تلمو یگریو در نّص د. )٢(»نکن
ه کھرکس  متناقض باشد واگرچه  اء برتر است ویلمات انبکلمات خداست و لھذا از ک

ه خدا را مسخره کا یب شده گوکمرت یرد گناه بزرگیند از آنھا خرده بگکآنھا را مسخره 
 .)٣(»است ردهک

 عهیش ۱۶-۲
م قرآن است و یم ائّمه مثل تعالیتعال«ه: ک کند می م ائّمه اّدعایراجع به تعال ینیخم

و تا روز  باشد می عصرھا و زمان و افراد ۀھم یه براکست، بلینسل خاص ن یک ۀژیو
 .)٤(»ردکد به آنھا عمل یامت بایق

ت آنھا امر و یو طاعت و معص یه امر و نھکم یمعتقد: ما گوید می و محّمدرضا مظّفر
خداست و دشمن آنھا دشمن  یآنھا ول یت خداوند است، ولیو طاعت و معص ینھ

است و  ا بر خدا رد نمودهیند گوکه بر آنھا رّد ک یسکست و یخداست و رّد بر آنھا روا ن
 .)٥(است بر رسول رد نموده

 اء:یاوصاء و یعه در عصمت انبیھود و شی یاّدعا -۱۷
 ھودی ۱۷-۱

عصمت نمودند و  یآنھا اّدعا ۀخود غلّو نمودند و دربار یھا خاخام ۀھود درباری
از  یکی »کیروس«در آنھا راه ندارد. خاخام  یخطا و اشتباه و فراموش :گفتند

                                           
 .۴۵د. روھلنج: الکنز المرصود ص  -١
 .۴۶د. روھلنج: الکنز المرصود ص  -٢
 .۲۶بولس یوحّنا: ھمجیة الّتعالیم الّصھیونّیة ص  -٣
 .۱۱۳خمینی ص  –الحکومة اإلسالمّیة  -٤
 .۱۰۷و  ۱۰۶عقائد اإلمامّیة ص مظّفر:  -٥
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اند چون  دو خاخام حق گفتهھر«: گوید می اختالف دو خاخام ۀدربار دسندگان تلموینو
ه آنھا ک یوانیح یشتر حتّ ین بیو از ا. )١(»است اشتباه مصون داشتهخداوند خاخام را از 

ه کان ندارد کھر خاخام ام« است:  ز معصوم است، در تلموذ آمدهیرند نیگ یار مکبه 
 .)٢(»بخورد یز حرامیچ

 عهیش ۱۷-۲
حدود و  ۀام و اقامکذ احیه در تنفکائّمه «: گوید می عهیر شید عالم بزرگ و شھیمف

چ گناه یباشند و ھ یاء ھستند مثل آنھا معصوم میب مردم مثل انبیتأد عت ویحفظ شر
ن یدر د یچ سھویو ھدھد  می اء رخیانب یست مگر آنچه برایشان روا نیبرا یا رهیصغ
ه ھمه بر ینند و مذھب امامک یام را فراموش نمکز از احیچ چیست و ھیشان روا نیبرا

ت براساس گمان فاسد چنگ ایه به ظاھر رواک یسانکن گفته ھستند مگر یا
 .)٣(»اند زده

د معصوم از ھر گونه یامبر بای: به اعتقاد ما امام مثل پگوید می و محّمدرضا مظّفر
تا مرگ باشد چه عمدًا و چه سھوًا و از خطا  کیودکاز  یو باطن یرذائل و فواحش ظاھر

 .)٤(»د معصوم باشدیز باین یو فراموش
 :کنند می ومتکن مخلوقات حیآخرت با و یعه در دنیھود و شیاء یاول -۱۸
 ھودی ۱۸-۱

ه کاست  دهیرس یھا به حّد  خاخام یعنیت خود یھود راجع به روحانیافراط و غلّو 
الت با آنھا مشورت نموده و کاست: خداوند در حّل مش آمده ده در تلموکپندارند چنان یم

 .)٥(دھند یم میه آسمان ھم تعلکآنھا به مالئ
 عهیش ۱۸-۲

                                           
 .۴۷د. روھلنج: الکنز المرصود ص  -١
 .۴۷د. روھلنج: الکنز المرصود ص  -٢
 .۷۲و  ۷۱أوائل المقاالت ص  -٣
 .۱۰۴مظّفر: عقائد اإلمامّیة: ص  -٤
و بذل  ۳۱و بولس حنا: ھمجیة الّتعالیم الّصھیونّیة ص  ۴۷د. روھلنج: الکنز المرصود ص  -٥

 .۴۴۸المجھود ص 
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دھند!  یاد می یر الھکد و ذیه توحکه ائّمه آنھا به مالئک کنند می ز اّدعایان نیعیش
خداوند «گفت:  یآن حضرت به عل :هک گوید می امبر افترا زده ویبر پ یصدوق حتّ 

تو و  یبعد از من برا یبرتر یعل یاست ... و ا داده یه مقّرب برترکامبران را بر مالئیپ
اگر ما  یعل یخدمتگزار ما و دوستداران ما ھستند ... ا هکو مالئ باشد می بعد از تو ۀائّم 

، چطور ما از کرد نمی ن را خلقیم خداوند آدم و حّوا و جّنت و آتش و آسمان و زمینبود
س ... یتقد ح ویو تسب ید و معرفت الھیه) ما در توحیکم (در صورتیستیه بھتر نکمالئ

 .)١(»شدند  تیما ھدا ۀلیه به وسکم. مالئیا برآنھا سبقت گرفته
بعد از  یعل یا«گفت:  یبه عل :هک گوید می امبر افترا زده ویز بر پیس نیم بن قیسل

 و حساب مردم با تو ین اعظم ھستکو تو ر ین ھستیدر زم یمن تو علم بزرگ الھ
زان توست و راه، راه توست و حساب و یزان، میو م باشد می و رجوع آنھا به تو باشد می

 .)٢(»...موقف از آن توست 
من نزد «است:  گفته :هک گوید می افترا زده و سد ھم بر عبدالله بن مسعودیخ مفیش

عروج (است  ل او را به آسمان بردهیجاست؟ گفت: جبرئکشوھرت  :فاطمه آمدم و گفتم
از  یمکاند و خواستار ح ردهکچند فرشته با ھم اختالف  :گفتم: چرا؟ گفت )است ردهک

را  ید، آنھا علیار نمائیه خود اختکنموده  یخداوند به آنھا وحاند و  ان شدهیآدم
 .)٣(»اند دهیبرگز
عه از آنھا یش یز علمایعه وجود دارد و تا امروز نیتب شکه در ک ید فاسدین عقایا

ن گروه را به نام یه ابن سبأ به پا نمود و اکاست  یا آن توطئه ۀجی، نتکنند می دفاع
 رد.کت جدا ین اھل بیت از دیمحّبت اھل ب

 خود: یعه به ائّمه و رؤسایھود و شی یاریعدم  -۱۹
 ھودی ۱۹-۱

اند،  خود نموده )یھا خاخام(ون یامبران و روحانیھود راجع به پیه ک یبا تمام غلوّ 
آنھا برداشته و آنھا را تنھا گذاشتند.  یارین اوقات دست از یدترین در شدیکل

                                           
: و »العلّة التّی من أجلها صارت األنبياء واحلجج... أفضل من املالئكة«صدوق: علل الّشرائع: باب  -١

 .۹۰عبدالله بن سبا و امامة علی بن أبی طالب ص 
 خواھم. ، من از نقل این کفریات عذر می۲۴۵کتاب سلیم بن قیس ص  -٢
 .۱/۹۱، مدینة المعاجز ۳۹/۱۵، بحار ۲۱۳مفید: االختصاص ص  -٣



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٧٠

ن مقّدس شوند، پاسخ یخل سرزمھود دستور جنگ داد تا دایه به یکھنگام ÷یموس
جّبار) آنجا ھستند، ما ھرگز  ۀه آنھا (عمالقک یمادام یموس یا«ه: کن بود یان ایھودی

 .)١(»میا نجا نشستهید ما دراید و بجنگیت برویم، تو وخدایشو ین نمیداخل آن سرزم
 عهیش ۱۹-۲

و  یه علک یدند تا حّد یشکخود دست  ۀائّم  یاریز در موارد متعّدد از یان نیعیش
 یعل یھا ه خطبهیکدند، به طورینال یوه داشته و مکاز دست آنھا ش شنیحسن و حس

م، و یردکر کاز آنھا را قبًال ذ یو ما تعداد )٢(آفاق است ۀانش شھریعیوه از شکدر ش
 سنیردند و از اطراف حسکده و به او حمله یشکز ین سحسن یاریان دست از یعیش

 .)٣(ردندک ین خودداریبن حس یدبن علیبه ز کمکنده شده و از کپرا
 ان:یعیان و شیھودیو نسبت نقص به خداوند توّسط  ییناسزاگو -۲۰

 رایست، زین یعه اختالفیھود و شین یبه خداوند ب یمانیدر نسبت دادن اندوه و پش
را  یزیشخص چ یعنیظھور،  یعنی »بداء«اند.  داده »بداء«به خداوند نسبت ھردو 

گاه شده ه در ک »بداء« ۀدیه عقکست ین یدیچ تردیاست. ھ ندانسته و سپس از آن آ
است.  ھود گرفته شدهیدر الفاظ از اسفار  کیر اندییج است با تغیان رایعیان شیم
ان به خدا نسبت یعیاند و ش و حزن و تأّسف داده یمانیان به خداوند نسبت پشیھودی
خداوند مصالح امور  :هک گویند می دستهھردو  قتیدر حقار کن یدھند. با ا یم )٤(»بداء«

 کش یست و بین ینده داخل در علم و قدرت الھیداند و آ یرا جز بعد از وقوع امور نم
 ن، اعالم نقص در ذات خداست.یا

 ھودی ۲۰-۱
اند. و  و غم و اندوه و صفات نقص به خداوند داده یمانیان فراوان نسبت پشیھودی

م یخوان یاست. مثًال در سفر خروج م ن مورد آمدهیدر ا ینصوص متعّددھود یدر اسفار 
بودند   از مصر خارج شده یه با موسکل یاسرائ یبن یھا یخداوند از ناسپاس ،هک

                                           
 سوره مائده. ۲۴ترجمه آیه  -١
 .۲۹، باب ۲/۱۱۱شرح نھج البالغه: ابن أبی الحدید  -٢
 .۹۵و عبدالله بن سبأ و امامة علی بن أبی طالب ص  ۶۳و  ۶۲مختصر تحفة اثنا عشریة ص  -٣
ء ، بحار: باب البدا۳۳۲، ابن بابویه: الّتوحید: باب البداء ص ۱/۱۴۶أصول کافی، کتاب الّتوحید  -٤

۴/۱۰۷. 



 ١٧١  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

ش یه رأکخواھد  یاز خدا م یموس ید ولینما کخواھد آنھا را ھال ین شده و میخشمگ
بازگرد و از فعل شّر به مّلت خودت از داغ خشم خود «: گوید می ر دھد و به خداییرا تغ

مان یخواست با مّلتش انجام دھد پش یه مک یمان شو ... پس خداوند از شّر یپش
است   گذاشته یھود را در بدبختیه کنیخداوند ازا«ه: کاست  آمده دو در تلمو. )١(»شد
ن یوکو در سفر ت )٢(»... کند می هیمان شده و ھر روز به صورت خود زده و گریپش

د ... از خلقت انسان در ین دیه خداوند شّر انسان را در زمک یوقت«ه: کاست  آمده
 .)٣(»مان شد و تأّسف خورد ...ین پشیزم

 عهیش ۲۰-۲
ه از قبل معلوم ک یزیظاھرشدن چ اند ( به خداوند داده »بداء«ان نسبت یعیش
چ یخداوند به ھ«: کنند می تیه رواکاند  ردهکن مورد غلّو یاست) و چنان در ا نبوده

ان یده در مین عقیت امثال آن. و ایھا روا و ده )٤(»عبادت نشده مثل بداء یزیچ
ن از ینسبت جھل به خداوند است. بنا برا یه به معناک، )٥(باشد می ان مورد اتفاقیعیش

ل یمثل فرزندم اسماع یزیچ چیخداوند در ھ یه گفت: براک کنند می تیامام جعفر روا
ان زمان امام بعد از جعفر بود در یعیه به قول شکل یچون اسماع. )٦(بداء رخ نداد

 رد.کات پدرش جعفر فوت یح
ه مصدر کست ین نیل بر ایست و دلیده نین دو عقیل بر توافق این موارد دلیا ایآ

 است؟ یکیع یھود و تشی
 :یتب الھکف یعه در تحریھود و شیتشابه  -۲۱
 ھودی ۲۱-۱

 یعنیست، ین ید تورات اصلرو تورات نام دا باشد می ھودینون در دست که اک یتابک
از آن  یرد (ھرچند عناصرکنازل  ÷یه خداوند آن را به موسکست ین یآن تورات

                                           
 .۱۴و  ۱۲فقر  ۳۲اصحاح  -١
 .۶۶ابراھیم خلیل احمد: اسرائیل و الّتلمود ص  -٢
 .۸و  ۵فقره  ۶اصحاح  -٣
 .۱۴۸-۱/۱۴۶أصول الکافی  -٤
 .۴۹و  ۴۸أوائل المقاالت ص  -٥
، نعمة الله الجزائری: ۶۴، نوبختی: فرق الّشیعة ص ۶۹صدوق: کمال الّدین و تمام الّنعمة ص  -٦

 .۱/۳۵۹الّنعمانّیة األنوار 



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ١٧٢

ُ�َّرِفُوَن ﴿ :فرماید می آنھا ۀن قرآن درباریوجود دارد) و بنابرا ینونکتورات در تورات 
َواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱ ا ُذّكُِرواْ بِهِ  ۦَعن مَّ ا ّمِمَّ گاه خود یسخن را از جا« ]۱۳[المائدة:  ﴾ۦۚ َو�َُسواْ َحّظٗ

و . »ردند ...کشان نازل شد فراموش یه براکاز آنچه را  یو قسمت کنند می منحرف

 یمخفآن را  از یاریو بس« ]۹۱[األنعام:  ﴾َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��ۖ ﴿ :فرماید می ھودین به یھمچن
ر آن و حّق و باطل را با ھم ییو تغ یف معانیف، تحریگر تحرینوع د اّما. »دینک یم

َوَ� تَۡلبُِسواْ ﴿ دھد: یان ھشدار میھودیز قرآن به ین مورد نیه در اکردن است، کمخلوط 
ِ  ۡ�َقَّ ٱ نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُمواْ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب

َ
د، یزیامیحق را با باطل م« ]۴۲[البقرة:  ﴾٤٢َوأ

آن  یه موسکو نصوص تورات خود گواه آنست  ».دانید می د و خودینک یحق را پنھان م
ز ین یو سامر یعبر یھا ن توراتیو اختالف ب، )١(است ف شدهیرا ننوشته و بعدھا تحر

ف یم بر تحرکل محیصد دل یالله ھند تخ رحمیه شکچنان باشد می ف آنیل تحریدل
 است. ردهکارائه  »اظھار الحق«خود  یقیتاب تحقکل در یتورات و انج

 »هکنولد«ن یو بنا برا. )٢(باشند یف تورات میھود قائل به تحری یخود علما یحتّ 
است و در معرض اضافه و  شده یآور جمع یتورات نھصد سال بعد از موس«ه: ک گوید می

قًا از آن یه دقکافت یتوان در تورات  یم یا لمهک یاست و به سخت نقصان قرار گرفته
معدود بعد از او  یدر عھد سالھا یه تورات در عھد او و حتّ کباشد، چرا  یسمو

عزراء «ف آن یاتب تورات بعد از تحرکه کمحّققان بر آنند . )٣(»است نشده یآور جمع
و . )٤(است م نوشتهیبه ارشل )پادشاه بابل(ه بعد از فتح بخت الّنصر ک باشد می »وّراق
تاب کن اھل یه: در ھر سفر از اسفار تورات بک گوید می ن راستایدر ا یھند ۀعالم

 اءین اسفار به انبیل قاطع بر عدم صّحت نسبت این دلیاختالف وجود دارد و ا
 .)٥(باشد می

 عهیش ۲۱-۲

                                           
 .۸-۳۴/۱به عنوان مثال: اصحاح  -١
 : سموأل بن یحیی مقربی.۱۳۷-۱۳۵افحام الیھود: ص  -٢
 .۱۴۵اّللغات الّسامّیة: د. محّمد دیاب، أضواء علی الیھودّیة ص  -٣
 .۱/۲۹۸ابن حزم: الفصل:  -٤
 و مابعد آن. ۹۰اظھار الحق ص  -٥
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ه صحابه قرآن ک کنند می ف قرآن ھستند و اّدعایعه قائل به تحریش یت علمایثرکا
و  یت و مخصوصًا علیآنھا: فضائل اھل به به زعم کن بوده یاند و عّلت ا ردهکف یرا تحر

 است.  نّص بر امامت او در قرآن بوده و توّسط صحابه حذف شده
و  یاشیو ع ینیلکو  یم قّم یو صفار و ابراھ یس ھاللیم بن قیعه مثل سلیبزرگان ش

ف قرآن را مّتفق یھمه تحر یو نعمت الله جزائر یو مجلس یاشانکو  ید و طبرسیمف
تاب ک یطبرس یتفا ننموده و نورکن ایبه ا یو حتّ . )١(اند دانسته ن خودیمابیه فیعل

ه قرآن کند کرده تا به زعم خود ثابت کت جمع یش از ھزار رواینوشته و ب یمستقلّ 
 .)٢(است ف شدهیتحر

از امامت  یه در قرآن سخنکنست یا )ه گفته شدکھمانگونه (ھا  ن تالشیمنشأ ا
در قرآن  :هکاند  ن گفتهین است، بنا برایاصول دان از یعیست و چون امامت نزد شین

تاب خدا کف یان قائل به تحریھودیان به مانند یعیاند. پس ش بوده و آن را برداشته
ن ھم یکح است لیان در مورد تورات بنا به قرآن صحیھودیھستند و ھر چند سخن 

ان یعیافترائات شخ) و ھم خود قرآن ناقض یقرآن در طول تار یپارچگیکعقل (بنا به 

ۡ�َا ﴿ :فرماید می نسبت به قرآن است و خداوند  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»میم و ما حافظ آن ھستیردکما قرآن را نازل « ]۹[الحجر: 
 گران:یر دیس خود و تحقیان در تقدیعیھود و شیتشابه  -۲۲
 ھودی ۲۲-۱

داده و آنھا  یبشر برتر ۀیده و بر بقیه خداوند آنھا را برگزک کنند می ان اّدعایھودی
ل امروز تو مّلت یاسرائ یا«ه: کاست  ه آمدهیخدا ھستند. در سفر تثن ۀدیمّلت برگز

ه که آن است ین نصوص و شبیو از ا. )٣(»ھا مّلت ۀان ھمیاز م یخاّص خدا گشت
دانند و در  یخود را مقّدس مشمارند و  یخدا م ۀدیان خود را مّلت برتر و برگزیھودی

از خداوند  یا ه پارهکز است چرا یارواح متما ۀیھود از بقیارواح « :هکاست  آمده دتلمو

                                           
 ۸/۱۲۵و  ۱/۲۳۹و  ۲/۶۳۱، أصول کافی ۲۱۳رجات ص : بصائرالّد ۱۲۲کتاب سلیم بن قیس ص  -١

 ۲۴۹و االحتجاج ص  ۴۹-۴۸و أوائل المقاالت: مفید ص  ۱/۱۸۰و  ۱/۱۳و  ۱/۹و تفسیر عیاشی 
و  ۲۳و  ۲۰و  ۱۸و  ۱۷و  ۲۴/۱۵، بحار: مجلسی ۴۷و  ۴۴و  ۱/۱۵و تفسیر الّصافی  ۲۵۴و  ۲۵۳و 

 .۱/۹۷. و األنوار الّنعمانّیة .۵۹
 فی تحریف کتاب رّب األرباب: نوری طبرسی. فصل الخطاب -٢
 .۱۹/۶/۵، و سفر خروج ۷/۹و اصحاح  ۹اصحاح بیست و ھفتم/ -٣
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آنھا را قرآن  ین اّدعایو ھم. )١(»باشد می از پدرش یا ه فرزند پارهکاست، ھمچنان

ُؤاْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ است: رده و رد نمودهکمطرح  بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
قُۡل  ۥۚ َوأ

 ۚ ۡن َخلََق نُتم �ََ�ٞ ّمِمَّ
َ
بُُ�م بُِذنُو�ُِ�م� بَۡل أ  :گفتند یھود و نصاری« ]۱۸[المائدة:  ﴾فَلَِم ُ�َعّذِ

دھد،  یپس چرا شما را با گناھانتان عذاب م :م، بگویما فرزندان خدا و دوستان او ھست
 ».دیشر ھستب ۀیه شما مثل بقکبل

 ۀیه بقکھستند  یان مّدعیھودیخود،  یض برایل و عریطو ین اّدعاھایدر مقابل ا
ھود یاگر خداوند «ه: کاست  آمده ده در تلموکچنان. )٢(باشند یم یھا مورد غضب الھ اّمت

و .)٣(»شدند ید و باران خلق نمیشد و خورش یده مین برچیت از زمکبر کرد نمی را خلق
بردارد  باشد می ھا یحیه مال مسکرا  یزیتواند ھر چ یم یھودی«ه: ک گوید می نیھمچن

خود قرار  ۀھود را بردیر یتفا ننموده و غکبه مال ا یو حتّ . )٤(»لهیر و حکولو با م
از آنھا خبر  یز از بعضیه قرآن نکباطل  ین اّدعاھای. و صدھا نمونه از ا)٥(دھند

َنا ﴿ است: داده ْ لَن َ�َمسَّ ۚ  �َّارُ ٱَوقَالُوا ۡعُدوَدٗة يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ ش از) یگفتند ما (ب« ]۸۰[البقرة:  ﴾إِ�َّ

ْ لَن يَۡدُخَل ﴿ ،»م ماند ...یدر آتش نخواھ یچند روز ۡو  ۡ�َنَّةَ ٱَوقَالُوا
َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

 .»شوند یداخل جّنت نم یھود و نصاریجز  :و گفتند« ]۱۱۱[البقرة:  ﴾نََ�َٰرٰىۗ 
 عهیش ۲۲-۲

ه ارواح آنھا از نور کنیدگان خدا ھستند و ایه آنھا برگزکھستند  یز مّدعیان نیعیش
 باشند.  یه بشر میر از بقیبوده و غ یالھ

 یانیعیما (ائّمه) ش یخداوند برا«: گوید می هکدر بصائر الّدرجات از ابوعبدالله آمده 
 ه ابوعبداللهک کند می تیروا ینیلکو . )٦(»داده و آنھا را از نور خود خلق نموده ...

ر یه زک کیاست و سپس از خا  دهیخداوند ما (ائّمه) را از نور عظمت خود آفر«: گوید می

                                           
 .۹۷آی. بی. برانانیس: فضح الّتلمود ص  -١
 .۷/۱۰۲و سفر تثنیه: اصحاح  ۳-۳۴/۱سفر اشعیاء  -٢
 .۶۹ابراھیم خلیل احمد: اسرائیل و الّتلمود ص  -٣
 .۱۳۱فضح الّتلمود ص  -٤
 .۴۶و  ۲۵/۳۹سفر الالوین: اصحاح  -٥
 .۶۷/۷۴و بحار: مجلسی  ۷۰صّفار: بصائر الّدرجات ص  -٦
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ما  کان ما را از جنس خایعیاست! و ارواح ش دهیاست جسم ما آفر  عرش بوده
آتش  یو برا یمردم وحش ۀیم و بقین ما و آنھا انسان ھستیاست ... و بنا برا دهیآفر

 ن مطلب را نقلیه ھمید از امام صادق شبیاز ابوجعفر و مف یبرق . و»ھستند
 .)١(کنند می

ز بوده یبشر متما ۀیان آنھا از بقیعیه به اعتقاد شکنیح دارد بر ایات تصرین روایا ۀھم
ن یعه به ایھود و شیتب ک ۀگران برتر ھستند و پس از مطالعیو در اصل خلقت از د

 ه:کم یرس یمھردو  نیتشابه واضح ب
 یز مّدعیان نیعیخدا ھستند و ش ۀدیه مّلت برگزکھستند  یان مّدعیھودی -۱

 ن مخلوق او ھستند.یان خدا و انصارالله و برتریعیه آنھا شکھستند 
 .)٢(باشند یم یه دوستان خاّص الھکھستند  یمّدع دستهھردو  -۲
و  شود می ھود نازلیھا جز بر  مّلت ۀبر ھم یه غضب الھکپندارند  یان میھودی -۱

ان از یعیامبر مرد و جز از شیپ :گویند می ن پندار را دارند ویز ھمیان نیعیش
 .)٣(بود یھمه ناراض

ه ارواح آنھا از نور الھی خلق شده کپندارند  میھردو  -هیامام- عهیھود وشی -۲
 .است

گرفت و  ین میت را از زمکند خداوند بربود نمی ه اگر آنھاکھود معتقدند ی -۳
را اصًال  ین ھستیند خداوند ابود نمی آنھا ۀاگر ائّم  :هک گویند می انیعیش
 .)٤(دیآفر ینم

 یھودیر یو غ باشد می آنھا کن است ملیه ھر آنچه در زمکپندارند  یان میھودی -۴
آن را بازگرداند، و  یا لهیحّق دارد به ھر وس یھودیندارد و  یزیچ کحّق تملّ 

 است و  دهیشان بخشیبه اآن را  ن مال امام است و اویه زمکپندارند  یان میعیش

                                           
الله جزائری: األنوار  : نعمت۲۵/۱۲، بحار ۴۰: صّفار بصائر الّدرجات ص ۱/۳۸۹أصول کافی  -١

و روایت  ۲۱۶و مفید: االختصاص ص  ۱۳۴و  ۱۳۱: المحاسن: برقی ص ۱/۲۹۰الّنعمانّیة 
 اند. ن مورد آوردهمتعّددی در ای

 .۷۶و أمالی: طوسی ص  ۲/۱۰۵تفسیر العیاشی  -٢
، صدوق: صفات الّشیعة ۲۰۹و  ۲۰۸: تفسیر فرات ص ۲۱۳و  ۸/۲۱۲کلینی: الّروضة الکافی  -٣

 .۴۴و  ۶۸/۴۳، بحار مجلسی ۵۰۱و  ۵۰۰، أمالی: صدوق ص ۱۰تا  ۸وفضائل الّشیعة ص 
 .۱/۴۰۸، اصول کافی ۹۵تفسیر فرات ص  -٤
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 ندکام یشود بر او حرام است و اگر امام قائم ق یزیچ کعه مالیر از شیغھرکس 
 گرداند. یباز مآن را 

 ه برترند!که آنھا از مالئکن زعم ھستند یبر اھردو  عهیش و ھودی -۵
ه: کاند  ردهکت یخود روا ۀان از ائّم یعیه جّنت مال آنھاست و شک معتقدندھردو  -۶

است، آنھا داخل بھشت و دشمنان  ا و آخرت دادهیان ما دنیعیش یخداوند برا«
 .)١(»شوند یآنھا داخل جھّنم م

ھا و اوھام  ن بافتهیا ۀشیه اصل و رک شود می موھوم روشن ین پندارھایا ۀبا مقارن
. باشد می زاریو ب کپا یساختگ یھا ن افسانهین عمل است از ایه دکاست و اسالم  یکی
زان یه مکد بلینما یدعوت نم یا نژادیو  یا مذھبیو  یاسالم به تعّصب قوم هکچرا 

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ و عمل صالح است یو خدا ترس یدر اسالم تقو یقیحق
َ
ِ ٱإِنَّ أ َّ� 

ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ 
َ
 .]۱۳حجرات: [ال ﴾�

 ست واالّ یبه رّد آن ن یازیه ما را نک باشد می فوق چنان سست و مخالف فطرت ۀآرا
 ه نوشت.یو مفّصل بر آنھا رّد  یبه سادگشود می

 گران و مباح دانستن جان و مال آنھا:ید ریفکعه در تیھود و شیتشابه  -۲۳
 ھودی -۲۳-۱

را  خود ر ازیغ ھود، ویریھود و غی، کنند می میان جھان را به دو قسمت تقسیھودی
ھود یر از یمردم غ ۀھم«ه در تلمود آمده است: کدانند، چنان یپرست م افر و بتک

، و او را )٣(ر آنھا در امان نبودیفکز از تیح نیحضرت مس یو حتّ  )٢(»پرست ھستند بت
ھود ی ریغ ۀم ھمکح ،هکه آمده است یاند. در سفر تثن پرست دانسته ساحر و بت

ھود ی ریه قتل غکنی، و نه ا)٤(روند یشمار م اطفالشان غنائم به و راست، اّما زنھایشمش
 یحیمس یکس کھر«تلمودآمده است:  ه درکچنان )٥(است ینیب ده واجکمباح است بل

شد پاداشش جاودانه بودن دربھشت کراب )یھودی ریغ(پرست  و بت یاجنب یک ایو 

                                           
 .۵۴۲و  ۵۴۱بذل المجھود فی مشابھة الّرافضة للیھود ص  -١
 .۴۲د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -٢
 .۱۰۰د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -٣
 .۹۹د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -٤
 .۱۴۶و آی. بی: برناتیس: فضح الّتلمود ص  ۷۷و  ۲۰/۱۰سفر تثنیه: اصحاح -٥
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نصوص  زیان نیھودی یھود برای ریغ کامال مباح دانستن اموال و ۀدربار. )١(»است
ھود را براموال و یخداوند « :گوید می ھود آمده است و تلمودیتب مقّدس کدر یاریبس

. )٣(»زاستیجا یھودی ریدن مال غیدزد«ه کنیا و. )٢(»رده استکھود مسّلط ی ریارواح غ
 ریو زنا با غ. )٤(»ھود است پس چگونه مال او (نباشد؟)یاز آن  یھودی ریغ یزندگ« و
رد کتجاوز  یبر عرض زن یھودیاگر « :هکمباح است و در تلمود آمده است  یھودی

وان یبه مانند ح یھودیر یفاسد است، و زن غ یھودی ریاح غکه نکست، چرا یار نکگناھ
چ اعقاب و یھود ھی ریبا غ یزنا«و  )٥(»اح وجود نداردکوانات عقد نیان حیاست و در م

 .)٦(»وانات ھستندیه آنھا از نسل حکندارد چرا  یگناھ
 عهیش -۲۳-۲

از  یبیچ نصیمرتّدند و ھن یه مسلمیان تنھا آنھا مسلمان ھستند و بقیعیبه زعم ش
 »تیوال«ان به یعیر شیه غکن است ین ایه مسلمیر آنھا به بقیفکاسالم ندارند و سبب ت

 ۀیر بقیفکدر ت یات متّعددینرو روایمان ندارند. از ایع است ایان تشکاز ار ینکه رک
جز ما و «ه: ک کند می از ابوعبدالله نقل یه برقکچنان )٧(اند ن جعل نمودهیمسلم

د از یو مف. )٨(»ندارند یا مردم بھره ۀیست و بقیم نیس بر مّلت ابراھکچ یان ما ھیعیش
س بر سرشت کچیان ما ھیعیر از ما و شیغ«: گوید می هکرده کت ین روایبن حس یعل

 یات و اقوال و فتاوایو روا. )٩(»ندارند یا مردم از آن (اسالم) بھره ۀیست و بقیاسالم ن
 ان ھست.یعیشنه از ین زمیدر ا یمتعّدد

                                           
 .۸۵د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -١
 .۷۲د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -٢
 .۷۳د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -٣
 .۷۲ابراھیم خلیل: اسرائیل والّتلمود ص  -٤
 .۷۵ابراھیم خلیل: اسرائیل والّتلمود ص  -٥
 .۷۶ابراھیم خلیل: اسرائیل والّتلمود ص  -٦
 ۲/۱۸ أصول کافی: -٧
 .۱۴۷محاسن: برقی ص  -٨
 .۸/۱۴۵و فروع کافی  ۱۰۷ختصاص ص و مفید: اال ۲/۱۰۴تفسیر قمی  -٩
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اح با کاند و ن نموده )١(ز حرامیآنھا را ن ۀحیان ذبیعیر مسلمانان شیر سایفکبعد از ت
اح که از ابوعبدالله از نک کند می تیروا ینیلکه کاند. چنان ز ناروا دانستهیآنان را ن

ز ین ینیو خم. )٢(ستیز نینه به خدا جا :ده شد، گفتیاھل سّنت) پرس یعنی( یناصب
و نماز پشت سر  )٤(برد نمی عه ارثیاز ش یسن :دیگو می و، )٣(ردهکد ییرا تأ ین رأیھم
اھل سنت  یه آنھا به جاکر است کان ذیشا. )٥(دانند یز نمیه جایرا جز در حال تق یسن

را  یر علیه غکھستند  یسانکدر نزد آنھا  یف ناصبیو تعر کنند می رکرا ذ یلمه ناصبک
 یو زرتشت یو نصران یھودیرا نجس و بدتر از  ین سنّ یبرابنا . )٦(مقدم شمارند یبر عل

 .)٧(ه)یامام یافر و نجس است (به اجماع علماک یناصب اند: شمرده و گفته
  اند: ت آوردهین روایان، چندین در جواز قتل و مباح نمودن سنّ یھمچن
ده شد؟ ی) پرسی(سنّ  یقتل ناصب ۀه دربارک کند می تیاز ابوعبدالله روا یمجلس

ا درآب غرقش ی و ینکرا برسرش خراب  یوارید یگفت: خونش حالل است اگر توانست
ن یمالش را از ب یه توانستک؟ گفت: ھر قدر ید: مالش چین، پرسکار را بکن ی، اینک

 .)٨(» ببر
: گوید می هک ینیخم یز بنا به فتوایران نیدر ا یبعد از انقالب به اصطالح اسالم

رر به جان و مال ک، م)٩(است و اموالش مباح است) مثل اھل حرب ی(سنّ  یناصب
 ان تجاوز شده است.یسنّ 

                                           
 .۱/۳۷۵تفسیر عیاشی  -١
 ۵/۳۵۰فروع کافی  -٢
 .۲/۲۶۰تحریر الوسیلة: خمینی  -٣
 .۲/۳۲۳تحریر الوسیلة: خمینی  -٤
 .۱۶۱حسین بن محّمد آل مصفور: المحاسن الّنفسانیة ص  -٥
به کسی گفته می شود گوید: ناصبی  ، و می۱۴۷و  ۱۴۵المحاسن الّنفسانّیة: حسین الدارزی ص  -٦

 که سنی نام دارد.
، ۳۰۷و  ۲/۳۰۶، األنوار الّنعمانّیة ۲۷/۲۳۳، مجلسی: بحاراألنوار ۳۶۵صدوق: معانی األخبار ص  -٧

 .۳/۲۲۳نباطی: الّصراط المستقیم 
 .۲۷/۲۳۱مجلسی : بحاراألنوار  -٨
 .۳۰۸و  ۲/۳۰۷، األنوار الّنعمانّیة ۱/۳۱۸خمینی: تحریرالوسیلة  -٩
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ه در کباشد، چنان ه گرفتن ربا از مخالفانشان مییعه امامیش ھود وین یگر بیشباھت د

ه کآمده است  صامبریاز قول پ »االستبصار« و »هيرضه الفقحي من ال«و  »ايفك«تاب ک
درھم  یکدرھم ازآنھا درمقابل  ھزارن اھل حرب ربا وجود ندارد، یب ن ما ویب
 .)١(میریگ یم

 گران: یعه نسبت به دیھود و شیز یرآمینگاه تحق -۲۴
 ھود ی ۲۴-۱

ن یبرتر یھودیده خدا ھستند و جنس یه ملت برگزکاند  یان مّدعیھودیه کاز آنجا 
گر به یان دیباشند، به ملل و اد یز برتر میه نکاست و نزد خداوند از مالئ یجنس بشر

ده یل بشر آفرکه به شکستند یش نیب یواناتیگران حیه دکسته و معتقدند یر نگریتحق
دانند.  یز نجس میگران را نیارواح د یرند، و حتیھود قرار گیتا در خدمت اند  شده
ه کز است ین لحاظ متمایه ارواح بدیان از بقیھودیارواح «ه در تلمود آمده است: کچنان
ه به ارواح یاست و شب یطانیش یھود ارواحی ریاز خداونداست ... اما ارواح غ ییجز
 .)٢(»باشد می واناتیح

ه کد، چرا یان شما انسان زاده ھستیھودی یا«: گوید می سندگان تلمودیاز نو یکیو 
ستند، و منبع ارواح آنھا ین نیچنھا  ه ملتی، اما بقباشد می منبع روح شما روح خدا

، و چنان مبالغه )٤(دانند می ھود را نجسیر از ین غی، و بنا برا)٣(»است یروح نجس
رد کنگاه  یھودی ریبه غ یھودیاگر زن  :گوید می آنھاھای  از خاخام یکیه کاند  نموده

 یزیدر وقت خروج از حّمام چ یھودیاگر زن «: گوید می لیند. خاخام آرکد غسل یبا
 ریغ یسکا یا اسب و یر و یا خنزیا شاعر و یوانه و یا دیا االغ و ینجس مانند سگ و 

ه ک کند نمی وان است فرقیعمومًا ح یھودی ریند، و غکد دوباره غسل ید بایرا د یھودی

                                           
و برای تفصیل  ۳/۷۰طوسی: االستبصار  ۳/۱۷۹صدوق: من الیحضره الفقیه  ۵/۱۴۷وع کافی فر -١

 .۵۸۷-۲/۵۸۳این مجعوالت مراجعه شود به بذل المجھود فی مشابھة الرافضة للیھود 
 ابراھیم خلیل: اسرائیل والتلمود. -٢
 .۶۸و د. روھلنج : الکنز المرصود ص  ۹۷براناتیس: فضح اّلتلمود ص  -٣
 .۲۸و  ۲۵و  ۱۸/۲۴فر الوین: اصحاح س -٤
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وان یه از آن خلق شده است نطفه حک یا ، و نطفهیر بنامیا خنزیا االغ و یاو را سگ و 
 !)٢(اند ده شدهیوانات نامیھود در تلمود حی رینرو غیا و از. )١(»است

 عه یش -۲۴-۲
ز دارند، و یرآمیتحق یر خود نظریان راجع به غیھودیز درست به مانند یان نیعیش

ن ی، و آنقدر اشود می دھند روشن یه به مخالفان خود مک ین نظر آنان از خالل صفاتیا
 یتاب مھمکچ یست و ھیه قابل شمارش نکاد است یعه زیرشیان به غیعیشھای  اھانت

باشد. به طور مختصر آنھا  یھا خال نگونه اھانتیه از اکافت یتوان  یرا نمتب آنھا کاز 
و اعتقاد اند  مخصوص خلق شده و مخالفانشان از آتش خلق شده که از خاکمعتقدند 

عه یرشیه غکنیدھند و ا یح میوانات را بر آنھا ترجیبه نجاست مخالفان خود دارند و ح
 زنازاده ھستند.

از  یاز آن جمله مجلس اند. ردهکت جعل ین رواید چندن اعتقادات فاسیا یبرا
ه از مأل کم یده شده ایآفر کیان ما از خایعیما و ش«: گوید می هک کند می ابوجعفر نقل

 .)٣(»اند ده درست شدهیاه و گندیفاسد و س کیو دشمنان ما از خا باشد می یاعل
از آتش خلق  )اھل سّنت یعنی(ھا  یه: ناصبکآمده است  یگریت دیو در روا

عه) ھمه از آتش یش ریه مردم (غی: بقگوید می ابوعبدالله یگریت دیو در روا. )٤(اند شده
 .)٥(اندآتش خلق شده یو برا
گران یان بشر ھستند اّما دیعیه ابوعبدالله گفته است: شک کند می تیروا یاشیع

ر و یعه) خنزیگران (جز شید :هک گوید می ت صّفاریروا. )٦(ھستند یه چکخدا داند 
: با ابوعبدالله حّج نمودم، گوید می هک کنند می ر نقلیوانات ھستند، از ابوبصیگر حید

ت شوم فرزند رسول خدا، خداوند مغفرت یم به او گفتم: فدایه در طواف بودک یوقت
نه و یبوز ینیب یه مکھا  این ثرکر، ایابوبص یه: اکن مخلوقات را، پاسخ داد ید اینما

                                           
خاخام أربیل یکی از نویسندگان تلمود کتاب مقدس یھود می  ۶۸د. روھلنج: الکنزالمرصود ص  -١

 باشد.
 .۹۹براناتیس: فضح التلمود ص  -٢
 .۳۶، بصائرالدرجات ص ۱۱و  ۲۵/۸بحاراألنوار: مجلسی  -٣
 .۲۵/۹، بحار ۳۶بصائرالّدرجات ص  -٤
 .۴۰رالّدرجات ص صّفار : بصائ -٥
 .۲۷/۳۰، بحار ۲۹۰و بصائرالّدرجات ص  ۲/۳۶۴تفسیر عیاشی  -٦
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ش را به یرا خواند و دستھا یلماتکبه من نشان بده.  :: گفتمگوید می ر ھستند،یخنز
 .)١(»دم ...یر دینه و خنزید، من آنھا را بوزیچشمانم مال

وانات یز حیان نیعیدھند ش یح میھود ترجیر یوانات را برغیان حیھودیه کو ھمچنان
 سیاز عل هیاز محّمد بن حنف یدھند. چنانچه طوس یح میر مسلمانان ترجیرا بر سا

از سگ ھم بدتر  )یسنّ ( یده است و ناصبیافریه: خداوند بدتر از سگ نک کند می نقل
 ینیلک یتیو در روا. )٣(از ولد زنا ھم بدتر است یت ابوعبدالله: ناصبیو در روا. )٢(است

ت یو در روا. )٤(پس مانده آنھا را نجس دانسته است ین رفته و غذایبه نجاست مخالف
 .)٥(دی) دستش را بشوی(سنّ  یه پس از مصافحه با ناصبکدستور داده  یگرید

ان یعیر از شیل بر نجاست ھمه مردم غیدل یات ساختگین روایم اینیب یه مکھمچنان
ه مصافحه با آنان ک یتا حّد  کند می دایپ یشتریدر مورد اھل سّنت شّدت ب یدارد ول

ه مسلمانان ک ید. در صورتیدستش را بشوار کن یعه بعد از اید شیز ممنوع بوده و باین
و دست دادن و  ینیاست نه ع یرکان فکنجاست مشر یه حتّ کعه اّتفاق دارند یش ریغ

ْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا﴿ :گوید می ه قرآنکندارد بل یالکحسن رفتار با آنان نه تنھا اش  ﴾َوقُولُوا
 ین آراء قدمایه اکند کگمان ن یسک. و »دیگفتار نمائ یکیبا مردم به ن« ]۸۳[البقرة: 

 یو خارج )یسنّ ( یه ناصبکن قول رفته است یز بر ھمین )٦(ینیه خمکعه است، بلیش
از  یا نگارنده در اّول انقالب به اّتفاق عّده ین رو وقتید نجس ھستند، از ھمیبدون ترد

ه کم یدانست یم با ما مصافحه ننمود و در آن موقع نمیدارش رفتیشان در قم به دکیھم
 ل به نجاست ماست!!قائ

 یازیه نکم است یارزش و مخالف عقل سل یھود آن قدر بیعه و ین آراء پست شیو ا
 .)٧(ببرد یآنھا پ یارزش یتواند به ب یم ینیم، و ھر عاقل و متدینیب نمی به رّد بر آن

                                           
 .۲۷/۳۰و بحار  ۲۹۰بصائرالّدرجات ص  -١
 .۲۷/۲۲۱و بحار  ۲۷۹أمالی الّطوسی ص  -٢
 .۲۷/۲۳۶، مجلسی: بحار ۲۵۱: صدوق: ثواب األعمال ص ۱۸۵برقی : المحاسن ص  -٣
 ۱۴و  ۳/۱۱فروع کافی  -٤
 .۳/۶۵۰أصول کافی  -٥
 .۱/۱۰۷خمینی: تحریرالوسیلة  -٦
تواند به کتاب بذل المجھود مراجعه نماید  اگر کسی خواستار تفصیل بیشتر دراین مورد باشد می -٧

 .۶۲۸-۶۲۲ص 
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از  یارد براک ینه و حقد نمکیان مسلمانان جز یه در مکآور  ات تفرقهین روایا یآر
ه کن منجالب یه خود را از اکان است یعیاسالم جعل شده است و بر شن بردن یب

ه مخالف قرآن و عقل کرا ھرچه  شان ساخته است نجات دھند، ویعه برایت شیروحان
 ندارند.یاست دور ب

 گران: یه با دیاربردن نفاق و تقکعه در به یھود و شیتشابه  -۲۵
 ھودی -۲۵-۱

ز ی، و خداوند نباشد می امیم األیھود از قدیاصل معمول در نزد  یکو نفاق  ییدو رو

واْ َعلَۡيُ�ُم ﴿ هکآنھا فرموده است  ۀدر قرآن دربار �َذا لَُقوُ�ۡم قَالُٓواْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡواْ َعضُّ
نَاِمَل ٱ

َ
م، و یمان آوردیا :گویند می نندکه شما را مالقات ک یوقت« ﴾ۡلَغۡيِظ� ٱِمَن  ۡ�

ه یشب یگریات دی، و آ)١(»گزند یه شما انگشت خشم میبر عل نندیه خلوت گزک یھنگام
ھود ی یین دورویقتًا از ایــم در مـورد آنان آمده است. انسان حقیرکه در قــرآن ین آیا

ون یه روحانکم ینیب یم و مینک یتب آنھا مراجعه مکه به ک ین وقتیک، لکند می تعّجب
اشته و خوب جلوه کان آنھا یرا من صفت زشت یسندگان تلمود، ایآنھا مخصوصًا نو

 اند. شمرده ینیه آن را واجب دکو بلاند  داده
ند تا کبه محبت  ھود تظاھری ریه با غکھودی مجاز است ی«ه: کدر تلمود آمده است 

 یکیو . )٢(»ش داشته باشدیت و آزار برایت بد و اذیاز شّر او در امان باشد و در باطن ن
 یعنی( ز است و انسانینفاق جا«: گوید می باشد می شایبا ه خاخامکسندگان تلمود یاز نو

ت ید، اگر ترس اذیاذب به او بنماکمحّبت  یافر موّدب بوده و اّدعاکتواند با  یم )یھودی
ه با کھود حّق دارد ی«ه: کاز تلمود آمده است  یگریو در نّص د. )٣(»او را داشته باشد

ه از عداوت و ضرر ک یه مادامکست یروا ن شیب دھد و براید و او را فریافر تقّلب نماک
و خاخام . )٤(»ز است ....ین صورت نفاق جایر ایترسد، به او سالم بدھد در غ یاو نم

ن در یند تا اعتبار و ارزش دکخود را ظاھر  یقید قصد حقیھود نبای«: گوید می )باکیا(

                                           
 .۷۶و بقره  ۴/۳۲۳و تفسیر ابن کثیر  ۸و مجادله:  ۶۱و نیز نگاه شود به مائده:  -۱۱۹آل عمران:  -١
 .۸۰ء ص عبدالله التل: جذور البال -٢
 .۷۰د. روھلنج: الکنز المرصود ص  -٣
 .۶۹ابراھیم خلیل: اسرائیل والّتلمود ص  -٤



 ١٨٣  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

آن  اند را روا دانسته ه نفاقک یھود وقتیان یو روحان. )١(»ن نرود!یھا از ب ه ملتینزد بق
ه: کن در تلمود آمده است یو بنا برا اند، شمرده ینینموده و واجب د یاله شرعکرا 
ند و کت کمکد: خدا یتواند به او سالم بدھد و بگو یرد مکمالقات  یاگر با اجنب یھودی«

ون یت روحانیدر وص .)٢(»او را داشته باشد ۀه قصد مسخرک یت بدھد به شرطکبه تو بر
د یه جشن عیه اھل آن قرک یدیو د یشد یا هیاگر داخل قر«ه: کھود آمده است ی
نموده و خشم  یت با آنھا نموده و اظھار خوشحالکد تظاھر به مشاریرند، تو بایگ یم

 یتوانست برا یھودیاگر «ه: کدر تلمود آمده است  یو حتّ  )٣(»ینکخودت را پنھان 
تواند  ین آنھا درآمده است، میه او به دکند کاّدعا  )ھودی ریغ یعنی(ب بت پرستان یفر
 . )٤(»ندکب یارکن یچن

ه کاند  روانشان به آنھا دستور دادهیشتر پیب بیفر یھود برای )اخام(خون یو روحان
. در تلمود آمده شود نمی متوّجه آنھا یچ گناھیتوانند به دروغ قسم خورند و ھ یم

 )٥(»ه مّلت ھایقسم بخورد، مخصوصًا با بقه به دروغ ک باشد می روا یھودی یبرا«است: 
خود را در معرض خطر  یھودیست قسم بخورد و برادر یتواند به دروغ ب یم یھودی«و 

 .)٦(»قرار ندھد
 عه یش -۲۵-۲

ن ی، و منزلت اباشد می هیمسلمانان تق هیان و بقیعین شیب ید اختالفیاز عقا یکی
ه: کاند  ردهکه از امام جعفر صادق نقل ک باشد می پست در نظر آنان چنان مھم ۀدیعق
و از  )٧(»مان نداردیند اکه نیه تقک یسکن پدران من است و ین من و دیه، دیتق«

ن یند دکه نیه تقک یسکه است و ین تقینه دھم د«: گوید می هکاند  ردهکابوعبدالله نقل 

                                           
 .۷۵الکنز المرصود ص  -١
 .۷۱الکنز المرصود ص  -٢
 .۱۲۶فضح الّتلمود ص  -٣
 .۱۳۳فضح الّتلمود ص  -٤
 .۶۳۹ -۶۳۶: بذل المجھود ص  ۷۷ابراھیم خلیل: اسرائیل والّتلمود ص  -٥
 .۹۵الکنز المرصود ص د. روھلنج:  -٦
 .۲۵۵و برقی: المحاسن: ص  ۲/۲۱۹أصول الکافی  -٧
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و از . )١(»نیذ) و مسح بر خفّ یز است جز در آب انگور (نبیه در ھمه چیندارد، و تق
ه یتر از تق ش من محبوبیپ یزین چیه در زمکبه خدا قسم «ه: کاند  ابوعبدالله آورده

ند خداوند که نیه تقکھرکس  ودھد  می ند خداوند او را رفعتکه یه تقکھرکس  ست،ین
و . )٣(دانند ینماز م کند او را مثل تارک که را تریه تقک یسکو . )٢(»دھد یاو را ذّلت م

ن یتر ست؟ گفت: عالمکین فرد یتر املکده شد: یه از او پرسکاند  ردهکاز امام باقر نقل 
 .)٤(هیآنھا به تق
ه، یف تقیدھد، و اّما در تعر یان نشان میعیان شیه را در میات منزلت تقین روایھمه ا

 تمان اعتقاد در آنکنمودن حّق و یه مخفیتق«: گوید می دیعه، مفیخ شیش
 .)٥(»...باشد می

 نیه تظاھر به موافقت با مخالفان در دیّ مقصود از تق«: گوید می یوسف بحرانیو 
ه کرا  یه انسان قولکنست یه ایتق«: گوید می ینیو خم. )٦(»، به خاطر ترسباشد می

ه کنیزان شرع است تا ایه مخالف مکانجام بدھد  یا عملید و یت است بگویمخالف واقع
ه یتواند تق یاگر توّقع ضرر داشت م یا حتّ یو . )٧(»ندکخود را حفظ  یمال و جان و آبرو

 .)٨(ندک
ان راجع به یعیه شک ییرناکه تمام بوق و ک شود می ات روشنین روایاز تمام ا
 ست.یه نیدھند جز نفاق و تق یسر م یوحدت اسالم

باشد، از یجا به آن نکھر  :گویند می موارد است و ۀان در ھمیعیه در نزد شیو تق
ه خداوند به ک کند می تیروا ینیلکن یو بنابرا. )٩(رده استکحالل آن را  خداوند

                                           
 .۲۵۹و برقی: المحاسن/ ۲/۲۱۷کلینی: أصول کافی  -١
 .۲۵۷برقی ص  -٢
 .۳۲۰عبدالله شبر: األصول األصلّیة ص  -٣
 .۳۲۴عبدالله شبر: األصول األصلّیة ص  -٤
 .۱۱۵مفید: تصحیح االعتقاد: ص  -٥
 .۱/۲۰۲الکشکول  -٦
 .۱۴۷کشف األسرار ص  -٧
 .۱۱۰حسین ن محّمد عصفور: األنوارالوضیة فی العقائد الّرضوّیة ص  -٨
 .۲۵۹المحاسن ص  -٩



 ١٨٥  فصل سوم: وجوه تشابه عقیدتی بین یهود و تشّیع

توانند قسم بخورند و از  یبه دروغ م ی، حتّ )١(ه عبادت نشده استیمثل تق یزیچ
ه به ک یسکه واجب است و یه در وقت تقیاستفاده از تق«ه: ک کنند می تیابوعبدالله روا

 .)٢(»ندارد یند گناھکرا برطرف  یدروغ قسم خورده تا ظلم
ه شامل کافته یان توسعه یعیان شیذب و نفاق چنان مکه و یب دائره تقین ترتیبد

توانند قسم  یه به دروغ مک یده است تا حّد یز گردیمتعّدد ن یھانماز و روزه و عبادت
 نیب یدارد؟ و چه فرق یان فرقیھودیه یان با تقیعیه شیا تقیبه قرآن و خدا بخورند. آ

ز بدتر یاز علماء آنھا را از منافقان ن یه گروھکو منافقان وجود دارد؟ بلھا  این
معتقدند ھا  این پندارند اما یحّق نم کند می یه مخفکه منافق آنچه را کچرا  اند، دانسته

 کند می از امام صادق نقل یه طوسک یرد، تا حّد ک یه مخفیبا تق شود می ه حّق راک
ه سرشت و فطرت او نگردد، از ما کنیرا لباس خود قرار ندھد تا اه یه تقک یسک«ه: ک
 .)٣(»ستین

 . )٤(»ه سپر مؤمن استیتق«و 
ان روشن یھودیان و یعین شیب یعه با ناحّق، تشابه مھّم یش کات و سلوین روایاز ا

عه) غالبًا در یھود و شیقوم (ھردو  هکن اعتقاد زشت آنست یگردد. و عّلت و سبب ا یم
را اختراع  ین روش روباھین ایو بنا برااند  ستهینت زکخ در ذّلت و مسیطول تار

 ۀدین عقینش ایگز یگر برایتا در برابر قدرت مسّلط در امان باشند. موجب داند  نموده
ه مجبور بودند مذھب خود را کو از آنجا  باشد می ان، مذھب آنھایعیفاسد توّسط ش

ن یدانند ا یه ھمه مک یدر صورت اند، نمودهه و نفاق را اختراع یتق ۀینند نظرک یمخف
ه یچگاه تقینموده و ھ یه ھمواره حّق را علنکاء است یردار و روش انبکروش برخالف 

ه را با یان، نفاق و تقیعیھود و ھم شیم ھم یدیه دکه ھمچنانیکدر صورت اند، ردهکن
ھا  ن روشیا ۀشمرند، ھم یز میقسم دروغ را جا یدانند، و حتّ  یمخالفان خود الزم م

 است. یکید ین عقایه مصدر اک کند می ثابت

                                           
 .۲/۲۱۹أصول الکافی  -١
 .۲/۲۱۹أصول الکافی  -٢
 .۲۲۹أمالی الّطوسی ص  -٣
 .۲/۲۲۰أصول الکافی  -٤
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َ ٱإِنَّ ﴿ است: یکیگروه ھردو  موضع قرآن نسبت به ۡلَ�ِٰفرِ�َن ٱوَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَجاِمُع  �َّ
 را در جھّنم جمع یافران و منافقان ھمگکخداوند « ]۱۴۰ :[النساء ﴾١٤٠ِ� َجَهنََّم َ�ِيًعا 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِِق�َ ٱإِنَّ ﴿ و »کند می ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
منافقان در پست « ]۱۴۵[النساء:  ﴾�َّارِ ٱِمَن  ۡ�

ان نفاق یھودیه کنست یرد اکر کد ذیه باک یا تهکن نیک. ل»ن درجات جھّنم ھستندیتر
نه ین زمیان در ایعیش یعنی اند. واجب دانستهآن را  انیعیاند اّما ش را فقط مباح دانسته

شتر یان بیعیخطر ش :هک گویند می اسالم ین علمایو بنابرا اند. سبقت گرفتهان یھودیاز 
قرار داده و  ینیپوشانده و آن را مبدأ د یه نفاق را لباس شرعکگران است چرا یاز د

 .)١(اند دانسته یواجب شرع
 ۲۸ ۀیاز آنھا در آ یکیه که را مجاز دانسته است یم فقط در دو مورد تقیرکقرآن 

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ آل عمران گفته شده است: ۀسور
َ
أ

ِ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱ َّ�  ۗ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ مؤمنان « ﴾ِ� َ�ۡ

وند او با خدا یند پکن یچنھرکس  و رندینگ یمان به دوستیاھل ا یسوا ،افران راک
ز یشان پرھیند و) از اکد یشان شما را تھدیاز جانب ا یه (خطرکگسسته باشد، مگر آن

افران اظھار که اگر مؤمنان به ک یطیدر شرا یعنی .»د)...ید (و بترسیداشته باش
داده  یتظاھر به دوست ۀرند، قرآن اجازیگ ینند در معرض خشونت قرار مکمسالمت ن

ِ ﴿ :باشد می سکنحل منع ۀسور ۱۰۶ ۀیگر در آیست. مورد دا ِ ٱَمن َ�َفَر ب ِمۢن َ�ۡعِد  �َّ
ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ  ۦٓ إِيَ�ٰنِهِ 

ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ فر کمانش به خدا یه بعد از اکھر آن« ﴾ۡ�ِ

ه ک »باشد مانیه در جبر بوده و قلبش مطئمن به اکورزد (خشم خدا بر اوست) مگر آن
ه کنند کنجه کرا ش ینجه است، مؤمنکط شیاسر) در شراین مورد (به مانند عّمار یا

 د.ین نماکینجه تمکاز ش یخالص یه او براکستم، خدا اجازه داده یمسلمان ن :بگو
 ج ویه ترویان به عنوان تقیعیات شیه رواکه دو مورد فوق با آنچه کمشّخص است 

ر ییه تغیام خدا را از تقکه اّدعا دارند أئّمه احکژه یبه ونند، متفاوت است. ک ع مییشا
 هیتق ینکارشک یان برایعینند! به عالوه شکوت کس توانستند میه کدادند درحالی  یم

 ب به خود!ینه از ترس آس کنند می

                                           
 .۶۶۱و  ۶۶۰بذل المجھود ص  -١
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 ینتایج این بررس

ه کست یم بد نیا دهیق رسیو تحق ین بررسیت ایبه نھا یه به فضل الھکحال 
 م: ییرنماکآن را به اختصار ذ یامدھایپ

م با اسالم عاجز شدند، یمستق ییارویه دشمنان اسالم از مواجھه و روک یوقت -۱
ش گرفتند تا از درون اسالم و به نام اسالم با آن مبارزه یله را پیر و حکراه م

 نند.ک
از  یکچیاو ثابت است، و ھ یخیه وجود تارکبود  یاسیت سیشخص یکابن سبأ  -۲

ار کعه و نه از أھل سّنت، اّما سبب انینه از شاند  ردهکن ینفن را آ میقد یعلما
 ست.یعه جز فرار از عار نیاز معاصران ش یبعض

ه کابن سبأ را آورده، بل ۀف بن عمر درباریسھای  تیه رواکست ین یتنھا طبر -۳
ز وجود ین یق طبریر از طریغ یگریف بن عمر از ابن سبأ از طرق دیات سیروا

 .یو ذھب یالمالق ییحیر و محّمد بن کق ابن عسایطر دارد، مثًال از
 ران ابن سبأ اّدعاکه منکچنان(ست یف بن عمر تنھا مصدر أخبار ابن سبأ نیس -۴

ابن سبأ وجود دارد  ۀف درباریات سیر از روایغ یگریات دیه رواکبل )کنند می
 .کند می ه وجود او را ثابتک

رفض و  یقیه او مؤّسس حقکنیعه و ایش ۀجاد فرقینقش عبدالله بن سبأ در ا -۵
ن موضوع اعتراف یعه به ایبزرگ ش یست و علمایار نکقابل ان باشد می عیتش
  اند. ردهک

اند  ر شدهکھود را متذیان و یعین شیخ تشابه بیه در طول تارکاھل سّنت  یعلما -۶
ھود و یتب دو مذھب (که در که آنچه را کبل اند، ان ننمودهیعیبه ش یظلم

 اند. ان نموده و نشان دادهیب عه) وجود داردیش
ه کوجود دارد،  »تیوصا«عه در موضوع یھود و شین یه بک یتشابه بزرگ -۷

ت نموده و یبه خالفت وص یبر عل صپندارند خداوند بعد از محّمد می انیعیش
ت نموده، از جمله یوشع وصیبر  ÷یه خدا بعد از موسکده دارند یان عقیھودی

 .باشد می در دو مذھب کمشتر ۀیانگر روحیه نماکست یموارد
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و در عھد اند  ان گرفتهیھودین از یمسلم ۀفیخل یرا برا »یوصّ « ۀان واژیعیش -۸
 م وجود نداشت.کحا یبرا ی ن واژهین چنیراشد یخلفا

ومت در گروه کو ح یعه در حصر امامت و پادشاھیھود و شین یامل بکتشابه  -۹
دانند و  یآن آل داود مومت را از کان حیھودی، در خور توّجه است. ینیمع
 ن.یان از آن آل حسیعیش

 ومت رّد نموده و بطالنکح ۀان را درباریعیھود و شیخ پندارھای یت تاریواقع -۱۰
رون یومت از آل داود بکه حکان (یھودی ۀرده است. برخالف گفتکثابت آن را 

 ی، و بر خالف اّدعاکند نمی ومتکح یسکه از آل داود کرود) قرنھاست  ینم
س از آل کچیقرار داده، ھ سنیومت را در آل حسکه خداوند حکان یعیش

 د.یومت نرسکبه ح سنیحس
ان وجود یعیمورد پندارش ین مھدیھود و بیح دّجال ین مسیه بک یتشابه بزرگ -۱۱

، قابل کنند می امیه بدان قک یت خروج و أعمالیفکیدر صفات و  یدارد، حتّ 
 توجه است.

خواند، با  یخدا را م یموعودشان با زبان عبران یه مھدکان معتقدند یھودی -۱۲
ھارون  ی، قباشود می خارج یموس ی، با عصاکند می ھود شھرھا را فتحیتابوت 

د را ین عقایز ھمیان نیعی، و شکند می مکم آل داود حکپوشد، و به ح یرا م
 ظھور امام دوازدھم خود دارند. ۀدربار

ده در ین عقیه اکدھد  می رجعت، نشان ۀدیعق عه دریھود و شین یاّتفاق ب -۱۳
 رده است.کت یعه سرایبوده و سپس به ش یھودیاصل 

ف نمودند و یان تورات را تحریھودی: یتب الھکف یعه در تحریھود و شیتشابه  -۱۴
داشته و  یفاتیتاب خدا تألکف یه در مورد تحرکھستند  ی ان تنھا فرقهیعیش

 اند. قرآن نمودهف یح به تحریآنھا تصر یاز علما یاریبس
ن یف در قرآن ایعه به تحریف در تورات و اعتقاد شیھود به تحریسبب اعتقاد  -۱۵

 در آنھا وجود ندارد. یومت آل ھارون و امامت آل علکه حکاست 
ه قرآن به آن کردند ک یرویھود پیف قرآن از اسلوب یان در تحریعین شیھمچن -۱۶

ختن حق یباطل آن و آمل یآن و تأو یف سخن از معنایرده است: تحرکگوشزد 
 با باطل و ...
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ه تمام کاند  و اندوه و بداء به خداوند داده یمانینسبت پشھردو  عهیھود و شی -۱۷
 است. ین باورھا اھانت به ذات مقّدس الھیا

ننموده،  یت اعتدال در محّبت و دشمنیه رعاکعه یھود و شیه در یمشابھت رو -۱۸
ھرکس  د نسبت بهیدرحّب و بغض شدو ھمواره اند  انصاف و عدالت را نشناخته

 روان دو مذھب است.یدر پ یات روحکانگر اشترایقرار دارند، نما یو ھر مطلب
ت و یاز اھل ب یعه راجع به بعضیش یه غّلو امروزکبود  یسکن یابن سبأ اّول -۱۹

عه بدان یبزرگ ش یه علماکو طعن بر صحابه را بنا نھاد، چنان صامبریپ
 اند. ردهکاعتراف 

خود و  یتقّدس برا یدام مّدعکه ھر کنیھود به ایعه و ین شینظر باّتفاق  -۲۰
ق یر خالیاز سا یا جدا بافته ۀه تافتکده دارند ینجاست مخالفانشان بوده وعق

 باشند، در خور توّجه است. یم
، و شود نمی داخل بھشت یسکه جز آنھا کاند  یھود مّدعیعه و یدام از شکھر -۲۱

ه آنھا برتر از کنید و ایآفر یرا نم ین ھستیند اند خداوبود نمی ه اگر آنھاکنیا
 افر و اھل آتشند.که ھستند و مخالفانشان کمالئ

 دانند. یر خودشان را حالل میعه مال و جان غیھود و شی -۲۲
ر و یوانات (سگ و االغ و خنزیح ۀعه مخالفانشان را در زمریھود و ھم شیھم  -۲۳

 رند.یگ ی...) در نظر م
ت یاش منحرف ساخته و ماھ یرا از موضع درست قرآن »هیتق«عه یھود و شی -۲۴

ش یداین سبب پینند، و اک یروشن نم یزیطنت آمیخود را به صورت ش یاصل
ن خود یب یه حتّ ک یان آنھا شده است تا حّد یدر م یسّر  یھاکاحزاب و گروھ

 .)١(کنند می هیتق

                                           
بذل المجھود فی إثبات مشابھة الّرافضة للیھود: عبدالله  برای تفصیل بیشتر مراجعه شود به: -١

 .۶۸۰-۶۷۳جمیلی ص 





 
 

 :فصل چهارم
 مهدی موعود یا مهدی موهوم؟

چ یلمه حرف نزده و ھک یکه کد یآ موھومی بدست می الی ویچه حجتی از حجت خ
ات مجعول یچ حجتی جز مشتی روایده است، بر وجود خودش ھیرا ند س ھم اوک
ه اسالم را به کل تنھا مذھبی در آورده است کعه را به شیات شین روایه اکست؟، ین

 ،دھد یش میل نماکن شیتر ن و مسخرهیتر زشت
خود داده  ۀبه ائم سیکه صفات الھی را کان یخ ادین در تاریو چه دزدی شگفتر از ا

 ن ھستی بشمارد؟ یم بر ذرات اکرا حا آنھا و

 ا مهدی موهوم؟یمهدی موعود 

بـه  )١(آقـای منتظـریھای  بررسی پاسخ و تیخرافات روحان ۀمینگاھی به عمود خ
 .د در مورد امام زمانیتر مسعود امکآقای دھای  پرسش

 مقدمه 

  تفاوت بزرگ آن با مھدی موعود امام زمان و ۀید در فرضیترد
 ان!یھودیموعود  ح منتظر ویصفات مس -۱
 مردگان ۀنجکش *
 به بردگی گرفتن آنھا  ھود ویھا بخاطر  ملت ۀقصاص ھم مه وکمحا *
 شتن دوسوم جھانک *
 ھودیح مورد پنداریانعام در عھد مس رات ویاد خیازد *
 ھودی ح مورد پنداریومت مسکروش ح *

                                           
این مقاله درواقع نامه ای بود به آقای منتظری که برایش فرستاده شد و در جواب وعده داده شد  -١

 باشد از جواب خبری نشد که نشد! جواب بدھند ولی تا حاال که بیشتر از دو سال میآن را  که
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 ھودی ح مورد پنداریتشابه آن با أعمال مس رفتار امام زمان و صفات و -2
 خواند! یامام زمان خدا را با زبان عبری م *

 ان از ھمه جا!!یعیام قائم و جمع نمودن شی* ق

 ب مسجد الرسول!یمردگان و تخر ۀنجکامام زمان و ش *

 ش یقتل اعراب مخصوصا قتل قر امام زمان و *

 شتن دو سوم بشر!ک امام زمان و *

  مسجد النبی مسجد الحرام و عبه وک ۀب خانیتخر و امام زمان مورد پندار *

 دیمی جدکح نی نو وید تابی نو وکدعوت به  امام زمان و *

 ھود!یام امام زمان با تابوت یق *

 سنگ موسی! الی ویالی برای امام زمان خیآب خ ر ویھای ش چشمه *

 م آل داودکح امام زمان و *

 امام زمان ساختگی ن مھدی موعود ویق بیتفاوت عم *

 هیامام زمان امام ھود ویح دجال یمس ردارک تشابھات رفتار و *

 ھودیح دجال یرد بر مس *

 ه در مورد امام زمانیامام رد بر باور *
 ن امام زمان یأوال: عدم ثبوت والدت ا

 الیین مھدی خیبت ایھودگی غیدوم: ب
 ن موھوم صورت نگرفته استیچ منفعتی از وراء ایسوم: ھ

ن معدوم را جعل یوالدت ا را ساخته و کن دروغ خطرنایه ایت امامیچھارم: چرا روحان
 ردند؟ک

ن یه به نام دکدر واقع نقد تمام خرافاتی است  تیه نقد مبادی روحانیکآنجائ از
ه پاسخی مثبت به در کنیزدودن آن نه ا نقد و ما وجود دارد، و ۀجامع ن اسالم دریمب

ان یروشنگری مھمی در م ن ویان به دیه خدمتی شاکبل باشد می دیخواست آقای ام
ھا  ن پاسخیی از ایکخی یتار ۀشیخواھم به رینجانب مین این ھم ھست، بنابراینیمتد

 ۀقرآنی آن در واقع ھم خرافات بوده و بررسی علمی و ۀمیه در واقع عمود خکبپردازم 
 کند می دیز از سالحی خلع یرا ن ھا ن افسانهیپرده داران ا ده ویخرافات را برچ ۀمیخ
 اند، دمار از روزگار مردم در آورده رده وکومت کبر جامعه ح ه به نام آن بر آراء مردم وک
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زان علمی بحث و بررسی اسناد یھا با م ن پاسخیه اکست یمناسبت ن لھذا بیو 
ا ی ت داشتن ویده شود تا حقیج بوده سنجین رایان مسلمیه در مکدتی یعق خی ویتار

ی برای قبول خبر ین دستور طالیم ایه از قدک رانگری آن روشن شودیو توطئه بودن و

ه اگر مدعی ک« »ذا كنت ناقال فالصحةإوذا كنت مدعيا فالدليل إ«ه کج بوده است یرا
تت را یدرستی روا اگر ناقل آن ھستی صحت سند و لت را نشان بده ویزی ھستی دلیچ

 .»نکثابت 
تاب آسمانی خود کرا از  نی خودید معتقدات دیه ھر مسلمانی باک است واضح پر و 

به قرآن ت الھی منحصر ید چون ھداین است أخذ نمایه تنھا حجت الھی برزمکقرآن 
 :فرماید می ن قرار داده است، ویراھنمای مسلم لھذا خداوند قرآن را ھادی و است، و

ِ ٱقُۡل إِنَّ ُهَدى ﴿ خود  و »ت خداوند استیت فقط ھدایعنی ھدای« )١(﴾لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو  �َّ

ۚ ﴿ رده است،ک یروی میز از آن پیامبر نیحضرت پ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
 .]۵۰[األنعام:  ﴾إِۡن �

﴿ � ِ�ّ تَّبُِع َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ِمن رَّ
َ
َمآ � سی بر مردم حجت کاء یه بعد از انبکاز آنجا  و )٢(﴾قُۡل إِ�َّ

 .ستین
ل یتأو ات ویف آیست مگر بزور تحریذائی نکن امام زمان یچ خبری از ایدر قرآن ھ

در اخبار آحاد راجع به  اما آنچه ه در واقع جنگ با قرآن است، وکه یآن بروش باطن
آن را  هکعه یت شیچ ارتباطی با امام زمان ساخت روحانیمھدی موعود آمده است ھ

ه راجع به کآلت دست خود جھت گمراھی مقلدانش قرار داده است ندارد، بل
رم عمل کن رسول ایه به دکحضرت رسول خواھد بود، ۀیه از ذرکاست  )٣(مصلحی
ه مفصال که مدعی آنست یتب امامکه کاورد آنچنانیبن تازه یه دکنیرد نه اکخواھد 

 .خواھد آمد

 امام زمان و تفاوت بزرگ آن با مهدی موعود ۀید در فرضیترد
                                           

گاھی بیشتر در این ۷۱و انعام/  ۱۲۰بقره/ -١ کتاب (تضاد مفاتیح  ۀتوانید به مقدم مورد می برای آ
برقعی مراجعه نمائید که برای اولین بار و آنھم در خارج از ایران در  ۀالجنان با قرآن) تألیف عالم

 ) www.aqeedeh.com) و(g.ukwww.isl.orشود. ( اینترنت گذاشته می
 ».کنم شود پیروی می بگو: من ھمانا فقط از آنچه به من وحی می«ترجمه:  ۲۰۳األعراف:  -٢
در صورتیکه این امام زمان مورد پندار ھمچنانکه در صفحات آینده از خالل اعمال خواھیم دید  -٣

 باشد. یبزرگترین مفسد تاریخ م

http://www.isl.org.uk/
http://www.aqeedeh.com/
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م از ید نبوده تا بخواھیاصل وجود امام زمان مورد ترد« ه:ک گوید می آقای منتظری
 کند می داللت هکنی یبراھ ۀلیه بوسکنیم، عالوه برایراه نواب چھارگانه آن را اثبات نمائ

اخبار متواتره  ۀلیرسد بوس یھا به اثبات م زمان در ھمه اعصار و )١(برلزوم امامت عامه
ت شده ین روایقیق فریاز طر نقل شده و †)٢(نیمعصوم ۀائم رم وکامبر ایه از پک

دربارۀ  سنی عه ویاز طرق ش )٣(ثیش از سه ھزار حدیب رسد، و یبه اثبات م است و
 موجب قطع و ه اجماال در حد تواتر است وکای  است به گونهآنحضرت در دسترس 

 سند احمد بن حنبل و ح مسلم وینه به صحین زمید در ایتوان یباشد، شما م ن مییقی
بت نعمانی، یغ تب اھل سنت وکسنن ابن ماجه از  و )٤(ننزالعماک جامع الوصول و

مراجعه  عهیتب شکبحار مجلسی از  ن صدوق ویمال الدکخ طوسی، یبی شیغ
 .»د..ییفرما

اری کبیفر س ویه و تلبیرا آقای منتظری از سر تق ھا ن سخنیه اکدانم  یمن نم
د بر امام یخبر است؟ اما در مورد ترد گران بیید ۀشیاند ا واقعا از آراء وی گفته است؟ و

ای  خرافهآن را  ست ویرفته نیچ مذھبی اصوال پذیه در ھکافی است کن یزمان ھم
ه یر تقکه دست مکه است و ھمگی متفقند یه مخصوص امامکدانند  یش نمیب کمضح

ش ین نظام بقول بانیه اآلن ایکن از آنجائیکپرداخته است، ل ساخته وآن را  شگانیپ
ت ین شخصیاس چنیق ن آراء را جدی گرفت، وید ایشور امام زمان است باک نظام و

                                           
این امامت عامه ربطی به امامت افراد معینی ندارد بلکه امامت ھمگانی و مشترک است یعنی ھر  -١

مؤمنی حق دارد با کار و کوشش و بنا به استفاده از استعداھای خدادادیش کاندید امامت و 

لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما  ۡجَعۡلَناٱوَ ﴿ آنھا آموخته است که از او تقاضا نمایند کهه رھبری گردد و لھذا خداوند ب
 ».بارخدایا ما را امام تقوی پیشگان قرار بده« ﴾٧٤

تواند معصوم باشد و ادعای عصمت بر غیر از پیامبران  کسی نمی بعد از پیامبران وحی قطع شده و -٢
 فرماید: من باال تر از این نیستم که اشتباه و خطا نکنم غلوی بیش نیست و خود حضرت علی می

 نھج البالغه. ۲۱۶ۀخطب
گردد و این عوام فریبی ھمچنان در میان روحانیون امامیه  دروغ که باکثرت روات راست نمی -٣

رواج دارد که برای ترساندن مردم و در واقع فریب آنھا به تعداد روات میافزایند که مثل چھل 
خمینی را در ماه دیدند رمند مگر چند ملیون تھرانی نگفتند که: عکس  کالغ که بایک کلوخ می

 آیا این دروغ بخاطر کثرت دروغگویان و فریب خوردگان شیطان راست شد؟
اسماء این کتب که احتماال اشتباھی چاپ شده است عبارتند از: مسند احمد نه سند احمد و  -٤

 جامع األصول نه جامع الوصول و کنزالعمال نه کنزالعمان و غیبة طوسی نه غیبی.
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ستند یم نکز یھدی را نث میحتی احاد ست، ویش نیری بکث مھدی میموھومی با احاد
م شرعی کس محایرئ از آنجمله مفتی سابق و اند، را رد نموده آنھا رفته ویه نپذکسانی ک

ال مهدي ينتظر بعد النبي خري «فی دارد به نام ید آل محمود تألیخ عبدالله بن زیقطر ش

 :گوید می ه در آنک، »د به انتظار مھدی نشستیرالبشر نبایامبر خیبعد از پ« »البرش
 انی جنجالی بپاکم ھرزمان و ه درکان ھستند یعیمھدی موھوم ش ۀسبب نشأت خراف

ث یاحاد :گوید می هکن بر خالف ادعاء منتظری است یا بند، ویفریعوام را م و کنند می
ان اھل یعنی حتی در میه است، ین متفق علیقین فریح مسلم و بیامام زمان در صح

ه مھدی موعود کنیم از این، بگذریقین فریب ست تا چه برسدیه نیز متفق علیسنت ن
تاب کخ عبدالله در یش جواب است، و سؤال و ر از امام زمان مورد بحث ویاصوال غ

ه کقی است یمھدی ھمان منصور دوان :هک گوید می بعضی از اخبار :گوید می ورکمذ
اسی یسھای  برنامه و اند، ث دست داشتهینگونه احادیوضع ا ا بنی عباس در جعل ویگو

 ،)١(کند می ی را روشنین دروغھایآنھا تقاضای چن
 ی ازیکه کات امام زمان یم از روایبگذر(ث مھدی یه احادک دانشمندانی اما 

جعل  ذب وکلی کبطور  را )خ اسالم استین دروغھا درتاریترکن وخطرنایبزرگتر
بواألعلی مودودی أستانی موالنا کمعاصر پا و ریستند، مثل دانشمند شھیم نکاند  دانسته

عالمه  خ عبدالرحمن ابن خلدون ویتار ۀان گذار علم فلسفینب ر اسالم ویرخ شھؤم و
 ه وکیبزرگ مال ۀامام شاطبی از ائم ه ویمیسالم ابن تخ اإلیم شاگرد بزرگ شیابن الق

ن یای امام محمد عبده خواندن ایی از وصایکه کتاب الموافقات در اصول فقه کصاحب 
امام  قطنی و امام دار و ۸ص  ةسالمیالمعارف اإل ةوجدی در دائرد یفر تاب است، وک

 .)٢(گر...یاری دیبس د رضا ویعالمه محمد رش ذھبی و

                                           
 .۷تظر بعد النبی خیر البشر ص ال مھدی ین -١
ای خمینی بوده و از احفاد امام رضا  مصلح فقید عالمه آیة الله ابوالفضل برقعی که ھم مدرسه -٢

تألیف مستقلی دارد بنام بررسی علمی در احادیث مھدی که در آن سه جلد این مورد  باشد در می
بررسی کرده و ضعف آن احادیث را  باشد کتاب بحار مجلسی را که در مورد امام زمان مزعوم می

حتی با معیار مذھب امامیه و مخالفت آنھا را با قرآن ثابت کرده است که اینجانب این کتاب را به 
کتب ایشان به غیر از فارسی زودتر چاپ شود چون تمام  ۀام و شاید مثل بقی عربی ترجمه کرده

آن کتاب در  ۀتوانید به مقدم باشد، می یکتب اصالحی ایشان در ایران امام زمانی! ممنوع النشر م
 موارد مذکور مراجعه بفرمایید.
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ن یاق بفی اتیکست؟ یواھی ن ل ویدل یادعاء آقای منتظری بھردو  ن ھمهیا با ایآ
 هیفرض عنی مھدی ویی دانستن دو موضوع متفاوت یکگری ید واین مورد  ن دریقیفر

 ساختگی امام زمان؟
سھم  خمس و ا ویه بحساب دنکنیا ایخبری او دانست  ن را واقعا از بییا ایآ 

ن یه اگر اک اند، ردهکران یشان را ویایدن ن وید فته ویه مقلدان غافل را بدان فرک امامی
ای برای  بھانه شان نهیگر برایخته شود دیار بھم رکت میروحان ۀپرداخت ساخته و ۀیفرض

اغفال  ای برای استحمار و نه بھانه ھی خواھد ماند، ویت فقیوال امام زمانی و ومتکح
امام  واقعا علی آباد ھم شھری است واند  ردهکه باور کمقلد خود  ۀن باوران سادید

 قی!!یتی حقیزمان ھم شخص
ل یه آقای منتظری بدان حواله داده است برای بررسی دلکح مسلم را یتاب صحک

ث ھم یحد یکه حتی کست بلیشان در آنجا نیه مدعای اکنینمودم نه اشان مراجعه یا
قتا یحق امده است ویھم در آنجا ن )ر از امام زمانیغ :میه بازھم بگوک( در مورد مھدی

ا از یان است یعین مرجع شین از بی خبری بزرگتریه واقعا اکماند یانسان در تعجب م
ه ک) بشرح امام نووی– ۹ج ( ح مسلم مخصوصا دریآری صح ؟شانیب ایفر ر وکم

 جوج وأی ۀفتن ن امت ویداخلی اھای  از فتنه ر نموده وکامت را ذیقبل از قھای  عالمت
اتی آورده است یم روایسی بن مرینزول ع خروج دجال و ه وینیفتح قسطنط جوج وأم
 ت و احاله دادن به دروغین نقل روایا واقعا ایرده است آکن امامی اشاره ھم نین چنیکل

ن امام زمان با دجال یداست صفات ایه ھویتب امامکه از کروشن چرا؟ اگرچه ھمچنان
اعمال آندو خواھد  ۀمقارناز  )١(ن مقاله مفصلیه در اکھای فراوان دارد  ھود شباھتی

 .آمد
دوم اھل سنت آمده با امام  ۀه در بعضی از مصادر درجکن مھدی یاما فرق بزرگ ب و

محققان  ه علماء وکھود دارد چنان واضح است یشه در تلمود یه رکه یزمان امام
 اند. نرا روشن نمودهیم ایمسلمان از قد

د برای بعضی از یه گشته شاین موضوع چون از اصول باورھای امامین ایکل
ه که کنست ینجانب در این سعی ایده باشد بنا براین امر پوشیما ا  ھموطنان حق جوی

                                           
کتاب بذل المجھود فی إثبات مشابھة الرافضة للیھود  منبع اساسی اینجانب در این بحث و بررسی -١

این مورد  بحث مفصلی در ۱ج  ۲۷۴تا  ۲۲۷باشد که از ص  تألیف آقای عبدالله الجمیلی می
 نماید. می
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ه کسانی کم تا یروشن نماآن را  ی خودمیتاحد توانا ته ون موضوع گذاشیانگشت روی ا
 .روشن شوند ب نجات ندھند حجت تمام شده ویفر را از سرداب جھل و بخواھند خود

خ اسالم از یتار ن بار دریت اولیوصاامامت و  ۀه توطئکم ھمانطور یست بدانیبد ن 
ز آرام یامام زمان ن ۀشیھودی به ظاھر مسلمان مطرح شد اندیطرف عبدالله بن سبأ 

اسالمی  ۀشیب اندیھمان توطئه جھت تخر ۀه بازھم دنبالکپرداخته شده  آرام ساخته و
ه اجماال نگاھی به کد ی، پس اجازه بدھبوده است اسالم ۀسلط ن بردن قدرت ویاز ب و

ای  سپس بعد از روشن شدن آن مقارنه ان نموده ویھودی) موعود( ح منتظریمس ۀدیعق
ت یا واقعا سه ھزار روایه آکم یننیم تا ببییه نمایمنتظر امام ن آن ویخی بیتار علمی و

از  ا نه؟ ویرمد یلوخ مک یکه با کالغ است کآقای منتظری مثل سه ھزار  ۀمورد اشار
ھود در مورد امام ی ه وین امامیباور موجود ب ر وکتف زن دو طریدی بیه تشابه شدیکآنجائ

ھود یح منتظر یمس ۀدیه ابتدا به بررسی عقکناچارم ح منتظر وجود دارد یمس زمان و
تا چه حد اعمال او  شه گرفته است ویجا رکه باور امام زمان از کبپردازم تا روشن شود 

 مشابھت دارد؟. انیھودیح یبه مس نایع

 مسیح منتظر و موعود یهودیان!

 رده وکومت کا حیدن بر د ویایه بکھستند  )١(منتظر مردی از آل داود ،انیھودی
ه به حضرت کن سبب بود یبد عظمت از دست رفته را بدانھا باز گرداند، و عزت و

ن یبنا به ادعاء آنھا ا اوردند، ویمان نیاگرچه از نسل حضرت داود بود ا ÷حیمس
 ه تلمود آنھا مدعی است:کح موعود ھمچنانیمس

ع یمطشورھا ک ۀھم ھود در آورده ویدر خدمت  ر سلطه ویملل جھان را ز ۀھم* 
 .)٢(آنھا خواھند بود

ھا خواھند بود تا  ملت ۀیی سخت با بقیھا ان ھمچنان در جنگیھودیه کنیا و* 
  .)٣(ندکام یقی آنھا قیح حقیمس

                                           
 .۲و۱فقره  ۶۱سفر اشعیا اصحاح  ۱۰و ۹فقره  ۹سفرزکریا: اصحاح  -١
 .۵۷ھمجیة التعالیم الصھیونیة بولس حنا مسعد ص  -٢
 د. روھلنج. ۶۵الکنز المرصود فی قواعد التلمود ص  -٣
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ت یب را در ام خودش آنھایح مجعول بعد از قین مسیه اکن پندار ھستند یبرا و* 
 از آنھا خالی نموده و ریرا از غ ایدن ل داده وکیشان دولتی تشیبرا رده وکالمقدس جمع 

 .)١(دیآیتا مدتی طوالنی مرگ بسراغشان نم
ی یارھاکه در عھد او چه کنیا ومت او وکروش ح و )دجال(ح ین مسیاما صفات ا

 .گوید می ھود به روشی نا منظم از آن سخنیرد أسفار یگیصورت م
  کند می نده را جمعکان پرایھودی* 

 ۀھم کند می امیح موعودشان قیه مسیکوقتن باور ھستند یان تا امروز بر ایھودی
ان اجتماع کم ل داده وکیاز آنھا ارتش بزرگی تش را گرد آورده و ایان متفرق در دنیھودی

ن تجمع حتی شامل مردگان یا و! )٢(ت المقدس خواھد بودیم در بیوھھای اورشلکآنھا 
 الی ویح خیالی به رھبری مسیرون آمده تا به ارتش مورد خیاز قبرھا ب شده و

   .)٣(شتری آمده استیل بین پندار با تفصیال ایدر سفر حزق وندند، ویمجعولشان بپ
 مردگان ۀنجکش *
ر بنی یاران از غکھای گناھ ه جثهکتفا ننموده بلکھا ا البافییخ ن اوھام ویا ۀھم به 
 .)٤(آنھا گردند ۀنجکش ل را در آورده تا تماشاگر عذاب ویاسرائ

  .گرفتن آنھا به بردگی ھود ویبخاطر ھا  ملت ۀقصاص ھم مه وکمحا* 
ن یا باشد می ل بر آرزوھای بافندگان آنھایه دلکھای ساختگی  ن اسطورهیبنا برا

ه بنا بزعم کد ینمایمللی م ۀیھود شروع به گردآوری بقیالی بعد از گردآوری یح خیمس
  .)٥(دینماقصاص  مه وکرا محا آنھا ۀتا ھماند  ھود روا داشتهیآنھا ستمی بر 

 شتن دوسوم جھانک*

                                           
او صاموئیل بن یحیی مغربی که خودش پزشکی یھودی بوده که به اسالم  ۱۲۵افحام الیھود ص  -١

ین کتاب را در رد بر أکاذیب یھود نوشته است و در جوانی در مراغه در سال مشرف شده است و ا
 .۴۷۱: عیون األنباء فی طبقات األطباء ص ۀھـ فوت کرده است: ابن ابی صبیع ۵۷۰

 .۴-۶۰/۱و ۲۰فقره  ۶۶سفر أشعیا اصحاح  -٢
 .۱۲-۹فقره  ۳۷سفر حزقیال اصحاح  -٣
این نمونه ھا را با دقت تمام  ۲۴فقره  ۶۶ال اصحاح و سفر حزقی ۶-۹فقره  ۱۰سفر زکریا اصحاح  -٤

 به خاطر داشته باشیم تا ببینیم که چطور بعدا دوباره در لباس امام زمان ظھور خواھد کرد!!!
 .۸فقره  ۱۳سفر یوئیل اصحاح  -٥
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 ح مورد پنداریه مسکح داده است یتوض )١(ایرکمه را سفر زکن محایا ۀجیاما نت و
 کند می ن امر اضافهید اییز با تأین، )٢(تلمود شد وک یھود در آن روز دو سوم جھان را می
 در سوزانند، و یماند  مت گرفتهیه غنکرا ھایی  ان ھفت سال تمام اسلحهیھودیه ک

 نھا گشته وآھا بردگان  ملت ۀیبق جھان مسلط شده و ان بریھودیه کآنوقت است 
 .)٣(چرانند یرا م گوسفندان آنھا

 ھودی ح مورد پنداریانعام در عھد مس رات ویاد خیازد *
از  عسل و ر ویھای ش یھا جو وهکبنا بزعم آنھا از  ح مورد پنداریمس نیدر عھد ا

 .)٤(دیآیرون میبلباس پشمی  رتازه وین خمیزم
 :ھودی ح مورد پنداریومت مسکروش ح* 

 مکنه حیب ل ویان مردم بر اساس دلیم ه درکن است یومت او چنکاست حیس روش و
 مهکمعرفت الھی! محا اء براساس الھام ویحتی انب ه برخالف ھمه بشر وکبل کند نمی
 .)٥(کند می

 هودی ح مورد پنداریتشابه آن با مس امام زمان و
 ۀمر در اعمال روز ه محور مذھبشان بر آنست وکه ین باورھای امامیبارزتراز 

امام  ،ردیگ یشتر مورد استعانت و توجھشان قرار میشان حتی از خداوند ھم بیزندگ
ناظر  ھمه جا حاضر و داده و )نییبه قول خم( نییوکت تیرا مثل خداوند وال ھا او زمانی

ا ینی بنام امام زمان درست شده است، آیآقای خم ۀشور ما بنا به گفتکنظام  دانند، و یم
اسی یسھای  تین واقعیاز ا ھا بخود آمده و ن افسانهیروان ایه پکده است یوقت آن نرس
باورھاست عبرت  ن معتقدات ویا ۀجیه نتکامام زمانی  ن نظام خرافی ویروزمره تلخ ا

 ؟ن فروش رھا سازندین رندان دیرا از دام ا خود رند ویبگ

درست از  بناآن را  ه مدعی آن بوده و آقای منتظرییه امامکن امام زمانی یا آری
معدومی است  خ اسالمی است ویب تاریاذکن أیتر داند از پرفتنه ین میقین فریمتواترات ب

ن یه اک /ریکامام حسن عس نخواھد داشت، و ندارد و ه اصال وجود خارجی نداشته وک

                                           
 .۸فقره  ۱۳سفر زکریا اصحاح  -١
 .۶۵الکنز المرصود د. روھلنج ص  -٢
 .۲۲فقره  ۶۶واصحاح  ۶-۵فقره  ۶۱سفر اشعیا اصحاح  -٣
د.  ۶۴و الکنز المرصود ص   ۲۲-۱۷فقره  ۷و سفر اشعیا اصحاح  ۱۸فقره  ۳سفر یوئیل اصحاح  -٤

 ابراھیم خلیل احمد. ۶۷و اسرائیل والتلمود ص  روھلنج
 .۳و۲فقره  ۱۱سفر أشعیا اصحاح  -٥
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ن علت یبد فرزندی نداشته و خ اصالً یبه شھادت تاردھند  یموھوم جعلی را بدو نسبت م
ن مطلب یر اکه ذک اند، ردهکم یبرادرش جعفر تقس ن مادر ویب راثش رایبعد از وفاتش م

 .مفصال خواھد آمد

 چ عقل سالم آنھایه ھکگر یضد قرآنی دھای  گر افسانهیساختگی ھمراه با د ۀن افسانیا
سال تا  ١٢٠٠ش از یدخول در چاه سرداب در ب او و ۀشب یکتولد  مثل حمل و ردیپذ یرا نم

 ه خصوصا بعد از ظھور او روی خواھد داد ھمگی نشان از آرزوھا وکی یھا افسانه نون وک
ه صفت دائم ک باشد می سنیه امام حسیبزعم آنھا او از ذر ھای بافندگان آن دارد، و نهکی

 .)١(مورد آورده استن یت در ایطوسی چند روا و باشد می شتارک او قتل و

 خواند! یرا با زبان عبری م امام زمان خدا *
  شیدعا را با عبری خوانده و خدا کند می امین امام موھوم قیه اک یه وقتیبه پندار امام

، نعمانی کند می ش جمعیجا برا اصحابش را از ھمه ۀخداوند ھم گردد و یمستجاب م
اصحاب او  ٣١٣ را با عبری خوانده و خدا گوید می ه امام زمان اذانیکه: وقتکمدعی است 

را در  در صبح خود بعضی از آنھا در شب به رختخواب خود رفته و و شوند ... یجمع م
 !!)٢(بینند می هکم

 نمودن شیعیان از ھمه جا!! جمع * قیام قائم و

قد قام قائمنا  واهللا لو«ه: کآمده  باشد می المعارف خرافات ةه دائرکدر بحار مجلسی 

ند خداوند کام یه قائم ما قکبخدا قسم وقتی «. )٣(»ليه شيعتنا من مجيع البلدانإجيمع اهللا 

ست ین اجتماع مخصوص زندگان نیوا »دینما یش جمع میشھرھا برا ۀانش را از ھمیعیش
 خواھند گفت، و یکبه نداء او لب )٤(بنا به ادعاء حر عاملی واحسائی زیه مردگان نکبل

 ! )٥(کند می نییوفه تعکز ین اجتماع را نیان اکباقر مجلسی م مالحتی 

 

 

                                           
 .۱۱۶-۱۱۵الغیبة طوسی ص  -١
 .۱۶۹ن او باشد!! النعمانی: الغیبة ص بود شاید اذان به عبری اولین عالمت یھودی -٢
 .۵۲/۲۹۱بحار محمد باقر مجلسی  -٣
 .۱۶۴والرجعة : اإلحسائی ص  ۲۴۹حرعاملی ص  اإلیقاظ من الھجعة -٤
 .۵۲/۳۱۸بحار مجلسی  -٥
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 تخریب مسجدالرسول! مردگان و ۀشکنج امام زمان و *
ن امام یه اکاری کن یاولاند  را بافته ھای پرخطر ن افسانهیه اکسانی کبنابه پندار 
 و رکعنی ابوبی صرسول خدا ۀفیخل ار ویاخراج اجساد دو دھد  می ساختگی انجام

ز یحتی مسجد را ن سوزاند و یرا م ھا نجه آنکه بعد از شکشان بوده یاز قبرھا بعمر
ای  ن آرزوی افسانهیالله جزائری به ا تنعم و )نیای باالتر از ا نهکیچه ( )١(کند می خراب

) ب(نیخیم لعن شکه در ضرورت حکتفا ننموده بلکروان او ایت پیروحان مجلسی و
 ۀرون نموده از ھمیشان بیرا از قبرھا ه آندوکنیامام زمان بعد از اه: موالنا کمدعی است 

رد! از قتل یگ یبعد از آندو رخ داده است از آن دو نفر انتقام م ا قبل ویه در دنکھایی  ستم
ه کرا به چاه انداختند و ظلم نمرود  ه اوکوسف یل گرفته تا گناه برادران یقاب ل ویھاب

 رد، ویگ یز از آندو انتقام میپرستان ن حتی از گناه آتش را به آتش انداخت و ÷میابراھ
 تفا ننموده وکن ھم ایحتی به ا !! و)٢(کند می را نقلھا  نجهکگری از شیسپس انواع د

!! )٣(زند یرا شالق م) ل(شه ین عایعنی ام المؤمنی صرسول خدا ۀھمسر فوت شد
 ت نبوت!یاھل ب ن اسالم وینام ده ی است بیھا نهکین چه یا ایخدا

 قتل اعراب مخصوصا قتل قریش  امام زمان و *
ده یعق ن ویت جاعالن آنست به خاطر دیروحان ۀنکیای یه گوکن امام ساختگی یا

ن مجلسی از یبنابرا جنگد، و ینژاد م ی ویگرا فرقه ه به خاطر تعصب وکجنگد بل ینم
ر یش جز شمشیقر ن او عرب ویب کند می وقتی قائم خروج«ه: ک کند می ابوعبدالله جعل

ھا از ابوجعفر  ن ستمیه ایتوج ر ویه برای تبرک کند می ستم تا حدی ظلم و، )٤(»نخواھد بود
) ص(ن از آل محمد یا :هک گویند می اری از مردمیه گفته است: بسکه کاند  ردهکجعل 

ن منتقم ینجه اکاز شد یمف ۀز بنا به گفتیدوباره حتی اموات ن رد وک یست واال رحم مین
نجاست یجالب ا، )٥(زند یجا گردن میکه پانصد تا پانصدتا کشوند  یه رھا نمیتوز امام نهکی
 .باشد می ھود برابری ح مورد پنداریھای مس شتهکز با یھای او ن شتهکه حتی تعداد ک

                                           
والرجعة:  ۲۴۲ودالئل اإلمامة: محمد بن جریر بن رستم طبری ص  ۵۲/۳۸۶بحار مجلسی  -١

 .۱۸۷-۱۸۶االخسائی ص
 .۱/۱۴۱األنوار النعمانیة: جزائری  -٢
 .۵۲/۳۱۴و بحار مجلسی  ۲۴۴اإلیقاظ من الھجعة: حرعاملی ص  -٣
 .۵۲/۳۵۵بحار مجلسی  -٤
 .۵۲/۳۳۸و بحار مجلسی  ۳۶۴ارشاد مفید ص  -٥
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 شتن دو سوم بشر!ک امام زمان و
ه کنیرسد مگر ا یار به اتمام نمکن ی: اگوید می هک کند می احسائی از ابوعبدالله جعل

سوم جھان چه  ه بعد از رفتن دوک شود می از او سؤال شته شوند! وکسوم مردم  دو
ن یا !؟ و)١(دیشو ید خشنود نمیه باشیسوم بق یکه شما کنیا ا ازیآ :هک گوید می ماند؟ یم

 ه باشد ویت امامیروحانھای  انگر اعمال دولتیه بکت چنان بافته شده است یروحان ۀبافت
سی توبه ھم کاز  شته وکه حتی مجروحان را کرحم است یب چنان قسی القلب و

حتی به ابوجعفر نسبت  و )امبریسنت پ ح نص قرآن ویعنی برخالف صری. ()٢(ردیپذ ینم
 با مردم به خوبی و رده است وکان امتش با نرمی رفتار یامبر در می: پگوید می هکدھند  یم

 باشد می ه با اوکتابی کدر  و کند می شتار عملک است اما قائم با قتل وآرامش رفتار نموده 
 .)٣(دیه با او مخالفت نماکسی ک وای بر ند وکشتار ک رد ویسی توبه نپذکه از کآمده: 

 :صمسجد النبی مسجد الحرام و کعبه و ۀتخریب خان امام زمان خیالی و *
بافته است به آن را  به قدرتدن یه جھت رسیت امامیه روحانکن معدوم ساختگی یا

مسجد  عبه وک ۀاز خان رده وکران ین را ویمساجد روی زم ۀه ھمکتفا ننموده بلکن ھم ایا
از زبان  ، و)٤(ه باز گرداندیرا به ھمان اساس اول ه آنھاکن بھانه یبد کند می نبوی آغاز

آنجا چھار مسجد را در  وفه رفته وکبه  کند می امیه: وقتی قائم قک کند می ابوجعفر جعل
 عزتی داشته باشد رھا ننموده و ن شرف ویه در روی زمکچ مسجدی را یھ و کند می رانیو
 .)٥(کند می رانیو

 

 

                                           
 .۵۱الرجعة احسائی ص  -١
 خمینی بر خالف ھمه مستبدان جھان یک نفر،۵۲/۳۵۳و بحار مجلسی  ۱۵۳الغیبة نعمانی ص  -٢

 از ھزاران حکم اعدام را نیز معاف ننمود.
 دو منبع سابق. -٣
 .۱۶۲و۱۸۴الرجعة احسائی ص  -٤
خود نیست که مبینیم که رژیم امام زمانی کنونی مساجد اھل سنت  و بی ۳۶۵اإلرشاد مفید ص  -٥

مثل مسجد شیخ فیض در مشھد و مسجد کنارک در بلوچستان و مسجد اھل سنت در اھواز و  را
ای ذاتی و عقیدتی  ل سنت آبادان ویران نموده است اگرچه به خاطر نفاق و صد چھرهمسجد اھ

کند که دولتش از اعمال ھندوھای  کردن مسجد بابری در ھند انتقاد می که دارد از خراب
 متعصب از مسلمانان عذرخواھی کرده است.
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 حکمی جدید دینی نو و دعوت به کتابی نو و امام زمان و *
ساختگی وجود دارد  ۀن افسانیه در مورد ایتب امامکه در کحاتی یتصر وھا  نوشته

تاب ک ای خواھد آمد و ن تازهیچون با د باشد می امام ساختگی از اسالم نیل برخروج ایدل
 اتین جعلیبافندگان ا ۀنیرین خود آرزوی دید ایه شاکاز قرآن خواھد آورد  ریگری غید

نند، کران یت ویفته و اسالم را بنام اسالم و آل بید بتوانند مردم را فریتا شا باشد می
 د ویتابی جدک به دستوری نو و کند می امیقائم ق«ه: ک کند می نعمانی از ابو جعفر جعل

توبه  شناسد و یر نمیبا آنھا جز شمش ر است ویاعراب بسی سختگ ه برکد یمی جدکح
قائم به امری «ه: ک کند می ن مطلب از ابوعبدالله جعلید اییطوسی با تأ و. )١(»رد...یپذ ینم
 .)٢(»کند می امیر از آنچه بوده است قیغ

 امام زمان با تابوت یھود!قیام  *

ه کر امامت منصوصه کتف زل طرکاز قبل  امام زمان و ۀشیه اندکم یه بدانکنیا برای
 ساخته وآن را  ان برای محو قدرت اسالمیھودی ھودی ویه مدعی آن ھستند ابن سبأ یامام

ه که امام ساختگی کنست یا ھودی داردیات منشأ یتا چه حد حتی در جزئاند  پرداخته
 ، وکند می ھود فتحیرا ھم با تابوت  ه حتی شھرھاکند یخواند االن مدع یرا با عبری م خدا

ه اگر در کن باورند یبر ا گاه مقدسی دارد ویان جایھودیان یه تابوت در مکم یدان یم
تی طوالنی یاحسائی در روا ست نخواھند خورد وکنند شکشان تابوت را حمل یھا جنگ

 .)٣(است کمضح ه واقعاً کدھد  می تابوت شرح ن فتوحات را بایت ایفکی

 سنگ موسی! آب خیالی برای امام زمان خیالی و ھای شیر و چشمه *

ه حتی کرساند  یامام زمان م ۀشیح را بر اندیر از دجال مسیز حدود تأثین موضوع نیا
ت یتب روحانک، آری شود می رارکھود تی ح مورد پنداریحرف به حرف ھمان موضوعات مس

ش یر برایش وفه دو چشمه از آب وکدر  ه وقت خروج قائم مورد پندارک کند می ه نقلیامام
الھی به نص قرآن  ۀه دوازده چشمه از آن با معجزکسنگ موسی را  گردد و یجاری م

 و .کند می غذا بخواھد آن سنگ را نصب ه آب وکھر وقت  جاری شده ھمراه داشته و
 .)٤(کند می ن خبر را نقلیتاب ا ن خرافات با آب ویمجلسی پرده دار ا

                                           
 .۱۶۷و۲۲۰و ۱۵۴الغیبة از نعمانی ص  -١
 .۵۲/۳۵۴و بحار مجلسی  ۱۵۳و ۲۸۳الغیبة از طوسی ص  -٢
 .۱۵۶الرجعة احسائی ص  -٣
 .۱۵۶بحار مجلسی ص  -٤
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 حکم آل داود امام زمان و *
ه کم ننموده بلکبه قرآن ح کند می امیزعم باورمندانش ق ن موھوم جعلی بنا بهیا وقتی

 شود نمی ا تمامیدن«ه: ک کند می عبدالله جعل نی از ابویلک و کند می م آل داود امرکبه ح
صفار  و »پرسد.. ینه نمیب ل ویند و از دلکومت کم آل داود حکه مردی از من با حکنیتا ا

ا ی، آ)١(پرسد ینه نمیب ل ویاز دل و کند می مکمان حیسل ومت داود وکه با حک کند می اضافه
ن گرگ زاده از آن یه اکنیا ایست؟! ین موھوم با خلخالی چیه فرق اکتواند بپرسد  یسی مک

 .باشد می الییگرگ خ

 امام زمان ساختگی ن مهدی موعود ویق بیتفاوت عم
ه کن مشھور است یان مسلمیردم در مکن نوشته اشاره یدر صدر ا ه سابقاً کھمچنان

ژگی او طبق ین ویه مھمترکرد کت نبوت بنام مھدی ظھور خواھد یمردی مصلح از اھل ب
اسم پدرش با اسم  امبر ویه: اسمش با اسم پکنیح عبارتست از ایصح ث درست ویاحاد
امبر عمل خواھد یه به سنت پکاورده بلیدی نیتاب جدک ن وید بوده وی یک صامبریپدر پ

ن یدر آخر زمان د را محو خواھد نمود و ھا بدعت رده وکھا عمل  سنت ۀه به ھمکرد بلک
 داد خواھد نمود و ه پر از جور و ظلم گشته پر از عدل وکن را یزم اسالم را بپاداشته و

 تیحیست مسکه از شیناکه کر را به قتل خواھد رساند یخنز سته وکب را شیصل
 .)٢(باشد می

ث یه در احادکامام زمان با آنچه  ۀه را درباریت امامیات روحانیجعل ۀه اگر مجموعک
ار فاحشی را یبسھای  م تفاوتینکسه یمھدی در آخر زمان آمده است مقا ۀحه درباریصح

ه ھر یباطن ه ویسبأ چگونه دشمنان اسالم وه کن مطلب است ین ایه مبکم ینک یمشاھده م
 ف نموده ویاصول درستی داشته تحر ه اصل وکموضوعی از موضوعات اسالمی را 

 .تا مقبول عام افتداند  ت پوشاندهیع اھل بیمتعدد از جمله لباس تشھای  لباس

ت به صراح ھا آگاھی داشته و ن تفاوتیام تا به امروز به ایم األیعلماء محقق از قد و
 ث ویچ ارتباطی با مھدی مورد اشاره در احادیه امام زمان ساختگی ھکاند  روشن نموده

در  دانسته و سرا از فرزندان امام حسن م اویلھذا امام ابن الق ح را ندارد،یات صحیروا

                                           
 .۲۷۸و بصائر الدرجات از صفار ص  ۱۵۶کافی کلینی ص  -١
و  ۴/۴۷۳توان یافت: سنن ابی داود، کتاب مھدی  این روایات را در کتب ذیل می ۀکه مجموع -٢

: این حدیث صحیح حسن گوید سنن ترمذی، کتاب الفتن باب ماجاء فی المھدی و می ۴۷۵
داند، و لوامع  صحیح میآن را  ) نیز۵۴۵۲(۳/۱۵۰۱باشد و شیخ آلبانی در مشکاة المصابیح  می

 شیخ محمد بن احمد سفارینی. ۷۵و ۲/۷۳األنصار: 
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ه امام حسن کنیآن ا ز سری وجود دارد، وین نیدر ا :هک گوید می ن موضوعیه ایتوج
ن یا او گذاشت، و ۀیلھذا خداوند مھدی را در ذر نمود و کخداوند ترخالفت را به خاطر 

او بھتر  ۀیذر ند خداوند به او وک کزی را به خاطر او تریه اگر انسان چکسنت الھی است 
 .)١(دینما یب مینصآن را  از

 نده دانستهین آیی از خلفاء راشدیکه مھدی را کنیز بعد از ایر نیثکامام ابن  و
شند، ک یرا م ه از چاه سامرا انتظار اوکست یان نیعیش او امام زمان مورد پندار :گوید می

ه مھدی کدھد  می ادامه و. )٢(ده استیرا د سی اوکنه  نه اثری و قتی دارد ویه آن نه حقک
 یکن یه اکپندارند  یه جاھالن مکنه از چاه سرداب در سامرا چنان کند می از مشرق ظھور

 تاب وکنه برھانی از  لی دارد ویدل نه چون باشد می پرستی بزرگی طانیش ان وینوع ھذ
 .)٣(ن مورد وجود داردیدانش در ا ی از عقل وکنه مدر حه ویسنت صح

ه امام زمان نامش محمد بن حسن کپندار  ن زعم ویا :هک گوید می نییامام سفار
 .)٤(ستیش نیانی بیھذ باشد می ریکعس

ح دال بر خروج مھدی را در یث صحیه احادکنیاز اخ خالد محمد علی الحاج بعد یش و
 عهیش ن مھدی برخالف مھدی مورد پنداری: صفات اگوید می کند می آخر زمان نقل

 خ درست ویه در تارکنیا م ازیست، بگذریی نیکامبر یچون نام پدرش با نام پدر پ باشد می
چ یان ھیعیادعاء شه کنیری فرزندی وجود ندارد، مختصر اکموثوق برای امام حسن عس

دان بدر یاما اگر عقل از م چ عالم معتبری از آن سخن نگفته است،یھ سندی نداشته و
  !!)٥(گردد یم نکممز یرود ھمه چ

: گوید می نه منورهیس اسبق دانشگاه اسالمی مدیخ عبدالمحسن العَباد رئیتر شکد
ن یطور قطع اه ن بیکل.. اند. ھا تاحد تواتر آن رفته بعضی ث مھدی فراوان است ویاحاد

ای  ان منتظر خروج مھدییعیان ندارد، چون شیعیش ۀدیچ ارتباطی با عقیقت ثابت ھیحق
 ن اصالً یه اک باشد می سنیری از نسل حسکه نامش محمد بن حسن عسکھستند 

 ه ادعاء امامت آنھاکسانی کقت امامت یه در حقکموھوم است ھمچنان قت نداشته ویحق
 ه آندو ازک بفرزندش حسن طالب وینداشته جز امام علی بن ابقت یز حقین کنند می

                                           
 .۱۵۲المنار المنیف ابن القیم ص  -١
 .۲۵و۱/۲۴الفتن والمالحم ابن کثیر  -٢
 .۲۹منبع سابق ص  -٣
 .۲/۷۱السفارینی لوامع األنوار  -٤
 .۱۲۴و۱/۱۲۳الکشاف الفرید عن معاول الھدم و نقائض التوحید  -٥
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امام زمان  ن مھدی ویمھم بھای  تفاوت ه االنکست ی، بد ن)١(باشند یمعتقدات آنھا مبرا م
  م:یساختگی را روشن نمائ

اما امام  باشد می حه محمد بن عبد اللهیات صحیروا تب سنت وکنام مھدی در  -۱
 .باشد می محمد بن حسنه نامش یزمان موھوم امام

ه امام که مدعی ھستند یو امام باشد می سامام حسن ۀین از ذریمھدی راست -۲
 .باشد می سنیاز نسل حضرت حس زمان مورد پندار

 عی است،یبشر طب ۀیتب سنت مثل بقکمدت عمر مھدی مورد اشاره در  والدت و -۳
است اما امام  گران متفاوتیمورد از د نیه در اکامده یت درستی نیچ روایدر ھ و

شب صورت گرفته  یکھم والدت او فقط در  زمان مورد پندارھم مدت حاملگی و
شتر یه االن بکات در چاه سرداب رفته یجعل اختالفه ب بنا سالگی ا پنجی و دو در و

ن حرف درست یقول عالمه برقعی اگر اه ه بکه در آنجاست کسال است  ۱۲۵۰
 !آنجا نجات دھند!را از  ه اوکاست برزندگان واجب است 

ن یمسلم نصرت اسالم و و کمکث برای یقی مورد اشاره در احادیمھدی حق -۴
ت یاما امام زمان مجعول روحان شود نمی ن نژادھا تفاوت قائلیب خواھد آمد، و

 رد ویگ یحتی از مردگان انتقام م گران ویاز د رده وکآنھا خروج  کمکفقط برای 
روانش از آنھا یان پیه در مکراھت داشته کش یاز قر مخصوصاً  چنان از اعراب و

 ه اسالم ویه بر علین امام زمان جزئی از توطئه شعوبیا ایسی وجود ندارد!! آک
 .ست؟یاعراب ن

به خط  ر نموده ویشان دعاء خیبرا امبر را گرامی داشته ویاران پین یمھدی راست -۵
اما امام  کند می ادیی یکبه ن ز دوست داشته وین را نیامھات المؤمن رود ویآنھا م

 جسدھای هکبل دهیاران رسول بغض ورزیه بر کنیه نه ایت امامیروحان ۀزمان ساخت
ن را قصاص یحتی امھات المؤمن زند ویآتش م رون آورده ویشان بیرا از قبرھاآنھا 

 !زند!یعائشه را حد م نموده و
امبر عمل یسنن پ ۀه به ھمک ین به سنت جدش عمل نموده تا حدیمھدی راست -۶

دی دعوت ین جدیاما امام زمان ساختگی به د کند می مبازهھا  با بدعت نموده و
 .)٢(خواند یر از قرآن میای غ تاب تازهکبه  نموده و

                                           
 .۲۲۱عقیدة أھل السنة واألثر فی المھدی المنتظر: دکتر شیخ عبدالمحسن العباد ص  -١
آیا ھنوز ھم وقت آن نرسیده که حقیقت جویان شیعه به ندای داشمندان و مصلحان خود مثل  -٢

آیة الله شریعت سنگلجی وآقای قلمدران و دانشمند  موسی موسوی وکسری وآیة الله برقعی و د. 
خرافی ضد ھای  محترم آقای مصطفی طباطبائی و امثالھم گوش داده و از این آراء و اندیشه

در آیند، ه اسالمی دست برداشته و به کتاب خدا و سنت رسول مراجعه نمایند و از دام روحانیت ب
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 اما امام زمان جعلی مساجد را خراب کند می ن مساجد را آبادیمھدی راست -۷
 .گردد یمسجد النبی آغاز م عبه وک ۀخان ب از مسجد الحرام وین تخریا و کند می

اما امام زمان  کند می سنت رسول او رفتار تاب خدا وکن به یمھدی راست -۸
 دھد! یفرمان م) ھودی( م آل داودکساختگی به ح

اما امام ساختگی از چاه سرداب سر  کند می ن از طرف مشرق ظھوریمھدی راست -۹
 .شدک یم

 مان ما بهیبنا به ا( قتی است ثابتیح حقیث صحیمھدی مورد اشاره در احاد -۱۰
ه مصلحی است از امت ک) نموردیات وارده از او در ایصدق روا صدق رسول و

چ یامل است ھکن اسالم ید دارد و یموفق م د نموده وییرا تأ خداوند او محمد، و
 مکا ی ن اضافه ویزی بدیھنگام آمدن ھم چ امدن او ندارد وین ربطی به آمدن و

نه به کی ۀجیه نتکست ین شیه وھمی بی، اما امام زمان ساختگی امامکند نمی
زی یورانه چکورکد ین جز تقلیه از دکمقلدان عوامی است  استحمار اسالم و

  فھمند. ینم

 هیالی امامیامام زمان خ هود وی ح مورد پنداریمس ردارک تشابهات رفتار و
ه یامام زمان امام و ح مورد پنداریصفات مس ه در رفتار وکپژوھشگری و  محقق

ند یب ین دو موھوم مجعول میادی را در ایتوافقات ز د تشابھات وینما یبررسی م شه ویاند
ه کبنابر آنچه  نه سرچشمه گرفته است، وکی یکاز  منبع و یکھردو از  کند می ه ثابتک

ل را با وضوح تمام بدست یج ذیتوان نتا یه نقل شد میمنابع امام ھود ویاز منابع  سابقاً 
 .آورد

ه در کان را یھودی ۀاز ظھور خودش بنا به زعم آنھا ھمھود بعد یح مورد پنداریمس -١
ه یکز وقتین پندار امام زمان مورد ، وکند می ت المقدس جمعیدر باند  ندهکا پرایدن
محل اجتماعشان ھم  ان را جمع نموده ویعیش ۀھم کند می امیه قیزعم امامبه ک
 !وفه خواھد بودک

شان یاز قبرھا را زنده نموده و ھا ھود بنا به پندار آنھا مردهیح مورد پنداریمس -٢
ھای  ز مردهین امام زمان مورد پندار شوند ویبه ارتش او ملحق م بپاخاسته و

 !ان را زنده نموده تا به ارتش او ملحق شوندیشع

شان یاران را از قبرھاکام خودش اجساد گناھیھود بعد از قیح مورد پنداریمس -٣
ز ین امام زمان مورد پندار ھا شوند، وآن ۀنجکگر ش ان نظارهیھودیرون آورده تا یب

                                                                                                       
الفات ساختگی برای ھدم اسالم بوده است و فقط نام تشیع و آل بیت این اخت ۀو بدانند که ھم

 خود گرفته است.ه ب
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نجه کشان در آورده تا شیاران رسول را از قبرھایھای  بنا به زعم جاعالنش جسد
 !دینما

 مه وکمحااند  ستمی نموده ھود ظلم ویه بر کسانی را ک ۀھود ھمیح مجعول یمس -٤
انش ظلم یعیه بر شکسانی را ک ۀز ھمیامام زمان مجعول ن د، وینمایقصاص م

 د.ینما یقصاص م مه وکمحااند  نموده

ه یت امامیامام زمان مجعول روحان شد وک یرا م ھود دوسوم بشریح مجعول یمس -٥
 شد.ک یرا م ز دو سوم بشرین

شان طوالنی یمثل عمرھا رده وکر ییان تغیھودیسام جح مجعول ایام مسیوقت ق -٦
قدرت  رده وکر ییز تغیه نیام قائم مجعول اجسام امامیوقت ق ، و)١(گردد یم

  !!)٢(کنند می پای خود له ر دست ویمردم را ز چھل نفر گشته و ۀدام باندازکھر

زعم ه ن فراوان گشته بنابیھای زم نعمت رات ویخ ح مورد پنداریام مسیدر وقت ق -٧
لباس پشمی  ه ویر ماین خمیاز زم گردد، و یعسل جاری م ر ویھا ش وهکآنھا از 

 وفه جویکدر  ن شده ویز چنیامام زمان مجعول نام یدر وقت ق د! ویآ یرون میب
 .خورند می انش از آنیعیه شک گردد یر جاری میش آب و

امام  نخواھد داشت و ه وجود نداشته وکموھومی است  ان مجعول ویھودیح یمس -8
ات یھردو آنھا از جعل قت نداشته ویه حقکز موھومی است یه نیزمان امام

ن ین ایکل اند، ش ساختهیاستحمار اتباع خوه برای کت دو ملت است یروحان
ھا  ه بنام او فتنهکن مسلمانان ضررھای فراروان داشته است یه بر دیمجعول امام

 بپاخاسته است.

ه یتب امامکه در کی است کمدار ل وین پندار جعلی دالید ما بر ارتباط اکیسبب تأ و
 ه امام زمانشان:کآمده است از آنجمله 

ه مدعی ھستند او از نسل کخواند نه به عربی در صورتی  یرا با عبری م خدا -١
 !امبر عربی استیپ

 مَن و عصای موسی ھمراه اوست و سنگ و و کند می ھود فتحیرا با تابوت  ھا  شھر -٢
 ز بھمراه دارد!!یسلوی ن

 م قرآن!!کنه به ح کند می مکم آل داود حکبه ح -3

                                           
 .۶۰التلمود وتاریخه: ظفر اإلسالم خان ص  -١
 .۵۲/۳۱۷و بحار مجلسی  ۸/۲۴۱روضة کافی، کلینی  -٢
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ل بر یردار دلک قدم در باورھا وقدم به  تشابھات حرف به حرف و ن توافقات ویا ۀا ھمیآ
 ؟باشد یوحدت منشأ اعتقادی نم

 هودیح دجال یرد بر مس
ست، چون یش نیح موعود مبعوث خواھد شد دروغی بیه مسکنیھود مبنی بر ای ادعاء

ه ک باشد می ÷میسی بن مریتبشان آمده ھمان حضرت عکه بشارت به او در کحی یمس
ارتداد  سحر و را متھم به جنون و او گشته وافر کاورده و یمان نیان به او ایھودی
 .)١(ندینما یم

 ه:ک گوید می باشد می ھودینی یمصادر د ه از آگاھان به منابع وک /لیصوموئ
ع اھل یه جباران مطکنیا واند  ھا زده شان مثالیح براین مسیراجع به جاللت د †اءیانب«

 چرند و یبره باھم م (گرگ و: هک گوید می ا در نبوت خودیگردند، از آنجمله اشع یملتش م
ن یاه خواھد خورد) آنھا از اکر مثل گاو یش ده ویگاو باھم چر گرگ و خوابند و یباھم م

لھذا در وقت بعثت  اند و از معانی عقلی آن غفلت نموده ده وینفھمآن را  ھا جز ظاھر مثال
بخورد تا عالمت ظھور اه کر یه شکن بودند یمنتظر ا زده و مان به او سر بازیسی از ایع

  !)٢(»ح درست باشدیمس

راجع به اخبار  )ھودی نصاری و مسلمان و(سه امت «: گوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیش
ح ضاللت ھنوز یه مسکنیا باشند و یح ضاللت متفق میمس ت از نسل داود ویح ھدایمس

ت یح ھدایه مسکن اتفاق دارند ینصاری بر ا بعد از آن مسلمانان و خواھد آمد، و امده وین
ح از نسل داود یه حضرت مسکنیھود با اعتراف به ای و باشد می ÷میسی بن مریھمان ع
حی یمس :هک گویند می م باشد، ویسی بن مریت عیح ھدایه مسکن ھستند یر اکاست من

 حیه مسکپندارند  یم و مان خواھند آورد،یھا به او ا امت ۀه بشارت بر او آمده است ھمک
ح یه مسکلھذا وقتی  ن روشن است، وین دیبودن ا ه باطلکت مبعوث گشته ین نصرانیبد

ھود اصفھان ھمراه او ی اله پوش ازکھفتاد نفر  مان آورده ویبه او ا کند می دجال ظھور
 او و م در مقابل افتراءھای دفاع ویسی بن مریم از حضرت عیرکقرآن  و .)٣(»خواھد بود

 .)٤(استمادرش را تبرئه نموده 

                                           
 .۹۹د. روھلنج ص الکنز الرصود -١
 .۱۲۷-۱۲۶إفحام الیھود: صموئیل ص  -٢
 .۳/۳۲۴ دل دین المسیح: ابن تیمیهالجواب الصحیح لمن ب -٣
 .۸۷و بقره/ ۵۹و آل عمران / ۹۱و انبیاء/ ۱۲و تحریم / ۱۵۶نساء /ھای  سوره -٤
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ن بعضی از یکسی باشند لیر نبوت حضرت عکھود لجاجت نموده و منیھرچقدر  و
ح تمام شده ین مسیه موعد معکاند  قت اعتراف نمودهین حقیھود به ایون یروحان احبار و
ان یھای طوالنی به پا ح از مدتیه: موعد مقرر آمدن مسک گوید می خاخام راو است و

 .)١(ده استیرس

 امامیه در مورد امام زمان رد بر باور

 :باشد می اساس بی ه در مورد امام زمان از چند جھت باطل وین باور امامیا 

 ن امام زمانیأوال: عدم ثبوت والدت ا 
از او فرزندی نماند،  ند وکری وفات که امام حسن عسکن رفته است یمت الھی بر اکح

سی ک ه امام مرده وکبافندگان آن بود، چرا  ی بزرگی برای جاعالن امامت وین رسوایا و
ه صدوق مدعی است بعد از که امام بعد از او گردد، چون بنا به باور آنھا چنانکست ین

 .)٢(د امامت به برادران منتقل شود!!ین نبایحس حسن و

لھذا در  و ز ثابت است،یه نیتب خود امامکن مھدی مورد پندارحتی در یعدم والدت ا و
 ه فرزندی بگذارد فوت نمود وکنیری بدون اکه حسن عسک کنند می تیتب خود رواک

را  ھمراھان ثقات آنھا ان بزرگ ویت داده قاضین موضوع اھمیشدت به اه عباسی ب ۀفیخل
چ فرزندی یه ھکش منازل ثابت شد یتفت ه بعد از وفات حسن وک ری نمودیگین پیمسئول ا
  .م نمودندیتقس برادر او ن مادر ویلھذا ارثش را ب نداشته و

 هکدالله بن خاقان آورده یتی طوالنی از احمد بن عبین موضوع را در روایافی اک
ه ابن کض شد برای پدرم قاصدی فرستاده شد یمر ریکه حسن عسک یوقت : (...گوید می

سوی دارالخالفه رفت، سپس با عجله ھمراه با ه ب ض شده است فورا سوار شده ویالرضا مر
 ریه نحرکخواص او بودند  ه ھمه از ثقات وکن باز گشت یرالمؤمنیارمندان امکپنج نفر از 

 مراقب صحت و ه در منزل حسن مانده وکان آنھا بود، به آنھا دستور داد یھم درم )خادم(
ند، یایاو ب ۀشب به خان ه صبح وکز دستور داده شد یب نیبه چند نفر طب اخبار او باشند، و

ه کان دستور داده شد کف شده، به پزشیضع) حسن(ه کبر آمد بعد از دو سه روز از آن خ
ه ده کبه او دستور داده شد  و ز به مجلس آورده شد،یالقضات ن یاو بمانند و قاض ۀدر خان

ز به ھمراھی خود ینان دارد نیاری آنھا اطمکزیپرھ امانت داری و ن ویه از تدکرا  نفر
ه شبانه روز آنجا کدستور داد  حسن فرستاده و ۀبه خان را حاضر نموده و ند، آنھاکانتخاب 

                                           
 .۵۹التلمود وتاریخه وتعالیمه: ظفراإلسالم خان ص  -١
 .۴۱۴کمال الدین وتمام النعمة: صدوق ص -٢
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سره یک) سامرا( من رأی سرّ  فوت نمود و ÷)حسن(ه کنیباشند، ھمچنان آنجا بودند تا ا
ش یتفت را بررسی و اتاق اتاق آنجا سلطان افرادی را به خانه اش فرستاد و ضجه شد، و

 و حاملگی شدند، و فرزند بدنبال آثار رده وکموم  ھر آنچه آنجا بود مھر و و )١(ردندک
، کردند می بررسی ھا رفته و هیبسوی جار ه آثار حاملگی را شناخته وکی آوردند یھا هیدا

 را در اتاقی قرار داده و ه حامله است اوکه کای وجود دارد  هیجار :هکھا گفتند  بعضی
 هکنیتا ا ه ھمراه او بودند بر آن زن گماشتند،کزنانی را ھمراھان او و و) خادم( رینحر

در  مردم در صدد بچه شده و بعد از دفن او، سلطان و نند... وکرا آماده ) جسد حسن(
ه مواظب کی یآنھا راث را توقف نمودند، ویم میتقس ش نموده ویاتاقھا بفراوانی تفت منازل و

ه عدم کنیرفت ھمچنان مالزم او بودند تا ایه گمان حاملگی او مکند دای بو هیمراقب جار و
 ن مادر ویراثش را بیه حاملگی او باطل شد مکھنگامی  گی آن زن ثابت گشت، وحامل

 .)٢(م نمودند)یبرادرش جعفر تقس

ه به امام زمان نشان داده شده وگفته است که مدعی ھستند کتابی کت از ین روایا
 شه ویاز ر ن مھدی مورد پنداریتولد ا کند می ثابت )٣(افی استکان ما یعیبرای ش ،هک

ا برآن ی نند وکار کت را انین روایتوانند ایمذھب تراشان فرقه باز نم باطل است، واساس 
اری از یبس مورد اعتماد آنھا وارد شده و ن منابع موثق ویرند، چون درچندیخرده بگ

نه (ه فقط بعضی از آنھا کاند  ردهکت یرواآن را  خیتار ر ویتفس ث ویبزرگان آنھا در حد
 عبارتند از: )بعنوان حصر

 ١٢٦ص١ج ةلحجتاب اکه نقل شد کتی ین رواینی ھمیلکافی ک -١

  ٣٣٩-٣٣٨ ص رشادتاب اإلکد در یمف -٢

 ٣٥٩-٣٥٨ص  عالم الوریأطبرسی در  -٣

 ٤٠٩-٤٠٨ص٢ج ةلغمشف اکأربلی در  -٤

عباس قمی در منتھی اآلمال  ر المھدی وکذ ر عنوان:یون زیمجلسی در جالء الع -5
 اند. آوردهآن را  ن عنوانیر ھمیز زین

                                           
جای دیگر مدعی ھستند که فرزند حسن چنانکه در  چرا بحث و بررسی و تفتیش منازل مادامی -١

فرزندی در  او تقسیم شد بدون اینکه ۀکه از بزرگ شده و چرا میراث امام حسن عسکری بین ورث
 میان باشد.

 .۱/۵۰۵کافی کلینی  -٢
گاھی دارند لیکن از ترس روحانیت از یکطرف و از عوام  البته بعضی از عقالیشان به این دروغ -٣ ھا آ

که سربازان مجھول امام زمان ترورشان نکنند، ھمچنانکه  کنند می کاألنعام از طرف دیگر سکوت
 یواشکی گفتند. دانشگاه الھیات تھران چند سال پیش به اینجانبھای  بعضی از استاده
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 ل مضطرب وان اقویان ایه خود در مکه در قرن سوم یعلماء بزرگ امام أما نوبختی از و
 رد وکفوت  )حسن( ھا گفتند: پدرش بعضی :هک گوید می ج استیمتناقض گ متعارض و

ه کگرانی مدعی شدند ید و، )١(فرزند ظاھری از او شناخته نشده چ اثری از او نمانده ویھ
ھـ متولد  ۲۵۰ست سوم رمضان سال یعنی در بیوفات حسن  سال قبل ازن موھوم دو یا

متولد  ن مورد پنداریعد از وفات حسن اب ماه ھشت هکھا مدعی شدند  بعضی ، و)٢(شده!

 ھـ متولد شده است و۲۵۸ن موھوم در سال یه اکاند  گرانی مدعی شدهید ، و)٣(شده

ه در نصف کاند  گری ادعاء نمودهیدان یمدع و، )٤(اند گشته مدعی را ۲۵۶ ھا سال بعضی
ن ادعاء یه اک ،)٥(عنی پنج سال قبل از وفات حسن متولد شده استی ۲۵۵شعبان سال 

ن مناسبت جشن یھرساله بد ران جور آمده ویام رھبران نظام امام زمانی اکامروزه به 
شتر یعوام بن یھا مصرف نموده تا از مقلد ونیمل ن نموده ویمز شھرھا چراغانی و گرفته و

 .رندیسواری بگ

ه کاند  ردهکز چنان اختالف یناند  ن والدت را براو بستهیه اکای  هیاسم جار وحتی در
 و، )٦(ه اسمش نرگس استکاند  ھا مدعی شدهیار است، بعضکآش دروغ بودن او واضح و

گری ادعاء یان دیمدع ، و)٧(قل استیا صیل یه اسم آن صقکاند  ھا مدعی شده بعضی
 .ز بافته شده استیگری نیاقوال د و )٨(مه استکیه نامش حکاند  نموده

ن یام اصلی دکاح ۀھم ن باو مرتبط است وید ۀه ھمکصاحب زمان  ا حجت عصر ویآ 
ه کسی است کن یچناند  نموده کحتی نماز جمعه را بخاطرش تر ومت وکح مثل جھاد و

امام ابن حزم امام اندلس  ۀگفتھا بنا به یبقول بعض حتی مادرش ھم مورد اتفاق نباشد، و
مه کیند حیه مدعکه اسم مادرش سوسن است کبعضی از آنھا مدعی ھستند  :گوید می هک

ه کخوانده یم مادرش قرآن مکه در ھنگام خروج از شکبنت محمد شاھد والدتش بوده 
 ن حماقت آنھا وین اولیا ور اصال فرزندی نداشته وکحسن مذ و باشد می ھوسھا  این ۀھم

 .)٩(باشد می میای عظ هکه خود مھلک باشد می شانیشرارت ھا ۀد ھمیلک

                                           
 .۱۱۹-۱۱۸فرق الشیعة: نوبختی ص  -١
 ۱۱۹۸فارسی ص ۀمنتھی اآلمال: عباس قمی، نسخ -٢
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م یه اطالعات رژکر یستان امام احسان الھی ظھکرمرد پایدانشمند زبردست و ش
فاتش عاجز مانده بود یتأل ران چون از جواب دادن به او ویفرقه گرای ا ستی ویترور
: گوید میاین مورد  رد درکرا ترور  ستان اوکمزدورانش در حال سخنرانی در پا ۀلیبوس

د شدن او یچگونگی ناپد ه ھرگز متولد نشده وکن مولودی یه برای والدت اکی یھا افسانه
عدم شناخت  اھل منزل و ت ویعدم علم اھل ب و یکنزد دور و عام و از چشمھای خاص و

ه از لوازم کعلوم  ۀچگونه به ھم ده ویه چگونه به امامت رسکنیا واند  زی بافتهین چیچن
برای  ھا بافته و ه افسانهکباعث شده ھا  این ۀھم ،افتهیامامت در نزد قوم است دست 

ه کاند  ز ساختهینشدنی است دروغھا مبالغه انگ ه ثابت نشده وکاثبات مدعای خود 
ب خود شواھدی یاذکن ایه اکھوده بر آنھا گذاشت یب اساس و سته است نام خرافات بییشا

رده کر کھوده را بعنوان مثال ذیات بین روایی از ایھا سپس نمونه خودش، وه یعل است بر
علوی مخصوصا  ۀاز خانواد ن تولدی از چشم بنی ھاشم ویه چطور چنکپرسد  یم، )١(است
ه کدفتری داشت  ه به ابن الطومار شھرت داشت وکبن عبدالصمد  ب آنھا احمدیاز نق

 مخفی ماند!  نمود می را در آن ضبط ھا والدت علوی
ه بدروغ ادعاء نمود کھـ  ۳۰۲مدعی امام زمانی! در سال  یکخبر  یکه کلھذا وقتی  و

ه کـد دسـتور داد یعباسی المقتـدر رسـ ۀفیری است به خلکاو محمد بن حسن عس ،هک
ه ھمگی آنھا شـھادت کطالب را جمع نموده تا موضوع روشن شود،  یوخ آل ابیش بزرگان و

 ۀشـیپ ۀین مدعی تقیا ری فرزندی نداشته است، وکو حسن عس ذاب استکه او کدادند 
ع یان تشـیاختالف مـدع و، )٢(خورد یان مردم شالق میماه در میکتا  امام زمانی زندانی و

أس از فرزنـدی یثر آنھا بعد از کلھذا ا ن موھومی ویعدم والدت چن لی است بریخودش دل
 اند. آراء متعددی بافته و گران رفتهیاو به امامت د ری بعد ازکبرای حسن عس

 الیین مهدی خیبت ایهودگی غیدوم: ب 
پنھان شدن درچاه  ن اختفاء ویی در ایم، چه معنایرین موھوم را بپذیه والدت اکفرضا 

سرمست ھای  اگر از امام زمانی ، و؟کند نمی چرا برای مردم ظھور سرداب وجود دارد و
ه از کده شده است یشان شنیعلما ان ویه از روحانکم یشنویم ھمان جوابی را میبپرس

قائم «ه: ک کند می عبدالله جعل یت زراره از ابیروا صدوق از اند، ه آن گفتهیم در توجیقد
خ یطوسی ش و. )٣(»ترسد یاز ذبح م :هکدم چرا؟ گفت یپرس ،بتی داردیام خود غیق قبل از

ظھور او  زی مانعیشتن چکجز ترس از «: گوید می ن موضوعیه ھمیدر توج ۀطائف

                                           
 .۲۷۴-۲۷۳الشیعة والتشیع احسان الھی ظھیر ص  -١
 ھـ.۳۰۲حوادث سال  ۲۷-۲۶ص  ۱۳تاریخ الطبری ج  -٢
 .۴۸۱وتمام النعمة ص  کمال الدین -٣
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مان یا م ویم شویه فقط تسلکست ین موضوع تعبدی نیه اکست یی نکش و. )١(»ست...ین
را  گریھمد :ر گفته استیخ احسان الھی ظھیه شکھات ھمانطور ین توجیا م ویاوریب
ھای  امام زمانیھای  ه حتی خود بافتهکترس از قتل چنان واھی است  ، وکند می بیذکت

 .کند می ردآن را  دو آتشه

 ایدن د خداوند است وییتأ مورد نصرت و ن پنداریه اکتب خودشان آمده کچون در  -١
ان دارد؟ از کن امیترسو مخفی شده ا یکا از یرد، آکداد خواھد  را پر از عدل و

روزی یبا نصر و پ ترس است و ه: قائم منصور به رعب وکاند  ردهکابوجعفر نقل 
رسد  یغرب م سلطانش به شرق و وده شده یچیش پیارن بیزم ، وباشد می دیمؤ

به اخبار وارده از پندار  نیاگر ا اند، ردهکن معنی نقل یادی در ایز اخبار و. )٢(و....
ترسد؟ وانگھی ھر  یقتل م ا نه؟ پس چرا از ذبح ویاجدادش اعتقاد دارد  آباء و

مخفی شدن در چاه سرداب مادامی  ه چرا ترس از مرگ وکتواند بپرسد  یعاقلی م
 ؟)٣(ه مجلسی مدعی آنستکبان او ھستند ھمچنانیه پشتکمالئه ک

اش سقوط امامت اوست برای  ترسد الزمه یشتن خودش مک از ،هکشما  ۀن گفتیا -٢
ه او از کنست یه از شروط امامت اکد یا ات گفتهین روایه شما در چندکنیا

 ه اجبنکست بلیه اشجع نکه از قتل بترسد کسی ک و، )٤(ن مردم باشدیتر شجاع
 .است )ترسوتر(

از  جور ه دول ظلم وکنیند تا اکد ظھور ین موھوم ھرگز نبایه شما این توجیبنابر ا -٣
 ازی به خروج او نخواھد بود! یگر نیآنوقت د ان نباشد ویخطر قتل در م ن برود ویب

نونی کم ین رژیه مثل ھمکن خرافات بنا شده یمتعددی بنام اھای  خ دولتیتار در -٤
 ۀن دولت خرافی خودش نمونیا واند  فتهیشان را فر مان مقلدانران بنام امام زیا

حتی آقای  ه پابوس امام زمان ھستند وک باشد می ن قماشیای از ا بارز و زنده
ه امام زمانش کران قم رفته کھا به مسجد چم شتر پنجشنبهیر بکخامنئی برای م

 براه چشم مخلصانش ا است وین ھمه مھینه ایه زمکخوب االن  ،ندکارت یرا ز
ه کنه قتلی بل ه نه خطری است وکگر ید کند نمی ظھور چرا ھستند او جمال

 .نھند ات گردن نمیین چرندیه به اکچاقوی نائب او بر گردن عاقالنی است 

                                           
 .۱۹۹طوسی ص  الغیبة -١
 .۵۲/۱۹۱بحار مجلسی  -٢
أعالم  ۲۵۹ص  ۲روضة الواعظین ج ۱۲۰۶منتھی اآلمال: قمی ص  ۷۷۲جالء العیون مجلسی ص  -٣

 .۲۷۹و الشیعة والتشیع احسان الھی ظھیر ص  ۴۲۰الوری طبرسی ص 
 .۱/۳۴نعمة الله الجزائری  األنوار النعمانیة -٤
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گران ین آقا چگونه از دیترسد ایاز قتل م ند وکه از خودش نتواند دفاع کسی ک -5
را  ایه دنکنیم از ایاالن بگذر ؟ردیگ یدفاع نموده و چگونه از دشمنان شما انتقام م

ه می بکد، ینکعالم  ۀرا مسخر ه خودکنیست از ایا بھتر نیند آکچنان  ن ویچن
رھا راحت یزنج ن غل وید تا از ایمنشأ معتقدات خود نمائ قرآن را سر د وییآ خود
 .دیشو

 ن موهوم صورت نگرفته استیچ منفعتی از وراء ایسوم: ه
نھمه یپابوسانش ا ه دست وکن امام زمانی یه اکاست  نیه ھمیفرضن یا بطالن ۀادل از

نه  ن آقا سرنزده است وینی از ایا دی وی ویچ مصلحت دنیھ کنند می کنه چایش سیبرا
ن اسالم از یه دکه ضرر فراوان کنیا جزاند  دهیاو ند چ نفعی ازیرانش ھکنه من معتقدانش و

  .ن موھوم خورده استیاسم ا

ن یترکوچک ه مدعی او ھستندکه ک ین معصومیا« :گوید می هیمیابن تسالم خ اإلیش
نزده  زند از او سر یم ا قاضی سری ا عالم وی ارمند عادی وک یکا از ی ر ویام یک ه ازکنفعی 

 ست، ویش نیه او موھومی بکتازه موجود ھم باشد چطور  ای از او اگر دهیاست، پس چه فا
ان مدعی یه رافضکن شخصی یا و منانش دارد...ؤای میدنا ی ن ویمنفعتی برای د چه لطف و
ھردو  به ، وباشد می ش آنھا مفقود و در نزد عقالء معدومیه پکسی است کا یاو ھستند 

 .)١(»ا داشته استینه در دن ن ویسی نه در دکچ منفعتی برای یر ھیتقد

 نی ویدسی مصلحت که برای کنین مدت طوالنی نه این موھوم در ایاما غائب شدن ا
اری از یه بسکن فروشی یادان دیای شده است برای ش ه بھانهکوی درستی نداشته بلیدن

ھا  ن امام زمانییبرای امامت از اصول د اند، ل نمودهین را بنام او تعطیام دکن احیمھمتر
 معرفت امام و مان شخص بنا بزعم آنھا جز بایا واند  ان اسالم شمردهکاز ارآن را  بوده و

اری از یل شدن بسین مجعول به تعطین دوازدھمیپنھان شدن ا ست ویاو درست نت یوال
ن یز بدینی امام زمانی نیحتی خم و ،وی بقول خودشان گشته استیدن نی ویمصالح د

ن یقوان ام اسالمی وکانجامد..واالن احیب یطوالن ۀبت ازمنید غیشا« ه:ک کند می اعتراف
ف مانده یلکن مدت طوالنی بدون تیبماند، تا مردم در اد تا زمان ظھور معطل یا بایعت آیشر

عت اسالمی برای مدت یه شرکنست ین سخن ایمعنی ا و )٢(شان آزاد باشندیھا در شھوت و

                                           
 .۲۶۲-۸/۲۶۱اج السنة منھ -١
نالد، آیا  ھای مردم می کند از شھوت االن شخصی که با دختر چھار ساله مقلد احمقش متعه می -٢

خدا تقرب ه ھا نیست که کسی با زنا ب نام دین جعل کردید آزادی شھوته ای که شما ب این متعه
شما و مذھب یھود  جوید کدام دین در دنیا با زنای مذھبی به خدا تقرب جسته است جز مذھب

= بخاطر خدا و هللا ثم للتاريخ«راجع به رسوایی متعه ایشان با دختر چھارساله نگاه شود به کتاب 
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عت است یشر ن نسخ درین از رسواتریه اکقرن  عنی فقط برای دویمحدودی بوده است، 
 .)١(»دیگو ینمآن را  چ مسلمانی ھرگزینه ھ ه نه ما وک

 پردازد، و اسد میک ھای فاسد و لیبعد از آن به تأواگرچه  نی استیسخن آقای خم نیا 
اری از یل شدن بسیبت مھدی تعطیغ ۀجیه نتکنین خود اعترافی روشن است از او به ایا

خ یبقول ش هکن سخن حقی است یده است، این نسخ انجامیه به رسواترکن بلین دیقوان
ه حجت را کنیرون آورده است تا این امام زمانی بیخداوند از دھان ا )٢(لییعبدالله الجم

 .ندکشان تمام یبرا

 ردند؟کن معدوم را جعل یوالدت ا را ساخته و کن دروغ خطرنایه ایان امامیچرا مال
ن موھوم را یا ن معدوم را موجود جلوه داده ویه اکاند  ھا چرا ناچار شده زمانی امام
به خاطر  ش ندارند، ویه جوابی منطقی براکجوابی  از سؤالھای بیبه خاطر فرار  ببافند؟

احوال  ه برای اوصاف وکلوازمی است  اصول و ه علت آن قواعد وکی است یخروج از تنگنا
ت یه وصکنیرد مگر ایم ه امام نمیکه مدعی ھستند کنیبرای ا، )٣(اند بافته شرائط امام و
ن یشخص بعد از خودش را بداند، و بعد از حسن و )٤(خلفی باشد ن ویش جانشیبرا ند وک

باشد، و جسد امام را  تواند نمی جز در فرزند بزرگتر ھم و باشد تواند نمی جز در اعقاب ھم
ش او یسالح رسول پ گردد، و یرسول خدا م ۀبه اندازه زر ، ودھد نمی جز امام ھم غسل

ه امام محتلم کنیمثل ا، )٥(گریدھای متعدد  بافته و باشد می اشجع امام اعلم و و گردد، یم
گاه به گذشته وآکنیا !!، و)٦(شود جنب نمی و ز بر او یچ چیھ و باشد می ندهیه امام عالم وآ

آنھا با  ۀش او بوده به ھمیه از طرف خداوند نازل شده پکی یھا تابک ۀھم ست ویمخفی ن

                                                                                                       
آقای سید حسین موسوی شاگرد و دوست و مقلد سابق خمینی فضایح  که ۳۷ص » تاریخ

روحانیت خصوصا و به  ۀجانگدازی را ذکر کرده است که مخصوص ایشان نیست بلکه به ھم
زودی این کتاب ه گردد که اگر خدا فرصت دھد ب ھای دینی امامیه و مذھب عموما باز می یطمح

 را ترجمه کرده و در اختیار حق جویان ھموطنم قرار خواھم داد.
 ۴۲و ۴۱الحکومة اإلسالمیة ص  -١
 که این کتاب ھمچنانکه ۲۷۴بذل المجھود فی إثبات مشابھة الرافضة للیھود عبدالله الجمیلی ص -٢

 باشد. منبع و اصول افکار این مقاله می در آغاز اشاره کردم
گرفته  ۲۹۵-۲۸۳اصول افکار این بند از مقاله از کتاب الشیعة والتشیع از احسان الھی ظھیر ص  -٣

 شده است.
 ۱۲۳فرق الشیعة از نوبختی ص  -٤
 و عیون اخبار ۳۸۹و ۳۷۹و۳۸۴و۲۸۶و ۳۰۸و۲۷۷و۲۸۴ص و۱أصول کافی کتاب الحجة ج -٥

 .۲۳۱ص ۱الرضاج
 ۲۳۱ص۱و عیون اخبار الرضا ج ۵۲۸ص۲گوید ج ھمچنانکه طوسی در کتاب الخصال می -٦
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 طاھر و و شود می متولده امام ختنه شده کنیا و، )١(علم دارد ھای متفاوت آگاھی و زبان
ن یزم م مادر برکه از شک یھنگام ه ندارد! ویسا ند! ویب یاز پشت مثل جلو م مطھر است و

 احتالم نشده و ! وگوید می نیصدای بلند شھادت با ن افتاده ویزم ش بریھا گونه افتد بریم
 دهیمدفوعش د ادرار و و باشد می محدث ملھم و خوابد و یقلبش نم ده ویچشمش خواب

 و( باشد می کش خوشبوتر از مسیبو ببلعد!! وآن را  هکل است کن مویچون زم شود نمی
ه تا به آنھا یا سفی وانه وید نار گذاشته وکه الزم است انسان عقلش را بک یاوصاف ۀیبق

 ۀ، از جمل)ردیسواری بگ گران را اغفال نموده ویدجال باشد تا د ار وکا می معتقد باشد و
 ۀفیصح امت در آن بوده ویانش تا قیعیه نام شکای است  فهیه دارای صحکنین صفات ایا

جفر  و )سرخ(گری بنام جفر بزرگ یتب دک و باشد می ه اسماء دشمنانش در آنکگری ید
ز یمصحف فاطمه ن ! وباشد می علوم در آن ۀه ھمک! باشد می بره ه از پوست بز وک کوچک

 عبری ھم صحبت ه دارد وکگر ھم ید تبیکد یخواھ یگر چه میخوب د(ھمراه اوست، 
به ختم نبوت قائل  د وینک ید میچرا دعوی نبوت جد :هک گویند می انیباز به بھائ و کند می

ه در ته چاه سرداب کنی یعنی حتی ھمی( امام :هک گویند می گرییت دیدر روا و )د!!یستین
خداوند ستون نوری  ن او ویب و باشد می )لیعنی جبری( د به روح القدسیمؤ )قائم شده

ا داللتی ی ل ویاز به دلیه نکھر وقت  ند ویب یه اعمال بندگان را از خالل آن مکوجود دارد 
افی که کگری مدعی ھستند ھمانطور یت دیدر روا و .)٢(کند می داشته باشد به آن نگاه

ی یکن نماند ینفر در زم اگر دو و شود می ن بدون امام بماند ذوبیه اگر زمکمدعی است 
 ! )٣(از آنھا حجت است

                                           
ھا صفات خداوند است و ھدف از این غلوھای کفرآمیز نه دوستی ائمه بلکه  بدون تردید که این -١

اھل بیت از اولین کسانی بودند که  ۀنام اسالم بوده است و ائمه اسالمی ب ۀو عقید ۀھدم اندیش
این کفرھا را انکار نموده بلکه حضرت علی کسانی مثل انصار ابن سبا را که بدین اقوال تصریح 

سوزاند، االن چنین امری از ضروریات مذھبی گشته است که بناحق مدعی است  نمودند می می
گاھی از این غلوھای ضد اسالمی مر مذھب آل بیت می اجعه شود به کافی کلینی که باشد برای آ

والفصول المھمة از الحرالعاملی  ۲۶۰و۲۲۷ص۱باشد کتاب الحجة ج مملو از آراء ابن سبأ می
 .۱۵۵ص

خرافی ضد قرآنی نیست ھای  ھا و آراء و اندیشه آیا این روایت ۵۲۸-۵۲۷کتاب الخصال او قمی ص -٢
ه عقل اینست که انسان خرافات را از گرداند اگرچ دین می که عاقالن را از دین رمانده و بکلی بی

دین تمییز داده و سره را از ناسره و حق را از باطل تشخیص دھد، نه اینکه عالج بد دینی بیدینی 
بردن از باران به ناودان  حقایق دینی باشد که این خود پناه ۀآن پشت پازدن به ھم ۀباشد که نتیج

 است.
 .۱۷۹ص۱ة جاصول کافی باب أن األرض التخلو من حج -٣
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ه مدعی امامتشان کسانی را که بناء امامت کباورھای اساسی است  و اصولھا  این
ه معتقد به کسانی کثر کااند  دهید هکوقتی  و اند، ردهکجعل  را بر آن بافته واند  گشته
گردد، چون بعضی از آنھا مثل  یشروط بر آنھا منطبق نم ن صفات ویشان ھستند ا امامت

را مثل علی  گریا بعضی دی ن فرزند پدرش نبوده ویری بزرگترکحسن عس اظم وکموسی ال
ه فرزندش محمد الجواد در ک رده است چراکن نیفکبن موسی بن جعفر امامی غسل ت

را غسل  ه فرزندش اوکنطور موسی بن جعفر یھم شتر از ھشت سال نداشت، ویآنوقت ب
امام ھشتم ( ه محمد بن الرضاکر است کقابل ذ نداد چون در وقت وفاتش غائب بود، و

ن بن علی را یه حسکھمچنان ثابت نشده است  و. )١(نه بودیدر وقت وفاتش در مد) آنھا
ز سربازان ابن ین ماری بوده وین غسل داده باشد چون در بستر بین العابدیفرزندش علی ز

 کوچکامده چون یا بر آنھا نرسول خد ۀھا زر بعضی و اند، را باز داشته ار اوکن یاد از ایز
 شتر از ھشت سال نداشت ویه در وقت وفات پدرش بکالرضا  بودند مثل محمدبن علی

گر سالح یبعضی د بود، و کوچکه در وقت وفات او کن فرزندش علی بن محمد یھمچن
ا مثل موسی بن ی و کرد نمی د با او مخالفتیش آنھا نبوده واال برادرش زیرسول خدا در پ

 ه اعلم نبودند وکگر بودند یسانی دک و .)٢(ه عبدالله افطح به مخالفت او برخاستکجعفر 
سانی را که کاتی نقل شده یلھذا از خود قوم روا ؟! وشود می گرانیی اعلم از دکودکچطور 

 ه بالغ وکنیتا ااند  گر بعھده گرفتهیسانی دکرا  سرپرستی آنھااند  ه به گمان آنھا امام بودهک
ن یاند، ا د نمودهیابرشان در علم جعفر بن باقر تردکا عه ویحتی بزرگان ش و راشد گردند،

ات قوم یه خود جعفر در باره اش براساس رواکعه است یش ۀابر رواکه از اکن یزراره بن اع
 ن زرارهیا. )٣(رفت ین میث پدرم از بیند احادبود نمی امثالش اگر زراره و گفته است:

 زی ھست، ویامزد در دلم راجع به او چی: خدا پدر جعفر را بگوید می جعفر وپدرشدربارۀ 
 .)٤(»رت نداردیسخنان رجال بص ۀدر بار« :هکد یافزایدر باره او م

ه از که کر مرادی یابوبص اند، ن قضاوت نمودهیز چنیعلم فرزندش موسی ن ۀدربار و
 ۀبه او وعدبن محمد  شان حضرت جعفریبنابه ادعا عی است ویت شیان اربعه در رواکار

در  م وکبه گمان من ح :ه گفته استک کند می تیر روایاز ابوبص یشک. )٥(جنت داده است
 .)٦(ستیامل نکھنوز  )باشد می اظمکاشاره به موسی ال( تی علم صاحب مایروا

                                           
 منبع سابق. -١
 باشد. وفرقه فطحیه منسوب به شخص می ۲۸۸الشیعة والتشیع شھید احسان الھی ظھیر ص  -٢
 .۱۲۴رجال الکشی ص -٣
 بن اعین. ۀدر شرح حال زرار ۱۳۳و ۱۳۳رجال الکشی ص  -٤
 .۱۵۲رجال الکشی ص -٥
 .۱۵۴ایضا ص -٦
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بعد  :گوید می )١(د احسانیه شھکآنچنان )اند ه از شروط امامت شمردهک(اما شجاعت  و
 اند، ن صفت مشھور نبودهیدام از آنھا بدکچیعه ھیات شیروا حسب بر ن بن علییاز حس

 ام وکه حیدام آنھا برعلکچیه ھکنیچه ا گوید می ن رایس اکاتشان عیروا ۀه ھمکبل
بعضی از  والء به آنھا اعتراف نموده و روی ویه بعضی از آنھا به پکردند بلکام نین قیسالط

وتاھی ک کردند می امیام قکح ه امراء ویه برعلکشان یھا اری عموزادهی آنھا از نصرت و
مردم را به  رده وکاط رفتار یھا با احت بعضی دادند، و یح مینج سالمت را ترجک نموده و
آنچه را  ات خود قوم، ویھا برحسب روا ن گفتهی، تمام اکردند می ام دعوتکوالء ح طاعت و

ن یرا مذل المؤمن ه اوکست معروف ا مشھور واند  درباره او گفته ه امام حسن انجام داد وک
 شدنشان وارد شده مثل علی و جنب و احتالم ه نص برکبعضی از آنھا ھم  لقب دادند، و

درست  )ندهیگذشته وآ( ونیکبما  ان وکاگر علم بما  اما و. )٢(فاطمه ن ویحس حسن و
 ه نوبختیکھمچنان بود نمی ان مخلصشان متفاوتیعیشان برای شیھا بود جواب یم

ا ی شته وکات خود قوم یو روا دانستند برحسب ادعاھا یب میتازه اگر غ، )٣(گوید می
ا ی شته وکه کنیچ امامی نبوده مگر ایھ« هکشدند چون مدعی ھستند  یمسموم نم

دن یه برای خندکای است  ھا افسانه زبان ۀگفتن به ھم اما سخن و. )٤(»مسموم شده است
 اند! ساختهآن را  عقل مردم ش ویبه ر

را سخت در تنگنا قرار داده  ھا ان امام زمانییای ضد قرآنی آقا باورھای افسانهن یا
قبول  ست مگر به دور انداختن آنھا وین نکشدن درست آن مم ان خارجکچ امیه ھکاست 
 .ن خرافات استیه خالی از اکت قرآن یمکبه ح

 اصول و قواعد و ۀه ھمکدند یدھا  این امدیری فرزندی نکه برای حسن عسکھنگامی 
ه سابقا انجام کفی یتحر ل ویمجالی ھم برای تاو ن رفت ویاز ب شان پنبه شد ویھا بافته

جاد معدومی نماند تا در یشان جز ایای برا چاره چ راه ویه ھکنجا بود یدادند نماند، ا یم
ه کضی یعر ل ویشروط طو ه در مورد عدم تطابق آن اوصاف وکی یھا سؤال ۀنده از ھمیآ

 ش خواھد آمد راحت شوند، ویبافته بودند پ رده وکعالمت امام درست  و برای امامت
ادی بر او یزھای  رفت چون عالمت یر سؤال میری ھم زکن امامت خود عسیا عالوه بر

سی کبعد از خودش به  نی نگذاشت، وی، بعد از خودش فرزند و جانشکرد نمی صدق
امد، یسی نک بعد از او زره رسول بر و ن ننمود،یفکت را غسل و ز اویامامی ن رد، وکت نیوص

را یاخ توان داد؟ و یشجاع م معدوم است صفت عالم و ه وجود نداشته وکسی کچگونه بر 

                                           
 .۲۹۱-۲۸۹الشیعة والتشیع شھید احسان الھی ظھیر ص -١
 ۶۰ص۲عیون أخبارالرضاج -٢
 .۶۵ص۱روایت کرده است اصول کافی جآن را  وکلینی ھم مثل ۸۱-۸۰فرق الشیعة نوبختی ص -٣
 .۲۱۴ص۱و عیون أخبارالرضاج ۳۷۵ص۱اصول کافی ج -٤
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ن ذوب یکبدون امام ماند ل و) برطبق اوصاف من در آوردی آنھا از حجت خالی شد( نیزم
 د!!ینگرد

ردند چون عدم وجود کدا نیھم پ چاھی راه و سرگردان شدند و شان ویه پرکنجا بود یا
ل امامت که کرد بلک یرا پنبه م ه فقط امامت موھوم اوکنیری نه اکفرزند برای حسن عس

ه آنھا یکداد، در حال یقوم را در معرض خطر قرار مھای  ھمه بافته ر سؤال برده ویرا ز
شه یروانشان ریان پیاصول را در م ن اصول بییا ده ویشکن باورھا زحمت یھا برای ا سال
ان یاری از مدعیقواعد جعلی آنھا در مورد بس ن اصول ویرده بودند، اگرچه اکدار 

ھای  ییشگویاشتباھات و پ ۀد ھمیت جدین وضعین ایکشان نادرست در آمده بود ل امامت
لھذا نوبختی اگرچه  ر سؤال برد، ویمعصوم ھستند در ز محدث و ه آنھا ملھم وکرا آنھا

 ھم )١(لسوفان آنھایف لمان وکاز مت ابر طائفه وکا از مشھوری است و متعصب و ۀعیش
 ان بعد از موت حسنیعیش :هک گوید می پوشی بدون پرده ح ویعبارت صح با باشد می

م یھای متعددی تقس گروه ھا و به فرقه به آراء گوناگون رفته و ر شده ویمتح) ریکعس(
 اند: گشته

رده کبت ین غیکزنده است ل نمرده و) ریکعس( ه حسنکاند  ن رفتهیای بر ا فرقه
ه کست یز نیه به زعم آنھا جاکنست یخالف واقع ا ۀن بافتیعلت ا قائم اوست، و است و

 .)٢(شود نمی ن خالی از حجتیه زمکنیفرزند ظاھری نداشته باشد برای ا رد ویبم

اگر واقعا  ن بعد از آن زنده شده...یکحسن بن علی مرده ل :هکاند  ای گفته فرقه و
ه امامت در خلف کنیا برای بود، ار نمیکرجعتی! در ح بود ویداشت مرگش صح یمفرزندی 
 .رده استکت نیسی وصکن برای یکل شد و یاو ثابت م

ه فرزندی داشته کنیه او بدون اکامام، جعفر است نه حسن چرا  :هکای گفتند  فرقه و
 نی باشد!یدارای جانش ت نموده ویه وصکنیرد مگر ایم امام نمی رد، وکباشد فوت 

 .انجامدیه نقل آن به درازا مکگری ید کمضح افتراھای متعدد و و

ه ک امامی ری فرزندی ساختند، چگونهکه به ناچار برای حسن عسکن وقتی بود یچن
نطور مشھور یش ھمگی ایپ ن منوال رفته ویامورش بر ھم تش ثابت شده ویوص امامتش و

 نی ندارد؟!یجانش رد ویم یشده است چگونه م

 ه:کان در رد بر آنھا گفتند یعیای از ش فرقه

                                           
 .۱۷۷مجالس المؤمنین تستری (شوشتری)ص -١
اوسست که در میان  دانستند که حجت الھی کالم شدند می اما اگر ھدایت را در قرآن جویا می -٢

ای که اجل او را از میان مردم برده است لیکن ھمانطور که  مردم است نه معدوم و یا مرده
 خواھد رفت.  حضرت علی فرموده است ھرکسی که ھدایت را از غیر قرآن بجوید به گمراھی
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م اگر یافتیم فرزندی نیجا گشت ھمه م وین را آزمودیما ا حسن اصال فرزندی نداشته و
م دارای فرزندی است مخفی ییه بدون فرزند مرده است بگوکحسن  ۀه دربارکز باشد یجا

توان در  یحتی م و کند می ند صدقکه بدون فرزند فوت کتی ین ادعاء در مورد ھر میا
ر او یه ابوالحسن رضا غکنیا ای جا گذاشته وه ه فرزندی بکز ادعاء نمود ین صامبریمورد پ

شدن خبر  ه واردکنیی از آنھا امام است برای ایکه کجا گذاشته ه ابوجعفر سه فرزند ب
مردی از صلب خودش را  صامبریه پکن خبر است یبوفات حسن بدون فرزند مثل ا

نه رضا چھار  نه عبدالله بن جعفر پسری بجا گذاشته است و نگذاشته است ون یجانش
ن پندار را یو بعد از آن ا( لی باطل شده است،کطور ه پسر داشته است، پس وجود فرزند ب

ه وضع حمل کوقت  ھر زینکه آن کزش وجود دارد ینک ن او وین حاملگی بیکل )اند بافته
 ه امام برود و خلف وکه کست یخواھد بود، چون روا نه امام کند فرزندی خواھد آورد ک

ن از حجت خالی یزم نصورت امامت باطل شده ویه در اکنی نداشته باشد، چرا یجانش
 گردد!! یم

اند  ال گرفتهکاشھا  این ان فرزند بریه مدعکراد گرفته یفه این طایای از آنھا بر ا فرقه
ن ھم قانع یحتی به ا د ویخود گفتآن را  هیه شبکد یر گشتکشما در موضوعی بر ما من ه:ک

حملی وجود  :هکد یفتگر آنست، که عقل منکد یردکزی به آن اضافه یه چکنینشده تا ا
آن را  لھذا د ویافتینآن را  د ویردکاو سعی فراوان  بحث از دارد اگر شما درطلب فرزند و

آن را  م ویجتھاد نمودا وشش وک شتر ازآن در شناخت حاملگی سعی وید ما بیار نمودکان
 تر است تا بحث شما چون عقال و افتن آن راستین حاملگی ودربارۀ  بحث ما م ویافتین

ن یکه ظاھرا شناخته نباشد لکن است انسان فرزندی مخفی داشته باشد کمم عرفا و
د یه شما مدعی آن ھستکموضوعی  و )١(نسبش ھم درست باشد بعدھا شناخته شده و

عادت ھم بر  عرف و و باشد می ر آنکه عقل ھر عاقلی منکع است یشن چنان زشت و
 شتریه حاملگی بکن آمده است یائمه صادق ادی ازیات زیه رواکنیخالف آنست، مخصوصا ا

ھا ازآن گذشته  د سالیه شما مدعی آن ھستکن حاملگی یا باشد و تواند نمی از نه ماه
 .دیخود ھستبرھانی بر قول  ل ویشما ھمچنان بدون دل است و

وفاتش دارای فرزندی  ھشت ماه از ری بعد ازکه: حسن عسکای ادعا نمودند  فرقه و
شان باطل یادعا باشند و یاتش شدند دروغگو میح ه مدعی فرزند درکی یآنھا شد، و
فرزند  ن او رفت ویکماند ل داد مخفی نمییزی رخ مین چیه اگر چنکنیبرای ا است،

 در نزد مرد ثابت بوده و حاملگی در گذشته در نزد سلطان و ظاھری از او شناخته نشد، و
نزد سلطان باطل  ه حاملگی بعد از آن درکنیامتناع نمودند تا ا راث اویم میلھذا از تقس

ش یبعد از ھشت ماه از وفات حسن برا ش مخفی ماند، ویموضوع حاملگی برا شده و
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از  او رده بود وکت یبه او وص و ،ده شودیه محمد نامکن بود یدستور ا فرزندی متولد شد و
 ،شود نمی دهید انظار مخفی است و

درست ھا  این ۀھم ۀه: گفتکشوند گفتند  یده میه نامیه امامکه یاثناعشر ۀرا فرقیاخ و
امامت  ، وباشد می ه فرزند حسن بن علیکه خداوند عزوجل حجتی دارد کست چرا ین

اصحاب  ی بود گفته یز مین جایاگر ا گردد، و یان دو برادر نمین در میحس بعد از حسن و
بن جعفر  امامت محمد بود، و یمذھبشان درست م و )هیلیعنی اسماعی( ل بن جعفریاسماع
ھم آنچه  ن ویاگر نه ھم زم ن خالی از حجت باشد ویه زمکست یز نیز جاین شد، و یثابت م

 .شد یبرآنست ذوب م

ه او فرزندی از صلب کم ینک یاعتراف م م وین ما معتقد به وفات حسن ھستیبنابرا
ه مخفی شده کسی بروند که به آثار کمردم حق ندارند  ه مخفی است وکخودش دارد 

 ست ویز نیاو اصال جا ان او، بحث ازکم نه سوال از ز است ویاسمش جا رکنه ذ است، و
 .)١(حرام است

ری را کعسجاد فرزندی برای حسن یاز به ضرورت ایه نکقت روشنی ین است حقیا
ع یوقا ن ادله ویا ۀا االن بعد از ھمیر ندارد، آیاز به شرح و تفسیه نک تقاضا نموده است!!

ه کنیرا بجای ا باورھای خود د ویعقا ی بخود آمده وکھا اند ه امام زمانیکده یوقت آن نرس
ھر  ورند به قرآن مراجعه نموده یاد بگیھای ش خوان ا روضهی ھا و خانه ھای قھوه از داستان

  اندازند؟یه با آن مخالف است دور بکآنچه را 
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ست! ین نین دیعنی بدون آن دیان شناخت امام است، یعین در نزد شید ۀخالص
ع از یاصول الحادی تش در واقع عبادت شخصی است بنام امام، وش آنھا ین پیپس د

ن خود را یان دیعین راستا شیا در ، وباشد می کفرق آن مشتر ۀن ھمیجمله امامت، ب
مقلوب از تمام فرق ضاله در آن جمع  وس وکرات معکتف ۀه ھمکاند  ای قرارداده بوته

ه بر قبور یگر ارت ویز خوانی و نوحه زنی و نهیس ۀان درباریعیه شکشده است، و آنچه را 
 د ویگر مثل توحیھای آنھا در موارد د برابر با نود درصد تمام نوشتهاند  ائمه خود نوشته

خوانند به خدا  یرا م قبور آنھا ه ائمه وکدرصد مقداری  یکن یبنابرا ! وباشد می نبوت
 خوانند! یرا نم او اورده ویروی ن

 ه مسلمانانیعه بر علیش خییتارهای  تیها و جنا انتین خیمهمتر
بعد از  ن عثمان شد، ویرالمرمنیه منجر به شھادت امکتوطئه ابن سبأ  بعد از فتنه و

اھی یس ات بارز وکشان به ن انیعی نمایت از دست شیخود ائمه اھل بھای  زاری ناله و
ال در عھد ت، مثیان والیشانی مدعیھای ننگی ھستند بر پ هکه لکم یخور یخ برمیدر تار

فر بود و ابن کر الیه در واقع نصکن طوسی یر الدیعنی نصیعه یر شیعباسی نقش دو وز
ه بعد از آن در کسقوط خالفت عباسی  ھای تاتار در اری با مغولکالعلقمی در ھم

 گشتند. آندو خائنھای  ان در نزد مخالفانشان موسوم به نوادهیعیای عرب شیدن

ه خالفت اسالمی بغداد و توطئه ابن العلقمی و یها برعل ان و مغولیعیاتحاد ش
 )١(طوسی

 رانی تمدن اسالمی وین علل ویی از مھمتریکه کنگاران پرواضح است  خیبرای تار
ه اگر کان مغول بود یوحش ۀلیعنی بغداد بوسیسقوط دارالعلم  انتقال آن به غرب و
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 قاً یعنی دقیشد،  ینمن کاری ممکن یبود چن ان با مغول نمییعیمانی شیپ اری و ھمکھم
 افغانستان رخ داد، و ا در سقوط عراق ویکران با امریله ایه دوباره بوسکن طرحی یھم
عه در سقوط بغداد و یت شین دو شخصیش نقش ایخ مطلع باشد برایه از تارکس کھر

 .ده نخواھد ماندیزبونی مسلمانان پوش ست وکجه شیدر نت
 ۀفیانت بزرگی به خلین خیبرای طرح چنعی دولت عباسی یر شیابن العلقمی وز

ن عدد یشتریت المال بیب نه عمومی ویف در ھزیبرای تخف :هکعباسی معتصم گفت 
از توطئه  ۀفیخل ست، ویازی به آنھا نین د، وین از سربازان ارتش را اخراج نماکمم
ای را بر و تماس گرفته و اوکانه با ھوالیر مخفین وزیه اکدانست  ینم خبر بود، و بی

ن طرح فقط برای یه اکدانست  ینم رده است، موافقت نمود، وکق یحمله به عراق تشو
حدی در ه ن توطئه بیا ، وباشد می ھای مھاجم ف ارتش خالفت در مقابله با مغولیتضع
جمع  به سپوری و ھا مجبور   ه بعضیکگذاشت  ریمالی آنھا تأث ت اجتماعی ویوضع

 .شدند یھا م ابانیآشغال در خ
ه شخصی غافل و کفه عباسی را ین قرار بود: خلینقشه ابن العلقمی از ا ۀخالص

ال کاھل سنت را  ان برداشته ویبعد از آن خالفت را از م فته ویبندی داشت فر مین نیتد
 بزرگی بنا نموده تا ۀان مدرسیعیبرای ش ن برده ویمدارس را از ب مساجد و نابود و

بعد از  فرزندش مھلت نداده و ن خدا به او ویکد، لین نمایگزیع را جایمذھب تش
 ام مرگ فرو رفتند. کن حادثه بیچندماھی از ا

 شوم او عبارت از سه مرحله بود: ۀو نقش
: نویسد می این مورد ر دریثکه ابن کردن مردم، ک ناراض و ف ارتشیاول: تضع ۀمرحل

وان یان را از دیارتشاسم  ار برد تا ارتش را خالی نموده وکوشش تمام بکابن علقمی 
ام المستنصر حدود صد یان در ایارتش تعداد ،نمود می را اخراج آنھا نموده و کارتش پا

شتر از ده ھزار نفر را باقی یه بکنیم نموده تا اکرا  وسته آنھایه پکھزار جنگجو بود 
 .نگذاشت
سپس با : نویسد می این مورد ر دریثکه ابن کھا  اتبه سری با مغولکدوم: م ۀمرحل

 شورکنقاط ضعف  ه ونمود می قیشور تشوکرا برای حمله به  آنھا تاتار مراسله نموده و
 .)١(نمود می شان روشنیرا برا
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 .)١(فهیخل ردن مردم وکوس یھا مأ سوم: نھی از جنگ با مغول ۀمرحل
ھای  مغول ،هک نویسد می وطیین سیرخ بزرگی چون جالل الدؤه مکنجاست یا و

  .الء بر بغداد گشتندیخت موفق به استیه ابن العلقمی رکطرحی  طئه وتو ۀلیتاتار بوس
 : نویسد می این مورد نی دریونین یقطب ال

خت، و غالمش را یرده و طمع آنھا را بر عراق برانگکاتبه کابن العلقمی با مغول م
از  لی آسان جلوه داده ویشان خیالء بر عراق را بر ایبسوی آنھا فرستاد، و ھجوم و است

ن وعده را ھم به یمغول ا نده آنھا قرار دھند، وینما را نائب و ه خود اوکآنھا تقاضا نمود 
ش به رھبرانش یرا بخاطر عدم وفادار او رده وکن وعده وفا نیبعدھا به ااگرچه  او دادند،

 بسزای خود رساندند.
ئل جنگی اتبه نموده و از او خواستار وساکم موصل مکن لؤلؤ حایھا با بدرالد مغول

ه در صدد ھجوم کد یا شد فھمیرا جو ه ھدف آنھاکوقتی  شان فرستاد، ویه براکشدند 
انه به یلھذا مخف ز نخواھند گذاشت، ویرا ن نند اوکاشغال آن را  اگر به عراق ھستند و

ن ابن یکا شود، لیارزار با آنھا مھکه برای کنیا را برحذر داشته و او فه نامه فرستاد ویخل
فه یا قاصدی بدون علم او به خلی اگر نامه و رساند، و یفه نمیرا به خل ھا نامهالعلقمی 

گاه م فه اوید خود خلیرس یم  ساخت. یرا آ
روی یه نیک: وقتنویسد می ھا به بغداد ادامه داده و ی در شرح ھجوم مغولکبعلب

فه گفت یست دادند، ابن العلقمی به خلکه در حومه بغداد بود را شکزی یدفاعی ناچ
ه برای کی، و از او خواست یه با پادشاه مغول از در صلح درآکن است یمصلحت بر ا :هک

را در منصب  د، تا اویر با دختر شاه مغول از در صلح درآکر ابوبیندش امزازدواج فر
ن آل سلجوق نمودند، یه اجدادت با سالطکد و به او گفت: ھمچنانیخالفتش ابقاء نما

بخواھی انجام ھرچه  بعد از آن ، وباشد می ن رأییمانان در احفظ خون مسل مصلحت و
فه یخل ن نمود، ویش مزیاستقبال شاه مغول را برا ش باز رفتن ویبعد از آن به پ بده، و

انش از بغداد به استقبال یاطراف با ھمراھی بزرگان و رش عمل نموده ویبه مشورت وز
العلقمی فقھاء و دولتمردان را خواست ابن  ای نشانده و مهیرا به خ خان مغول رفت، او

ھا ھم ھمانجا  مغول ه ھمه دسته دسته آمدند، وکنند کت کشر )ذائیک(اح کتا به عقد ن
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ه کسی کعی برای یر شیر وزکن بود میگذراندند، ا ریدم شمش را از دسته دسته آنھا
 .را نموده بود ھا وزرات او سال

 : نویسد می یکن سبیعبدالوھاب ابن تقی الد
فه را به یخل مسلمانان اھل سنت بود و نه برکیاز  ابن العلقمی رافضی قلبش پر

شتن کدر شرح حال توطئه ابن العلقمی در  رد، وک یق میل ارتش تشویتقل زراندوزی و
 ختن شراب در مساجد اھل سنتیر قتل عام بغداد و فقھاء اسالم و علماء و فه ویخل
 :نویسد می

ر یمحاصره نمود، وزآن را  سوی بغداد آمده وه ب )رانیعنی ای( طرف شرق و ازکھوال
گفت: من برای گرفتن عھدنامه صلح  ب به مصالحه با آنھا نموده ویفه را ترغیعی خلیش
ش یبرای خودش امان نامه گرفته و پ سوی آنھا رفته وه روم، سپس ب یسوی آنھا مه ب

رش را به ازدواج خواھد دخت یگفت: ای موالی من خان مغول م معتصم بازگشت، و
ه سلطان کد، ھمچنانیرا در منصب خالفت ابقاء نما ر درآورده و توکر ابوبیفرزندت ام

فرمان  ه طاعت وکخواھد  ین نمیزی جز ایروم را به منصب خود ابقاء نموده است، و چ
ن یرالمؤمنین سلجوقی بودند، موالنا امیه اجداد تو با سالطکاز آن او باشد، و ھمچنان

اری کبعد از آن ھر را انجام بدھد، و ارکن ید ایجان مسلمانان با برای حفظ خون ود یبا
د، پس یه بسوی او بروکنست یمصلحت بر ا م، ویدھ یم انجام میه خواستک
و رفت، و کانصارش بسوی طاغوت مغول ھوال ان ویھمراه با اع )بدبخت( نیرالمؤمنیام

را  شورکبزرگان  فقھاء و وارد شده وابن العلقمی  ای نشانده شد، و مهیفه در خیخل
خان  ه دسته دسته از بغداد بدانجا رفتند، وکخوانده تا در عقد ازدواج حاضر شوند 

فه را یبعد ازآن فرزندان خل زد، و یمغول در ھمانجا ھمه را دسته دسته گردن م
 او از فه را شب ھنگام خواسته ویاما خود خل رگذراند، ویاز دم شمش خواسته و

  .بعد ازآن دستور قتلش را داده است ی نموده ویھا سؤال
 یکا تاریخته شود دنین فرد ریاگر خون ا :هکو گفته شد بود کاما از طرفی به ھوال

ن یک، لباشد می رسول خدا ۀت تو خواھد شد، چون او عموزادکرانی مملیسبب و شده و
شته شود ولی کد یبا :تگف برخاسته و )فر بودکر الیه در واقع نصک(ن طوسی یرالدینص

تر بود،  ریطان معمم از ھمه بر مسلمانان سختگین شیا خته شود، وید ریخون او نبا
بعد از آن  ر ستوران لگدمال نموده تا جان داده است، ویفه را زیخل :هکوگفته شده 

ه کسانی کجز  ن قتل عام سی و چند روز ادامه داشت، ویا بغداد را قتل عام نموده و
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و آن کبعد از آن ھوال :هکگفته شده  سی جان سالم بدر نبرد، وکمخفی شده بودند 
ھشتصد  ون ویمل یکآن را  هکشدگان شمرده شود  شتهکه تعداد کدستور داده است 

ه کشدگانی است  شتهکر از ین عدد غیالبته ا اند، ردهکھزار تا نه صد ھزار بر آورد 
بعد از آن امان نامه خوانده شده است،  و اند، شده داینا پ ا غرق شده وی شمرده نشده و

مخفی  ن ویزم ریاری از آنھا در زیه بسکرون آمدند یه مخفی شده بودند بکسانی ک و
 انواع مذلت و ه خارج شدند دچارکی یو آنھا اند، ھا با امراض گوناگون مرده گاه

رون یاموال مخفی شده را ب ھا و نهیدف ھا بازرسی شده و ھا شدند، بعد از آن خانه خواری
ه علنا شراب کبعد از آن از نصاری خواسته شد  شمار بود، و یه مقدار آن بکآوردند 

 که در ماه مبارکردند کمسلمانان را مجبور  ر بخورند، ویگوشت خنز خواری نموده و
وی مغول به کشراب بخورند، سپس ھوال ر ویگوشت خنز خواری نموده و رمضان روزه

دستور داد در مساجد شراب  نصرانی داده و یکفه را به یخل ۀخان ت آمده ودار الخالف
ه قبل از آن کن دارالسالم بغدادی بود یدادن ممنوع شدند، ا مسلمانان از اذان خته ویر

 ان به مغول ویعیخوش خدمتی ش خاطر تعصب وه ب کنیفر نگشته بود اکھرگز دار ال
 ر است.ینظ بی خ جھانیتار در هکانت به مسلمانان حوادثی در آن رخ داد یخ

 :نویسد می ریکاربیحسن د
آن را  من ن وکت که تو بسوی بغداد حرکابن العلقمی رافضی به خان مغول نوشت 

 اگر در اد است ویه تعداد ارتش خالفت زکو به او نوشت کم تو خواھم نمود، ھوالیتسل
ن، آنوقت ما کد ارتش بغداد را متفرق یا شده رو مایھستی و پگفتار خودت صادق 

از او  فه) رفته ویش معتصم (خلید پیر رسیاش به وز ه نامهکم آمد، وقتی یخواھ
ابن  رفت، ویمعتصم پذ ند تا پانزده ھزار از ارتش اخراج شوند، وکه موافقت کخواست 

را از بغداد  آنھا محو نموده و وان ارتشیرا از د اسم آنھا رون آمده ویالعلقمی فورا ب
ماه دوباره یکبعد از  رد، وکرا در بغداد صادر  دستور منع اقامت آنھا اخراج نمود، و

بعد از آن  نموده و کوان ارتش پایرا از د ست ھزار نفریاسم ب رد وکرار کرا ت ارکن یھم
 .ار خود با خبر نمودکن یرا از ا او و نوشت وکبه ھوال

 ز بود: یو چند چکعلقمی رافضی خائن از آمدن ھوالھدف ابن و  
خواست  یه مکنشناس بود  کنم متعصب و یرافض ۀعیش یکه خودش کنیاول ا

عوام  ۀعنی بھانید یھا منتقل نما از بنی عباس به علوی )مغول ۀلیولو بوس(خالفت را 
ی یآرزون یه چنکده بود یان به حدی رسیه قدرت عباسکاز آنجا  شگی آنھا، ویب ھمیفر
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 شد وک یانش را میاطراف و معتصم وکه ھوالکن پندار بود یبرا ن نبود، وکش ممیبرا
ان نابود یقدرت عباس ت وکشو گردد، ویه خودش باز میت به حالت اولیدوباره وضع

قدرت خودش استفاده  ت ویاز موقع مت شمرده ویان فرصت را غنیعیشده و او ش
بعد از آن ھمه اھل سنت را قتل عام  خواھد گرداند، وھا باز  قدرت را به علوی نموده و
 .ردکخواھد 

ی برای تقرب به او یارھاکر رافضی در بغداد چه یه وزکد یو شنکه ھوالکھنگامی  و
صم سربازان ارتش را خوانده تا به تت نمود، معکسوی بغداد حره انجام داده است، ب

و که برای دفاع از بغداد در مقابل ھواللمکاھل بغداد با اتفاق  دفاع از بغداد بپردازد، و
ھردو  انیدر م دند، ویان مھاجم جنگیرکدا با لشیشھر شد ۀدر حوم متفق شدند، و

ب سربازان بغداد شده یه نصرت نصکنیھای فراوانی رخ داد، تا ا زخمی ھا و شتهکطرف 
را  آنھامسلمانان  نی نمودند، وینش عقب لی منھزم شده وکن شیتر  ھا به زشت مغول و
 ران ویبا اس گرفتند، و ریگروھی را اس شته وکدوباره گروھی را  ری نموده ویگیپ

مطمئن  مه زدند، ویدر آنجا خ شدگان دشمن به اطراف بغداد آمده و شتهکسرھای 
عه و دشمن یر شیانت وزین خیکل رده است،کفرار  ست خورده وکه دشمن شکبودند 

ارانش دستور داد تا یداخلی دوباره آغاز شد، ابن العلقمی در ھمان شب به گروھی از 
ه در خواب کر مسلمان کبسوی لشآن را  البیس سته وکسد رودخانه دجله را ش

وانات یح ه در خواب بودند ھمراه با اموال وکان مسلمان یرکه لشکد، یھستند روانه نما
را نجات  خود ند وکدا یه اسبی پکسی بود کوش شانس خ خود غرق در آب شدند، و

گاه ساخته و از او تقاضا نمود کن یو را از اکابن العلقمی ھوال دھد، ه دوباره به کار خود آ
بغداد را قتل عام  انش بازگشته ویرکو دوباره با لشکه ھوالکنجا بود یبغداد بازگردد، از ا

  .نمود
 :نویسد می )معاصر( استاد حسن سودانی

ه خالفت یفر برعلکان علی با ملت یعیدفاع از ش ۀطوسی به بھان ابن العلقمی و
القاب بزرگی چون  عه بود ویه طوسی مرجع شکمعروف است  اسالمی متفق شدند، و

 ر ملت و.... نام گرفتهینص د فضالء ویمؤ ماء وکفخر ح ازدھم ویعقل  استاد بشر و
 ۀیه طوسی داعکی بوده است یز از فضالیوی بت پرست خونرکن ھوالیا این آیکل است،

ه یرا بر عل ه به نصرت او رفت تا آنھاکا مغول ملتی بود یآ را داشته باشد؟ و د آنھاییتأ
شرف مسلمانان  اعراض و ران نموده ویز تمدن اسالمی را وکاری نموده تا مرین یمسلم
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و شده کھوال ۀیابن علقمی از حاش گردد؟ آری طوسی و دار هکان مغول لیبدست وحش
ران نمود یاظم را وکامام موسی  )منسوب به( حیو ضرکه ھوالکن وقتی یکبودند ل

ه در مقابل ھجوم کعه در عراق االن یستانی مرجع شیردند، درست مثل سکوت کس
را  رد تا روش سلف خودکوت کبمب باران آن خائنانه س ا به نجف ویکروھای امرین
عدم مقاومت  طرفی ویا به عراق مردم را به بیکامرورش یقبال ھم ھنگام  ند، وکرار کت

 رده بود.کدعوت 
سند اتفاق ینو یانی سقوط خالفت اسالمی بغداد میھای پا ه از ساعتکمنابعی  ۀھم

 ه اتفاقاً کی از منجمان خود یکو قبل از ھجوم به بغداد با که ھوالکنینظر دارند بر ا
خرج ه رت بین منجم غیا رد، وکن نام داشت مشورت یحسام الد مسلمان! ھم بود و

ان خود به بغداد برود نه یرکبا لش رده وکس به خالفت حمله کگفت: ھراو به  داده و
 ن سخن اویاگر خان مغول ا ات، ویح نه زندگی و ش باقی خواھد ماند ویتاج و تختی برا

شوند،  یض میرد، سربازان مریم یھا م  ز رخ خواھد داد: اسبیند چند چکرا قبول ن
ن مشاوران یکخان أعظم خواھد مرد، ل ، باران نخواھد آمد، وکند نمی آفتاب طلوع

 به بغداد حمله شود.  ده شده وین منجم ناشنیه سخن اکن دادند یو نظر به اکھوال
عه سخن یطوسی ش خواست، و )ه منجم ھم بودک( ن طوسی رایرالدیو نصکھوال

چ مانع شرعی! برای ھجوم به یه ھکد نان دایمو اطکبه ھوال رده وکن را رد یحسام الد
ران نمودن تمدن یو و برای ھجوم ببغداد وکبغداد وجود ندارد، طوسی مستشار ھوال

ه نظرش را باصطالح با کی صادر نمود یه فتواکتفا ننمود بلکن حد ھم ایاسالمی به ا
 ند! کنقلی ثابت  عقلی و ۀادل

نشناس  کر نمیاری وزکھم و عه طوسییو خونخوار مغول با فتوای امام شکپس ھوال
ه کآن قتل عام را نمود  رد وکرانی بودند، به بغداد حمله یھم اھردو  سفانهأه متکعه یش

 ھا به او بعضیاگرچه  فه ھم جان بدر نبرد،یه حتی خود خلکخ از آن شرم دارد یتار
د، یآش یپنھان شود تا فرصتی پھا  رهیی از جزیکدر  شتی به بصره رفته وکبا  :هکگفتند 

ند ھمه کو مالقات که اگر با ھوالکن نمود یبه او مز فته ویرا فر ن ابن علقمی اویکل
 ای گذاشته و سهکیرا در  او وکھوال هکن شد یجه این نتیکارھا روبراه خواھد شد، لک

ه کعه بود ین طوسی امام شیھا جان دھد، باز ھم ا ر سم اسبیرا بر او دواند تا ز ھا اسب
با فتوای  رد، وکفه مردد بود فتوای قتل مستعصم را صادر یدر قتل خلو که ھوالکوقتی 

  .قتل عام شد ۱۲۵۸ه یاو بغداد در فور
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نخواھد  عه به امت اسالم نبوده ویاست بازان شیس انت علماء وین خین آخریالبته ا
 ه درکھایی  نهکیبنا به  و )نفاق است ذب وکن یه عک( هیت تقیآنھا بنا به ترب بود، و

 ۀشوند در ھم یبزرگ م رده وکھا، بدان خو  مراسم محرم و روضه خوانی ھا و هینیحس
ه مسلمانان قدرت داشته باشند در صدد تملق و که یکخ اسالمی ھنگامیادوار تار

ه یکاما ھنگام شه تابع قدرت ھستند، ویدر واقع ھم ند، ویآیام بر مکچاپلوسی ح
در صف  رند فوراً یشان قرار بگا مورد ھجوم دشمنانیمسلمانان دچار ضعف شده 

تر خواھند شد،  فار ھم سختکه مسلمانان حتی از یبرعل رند، ویگ یدشمنان آنھا قرار م
 ر وکان به میه امویعل ه انقالب عباسی برکه در اواخر دولت اموی رخ داد کھمچنان

د مغول قرار یمورد تھد ف شده ویان ضعیه عباسکن وقتی یکان رخ داد لیعیق شیتشو
ه کعه بودند یاسی شیس نی ویگر خود رھبران د توطئه ه وکار معرین آتش بیگرفتند اول

اری نموده و رودخانه بزرگ دجله را پر از که مسلمانان ھمیپرستان مغول برعل با بت
 ذخائر فرھنگی مسلمانان نمودند. تب وک دوات و خون و

عباسی  ۀفیخلتملق برای  عه! در چاپلوسی ویم شکیفر طوسی حکر الین نصیا
 رد، وکط برگشت او ھم چھره عوض یه شراکن وقتی یکسرود، ل معتصم سابقا شعرھا می

ز تمدن اسالمی کعنی بغداد مریرانی دارالسالم یه مغوالن را به وکاو بود  ۶۵۵در سال 
ه در کبود  کو سفاکعه در مقدم ھمراھان ھوالیخود طوسی امام ش ق نمود، ویتشو

آور  انت شرمین خیگر او در اید یکت داشت، البته دو شرکاقتل عام اھل بغداد شر
بی أد بن یگری ھم عبدالحمید خی محمد بن احمد علقمی مشھور به ابن علقمی ویتار

اران رسول یعمرش را در دشمنی با  ۀه ھمکای بود  عه شدهید مؤلف معتزلی شیالحد
بی نموده یاذکمملو از اآن را  ث خودش از نھج البالغهیبا شرح خب خدا صرف نمود، و

 .رده استکف یخ اسالمی را پر از تحریه تارکاست 
نی، طوسی را از خادمان بزرگ اسالم یخی خمین سوابق زشت تاریا ۀبا ھمو  
نجات اسالم  یظاھری برا لی وکاب مغول شکرا در ر دخول او ده است وین! نامیراست

له یگر از اعمال جلیاز طرف دعه یخدمت به آن دانسته است،! البته علماء ش ل ویاص
تاب روضات الجنات ک و اند، ردهکد یاز آن تمج شنود وخ )قول خودشانه ب(مغول 

 نی ویه او فقط خود خمیه شبکخ یتار کن سفایثناء ا خوانساری مملو است از مدح و
 .باشد می ارانشی
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به نقل آن  عبه وک ۀسود از خانندن حجر األک ان قرامطه ویعیت شیجنا انت ویخ
 فیقط ۀمنطق
ه سبب کھستند  )ھفت امامی(ه یلیان اسماعیعیا قرامطه گروھی از شیان یقرمط 
 وحشت و افراطی را برای نشر ترور و د باطنی ویعقا ھای بزرگی شده و ھا و شرارت فتنه

ه یلیان اسماعیعیو ش اند، فار روبرو نشدهکھرگز با  ن مسلمانان رواج دادند، ویرعب ب
 )آنھا به درجات متعددی باطنی ھستند ۀالبته ھم( ه بودندیان باطنیعیای از ش دسته

ه کر چتر امامت یا در واقع زی ل بن جعفر صادق بودند، ویه قائل به امامت اسماعک
پنھان شده بودند، و حمدان  باشد می ه اسالمیخ اسالم و بر علین توطئه در تاریبزرگتر

ان به اسم او یا قرمطیقرامطه  ۀبود و فرقه یلیی از مبلغان بارز اسماعیکه کبن قرمط 
مون یی از شاگردان میک، به اتفاق منابع اسالمی حمدان بن قرمط شود می خوانده

مون قداح گاھی یی از موالی امام جعفر صادق بود، و میکخود  ۀه او بنوبکقداح بود 
  .است بوده )٣(تیگاھی به زرتشت و )٢(تیصانیگاھی متھم به د و )١(تیھودیمتھم به 
اقوالی  ۀھم مون را موثق جلوه داده ویعی عبدالله بن مین بازھم منابع شیا ۀبا ھم

 .رفته استینپذ داند را بدور انداخته و یلی میان قرمطی اسماعیعیرا از ش ه اوک
علنا دعوت  روان ابوالخطاب بوده وی: او از پگوید می مون قداحیم راجع به میابن ند

 صانی مذھب بودند، ویفرزندش عبدالله د ، او ونمود می طالبت علی بن ابی یبه الوھ
بعد  رد... وکبرای مدتی طوالنی ادعاء نبوت  بود، و ساحر فرزندش عبدالله شعبده باز و

ه لقب کدر آنجا شخصی بنام حمدان بن أشعث  رفت و )هیدر سور(ه یاز آن به سلم
  .وستیداشت به دعوت او پ )٤(قرمط

مون یه عبدالله بن مک: شخصی از اھواز نویسد می هیباطن ۀرامام فخر رازی دربا
شتر وقتش را در یه بکش جعفر صادق آمد یاز زنادقه بود پ شد و یده میقداح نام

ل بخدمت فرزندش محمد یبعد از وفات اسماع ل فرزند امام جعفر بود، ویخدمت اسماع
و ، )٥(را از او آموخته است قی خودیزند ار الحادی وکه ھمه افکبعدا مدعی شد  در آمد و
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ه و قرامطه یباطن ۀه مؤسس فرقکمون ین عبدالله بن میا شود می چنانچه مالحظه
ی از خواص امام یکعی او را یه منابع شکذاب، در صورتی ک است شخصی است دجال و

، باشد می ثیی از روات ثقه احادیکه او کشناسند، و مدعی ھستند یباقر و امام صادق م
اشعری  نوبختی و ۀبر حسب گفت ، و)١(را دارد ن ادعاینجاشی در رجال خود اه کچنان

ه کن بود یلی ایان قرمطی اسماعیعیمعتقدات ش ۀخالص )عه ھستندیه ھردو شک(
ه او کن باور ھستند یبرا ل بن جعفر صادق بوده ویمعتقد به امامت محمدبن اسماع

محمدبن  :گویند می باشند، و یامبر میگر ائمه ھمگی پید ن او ویباالتر از ا قائم مھدی و
 . )٢(ن روم مخفی استیدر سرزم نمرده، و ل زنده است ویاسماع

 سودعبه و بردن حجر األک ۀعه قرامطه و هجوم بر خانیام دولت شیق
عنی در یج فارس یخل ۀیدولت نسبتا قوی در حاش یکھـ ۲۸۶ان در سال یقرمط 
نام ه رأس آن شخصی قرار داشت ب ه درکل دادند کیاحساء تش ف ویقط ن ویبحر

مردی از قرامطه در  ۲۸۶: در سال گوید می او ۀه امام طبری دربارکد جنابی یابوسع
قرامطه  ن وینش هیگروھی از اعراب باد د جنابی نام داشت، ویه ابوسعکرد کام ین قیبحر
اری از یبس دعوتش منتشر شده و قدرت او باال گرفت و گرد او جمع شدند، و در

شت، کاری را یز بسیف رفته و در آنجا نیبعد از آن به سوی قط شتند، وکنان را یشھرنش
 ه والی بصره بدستور سلطان از مردم خراج وکو از آنجا در صدد حمله به بصره شد 

ت آن بنا یبرای حما واری در گرد شھرینار دیھزار د ۱۴با مبلغ  رده وکصدقات جمع 
 .)٣(نمود
ان قرمطی بدست فرزندش یعیاست شید جنابی ریابوسعشدن  شتهکبعد از  و

بارھا به  ام آنان بود، وکن حیزتریی از خونریکه کمان الجنابی افتاد یابوطاھر سل
تش یجنا ، ونمود می اموالشان را تاراج شته وکرا  آنھا حجاج ھجوم آورده وھای  اروانک
ه در آنجا انجام کمی یشتار عظکبعد از  رده وکعبه حمله که به خانه کد یحدی رسه ب

  .با خود برد نده وکعبه ک ۀداد، حجر اسود را از خان

                                           
 .۱۴۸رجال النجاشی ص  -١
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ه ک کحشتناوھای  عام قتل و یکنزد وحشی قرامطه به شھرھای دور وھای  ھجوم
ان یوحشت در م خدا رعب و ۀرفتارشان با حجاج خان دادند و یقرامطه انجام م

 ۱۷به مدت  رد وکفدائی به بصره حمله  ۱۷۰۰خره با باآل و رده بود،کجاد یمسلمانان ا
ر یه از مناطق زکحج ھای  اروانک و، )١(ی انجام دادکروز در بصره قتل عام وحشتنا

 ۀانیشه مورد ھجوم وحشیھم )انیمخصوصا عراق( کردند می قرامطه عبور ۀسلط
نتوانست برای س کچ یھ ۳۱۶ و ۲۶۳ھای   سال ه درکشدند، تا حدی  یان واقع میقرمط

 .)٢(حج خارج شود
بزرگ  ۀفاجع یکه به کد یبه اوج خود رس ۳۱۷شدت عمل در سال  ن توحش ویا و
ھای  اروانکن سال برخالف عادت دائمی خود از حمله به یان در اید، قرمطیانجام

اروان عراق به امارت کاز آنجمله  ھای حجاج و اروانک جاج دست نگه داشتند، وح
 .)٣(دندیه رسکم به ملمی سالیمنصور د

(روزی  هیبا فرماندھی ابوطاھر جنابی در روز ترو گری داشتند، ویاما قرامطه طرح د
طور ناگھانی ه شوند) ب یه بطرف منی خارج مکه مردم برای اداء شعائر حج از مک

ه حمله کآن به م بعد از ردند، وکھای بزرگی از حجاج را قتل عام  دسته ھجوم آورده و
ان مردم یی در مکقتل عام وحشتنا نموده و کت حرم را ھتیقدس حرمت و رده وک
نفر حاجی را  ۱۷۰۰ان حدود یه قرمطکسند ینو یرخان مؤم ه راه انداخت، وکگناه میب
 شتند، وکرا  کردند می دعا زان بوده ویآن آوھای  به پرده عبه وکثرشان در حول که اک

تعداد  ردند، وکز رھا نیرده بوند را نکاطراف فرار  وھا  ه به درهکسانی را کحتی 
ثر اجساد را در چاه زمزم کو قرامطه ا اند، ھزار نفر نوشته ۳۰شدگان را حدود  شتهک

ه ابوطاھر کن حالتی بود یدر چن و، )٤(شدند یفن دفن مک ه بدون غسل ویبق انداخته و
 من فنا وند یآفریاو م خدا منم ه: منم خدا وکشد  یمدعی م ده و با شعریشکعربده 

  .)٥(کنم می
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تاراج اموال آنھا  شتن مردم وک ھا و ن وحشی گرییان قرمطی عالوه برایعیش و
عبه را ک ۀعبه نمودند، حتی درب خانک ۀنفائس موجود در خان شروع به سرقت ذخائر و

سی که کنیزاب آن نمودند ایندن مکسعی در  ه نموده وکه تکتآن را  ھای نده و پردهک
مھمتر  شد، و کدرجا ھال ن افتاده ویزمه عبه بکبردارد از سقف آن را  خواست یه مک

خ یتب تارک ۀن موضوع در ھمیه اکن بردند یبه بحر نده وکسود را ن خود حجر األیاز ا
ه ابوطاھر ملعون حجر کوقتی  ،کند می خی اضافهیبعضی از منابع تار آمده است و

ه: کد ییگو یه وگفت: ای جھال شما مرو بسوی مردم نمود سته وکسود را با تبر شاأل
 :فرماید می هکه قرآن است ین ترجمه آی(ا ه داخل حرم شود در امان استکس کھر

ۗ  ۥَوَمن َدَخلَهُ ﴿ ی از یکردم! که من تا حاال چه کد یدیشما د و ]۹۷آل عمران: [ ﴾َ�َن َءاِمٗنا
گرفته و فورا در جوابش  نموده بود لگام اسبش را ایرا برای مرگ مھ ه خودکحضار 
د به او امان داد یخدا شد با ۀس داخل خانکه ھرکن است ین سخن ایمعنای ا :هکگفت 

لمه ک یکبدون  د در امان باشد، آنگاه او ترشرو شده ویش بایجان و آبرو مال و و
 .)١(ت نمودکصحبت با اسبش حر

تمام  وان قرامطه ماند یعین بدست شیسال در بحر ۲۲حجر اسود به مدت  و
 ۀان بودند برای اعادیه خود از جنس قرمطکان یحتی فاطم ان ویعباسھای  وششک

نار به قرامطه جھت یھزار د ۵۰خلفاء عباسی  د، ویی نرسیعبه بجاک ۀحجر اسود به خان
تعصب خود ادامه  به عناد و رفته وین آنھا نپذیکردند، لکشنھاد یسود پاعاده حجراأل

آن را  انیادی از عباسیز باج گرفتن ان وید فاطمید شدیتھدخره بعد از باآل دادند، تا
 ع ثبت شد.یخ تشیشه در تارین عار برای ھمیا اعاده نمودند، و

 ان در توقف انتشار اسالم در اروپایعیبی و نقش شیصل -عییاتحاد ش
ه ران بیعه را در این بار مذھب شیل، خونخوار صفوی برای اولیه شاه اسماعک وقتی 

ھای  بعد از آن قتل عام رد وکان رسمی یبیر صلکم اری وکھم صفوی و ریزور شمش
ش را یم تفتکھمان محا ران سنی آن زمان برقرار نمود ویه در سراسر اکی کوحشتنا

زنده خواری  لی انجام داد، وکن شیران به بدتریش بود به ایبیمانان صلیه در نزد ھم پک
ست یز شد فقط در آن شھر بیشھر تبر ه داخلکوقتی  اجساد دشمنان را رائج نمود، و

شتار در تمام شھرھای کن یھم رد، وکر مذھب قتل عام ییخاطر عدم تغه ھزار نفر ب
                                           

 .۲/۲۷۴شذرات الذھب  ۵۴تاریخ أخبار القرامطة ص  -١
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را ) س( ه علیکه مدعی بود یامل! صفوکمرشد  ران برای اھل سنت ادامه داشت، ویا

ش تا داخل کعنی سنی بی »ةدخل اجلنأاقتل سني « :به اوگفته است ده ویدر خواب د
 جنت شوی! 

ه با خالفت یعه صفویران دولت رافضی اثناعشری شیاما در خارج از مرزھای ا
ه اھل سنت متحد یحی بر علیان مسیبین راستا با صلیدر ا د، ویاسالمی عثمانی جنگ

در  ا برافراشته ویه دولت عثمانی پرچم اسالم را در دنکطی بود ین در شرایا شد، و
ن اسالم یقدرت بمدت شش قرن از سرزم بی با عزت ویصل انیحیمقابل ھجوم مس

ان یعیخنجر ش اگر توطئه و ن اسالم را در اروپا داخل نموده ویعالوه بر ا دفاع نمود، و
 یکاروپا مسلمان شده بود، بوس ۀبود امروز ھم ان نمییبیاتحاد آنھا با صل از پشت و

ه مانع شد ید: ظھور صفویویگ یش در دربار سلطان محمد فاتح میر فردناند شاه اتریسف
ه یاگر صفو :گوید می گرییدر جای د م، وین برویان از بیدست عثمانه ب ه ماکنیاز ا

 ).میعنی مسلمان شده بودی(م یخواند یھا قرآن م بودند ما مثل جزائری نمی
ان ارتش عثمانی باالجبار دست از یه با عثمانیصفو ھای جنگ اری ازیدر بس و

ه ک( هیر صفوکعنی لشیبرای مواجھه با دشمن داخلی  ده ویشکفتوحات خود در اروپا 
ه کوقتی  /میشد، چنانچه سلطان سل یم )بی بودیصلھای  شیشکدربارش مملو از 

بود  یکنزد د ویوبک یمآن را  وارھاییبه مدت شش ماه د رده بود وکش را محاصره یاتر
ر صفوی به کبرای مواجھه با لش ند ناچار شد دست از آنجا برداشته وکفتح را  آن هک

 استانبول بازگردد.

 های شیعیان صفویه با صلیبیان بر علیه خالفت اسالمی عثمانی اتفاقیه

ان خورد برای اتفاق یدست عثمان چالدران از ه دریه صفوکست سختی کبعد از ش
 ه: کن بود یه این بندھای اتفاقیمھمتر ان پرتغال وارد عمل شد ویبیبا صل
ف (شھری ین و قطیران برای حمله به بحریر اکی پرتغال با لشیایروی درین -۱

 ند.کاری کان بودند ھمیه در دست عثمانکاست در عربستان سعودی االن) 
ه ک(ران کھای مردم بلوچستان و م ردن شورشکھردو دولت برای خاموش  -۲

ھا  ن شورشیردن اکبرتغال در خاموش نند و کاری کھم )اھل سنت ھستند
 وارد عمل شود.
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 ھردو دولت در مقابل عثمانی متحد گردند. -۳
م آن تابع پرتغال که حاکند کموافقت  ھرمز دست برداشته و ۀریران از جزیا -۴

 ند.کره دخالت نیدر امور داخلی آن جز باشد و
ه کتقاضا نمود  ز فرستاده وین ی به دربار ویرھایه! سفیامل صفوکدر ضمن مرشد و  
مجارستان تقاضا نمود  ا ویاسپان از نند، وکی به عثمانی حمله کخش ا ویراه در از آنھا

ی خالفت مال یه قسمت اروپاکنند کم یعثمانی را تقس که خایاولی از راه بندق ه ازک
ه کی بود یشنھادھایپ ی ازیکن فقط یا ی آن مال دومی باشد، ویایقسمت آس ا ویاسپان

، تا کردند می را در راه آن طی لومترکیھزاران  )عه شدهیتازه بزور ش( رانیسفراء ا
اتی برای یفرصت ح یکن ید ایبدون ترد نند، وکاری کان ھمیبین با صلیه مسلمیبرعل
نست افتخار یقرآن نخوانند، اھا  ان غرب بود تا بقول خودشان مثل الجزائرییبیصل
 .انیعیخی شیتار

 ر اسالمییسردار شه وبیین ایه صالح الدیبر عل ها بییان با صلیعیاتفاق ش
 ام مسلمانکن فرماندھان و حیی از بزرگتریکوبی ین اید صالح الدیبدون ترد

ه کسی باشد کن یخ را در عھد خود عوض نمود، و توانست دومیتار ۀه چھرک باشد می
ند و از دست کت المقدس را فتح یب سن عمربن خطابیرالمؤمنیبعد ازحضرت ام

زی یسی از او چکمتر کران یدر ااگرچه  اورد،یرون بیان بعد از ھفتاد سال بیبیصل
 داند.  یم

ان یبیصل ۀن شام دچار حملیه دولت سنی سلجوقی در شمال سرزمکو ھنگامی 
مت شمرده یدند فرصت را غنیه نامیه خود را به دروغ فاطمکه یدیشد دولت رافضی عب

ه کیان شھر انطایبیه صلکن درحالی بود یرد و اکتصرف  ۱۹۰۷و شھر صور را در سال 
 رده بودند.کرا محاصره 

رد، و باز که رافضی بود طرابلس را جدا یدیروان عبیی از پیکه کو قاضی ابن عمار 
ان سنی یه سلجوقیتقاضای اتحاد برعل ان فرستاده ویبیرانی برای صلیان سفیدیھم عب

ان با آنھا متحد شوند، تا قسمت یه سلجوقیه در جنگ بر علکشنھاد دادند ینمودند، و پ
ان ھم گروھی یبیصل ان باشد، ویدین برای عبیفلسط ان ویبیه) برای صلیشمالی (سور

 .ان فرستادندیدیش عبیت به مصر پیرا برای حسن ن



 ٢٣٧  فصل پنجم: آثار سوء تشیع در جهان اسالم

ان یدیان دشمن اسالم بودند عبیبیان مشغول جنگ با صلیه سلجوقکعنی وقتی ی
ن آنھا یکان بودند، لیحیاری با مسکھم ن ویعه در صدد توسعه نفوذ خود در فلسطیش

عنی در ین شدند، یداخل فلسط ۱۰۹۹رده و در سال کانت یدی خود خیبه متفقان عب
ای یدر رد وکان سقوط یعیاری شکن بار بعد از اسالم بسبب ھمین برای اولیواقع فلسط

ھزار نفر در  ۷۰قصی فقط ن اشغال مسجد األیه در اکخون از مسلمانان جاری شد، 
ان مھاجم یه فرنگین جھاد مسلمانان اھل سنت برعلیکشته شدند، لکداخل مسجد 

سال پرچم  ۲۲شتر از یه بکنین زنگی بعد از ایعمادالد ۵۴۱در سال  رد، وکدا یادامه پ
انت گروھی از یسبب شھادت او ھم خ د، ویرا بر دوش گرفت به شھادت رس جھاد

ه یجھاد بر عل ن بجای او نشسته ویبعد از او فرزندش نورالد ود، وه بیلیان اسماعیعیش
 ه را ادامه داد، ویلیاسماع و ۀیدیرا مثل عب منافق آنھا متحدان خائن و ان ویبیصل
ه او با کسی به عدالت او بوده است، وقتی کمتر کن یبعد از خلفای راشد :هکند یگو
دی خائن یه دولت عبکن دستور داد یاش صالح الد انش وارد مصر شد به فرماندهیرکلش

ر یه رموند امکھا بود  ریین درگیی از ھمیکدر  برانداخته و ۵۷۷ث را در سال یو خب
ت کار با آنھا بود به ھالکه ھمکه علی بن وفا یان باطنیعیرھبر ش ه وکیھا برانطا بییصل
ع ه اھل سنت حتی از امامت مساجد خود ھم ممنویدیدر وقت دولت عب دند، ویرس

رون یه بودند بیلیعه اسماعیه شکرا  شورکائمه مساجد  ۀن ھمیشده بودند، صالح الد
رخان عدالتی ؤگماشت، و در زمان او اھل مصر بقول م اھل سنت را بجای آنان نموده و

 .قا بودیافر ۀع در قاریت تشین نھایا رده بودند، وکھا مشاھده ن ه قرنکدند یرا د
وقت ضعف  شه دریعه ھمیھای ش ه دولتکم یبدانه کنست یمھم درا ۀتکن نیکل 

ز ینھا  این با رفتن آنھا اری با دشمنان اسالم بوجود آمده وکھم انت ویخ ن ویمسلم
 اند. رفته
عنی ترور صالح یشگی خود یه بارھا در صدد استعمال سالح ھمیلیان اسماعیعیش و

وار یھای د درب بود و نمیان یبیان با صلیعیش یکاری نزدکاگر ھم وبی شدند، وین ایالد
توانست داخل شھر یبی نمیصل )ردلیش( سدچارد قلب األیند ھرگز رکرد نمی ارا بازکع

 شود. 
عه ین اتحاد شیا رد وکدا ین ھمچنان ادامه پیبی بعد از صالح الدیصل عییو اتحاد ش

در ه سابقا مفصال کھای تاتار ھم شد  شامل مغول رده وکدا یبا دشمنان اسالم توسعه پ
 م.یآن سخن گفت
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 فار برکشه بایان ھمیعی: شگوید می ه بحقیمیسالم ابن تخ اإلیه شکنجاست یو ا
ه کری ین شمشیتر مضر ن ویه بدترکاھل علم اتفاق نظر دارند  و اند، ن بودهیه مسلمیعل

ه از خوارج کعه بوده است یر شیده شده است شمشیشکه مسلمانان یاز اھل قبله برعل
 اند. ھم مضرتر بوده

از ) فارکاری با کعنی ھمی( نیننگ ھای شرمسار و انتین خینمونه ازا یکا یآ
ان را یعیه شیبرعل، اری از آنھا وارد استیبس ه برکادی یاھل سنت با انتقاد زھای  دولت
با  کمکخ بدون یعی در تاریدولت ش یکرد؟ چرا کدا یپ شود می خ اسالمیدر تار

ھا  باورھای آنھا در اصل از ھمان ار وکه افکنیاست؟ نه اامده یار نکدشمنان اسالم روی 
 ھا بوده است. شان ھم تابع ھمان تئوری استین سیبنا برا ع شده ویوارد تش

ه به دروغ خود را جمھوری اسالمی کن نظامی یت ایانت و جنایاما در مورد خ
مثل  ر وینظ ه در جھان معاصر در خبث و نفاق بیکای است  ثهیخب ۀده و شجرینام

 :کنم می رکران ذیر را راجع به اھل سنت ایزھای  ، فقط نمونهباشد می دوستانش

 رانیفهرست بعضی از شهداء علماء اهل سنت ا
م کگرای حا نظام متعصب و فرقه ۀلیه بوسکران یفھرست شھداء علماء اھل سنت ا

 داخل و سنی بودن در دتی ویه ھمگی به جرم عقک )خییبرحسب تسلسل تار(ران یبر ا
 اند. ا اعدام شدهی شور ترور وکا خارج از ی

در  ۱۹۸۶ه در سال کوری: از مبارزان اھل سنت طوالش بود کاستاد بھمن ش -۱
ات یه به عتبات عالکن بود ین با دھان روزه اعدام شد و اتھامش ایزندان او

ت یرفت و در آن موقع تھمت وھابیپذ عنی قبر پرستی را نمییرده است کن یتوھ
پنجم عمرش بود و  ۀبا در دھیشان تقریج فعاالن اھل سنت بود و ایراتھمت 

   ه جزئی از عمرش را در زمان شاه ھم در زندان گذرانده بود.کمبارزی بود 
ستان کنی پایه از مدارس دکخ عبدالوھاب خوافی: از اھل سنت خراسان یش -۲

ست سالگی یعنی حدود بیدوم عمرش  ۀه در دھکل شده بود یفارغ التحص
د و یاعدام گرد ۱۹۹۰ت در سال یروحان ۀژیدر زندان دادگاه و د شد ویشھ

  ت بود.یدتی و بر طبق روال معمول وھابیتھمت او عق
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نی یه از مدارس دکالله جعفری: از فرزندان اھل سنت خراسان بود  تخ قدریش -۳
ران زندانی و در سال یل شده و بعد از باز گشتش به ایستان فارغ التحصکپا

   ست سالگی بود.یز در سن حدود بیشان نید. ایدام گرداع ۱۹۹۰
ر قرآن نظرات یه در تفسکردستان بود ک از علماء اھل سنت خ ناصر سبحانی:یش -۴

ت یبه تھمت وھاب ۱۹۹۲رده بود، در سال کار کنه ین زمیثاقبی داشته و در ا
بود، دتی یه فقط عقیه جرم او مثل بقکد یھای فراوان اعدام گرد نجهکبعد از ش
  سوم عمر خودش در وقت شھادتش بود حدود سی سالگی. ۀو در دھ

ه در عھد شاه کراز بود یمشھور ش )جراح قلب(ان کان: از پزشیتر علی مظفرکد -۵
رفته بود، و یاھل سنت را پذ ۀدیع خارج شده و عقیر مذھب داده و از تشییتغ

 ۀده و با اجازیخرراز منزلی را یاری اھل سنت شکراز با ھمیبعد از انقالب در ش
خواند، ولی  یشان در آنجا خطبه میه اکرده بودند کل یرسمی به مسجدی تبد

د در زندان و گرفتن اعترافات یھای شد نجهکر و بعد از شیبعد از مدتی دستگ
 د.یاعدام گرد ۱۹۹۲ت، او در سال یموھن جھت ترور شخص

ن یمؤسس اولردستان و ک مشھور عالمه احمد مفتی زاده: از رھبران مذھبی -۶
زی اھل سنت که شورای مرکران بعد از انقالب بود یجنبش اھل سنت در ا

گرفت و  یه مکنام گرفت، و به خاطر مواضع روشن و بدون نفاقی  )شمس(
راندازی یارشاد به او ت ۀینین سخنرانی در حسینی در حیمخالفت علنی با خم

ه از کنیو بعد از ا سال زندان ۱۰ر و در حدود بعد از یشد و بعد از آن دستگ
از مرگش مطمئن شده  رده بودند وکه در زندان دچارش کامراض متعددی 
رونش نموده و برای رفتن به عالج در خارج ممنوع شده و یبودند از زندان ب

اش ھم  ع جنازهییه تشکوست یبرحمت الھی پ ۱۹۹۳بعد از چند ماھی در سال 
 ممنوع شده بود.

ه کائی: از رھبران و علماء بزرگ اھل سنت بندرعباس یخ محمد صالح ضیش -۷
ردن ک لیه اطالعات خواستار تعطکبود  )هیحوزه علم( نییای د دارای مدرسه

ه خود شما که با امتناع او موجه شده و جواب داده کآن از او شده بود 
ه شما برای کانی یدانشجو ،هکد، و به او گفته بودند ینکلش ید تعطیتوان یم

ن یھای صدام حس کد برای ما از موشینه منوره فرستادیر مدل دیتحص
عی در یی بطرز فجیبعد از چند روز بازجو ۱۹۹۴تر ھستند، و در سال  کخطرنا
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ابان ترور و قطعه قطعه شده بود تا شاھدی از عدل علوی سربازان مجھول یب
 باشد. )اطالعات( امام زمان

ه در سال کرجند بود یاھل سنت ب ۀاری: امام جمعیز اللھیمولوی عبدالعز -۸
نجه کت مشھد و شیروحان ۀژیی از طرف دادگاه ویبعد از چند روز بازجو ۱۹۹۴

 سوزن مسموم شده بود. ۀلیبوس
ه کران بود یث در ایترای علم حدکشان تنھا دین: ایریاد میتر موالنا احمد سکد -۹

 ۀگشت مدرسنه منوره بود بعد از بازیشگاه اسالمی مدنالن دایاز فارغ التحص
رده بود کبنا  )زرآباد( کنارکی در اقصی نقاط بلوچستان در اطراف کوچکنی ید
سال  ۱۵ ت بهیت به اتھام وھابیروحان ۀژیه بعد از مدتی از طرف دادگاه وک

بعد از خروج  ۱۹۹۶در سال  در گذراند، وآن را  سال ۵ه کوم شد کزندانی مح
بود بعد از باز گشت از امارات در  ه برای چند روزی به امارات رفتهکاز زندان 

بعد از سه روز جسد او را در  ر ویاطالعات دستگ ۀلیفرودگاه بندرعباس بوس
م یه رژکای باشد  ق وحدت اسالمییگر از تطبیابان انداخته بودند تا شاھدی دیب

  .فته استیگرای منافق بدروغ مردم جھان را بدان فر فرقه
بران و فعاالن مذھبی بلوچستان و پسر بزرگ مالزاده: از رھ کموالنا عبدالمل -۱۰

 ۴۰۰ه بعد از انقالب ھمراه با کز بود، یرھبر مذھبی بلوچستان موالنا عبدالعز
ران در ارتباط با شورای شمس زندانی شد، ینفر از علماء اھل سنت در سراسر ا

ت از یرد و در نھاکجاد یت محمدی اھل سنت را اکو بعد از آزادی از زندان حر
 ۱۹۹۶ه در سال که ناچار به ھجرت از وطن شد کنیس ھم ممنوع شد، تا ایتدر

ران در روز روشن ترور یمزدوران اطالعات امام زمانی ا ۀلیراچی بوسکدر شھر 
 شد.

ه بعد از ھجوم سپاه کنی بود یدزھی: از جوانان متدیمولوی عبدالناصر جمش -۱۱
ستان شد و در کناچار به ھجرت به پا )بلوچستان( پاسداران به منزلش در خاش

به  ۱۹۹۶ه در سال کرد، ک یس میل در دانشگاه تدریآنجا بعد از فراغت از تحص
 ران ترور شد.یاطالاعات ا ۀلیراچی بوسکدر  کھمراھی مولوی عبدالمل

اران بارز عالمه احمد مفتی زاده در کخ فاروق فرساد: از شاگردان و ھمیش -۱۲
د یه تبعیھا زندانی شدن به مدت پنج سال به رضائ اله بعد از سکردستان بود ک

 ترور شد. ۱۹۹۶دش در ھمانجا در سال یان مدت تبعیه بعد از پاکشد 
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ردستان و امام کسندگان سرشناس یعی: از علماء و نویخ مال محمد ربیش -۱۳
اطالعات ترور و  ۀلیبوس ۱۹۹۶ه در سال کرمانشاه بود کاھل سنت  ۀجمع

ه تعدادی در که بعد از آن تظاھراتی انجام گرفت ک ل گشتیز تعطیمسجد او ن
  شته و زندانی شدند.کن تظاھرات یا

الن شاگرد اول دانشگاه یاظمی بجد: از فارغ التحصکز یتر موالنا عبدالعزکد -۱۴
 بودن و خاطر سنیه فقط ب ۱۹۹۶ه در سال کمنوره بود  ۀنیاسالمی مد

انه از ینجه وحشکشھداء علماء سنت بعد از سه روز ش ۀیمعتقداتش مثل بق
نجه در که آثار شکابان انداخته بودند یطرف اطالعات زاھدان جسدش را در خ

ھای پاسداران  نهکیه آثار کدا بوده است یاش ھو مچاله شده کف صورت و
 نی را روشن ساخته است.یخم

 باشد می )بلوچستان( از علماء اھل سنت سراوان بر: نیب الله حسیمولوی حب -15
از طرف اطالاعات سراوان بعد از خروج از زندان به شرط  ۱۹۹۱ ه از سالک

  .ه احتماال ترور شده استکست یچ اثری از او نیھ اری ربوده شد وکھم
ر یمد اھل سنت شھرستان خاش و ۀھرازھی: امام جمعکارمحمد یمولوی  -۱۶

ه کدرگذشت  ۱۹۹۷ی در سال کوکنی مخزن العلوم خاش بطور مشید ۀمدرس
ه وی کد ینما ت مییر را تقوکن تفیت وی ایت و موقعیشواھد و قرائن و وضع

 شته شده است.کتوسط مأموران اطالعاتی نظام 
 ۀر قبلی حوزیخاش و مد ۀامام جمع مولوی عبدالستار روحانی سرشناس و -۱۷

ه در دستش بود کی کچوکمارستان برای زخم یور بعد از مراجعه به بکمذ
 :هکن گفتند یم بظاھر چنیان رژکه پزشکی درگذشت کوکبطور مش ناگھان و

ھرازھی کارمحمد ینش مولوی یرده است!! بعد از وی جانشکقلبی  ۀتکوی س
د قرار یش عقایی و تفتیگی) مرتب به اطالعات احضار شده و مورد بازجوی(ر

ر بومی را یمخزن العلوم ھم تحت فشار بوده تا طالب غ ۀگرفته است، و مدرس
ر و بعد از یه اطالعات طالب را دستگکنیرده تا اکه وی مقاومت کد یراج نمااخ

ر فشار یت زیعودت داده است. موقع )بندرعباس(شان  زندانی آنھا را به منطقه
ر قبلی آن و احضار مرتب مولوی یدن مدیخاش و به شھادت رس ۀمدرس

 ۀیمثل بقه وی ھم توسط اطالعات کت نموده است ین را تقویقین یارمحمد ای
 ران ترور شده است.یرھبران اھل سنت ا
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ه عواملی ناشناس کرسد  یران خبر میھای ا منکخ از منابع ترین تاریو در ھم
من کی از علماء سرشناس اھل سنت تریک(سربازان مجھول امام زمان!!) در صدد ترور 

اند؛  رآمدهمنستان پناه برده است بکران ھجرت و به تریه از اکآخوند ولی محمد ارزانش 
شان در عشق آباد حمله یبه منزل ا ۹۷مه شب پنجم اوت ین ۲ور ساعت کافراد مذ

ھا  تابک اند فرزندش را ضرب و شتم نموده و خانه و مخصوصاً  افتهیرده و چون او را نک
مربوط به  ۀن سالیھای چند ادداشتیان یه از آن مکرده کش یو دفاتر و اوراق را تفت

د به یس را برداشته و در آخر با تھدکو ع کتعدادی اسناد و مدارران و یھای ا منکتر
ن حادثه در مورد ین دومی. و اکنند می کس آنجا را ترینمودن پل مرگ در صورت مطلع

د باز یز فردی (شایل نیچون در ماه آور ،باشد می منکنی اھل سنت تریی از رھبران دیک
ن جان بدر برده و فقط یکرده و لکاو شتن کھم از مجھوالن امام زمان!!) با خنجر قصد 

ن دو سوء قصد داللت یب دھندگان ایی بودن ترتیکزخمی گشته است، و قرائن به 
انه اطالعات ین حوادث وحشیه در پشت اکد ینما یت مین را تقویقین یه ھمه اکرده ک

  .دیشور را از وجود اھل سنت خالی نماکخواھد  یه مکران است یجھنمی ا
 ۲۹/۱۲/۹۷دفتر لندن/ -رانیاھل سنت ا ۀجامع

شھداء علماء اھل سنت خراسان و از فارغ  بی: ازین غریمولوی نورالد -۱۸
نه منوره یستان و سپس از دانشگاه اسالمی مدکنی پایالن مدارس دیالتحص

ران و تتبع یت بغرنج اھل سنت در ایل شده و به خاطر وضعیفارغ التحص
ستان بوده به ناچار بعد از که در پاکنی شان حتی در زمایاطالعات از شخص ا

ه در کس شده بود یستان رفته و در آنجا مشغول تدریکل به تاجیفراغت از تحص
س قرآن از منزل خارج شده دو نفر از یه برای تدرکروز  یکدر  ۱۹۹۸سال 

 اند. ردهکرا ترور  ران اویاطالعات ا
و بلوچستان در سال ستان یشگاه سنمحمد: دانشجوی دا عبدالجبار فرزند نور -۱۹

 ترور شد. ۲/۳/۹۹
  

 ۀیانیه در بک ھمانطور ۱۷/۴/۹۹ن: در یخدابخش صالح زھی فرزند حس -۲۰
ر و به ھمدان برده شد و یرانشھر دستگیشان در ایران آمده ایاھل سنت ا ۀجامع

  د.ین اھل سنت اعدام گردینجه به اتھام انتساب به مجاھدکبعد از دو ھفته ش
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ه به او کن خدمت سربازی بوده یح در: الحق عبد مولوی فرزند کیانور مبار -۲۱
ن اھل منطقه بوده یه ھدف از آن نشر رعب بکشته شد کر اندازی شده و یت

 علماء از ۲۵و۲۴و۲۱و۲۰و۱۹ھای  ه شھدای شمارهکر است کاست قابل ذ
 اند. نبوده

ض اھل سنت در یخ فیب مسجد شیشان امام و خطیرمی: اکمولوی موسی  -۲۲
ای  اطالعات و بدستور خامنه ۀلیبوس ۱۹۹۴ن مسجد در سال یاه کمشھد بود 
ه کشان بعد از مدتی ناچار به ھجرت به افغانستان شده بود، یه اکد یخراب گرد

گذاشتن مواد منفجره در ھنگام خروج از مسجد  ۀلیبوس ۴/۵/۲۰۰۱در سال 
وقت ه والی کدند یچھار نفر از ھمراھانش به شھادت رس شان ویدر شھر ھرات ا

ران یه اطالعات اکست یی ھم نکران را متھم نمود، و شیھرات فورًا اطالاعات ا
ن یر از ایگری غیدشمن د رده بود چون از دست آنھا فراری بود وکاو را ترور 

 خونخواران ھم نداشته بود.
بعد از ربودنش از  ۱۳/۳/۲۰۰۰ه در کاھل سنت  ۀانی: طلبکین یشمس الد -۲۳

خته ین بر او ریش بسته و بنزید دست و پایش عقایتطرف اطالعات زاھدان و تف
ھای  ه روزنامهکگران باشد یه عبرتی برای دکده شد یشکو زنده زنده به آتش 

 اصالح طلب خبر آن را منتشر نمودند!
ت یه در نھاک ۲۰۰۰و در سال کراد اھل سنت در شھر ماکسوزاندن سه نفر از ا -۲۴

 رد از مجلس گشت.کندگان یبه استعفای نما
ناروئی بود و از فعاالن مسلح  ۀفیشان از مبارزان طایحاج نورمحمد ناروئی: ا -۲۵

 ۀم به خانیرژ اطالعات عناصر ۲۸/۶/۲۰۰۲خ یه در تارکم بود یه رژیبلوچ بر عل
ستان حمله و او را در مقابل زن و فرزندانش به کپا ۀتیوکد در یاو در تبع

اری ترور و یئی افراد بسنارو ۀفیه از طاکر است کاند قابل ذ شھادت رسانده
 رساند. ینفر م ۴۰۰ھا به حدود  یه بعضی از بررسکاند  شته شدهک

ه ھر سه ک اند  شده اعدام ۲۰۰۲ سال در هک یگریو دو نفر د یل غزنویجل -۲۶
ست آن یش نیه افترائی بکگفته شده  یدر صحن رضو یتھمتشان بمب گذار

ه کبودند  یرمپورک یان مولویاند از ھم شھر بوده یر معروفیغ جوانان دو نفر از 
  ده است.یشان بدستمان نرس یھنوز اسام
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ھای مھم در  ومت و حتی پستکنون در حکنفر از اھلسنت بعد از انقالب تایک -۱
سطح شھرھا مثل استانداری و فرمانداری وجود نداشته است جز در عھد آقای 

ه عبارت از کران یه اھل سنت در اکردستان فقط!!؟ در صورتی کنفر در یکخاتمی 
ج فارس یخل ۀیخراسان و حاش ۀیھا و حاش ھا و طوالشی منکھا و تر ردھا و بلوچک
د اذعان یدھند، اگرچه با یل مکیشور را تشکت ین ربع تا ثلث جمعیباشند ب یم

استه کی از فشارھا کدوم خرداد اند ۀه بعد از آمدن آقای خاتمی و جبھکداشت 
ن ولو جزئی صورت گرفته ینش مناطق سنیدر  کار اندیشده است و تحوالتی بس

 .است
شھرھای  ۀھم در ھم ه اھل سنت ھم در آن وکاست یتخت دنیتھران تنھا پا -۲

باشند در  یمسجد ممنوع م یکباشند از بنای  یت میثرکان در ایعیه شکبزرگ 
 وھا  یکس ھندوھا و ھود ویان و یحیمعابد برای مس سا ویلکھا  ه دهیکصورت

ه حتی در ک باشد می گریل دکن مشین عالوه بر ایا دارد، وان وجود یزرتشت
ش یه رکی است یھا ز بنای مسجد در بعضی موارد از جرمیمناطق خود ما ن

ه کن قصه سر دراز یه اکره را در پی خود داشته است یغ زندان و دن ویتراش
ن موضوع یه اک کبدون ش طلبان دارد، و خشونت نظران و تنگ ۀشیشه در اندیر

تخت جمھوری یه چرا در پاکز است یمسلمانان جھان سؤال برانگ ۀبرای ھم
، اگرچه بعد از انقالب ده باشد می برای اھل سنت ممنوع اسالمی بنای مسجد

ما یس ن ھدف از طرف رھبر انقالب در نزد صدا وین به ھمیھزار متر مربع زم
  .دیه بعدا ممنوع گردکاختصاص داده شد 

 سان گشته است ویک کنون با خاکنی اھل سنت تا ید ۀمدرس ن مسجد ویچند -۳
 ن مجمل،یر نموده تا تو خود مفصل خوانی از اکرا ذھا  این بعنوان مثال فقط

وچه ای کض بود و در یخ فیه مشھور به مسجد شک مشھد در سنت اھل مسجد 
سان یک کش با خا ۷۱م=۹۳سال  ای در آنجاست در ه پدر آقای خامنهکواقع بود 

 گشت. 
 د.یگرد ممانعت آن بنای از مشھد آبان چھارم مسجد نیھمچنو  
ردسـتان کنی امام شـافعی در ید ۀز مسجد اھلسنت در اھواز و مسجد و مدرسین و 

 ن سرنوشت دچار شدند.یبه ھم
 .ھا تحت تصرف سپاه بود ه سالکمسجد قبا در تربت جام و  
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 وئی مبدل ویدیو ھای لمیبه محل فروش ف ه مصادره وکراز ین شیمسجد حسنو  
ر مذھب در زمان شاه بدست ییز بسبب تغیان نیتر مظفرکاھلسنت آن د ۀامام جمع

 .اعدام گشت نجه وکش اطالعات زندانی و
 ران شد،یو ۱۹۸۷نی نگور در بلوچستان در سال ید ۀمدرس ز مسجد وین و
شی یخ قریمصادره و ش ۱۹۹۲ه در سال کمسجد اھلسنت طالش  نی وید ۀمدرس و
ه در کگری ید کوچکھا مساجد  عالوه از دهھا  این آنجا زندانی گشت، و ۀجمعامام 

ه ھنوز است بعد از ترور کھنوز  ره خراب گشته است، ویغ دھات بلوچستان و شھرھا و
ن قصه سر دراز یه اک،باشد می لیرمانشاه تعطکعی مسجد جامع او در یمال محمد رب

 .دارد
 ن مخصوصاً ینش ت در مناطق سنییجمع ۀر معادلییاست مستمر دولت در تغیس -۴

فقط بعنوان  نون ادامه دارد، وکه از زمان وزارت محتشمی تاکدر بلوچستان 
نان آنجا کسا ۀه ھمک )بلوچستان( نیشیه در اطراف سد پک کنم می رکمثال ذ
ھمگی  باشد می زیع نیار وسیه بسکھای اطراف سد  نیباشند تمام زم یبلوچ م

به زعم خود  ت به ھم خورده ویجمع ۀتا معادلاند  شدهان داده یر بومیبه غ
 .مانعی از موانع صدور انقالب را بردارند

 ، وکند می کتلخ را درھای  تین واقعیسرزده انشین  سنی اگر منصفی به مناطق و
 )دیترور گرد که بعدھا بدست واواک( که به مولوی عبدالمکاطالعات  ۀن جملیاد ایبه 

ه در کماند یسالن بزرگ م یکه مثال شما اھل سنت به کافتد یم :در زندان گفته بودند
بعدا  ھا و تورکه ما أول پرژکھای متعددی وجود دارد، شمع ھا و المپ ھا و تورکآن پرژ
ع یه از تشیناک( دیرا خاموش نماھا  را روشن نموده تا شمعھا  هکسپس پن ھا و المپ

ه ما ک )عه نمودیران را شیزور ا ه بهکل صفوی یاجباری مردم مثل زمان شاه اسماع
شتر یه بکچ بلیه نشده ھکشور حل کالت کمش ھا ن تنگ نظرییه با اکم یالبته معتقد

ھا  ه دهکر اسالمی بوده است یغ ھای خشن و استین سیدر راستای ا گردد، ویز مین
ه بخاطر اختصار کاند  ا ترور گشتهی نون اعدام وکران تایدانشمند اھل سنت ا عالم و

 م.یردکر کذآن را  ای از قط خالصهف
ران یان ایعیب مجاھدان افغانی در مقابل روس اشغالگر از شیاما در افغانستان نص و

انه با یام جھاد مخفیدر ا گر نبود، ویزی دیخنجر از پشت چ انت ویافغانستان جز خ و
عه یش ۀلیه بوسکدانی یو چه فرماندھان م کردند می اریکن ھمیه مجاھدیعل ھا بر روس
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به احزاب مزدور خود در  کنی ھالیه خمکانت آنھا بس ین از خیھم ترور نشد، و
به آنھا  ھا اسلحه برندارند، و ه روسیه برعلکه نمود یافغانستان امثال حزب وحدت توص

 عنی با مجاھدان مسلمان وی( جھاد شما بعد از خروج روس شروع خواھد شد :هکگفت 
ستانی منتشر کجرائد پا ھا طالبان و قه را بعدین وثیا، )ردندکرا  ارکن یعمال ھم ھم

تا  دان شده ویران وارد میبانی ایان افغان با پشتیعیابل شکواقعا بعد از فتح  نمودند، و
دولت اسالمی شدند،  یکجاد یمانع ا ن فتنه انداختند وین احزاب مجاھدیتوانستند ب
س افغانستان در تھران باتمام نفرانکران در یوقت ا ۀر خارجیتی وزیه والکھمانطور 

عنی سنی در ی(دولت وھابی  یکم گذاشت یه: ما نخواھکشرمی اظھار داشته بود یب
ن یتر از ا شرم بی جاد شود، ویران در افغانستان ایگی ایدر ھمسا )عهیمنطق ش

س جمھوری یابطحی معاون خاتمی رئ س جھمور سابق ویرھای رفسنجانی رئااظھ
ا در مرداب افغانستان یکامر بود نمی رانیاری اکنمودند اگر ھمه اعالن کالحق بود 

معاصر  خی ویتار ۀای از سابق نست شمهیتوانست وارد عراق شود، اینم غرق شده بود، و
 .انیعیاسی شیس رھبران مذھبی و
از به بررسی یه نکبزرگی است  ع درجھان اسالم موضوع مھم ویآثار سوء تش

نجا یمتعدد دارد ولی ھدف ما اھای  نهیترا در زمکدد دتزھای متع ھای بزرگ و مؤسسه
ه ک کنم می وششکن یبنا برا ، وباشد می د فقط رؤوس اقالمیه مشاھده نمودکھمانطور 

نم، چرا کاجتماعی مشخص  است ویس ده وین عقیادیع را در میبعضی از آثار سوء تش
ننده بوده است ک رانیو شهیخ امت ما ھمیه آثار شوم اھل بدعت در تارکم یدان یم ه ماک

نه بر  کند می ن مبنا بررسییخ را بر این تاریمی از ائمه مسلمیه امام عظکتا حدی 
ه بدعت یی از اسباب مھم سقوط دولت امویک :هک گوید می اساس سنن مادی فقط، و

فه اموی مروان ین خلیآخر ل نموده بود ویرا تعط ه صفات خداکبود  )١(جعد بن درھم
شؤم بدعت جعد به دولت اموی  به ھمان جعد مبتدع منسوب است و بن محمد جعدی

ه کی یھا ه بدعتکه وقتی کی از اسباب مھم سقوط آن شد، چرا یک ر نموده ویتأث
امبرانش مخالفت یه با پکسانی کند، خداوند از کاست ظھور  صامبرین پیمخالف د

 .)٢(ردیگ ینموده انتقام م

                                           
 تعطیل اسماء و صفات الھی را بدعت نمود. ۀکسی بود مقول جعد بن درھم اولین -١
 .۱۷۷و  ۱۳/۱۸۲مجموع فتاوای ابن تیمیه  -٢
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 )١(یشهو اند آثار سوء تشیع در میدان فکر

 ان امت اسالمیدر م کجاد شریا -۱
 و کجاد شریر واضحی در ایامامت دارای تاث امام ودربارۀ  انیعیافراطی ش ۀدیعق

ه ھستند ین نظریه بعضی از اھل علم بر اکات در جھان اسالم بوده است، تا حدی کیشر
 صان امت محمدیقبرپرستی را در م و که شرکسانی ھستند کن یان اولیعیش ،هک
 ائمه به غلو در قبرھای منسوب به ائمه و عه راجع به امامت ویغلو ش و اند، ردهکجاد یا

  اند. ت نساختهیثن ن راستای ویه در اکت مجعولی یده و چه روایھا انجام بارگاه مشاھد و
ارت یات سفر راجع به زین روایه اکسانی کن ی: اولگوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیش

را  ه مساجد خداکاند  ان اھل بدعت بودهیرافضاند  ا جعل نمودهھا ر بارگاه مشاھد و
بدعت  و که در آنجا اعمال شرک کنند می میقبوری را تعظ ھا و بارگاه ل نموده ویتعط

 .)٢(سنت ندارند شان از قرآن ویلی برایچ دلیرد و ھیگ یصورت م
ران یا به هکتی یشخص ھر خود گرفته وه اسی بیھا رنگ س ن بارگاهیه اکاما امروزه 

ملت  ۀیش از سرمایھا تومان برا ونیه ملکد قبری ید نماینی بازدید از قبر خمیرود با یم
ل قبرھای صنعتی درآمده کاسی به شین قبرھای سیا بدبخت خرج شده است، و ر ویفق
گر یاز طرف د شتر است، وین قبور از درآمد نفت ھم بیه درآمدش برای پرده داران اک
ن یا طلب حاجت از مرد گان شده است، و ر خدا ویعبادت غ و کشرز کن قبرھا مریا
از جانب دولت  ان مخصوصاً یحید از مسین بار به تقلیان برای اولیعیه شکصبتی یم

ه یردند به جھان اھل سنت مخصوصا صوفکای اسالم وارد یه) در دنیه (فاطمیدیعب
 ت حال آنھا ویواقع آلود ھستند و کن بدعت شریاصل ا یان رافضیعیش رد، وکت یسرا

 ن مطلب است،یتب آنھا گواه بر اکز ین
ش یبرا ا مشھور است ویعه در تمام دنیھای صنعتی! ش ن بارگاهیه اکاز آنجا  و

ھر عاقلی  ست ویر اسماء آنھا نکازی به ذیرد نیگ یارت صورت میھای ز اروانک
 ،کند می کراحتی دره را ب مفتضحات آنجا

                                           
منبع اساسی این بحث کتاب مھم، أصول مذھب الشیعة اإلمامیة اإلثناعشریة از دکتر ناصر القفاری  -١

 .۱۲۴۵- ۱۱۸۹میباشد که تز دکترای اوست ص 
 .۴۷الرد علی األخنائی ص  -٢
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ا ی ا ترور ویاند  ن خرافات را رد نمودهیه اکان یعیش مصلحی از ه علماء بزرگ وک
تابی نوشت بنام که کبارز آنست  ۀبرقعی نمون ۀعالم و اند، ا منزوی شدهی شته وک
استاد  ت باکتاب مھمتری با مشارکبعد از آن  و »ارات قبوریخرافات وفور در ز«
 انترنتی ما موجودت یه در ساک »ارت نامهیز ارت ویز«بنام  /درعلی قلمدارانیح

 .باشد می
ساختگی خود  ۀت خداوند است را به ائمیه در قرآن راجع به الوھکاتی یاما تمام آ

شگاه الھی قرار یت مجعول ابن سبا را اصل قبول اعمال در پیوال و اند، ل نمودهیتأو
ان یعنی درست مدعیمردم ھستند  ن خدا ویب ۀه ائمه آنھا واسطکنیا و اند، داده
 ه خدا جز با اسم ائمه حتی دعاھا را ھم قبولکنیا ح بزعم آنھا، ویمس وت یحیمس

ھمه در ھا  این هک کنند می از ائمه استغاثه شوند، ویت نمیجز با ائمه ھم ھدا ، وکند نمی
ت یه حج به بارگاھھای ائمه آنھا از حج بکنیا محض است، و کد شریتوح منطق اسالم و

ه قبر کنیا اشد، وب یاری مھمتر مکربالء از ھرکارت یزه کنیا الله الحرام مھمتر است، و
صدھا  ع در عھد صفوی مدعی است، ویه مجلسی بانی تشکرد چنانیآنھا قبله قرار بگ

آخرت در  ا ویدن م دست امام است، ویتحر ل ویه تحلکنیا ن، ویفر امثال اک و کشر
ون قدرت کذرات  ه ائمه برک شود می نی مدعییشخصی مثل خم دست امام است، و

ف یلأاز به تیه نقل آن نک ھا، نیمثل ا کشر فر وکصدھا  م دارند، وکبر آنھا تح داشته و
 .مستقلی دارد

 نیشدن مردم از قبول د مانع ن خدا ویردن دک بدنام -۲
شه با یقرآن دارد ھم د ویه با توحکمخالفتی  ھا و عی با تمام ضاللتیر شکتف

ش یرا افزا آن ھمراه بوده تا بتوانند تعداد خودننده از آخوندھای کغات گمراه یتبل
شتری خواھند داشت، یشتر داشته باشند درآمد بیه ھر چقدر مقلد بکنیدھند، برای ا

ن یرا در مورد د ر خودکه قدرت تفک کنند می ه مقلد را چنان بخود وابستهکنیبرای ا
 .گردد یع محض میمط ودھد  می لی از دستکب

ان یعیه شکگ) استوار بوده بزر (دروغ نیشه برایعه ھمیشبنده یغات فرین تبلیا و
در نزد اھل  کنند می ه نقلکه مجعوالتی را کنیوآن ااند  بازی آن برآمده ۀبخوبی از عھد

  .بندیرا بفر مقلدان جاھل خود روان عوام ویسنت ھم وجود دارد، تا پ
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 دروغ بزرگ نیض بوده با ایشان مر یھا قلب مان درستی نداشته ویه اکسانی ک و
ن یه اکاند  دهیگر دیاز طرف د و اند، ق نمودهیتصدآن را  ب خورده ویعه فریآخوندھای ش

لی از کت بیست لھذا در نھایدرستی موافق ن ۀشیاند عقل و و رکچ تفیھا با ھ بدعت
 ری وکاری از مبلغان فیه بسکاند  ردهکزندقه سقوط  الحاد و ۀدر در اسالم خارج شده و

حی شده یا مسیه کانی یعیه مملو است از شکا یکھای فارسی زبان امر ونیزیالحادی تلو
، و باشد می ن شاھد مدعاء مایبھتر کنند می با اسالم علنا مبارزه ن ویدیب ا ملحد وی و
خی یھای تار ن نمونهیم از ایردکه سابقا به آنھا اشاره کقرامطه  خرمی و کروان بابیپ
  .باشند یم

ن علل منع مردم از یع به جای اسالم از بزرگتریھای تش بدعتنی یگزیجا کبدون ش
بت یتواند خرافاتی چون غ یدام عاقل مکردن اسالم است، واال ک بدنام ن خدا وید

ت یحج ه ویھای باطن لیاران رسول خدا و تأویامامت و فحاشی به  مھدی و رجعت و
 .ستیچ حجتی نیه برای خودش ھکرد یحجت موھومی را بپذ

ن یز در ایران نیام دولت آخوندی ایق )١(تر ناصر القفاریکبقول آقای د کشبدون  و
 د مسلمانان برای بازگشت خالفت راشده ویام ردن خواست وک برای منحرف راستا و

  .باشد می جاد شده استیه اکداری اسالمی است یری از بیجلوگ وحدت امت و
متعدد خواستار بازگشت اسالم اتب کست مکش ۀتجرب ه ملل اسالمی بعد ازکوقتی  و

ابن سبأ  ۀلیه خود از قبل بوسکار آوردند کاسالمی را بر سر ۀشان نمونیبرا شدند،
د فرار یفقر و تبع ان ویرانیھا ھزار نفر از ا شتن دهکآن ھم  ۀجینت ساخته بودند، و

 ھا ده ن ویدرصد مردم از د ۹۰تا  ۸۰دن یشک دست رانی به خارج از وطن ویھا ا ونیمل
ه ک بینند می شورکخارج  ه مردم در داخل وکوقتی  ، وباشد می بزرگ اجتماعی ۀمعضل

  .ھم نخواھند داشتآن را  تاب تحمل اسم کنست بدون شیاسالم ا
تصوری مخالف با  وب جلوه داده ویه اسالم را بدنام نموده و معکجاد نظامی یا

جھدی  گر جد وید شده وأس مردم ید سبب ید بدون تردیجاد نمایھای مردم ا دیام
د یبدون ترد جاد دولتی اسالمی از طرف جوانان مسلمان جذاب نخواھد بود، ویبرای ا
ه در جسم امت اسالمی کآمیز  بدعت ھای لیین طفیھای بزرگ استعماری به ا دولت

ا یخارجه و ھای  ه غالبا در وزارتکر خاورشناسانی یت داده و از تقاریاھماند  سرزده

                                           
 .۱۱۹۱ل الشیعة ص أصو -١
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ن یھا بھتر نهین زمیدر ا کنند می ارکھای خود  ا در سفارتی ستعمره وھای م وزارت
ظھور  ۀی و چگونه اجازکه چه مذھب و جنبشی را کدانند یم استفاده را نموده و

ھای  ن راستا چه عمدا از طرف قدرتیران در ایعه در ایان شیام نظام مالیق و؟ بدھند
ن را انجام داده کن خدمت ممیبھترا نه ولی یجاد شده باشد ین ھدف ایبزرگ برای ا

ه کنظام اسالمی سنی  یکنون با کاست، واال چرا بعد از اسقاط خالفت عثمانی تا 
 جاد آن ممانعتیدا از ایشد ن ھمه دشمنی نموده ویمھارش در آخور آنھا نباشد ا

 .کنند می

 سبب ظهور مذاهب الحادی و زندقه -۳
 هیرینص ه ویلیعلت ضاللت اسماع مبدأ و :هک گوید می /هیمیسالم ابن تخ اإلیش

امثال آنھا  و )هیانیقاد ه ویواالن بھائ( )شود می زگفتهیعلی اللھی ن ه =یه به آنھا علوک(
ق یسنت تصد ل قرآن ویتأو ر ویدر تفس عه را در مورد اسالم ویب شیاذکه أکنست یا

 )هیفاطم( هیدیلحد عباند، ائمه م را درست پنداشته برداشت گمراھانه آنھا واند  نموده
ان ساخته بودند، تا اوال یعیه شکبی بود یاذکاساس دعوت و ادعاھای آنھا برمبنای ا

بعدا  اران رسول خدا ویی از یبعد از آن مرحله به مرحله بدگو ان را بدست آورده ویعیش
ه صاحب ک، ھم چنانکنند می ییبعدا حتی از خود خداوند عزوجل بدگو از خود علی و

ه کنجا است یاز ا ب داده است، ویشان ترتیبرا »عظمرب والناموس األكالبالغ األ«تاب ک
 .)١(الحاد بوده است فر وکگاه ین پایرفض بزرگتر ع ویتش

ات یآ ه در اسماء وکسانی ک ۀیبق ن ملحدان بوده ویگاه ایان رافضی باب و پایعیش
ه یلیاسماع قرامطه و و ،باشند یماند  ف نمودهیا تحری ار وکرا ان آنھا ده ویالھی الحاد ورز

 .)٢(اند زده راب شده و از مرداب آنھا سریمنافقان از آبشخور آنھا س ۀیبق و
 ۀنیزم ط مناسب ویشرااند  ت نقل نمودهیه به زعم آنھا از اھل بکعی یھای ش تیروا

 و ۀیلیاسماع ھای ملحد مثل ظھور فرقه و -ونیافراط- الزم را برای ظھور آراء ُغالت
ن یه اکچرا  باشد می ه) و...یریه (نصیعلی اللھ قرامطه و ه ویبھائ ه ویباب ه ویخیش

 ان خود داشته وین آراء و اقوال مخالف و مرجوح را در میمذھب با فرق متعددش بدتر

                                           
 .۴/۳منھاج السنة: ابن تیمیه  -١
 .۱/۳منھاج السنة  -٢
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از  و. )١(شانده استکعملی  ری وکبه فساد فآن را  امت اسالمی را متفرق نموده و
: مذاھب گوید می )٢(امام غزالی باشد می ھا ن فرقهیبدترگاه یع مأوی و پایه تشکی یآنجا
فاری کفر محض است، آنھا ملحدان کرفض است اما باطن آنھا  ع ویه ظاھرش تشیباطن

رھبران  اری از ائمه وی: بسگوید می هیمیابن ت و .کنند می عیه تظاھر به تشکھستند 
از  و. )٣(نی ندارندید وچ ھدف علمی یھ ھای ملحدی ھستند و قیعوام آنھا زند عه ویش

خ یلھذا ش ھست و رانگر بوده ویط مناسبی برای رشد مذاھب ویع محیه تشکی یآنجا
 رانیت در ایبھائ ستی ویمونکع سبب انتشار ی: تشگوید می بین خطیمحب الد

 .)٤(است

 ن موردیب مردم در ایفر امبر ویف سنت پیسعی در تحر -۴
ه گروھی از آنھا کن بوده است یا صرمکعه در مورد سنت رسول ایھای ش بیاز فر

ه کنند کی جعل یھا تیه رواکاند  ردهکوشش ک ث در آمده ویل علماء حدکبه ش
ه در کارساز بوده است کرنگ تاحدی ین ب وین فریا ند، وکرا ثابت  باورھای خرافی آنھا

شف کآن را  ثیلھذا اھل حد وجود دارد، واین مورد  ث بخش خاصی دریتب حدک
این مورد  دی دریخ سویش و اند، ن روشن نمودهیقت را برای مسلمیحق رده وک

ی را از یھا تیروا ث داخل شده ویعه در علم حدی: بعضی از آخوندھای شگوید می
به  تظاھر ح روات اھل سنت را حفظ نموده وید صحیاسان ده وین ثقات شنیمحدث
د یرا به آن اسان جعولی از خودھای م تین بعد از آن روایکل اند، تقوا ھم نموده ی ویپارسا

ث ین باز ھم ائمه حدیکل اند، ب دادهیله فرینوسیمردم را بد اری ازیبس رده وکاضافه 
ه کنین نمونه افراد بعد از ایبعضی از ا و اند، را رسوا نمودهھا  این ار شده وکدست به 

ھای مجعول  تین روایا :گوید می دییسو و اند، ار نمودهکن یمچشان باز شده اعتراف بد
 .)٥(باشد می موجوداند  نوشتهاین مورد  ه اھل سنت درکتبی کھنوز ھم در 
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جابر الجعفی اند  ب رفتهیفر اری وکه بر روش مکسانی کاز  :گوید می آلوسی
ان یه: رافضک کند می رشاد نقلتاب اإلکعلی در یم از ابو یه ابن قکبوده است  )رافضی(

 .)١(رده اندکت جعل یاھل ب و سفضائل علیدربارۀ  تیصد ھزار روایحدود س

 ردن مردمکگمراه  ب ویتظاهر به سنی شدن برای فر -۵
مؤثر ھم بوده است تظاھر  عه بجای گذاشته ویب شیفر ر وکه مکری کاز آثار ف

ا ی را حنفی و خود به تسنن بوده و )نه االن( خیعه در طول تاریای از علماء ش عده
ند یعه بوده است تا بگوید مذھب شیه مؤکاند  تبی نوشتهکن یکاند ل شافعی و.... جازده

 د افراد منصف ویالبته بدون ترد اند، ردهکد ییعه را تأیاھل سنت ھم مذھب ش :هک
امبر یتابع سنت پ نار گذاشته وکع را یق خرافات تشیه از سر تحقکاند  صادقی ھم بوده

بدنامی قرار  ترور و ھجوم و حمله وان مورد یعیفورا از طرف شھا  این هک اند، رم شدهکا
 .ردکاران جدا کن صادقان را از آن مید حساب ایبا اند، گرفته
ن ینجم الد ،هکن نظر است یمعاصر مصری برا ر ویزھره عالم شھ خ محمد ابویش

ن یع به چنیج تشیه برای تروکارانی است کن میھـ) از ا۷۱۶متوفای سال ( طوفی
 .ای دست زده است لهیح

 ر سوء استفاده نموده ویتشابه اسمی بعض از مشاھ ان ازیعیش گریطرف داز  و
ر اھل سنت یه به اسم مشاھکاند  ن راه رواج دادهیرا از ا ھای خود بدعت ھا و ضاللت

، باشد می گری از اھل سنت متشابهید عه ویی شیکه دو اسم کمثال وقتی  اند، ردهکتمام 
بن  تا مورد قبول واقع شود، مثال امام محمددھند  یی نسبت میکن یرا به ا ت اویروا
بن  محمد یکخ ھمنام با یتاب تارک ر ویر اھل سنت صاحب تفسیر طبری امام شھیجر

سال  یکدر  معاصر بوده و ھردو در بغداد و ، وباشد می عییر بن رستم طبری شیبن جر
استفاده ن ھمنامی آندو سوء یان از ایعیھـ ش۳۱۰عنی در سال ی اند، ردهکھم فوت 

عی است را به آن سنی نسبت ین شیه از اک »ةماماإل املسرتشد يف«تابی بنام ک نموده و
ر یتابی راجع به غدکن یھمچن سند سنی داشته باشند، و رده وکدا یتا رواج پاند  داده

این  ات خودش ھم دریحتی او در ح ست ویه از او نک اند، خم را ھم به او نسبت داده

                                           
 .۱۱۶و المنار المنیف: ابن القیم ص  ۵۰السیوف المشرفة ص  -١
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، باشد می بهیر اسم ابن قتیمثل ابن جر و. )١(ده استیی ھم دیھا بیآس رنج برده ومورد 
گری عبدالله بن ید و باشد می عهیش -ونیافراط- به از ُغالتیی از آنھا عبدالله بن قتیک

آن  و »المعارف«تابی نوشته بنام کشان ی، اباشد می به از ثقات اھل سنتیقت بن مسلم
ن نمونه است یاز ا ن اسم نوشته است، ویتابی به ھمکب مردم یعی ھم برای فریش

ه آراء کدر صورتی اند  به سنی نسبت دادهیه به ابن قتک »ةاسيوالس ةماماإل«تاب ک
ر کن نمونه میو از ا. )٢(عی استیبه شیتاب در واقع از ابن قتکن یعی در آن است، و ایش
گری ید ۀنمون »مراجعات«تاب ک ع فراوان است ویان تشیه در نزد مدعکھا  بیفر و

دروغ روشن برای  یک هکزھر نوشته شده است در صورتی خ األیه به اسم شکاست 
ان یعیه در واقع نوشته خود شک »خاطرات ھمفر«تاب کا ی، باشد می انیعیب خود شیفر

آن را  ھای متعدد ران به زبانیھای ا نون سفارتکاز اول انقالب تا  و باشد می رانیدر ا
ور در مدت سه قرن در که شخصی بنام ھمفر مذکدر صورتی  کنند می عیمجانی توز

تا بتوانند ھم نسل  ،نیتاب امثال اکھا  ده ا اصال وجود ندارد ویتانیالمعارف بر ةدائر
 .ب بدھندیعه را فریر شیھم غ عه ویجوان ش

 خ اسالمیردن تارک ف و بدنامیتحر -۶
آن  حرمتی نموده و یمی بخ اسالیه عمدا به تارکاند  خ نوشتهیتبی در تارکان یعیش

نصر  و )٤(ابی مخنف و )٣(لبیکاخبار  ھای و تیه رواکاند  ردهکر ییتغ ف ویپر از تحررا 
ی از یھا خشان نمونهیعقوبی در تاری ھای مسعودی و حتی نوشته و )٥(بن مزاحم منقری

                                           
ابن حنبل: محمد ابو زھره ص  ۳۳۵ابن ندیم الفھرست ص  ۱۱/۱۴۶البدایة والنھایة: ابن کثیر  -١

۳۲۶. 
 .۱۱۹۸یعة د. ناصر القفاری ص أصول الش -٢
محمد بن سائب بن بشر کلبی بقول ابن حبان از سبأیه بوده که بر این نظر بودند که: علی نمرده  -٣

 .۲۷۱-۷/۲۷۰و ابوحات الجرح والتعدیل:  ۳/۵۵۸کند، میزان االعتدال  است و به دنیا مراجعه می
نویسد که:  کوفه بوده و ابن عدی می لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف ازدی (ابومخنف) از اھل -٤

 ھایی در مورد اخبار ارتداد و جنک جمل و صفین دارد، میزان االعتدال شیعی غالی بوده و نوشته
 .۱۱۱-۶/۱۱۰األعالم الزرکلی  ۴۲۰-۴۱۹-/۳

نصربن مزاحم بن سیار منقری کوفی است که امام ذھبی مینویسد او رافضی فعالی است و  -٥
لسان المیزان  ۴/۲۵۳د صفین و جمل و مقتل حسین دارد، میزان االعتدال ھایی در مور نوشته

 .۸/۳۵۰األعالم  ۶/۱۵۷



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٢٥٤

ن یاشاره برا »العواصم من القواصم« ۀیحاش ب درین خطیخ محب الدیش ، وباشد می آن
ھای تالعب و  دست و سی بعد از دولت اموی شروع شد،یخ نویه تارک کند می موضوع

ع مخفی شده بودند یر عبای تشیه طبق روال معمول در زکه یشعوب ه ویف باطنیتحر
سی ک و، )١(عزت در آن فعال بوده است ر ویھای خ نشانی ھا و ینمودن خوب در مخفی

عه ھزاران یچگونه آخوندھای ش شود می ند متوجهکتدبر  »العواصم«تاب که در ک
را  رم آنھاکامبر ایه پکاند  ن نسلی نوشتهیی از بھتریبدگو لعن و صفحه فقط برای سب و

ن مواد یا راضی بود، و ه از آنھا خشنود وکا رفت یدر حالی از دن ت نموده ویترب
 »حقاق الحقإ«ا ی و »ریالغد«تاب که کاند  خ نمودهیان بدروغ وارد تاریعیه شکمسمومی 

ھزاران  اه وین مواد سیا باشد می ی از آنیھا  افی و بحار مجلسی نمونهکھای  تیا روای و
خ اسالم را ملوث نموده است، مرجعی برای دشمنان اسالم از یه تارکت جعلی آن یروا

ت یھو ن نسل مسخ شده ویبعد از آن ا ره شده است، ویغ بعضی از خاورشناسان و
 ان را استاد ویغرب م غرب شده ویامال تسلک ست خورده وکروحی شه از نظر کباخته 

دشمن قسم  توز و نهکی ار وکھای شرق شناسان م نوشتهاند  الگوی خود قرار داده
ھای فارسی  ونیزیه در تلوکآنچه را  و اند، خود قرار داده کمدر اسالم را منبع و ۀخورد

ن نسل غرب زده ی، اباشد می ی از آنکوچک ۀم نمونینیب یم م ویونش یا میکزبان در امر
ار کن افیا کبدون ش ن مسلمان منتقل نمود، وین مسمومات را از غرب به سرزمیا
ه اشاره کھمچنان  رده، وکاری بازی یرا درگمراھی بس مخرب نقش خود رانگر ویو
ارتباط آن با  ان بودند، بررسی آراء مستشرقان ویعیب، شیتخر ن شر ویم اساس ایردک

لی ید جداگانه بررسی شود، البته دشمنان اسالم خیه باکخود موضوعی است ع یتش
در عھد امام ابن حزم (وفات  اند، ه اسالم استفاده نمودهیعل ان بریعیزود از افتراھای ش

ه یف قرآن در مناظره برعلیعه راجع به تحریان از افتراء علماء شیھـ) نصران۴۵۶سال 
ان یرافض :هکگفت  یقاطعانه م حزم در جواب آنھاابن  ، وکردند می ن استفادهیمسلم

 .)٢(دینکه ما استناد یستند تا شما از اقوال آنھا بر علیاصال مسلمان ن

 ات عربیع در ادبیر تشیتأث -۷

                                           
 .۱۷۷حاشیة العواصم من القواصم ص  -١
 .۱۲۱۰و۱۲۵۶أصول الشیعة: د.القفاری ص  -٢



 ٢٥٥  فصل پنجم: آثار سوء تشیع در جهان اسالم

ع جان بسالم بدر نبرده یھای تش لوث فات وینثر ھم از تحر ت شعر وکممل ات ویادب
 نوحه خوانان و دا است، ویات عرب ھویشوم انگشتان آنھا در ادب اه ویآثار س است، و
ده شده یت نامیه بنام مصائب اھل بکعه از آنچه یخطباء ش روضه خوانان و شعراء و

ار کبآن را  بر ضد امت اسالمی سوء استفاده نموده تا عواطف مردم را به جوش آورده و
راجع  انیعیزی از طرف شیآم ار مبالغهیرھای بسیات تصویتب ادبکرند، در بعضی از یگ

نه نشر یع در زمیداران تش مبلغان و پرده التشان شده است، وکمش ت ویبه اھل ب
شعر راجع به ائمه  ا بزبان خطبه ویت یروا قصه و ھا در لباس داستان و افسانه خرافات و

ن خدشه وارد ید راستیه باورھای آنھا به توحکاند  مبالغه نموده چنان به افراط رفته و
افی که مراجعه به فھرست اصول ک اند، ن گرفتهیر از رب العالمیاربابی غائمه را  شده و

 د. ینما یفقط بعنوان مثال برای اثبات مدعاء ما بسنده م
 :گوید می النیکید یآقای محمد س

افتادگی و انحطاط مسلمانان شده  ه سبب عقبکاند  ات ساختهیان نوعی از ادبیعیش
شور خود فائق کن خرافات در داخل یاری از ایبسه بر کھا فقط توانستند  است و وھابی

ت به ھمان یردگان وضعک لیان تحصیشھرھای اسالمی حتی در م ۀیند، اما در بقیآ
 .)١(باشد می منوال
 شاھد واند  خدا قرار داده ۀمثابه را ب سه علیکفارسی  ده به عربی ویصدھا قص و

 .باشد می ن مدعایل ما بر ایدل
 ردن خلفاء آن وک بدنام ای برای انتقاد از امت اسالمی و لهیات وسیاز سالح ادب و
مثال در جانب انحراف جامعه چنان  اند، ر جامعه مسلمانان استفاده نمودهیف تصویتحر

سال  یک رفت و یسال حج م یکه کد را یای چون ھارون الرش فهیه خلکمبالغه نموده 
عاطفه  ات ویای ادبیدر دن و اند، م نمودهیار زشت ترسیبس لی منحرف وکبه ش ،به جھاد

قالب شعر  خلفاء در را بر امت و ھای خود نهکیتمام  ه برداشته شده ویتق ۀال پردیخ و
عی یاز ابوالفرج اصفھانی ش »غانیاأل«تاب ک و اند، اده نمودهیخطبه پ داستان و و

 .ن مثال استیبھتراین مورد  رافضی در
 
 

                                           
 .۴۳أثر التشیع فی األدب العربی محمد سید کیالنی ص  -١



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٢٥٦

 اسییدان سیع در میآثار سوء تش-۸
نظامی جز خودشان  چ دولت ویت ھیخود به شرع )جعلی(وفق اصول  ان بریعیش 

نظامش را ھم  ای اسالم طاغوت دانسته ویفه را در دنیخل و خ اسالم باور ندارند،یدر تار
را  ر خدایه آنھا غکند مدعی بودند کعت یه با آنھا بکسی کھر دانستتد و یر شرعی میغ

ام قائم برافراشته شود یه: ھر پرچمی قبل از قکھستند  مدعی بوده و و اند، دهیپرست می
را دار  )نهیمد ه وکمخصوصا م( ھمه شھرھای مسلمانان و )١(صاحب آن طاغوت است

 .)٣(دانند یرا ھم طاغوت م علماء آنھا ائمه و ن ویقضات مسلم و، )٢(دانند یفر مکال
 خود ۀھستند گمشدن آن یمکه در کامت اسالمی  ه دشمنان اسالم وکنجا بود یاز ا

نجا یاز ا آن برآورد نمودند، و ۀلیرا بوس اری از اھداف خودیبس و، )٤(افتندیع یتش را در
عی در دست دشمنان اسالم یعه مزدوران سھل و باربران مطیاری از رموز شیه بسکبود 

 اند. دن به اغراض خود بودهیجھت رس
مزدوری  برای توطئه وط را یان شرایعیه ھم برای شیمخرب و پست تق ۀدیعق و

ن یھای فرامانسوری در داخل مسلم ه آنھا مثل ھستهکساخت، چرا  یا میاجنبی مھ
 مسلمانان با ظاھرا ند،ینما  نیین توطئه چیه مسلمیر عبای اسالم برعلیه در زکبوده 
ه امت با دشمنانش یبر عل ه آن ویدر باطن برعل باشند و یع دولت میمطو  بوده

در  د ویه: ظاھرا با آنھا باشکه امامشان به آنھا آموخته است کرا چ کنند می اریکھم
 .)٥(دینکباطن از آنھا دوری 

زنادقه مورد  ان از طرف ملحدان ویعیش ع ویخ تشیه در طول تارکنجا بود یاز ا و
ه یمقاصد شوم خود بر عل دن به اغراض ویاز آنھا برای رس سوء استفاده قرار گرفته و

وسته تا از آن مقلدان یان پیعیزندقه به ش ائمه نفاق و اند، استفاده نمودهامت اسالمی 
ثر ک: اگوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیه شکنجاست یا از رند، ویع سواری بگیمط باربر و

                                           
 .۲۵/۱۱۳بحار األنوار و  ۱۲/۳۷۱الکافی با شرح مازندرانی (عربی)  -١
 .۲/۴۰۹أصول الکافی  -٢
 .۲/۲۱۶و بحاراألنوار  ۳۹۳و  ۱/۳۹۲و ۱/۶۷أصول الکافی  -٣
البته تشیع بعد از تحریف که تمام بحث ما در این کتاب راجع به ھمین تشیع تحریف شده است  -٤

 د.نه تشیع اولی که محبت اھل بیت بود و ھیچ تفاوت عقیدتی با بقیه مسلمین نداشتن
 .۲/۲۲۰اصول الکافی  -٥



 ٢٥٧  فصل پنجم: آثار سوء تشیع در جهان اسالم

ن یکی ندارند، ل دهیاصال به اسالم عق کنند می عیتظاھر به تش) از علماء آنھا(سانی ک
 .)١(ند تا به اغراض خود برسندینمایع میتظاھر به تشان یعیجھل ش م عقلی وکبخاطر 

ه کسانی بوده است ک ۀع پناھگاه ھمیه تشکمعاصر نشان داده است  خ ویحوادث تار
 اند. ردهکار ک خته وین نقشه ریمسلم ه اسالم ویعل بر

 ۀمدت ھفت سال از صحن را در ه مسلمانان امپراتوری آنھاکان یرانیا گروھی از
ع برای یرا در تش خود ۀشان نشده بود گمشدیھا مان داخل دلیا و دندیروزگار برچ

د سربازان یبا :نفرانس دماوند گفتکزدگرد در یه کنجا بود یاز ا افتند، ویامت  ۀتفرق
 ۀان گمشدیھودیه کھمچنان .خود مشغول نمود ۀرا در داخل خان) س(عمربن خطاب 

 .افتندیع یرا از راه ابن سبأ در تش خود
لی کع مشیما با تش :گوید می ه شارون علنا در خاطرات خودکم ینیب یز میامروزه ن و
ان ینیه فلسطیان چگونه با شارون بر علیعیه در لبنان شکدانند  یھمه م م ویندار
ه چه کم ینیب یسپتامبر ھمه م ۱۱گر االن بعد از حوادث یاز طرف د اری نمودند، وکھم

ھای اسالمی  تیشخص نھادھا و مؤسسات و ۀھم ا بریکامر فشاری از طرف غرب و
نفر  یکا یآ باشد می ھای آنھا در ھمه جا پر از علماء مسلمان اھل سنت ه زندانکد یآ یم

اری از یه بسکم ینیب یس مکا برعی و ؟ا قرارگرفته استیکعه مورد مؤاخذه امریعالم ش
 ند.ینما یع من دفایه مسلمیا برعلیکعراق علنا از امر ریغ عه در عراق ویعلماء ش

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .۲/۴۸منھاج السنة  -١



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٢٥٨

 

 
ا یکم سابق امرکمر حایستانی با پل بریعه مثل سیدوستی مراجع ش ای از ارتباط و ن ھم نمونهیا

 (بعد از اشغال عراق)
 

ا یکه اھل سنت در جھان از شر امریریھای خ تیه حتی جمعکن در صورتی است یا
ا و یکھای امر سنت در زندانم از صدھا عالم و مبلغ و دعوتگر اھل یستند بگذریراحت ن

 ست؟ یل چیھمه دلھا  این مزدورانش ھستند،
 شود می ند بخوبی متوجهکخ اسالم را بررسی یتار ھای جنگ ه حوادث وکھرکس  و

بوده است،  رانگرتریو ارسازتر وکگر یدھای  ع از ھمه روشیان تشیرانگری مدعیه وک
ه یعل در باطن بر اھرا با مسلمانان وظاند  ه جعل نمودهکی یھا تیه آنھا بنا برواکچرا 

 : أصل وگوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیلھذا ش باشند، و ین دشمنان آنھا میاز بدتر آنھا و
ر لوای آنھا مخفی یه در زکسانی ک ھا و عهیھا در اسالم ش بتیمص ا ویبال متما ۀشیر

است از طرف ده شده یشکه در اسالم کی یرھایاری از شمشیبس ، وباشد اند می شده
ه کنیبرای ا. )١(اند شان مخفی شدهیا ۀپشت پرد اری از زنادقه دریبس ان بوده ویعیش
ان یعین شیبنابرا و، )٢(دانند یافرتر مکنصاری  ھود ویر خودشان را از یان غیعیش

                                           
 .۳/۲۴۳منھاج السنة  -١
 .۷۱۵-۷۱۴أصول الشیعة ص -٢



 ٢٥٩  فصل پنجم: آثار سوء تشیع در جهان اسالم

دشمن  ھستند و ان بوده وکمشر نصاری و ھود ویشه دوست دشمنان اسالم از یھم
 .)١(باشند یامت م ۀیبق امبر ویاء خدا از صحابه پیاول

ھـ وارد ۶۵۸فار مغول در سال کو شاه که ھوالکه وقتی کد: مردم شاھدند یگو یم
برقراری  ن ویست مسلمکانصار او در ش ن اعوان ویان رافضی از بزرگتریعیشام شد ش

و به عراق که ھوالیکه وقتکدانند  یعوام م خواص و ۀز ھمیھا بودند، و ن مغول ۀسلط
عنی ابن العلقمی یفه یخل ۀعیر شیخت وزیگناھان را ریشماری از بیخون ب رد وکحمله 

و کز با جد ھوالیقبل از آن ن اران مغول بودند، وکن ھمیتریکان از نزدیرافض ۀیبق و
مسلمانان در سواحل شام  رده بودند، وک یکاری نزدکه مسلمانان ھمیعل زخان بریچنگ

ان در دل با نصاری یعینصاری ش قتال مسلمانان و ه در وقت جنگ وکاند  دهیره دیغ و
ن یه شھرھای نصاری بدست مسلمکنیاز ا و اند، نموده کمکان به آنھا کتا حد ام بوده و

 شدند، و یره ناراحت میغ ا وکه در مورد فتح عکشوند چنان یفتح شود ناراحت م
ر کز لششام ا رخ داد، و ۵۹۹ه در سال کست بخورند چنانکه مسلمانان شیکھنگام

 ده ویاموال مردم را دزد رده وکان در شھر فساد بپا یعین شیمسلمانان خالی شد ا
 دادند، و یح مین ترجینصاری را برمسلم ب را برافراشته ویصل خته و پرچمیھا ر خون

ن یدادند، و ا یل نصاری میره تحویغ گرفته و در قبرص و ن رایاموال مسلم رھا ویاس
ت المقدس یالء نصاری در گذشته بر بین اسباب استیبزرگتران از یعیه شکن است یچن

 .)٢(اند بوده
 خ ماالمال از آن استیتب تارکه کاست  کبس دردنا طوالنی واین مورد  سخن در و

ن یردن اکسی جرئت بازک دست نخورده بوده و امال مخفی وکزبان فارسی ه باگرچه 
 .موضوع را ندارد

در داخل  واند  ستهیه در آن زکان بر جوامع اسالمی یعیانت شیخ ر وین تأثیاگر ا
دشمنان اسالم بر  کمکشه به یه ھمکعی یشھای  ، دولتباشد می اسالمیھای  دولت
 .شان ھم بزرگتر بوده استیھا انتیخ ن ویشتر از ایباند  پاشده
 ن دولت شامل اقوامی از زنادقه وی: اگوید می هیدولت آل بودربارۀ  هیمیلھذا ابن ت و

سنت در  روان اسالم ویان بود، و پیرافض معتزله و فلسفه بافان و قرامطه و بدمذھبان و

                                           
 .۴/۱۱۰منھاج السنة  -١
 .۴/۱۱۰و ۳/۲۴۴منھاج السنة  -٢
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سابقه بود،  یالء نصاری بر حدود شام بیزمان است ه تاکشدند  یوب مکام آنھا چنان سریا
 .)١(حوداث متعددی بدست آنھا رخ داد مصر منتشر شده و و قرامطه در مغرب و

ام او چه رخ داد یه برای مسلمانان در اکد ی، بنگرگوید می بنده راجع به دولت خدا و

ارھای خود کی از شاھیکه یمیابن ت و( در عھد او نوشته شد »ةرامكمنهاج ال«تاب که ک
ه اگر کپا شد ه ی در آن دولت بیھا فتنه ، و چه شر و)را در آن نوشت ةعنی مھناج السنی

 هکشد، چرا  یل میاسالم تعط نیقوان شرائع و ۀرد ھمک یدا میآن دولت ادامه پ

ْ نُوَر  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ ﴿ ِ ٱوا ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ
َ
ُ ٱبِأ َّ�  ِ [الصف:  ﴾٨ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرَِه  ۦُمتِمُّ نُورِه

خواھند نور خدا را با دھان خود خاموش سازند; ولی خدا نور خود را  آنان می« )٢(]۸
ام یت در اید وضعیبدون ترد و .»نداشته باشندافران خوش کند ھرچند ک امل میک

 ار بدتر بود.یدولت صفوی بس
 ه خودکافساد نظامی  آثار فساد و افته ویع تا عصر حاضر ادامه یرانگری تشیو آثار و

 خود در لبنان و ۀاحزاب دست نشاند ۀلیده است بوسیرا جمھوری اسالمی نام
عی یتوطئه ش یک :هک گوید می ریھی ظھخ احسان الیش ره ادامه دارد، ویغ افغانستان و

آن را  ی خانیحیعنی یی از نوادگان قزلباش یکه کستان شرقی شد کسبب انفصال پا
عت یق شریشه مخالف تطبیستان ھمکعه در پایه علماء شکھم چنان، )٣(انجام داد،

 .شان بنام متعه باز باشدیتا راه برای شھوتھااند  بوده
نونی کاوضاع  ه اگر برکن موضوع یه در ایمیسالم ابن تخ اإلیاز سخنان جاودانه ش و
قت آن مثل روز یخ بررسی شود حقیاز خالل آن موضوعات تار ق داده شود ویتطب

 : گوید می هکنست یگردد وآن ا یان میروشن نما
به آن در  یکا نزدی ھا در عصر او و شرارت فساد و ھا و ه از فتنهکعاقلی در آنچه  ھر

بزرگ ھای  بتیھا و مص ثر آن فتنهکه اکابد ی ند درمیکدقت دھد  می ن رخیان مسلمیم
ن افراد یشرورتر ن ویه آنھا از فتنه بازترک، چرا باشد می ان رافضی بوده ویعیاز طرف ش
ان امت دست یدو دستگی در م جاد تفرقه ویا توانند از شرارت و یتا م ھستند و

                                           
 .۴/۲۲مجموع فتاوی شیخ اإلسالم ابن تیمیه  -١
 .۳/۲۴۴منھاج السنة  -٢
 .۱۱الشیعة والسنة احسان الھی ظھیر ص  -٣
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ه آنھا منبع کم یا دهیھم با چشم خود د گران ویما ھم با تواتر از د دارند، و یبرنم
 .)١(باشند یم میھای عظ فتنه ھا و شرارت

 اجتماع ع در جامعه ویآثار سوء تش-۹
 هیاساس تق نفاق اجتماعی بر

ن یکبرند، ل یبزرگ اسالمی بسر م ۀبعنوان اعضاء جامع ن ویان مسلمیان در میعیش
شرائط  آزار برحسب وقت و و تیاذ گر مسلمانان بر حسب نفاق ویان با دیعیارتباط ش

  .بوده است
، باشد می ون آنھاینمودن از صفات دائم مذھب راھت را در دل مخفیک دشمنی و

 ، أما غدر وباشد می شی از سرشت آنھاکحق  گران ویعدم مراعات حقوق د وفائی ویب
 ون آنھایمشھور مذھب ارھای معروف وکدروغ از  ه ویتق خدعه و ر وکم انت ویخ

  .باشد می
 هیند با او تقکعاشرت مه کس ک: اما رافضی با ھرگوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیش

 به او اجازه دروغ و فاسد بوده و باشد می ه در قلبشکمانی یا ن ویه دک، چرا کند می
 .)٢(دھدیگران میسوء اراده به د تی ویبدن غش و انت ویخ

اھل  آن از بعد از دی بوده ویان زیعیه خود از شک یانکالشو یاما امام محمدبن عل
را از  ن اھل سنت گشته است، مشاھدات شخصی خودیحتی از مجتھد سنت شده و

 رده وکبی را نقل یامور عج ، وکند می من نقلیان رافضی یعیخالل معاشرتش با ش
را  جان او ه مال وک، بلکند نمی تی: رافضی با مخالف خودش ھرگز امانت را رعاگوید می

ھمه  کند می ه به آن تظاھرکمودت  از دوستی وھرچه  داند، وین فرصت حالل میلدر او
 .)٣(رودین مین فرصت از بیدر اول باشد می هیاز باب تق

ھا از فردی  ن شھادتیه اکر نموده است، کن مورد ذیھای متنوعی در ا شھادت  و
 .سته استیز یدر جامعه آنھا م عه بوده ویه خود شکاست 
 
  

                                           
 .۲۴۵و  ۳/۲۴۳السنة  منھاج -١
 .۳/۲۶۰منھاج السنة  -٢
 .۷۱-۷۰طلب العلم شوکانی ص  -٣
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 ت در جامعهیجاد عدم امنیا وترور  -۱۰
عه اصل ترور مخالفان را به یمراجع ش اری ازیھای بس ه نوشتهکم یدان یھمه م

ن المللی یب ۀھم در صحن ا ھم در داخل وینظام مالتار دانند ویم مجاز میلی از قدکھرش
عه از یتب شکم ھم یاز قد رده است، وکاده یپآن را  لی روشنکسال به ش ۲۵در ظرف 

نظر شما راجع به  :ابوعبدالله گفتمبه  :هک گوید می هک کند می بن فرقد نقلداود 
ست؟ پاسخ داد: خونش حالل است، یعنی اھل سنت) چیان یعی(در عرف ش نواصب

سی کن تا کا در آب غرقش یوار انداخته یر دیرا ز م دارم، اگر توانستی اویت بین برایکل
ان برای امامش یعیی از شیک »شیکرجال «تاب کدر  و. )١(ه تو شھادت ندھدیبرعل
رده کرا خائنانه ترور ) عنی اھل سنتی( اری از مخالفانشیچگونه بس ،هک کند می فیتعر

رفتم باالی سقف منزلش یه مکشتم ک یله مین وسیرا به ا : بعضی از آنھاگوید می است،
آمد  یرون میتا برفتم در منزلش  یرا، م بعضی از آنھا ردم وک یرا ترور م از آنجا او و

 سیک ه تنھا شده وکنیردم تا اک یبعضی را در راھی ھمراھی م ردم، وک یترورش م
رده کزده نفر مسلمان را ترور یله سینوسیبد :گوید می ردم، وک یرا ترور م او بود نمی

 مان نداشتند!!یت علی ایاست، چون به زعم او به وال
ه: کھای آنھا آمده  تیروا در :هک گوید می عهیش محدثان ۀخاتم جزائری الله نعمت
ر یه وزک )ق بودهیبقول طبری زند عه بوده ویه بقول او از خواص شک(ن یقطیعلی بن 

مورانش أبودند، به م )اھل سنت( ه گروھی از مخالفنکد بود در زندان او یھارون الرش
ه حدود کشدند شته کردند تا ھمه کان خراب یدستور داد تا سقف زندان را بر سر زندان

ه در کاظم نوشت کبه موالنا امام  خواست از خون آنھا خالص شود و نفر بودند، و ۵۰۰
ه بزی یچ چیرده بودی ھکار از من سؤال کن یجواب او نوشت: تو اگر قبل از اقدام به ا

بز  یکرده بودی نسبت به ھرخون کمن مشورت ن ه باکن از آنجا کل بود نمی تو ۀعھد
ه چه عدالت علوی کند کاز خود آنھا بھتر است! (به به دست امام ھم درد نبز  ه بده وید

  ل !!)یشاه اسماع نی ویدرست مثل عدالت خم کند می اجرا
ن فرصت بدست آمده یمترکسته و چگونه از ین زیان مسلمیچگونه در م ،هکد یبنگر

آنھا آلوده ھای  بدعت ات وکیشر ھا و گری ه به افراطکسانی را کرده وکسوء استفاده 
 ھا ھم اقرار انتین خیه به اک باشد می ھم منابع آنھا نیا ، وکنند می ستند ترورین

                                           
 .۲۷/۲۳۱بحار األنوار  ۱۸/۴۶۳الحر العاملی: وسائل الشیعة:  ۲۰۰ابن بابویه / علل الشرائع ص  -١
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، ولی کند می دییرا تأ شته اوکمسلمان را  ۵۰۰ه کنیامام جعلی او ھم بخاطر ا ، وکند می
ا مرجع بعد از او یه بدھد، اما اگر از او و یبز د یکد یرده باکسب اجازه نکچون از او 

خ یلھذا ش اجر ھم دارد، و ل الله انجام داده ویسب یه در واقع جھاد فکرد یبگاجازه 
ز را بنگر، یه ناچین دیه: اک نویسد می ن موضوعیق ایان نعمت الله جزائری در تعلیرافض

نه با  ست ویست درھم باشد نیه بک اریکعنی سگ شیآنھا  کوچکبرادر  ۀیه برابر با دک
 )ذاک( درھم است ۸۰۰ه ک )زرتشتی( ا مجوسیی ھودی ویعنی یبرادر بزرگتر آنھا  ۀید

  ).ان!یعیر شیعنی غی( بدبخت تر تر و در آخرت ھم نجس ست ویباشد ن
  .ردن نداردکازی به رد یه نکزشت است  ح وین قول چنان قبیا

 زنا  ت وینشر اباح -۱۱
در جامعه نشر  )ف آن بدست ابن سبأیبعد از تحر( عیتشھای  رانگرییاز و

ا ی مثل متعه و کنند می ایشرعی مھھای  بنامآن را  اسباب ه وسائل وکگری است  اباحی
گر یھمد ن بایت طرفیچ ضوابطی جز رضایمرد بتوانند بدون ھ ه زن وکاح موقت کن

 )٣(با زنان شوھر دار )٢(انیاما متعه با روسپ ! و)١(فرج ۀن اعاریھم چن بستر باشند، و ھم
ه گروھی با ک باشد می نوبتی دوری و ۀمتعھا  این ۀرسواتر از ھم دانند، و یز میز جایرا ن
  !!)٤(دام به نوبت خودشکند ھریزن متعه نما یک

ه کاند  اتی جعل نمودهیش روایننگ است برا ه واقعا عار وکن اعمال زشتی را یچن
 یکه کشخصی  :هک گوید می ھای متعددشان تیه رواکثواب ھم دارد، تا حدی  اجر و

                                           
که: از ابوعبدالله (یعنی امام جعفر) راجع به عاریه دادن فرج پرسیدم  کنند می از حسن عطار نقل -١

 ۲/۱۸۵تھذیب األحکام الطوسی  ۵۳۷-۷/۵۳۶جواب داد که اشکالی ندارد، وسائل الشیعة 
زن را جایز میدانند سیستانی و صدر و طباطبائی و  ۀو از مراجعی که اعار ۳/۱۴۱واالستبصار 

 .۴۹خ موسوی صباشد، لله ثم للتاری بروجردی می
و  ٤٩٠متعه نماید، النھایة ص  ۀوید: اشکال ندارد که مرد با زن روسپی و فاجرگ طوسی می -٢

 .٢/٢٩٢نویسد که: متعه با زن زناکار جایز است، تحریر الوسیلة  خمینی می
 .۴۹۰والنھایة، ص  ۲/۱۸۷تھذیب األحکام،  -٣
نوبتی در مدارس نجف  ۀکه این متع شیخ عانی مینویسد ۲۲۷مختصر التحفة االثنی عشریة ص -٤

و  ۱۳۶۶رجب سال  ۸۴۵و مجلة الفتح شماره  ۴۶-۴۵رائج است، الذریعة إلزالة کتب الشیعة ص 
 .۱۲۳۵أصول الشیعة: القفاری ص 
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سه  ن ویامام حس ۀامام حسن و دو متعه انجام دھد بدرج ۀمتعه را انجام دھد به درج
 .)١(رسد یامبر میپ ۀچھارم بدرج ۀمتع علی و ۀمتعه انجام دھد به درج

ه حتی لواط با کتا حدی اند  ھای شھوت بازی را بسته نگذاشته چ راھی از راهیھ و
 با شود می هکن است یارجح ا :هک نویسد می نییخم واند  ز جائز شمردهیھمسران را ن
ن با سخن کسه یر را مقایحق ن سخن پست ویا و. )٢(ردکی یکنزد )عقب( زن از راه دبر

فر ک: حالل شمردن لواط با ھمسر در نزد جمھور فقھاء نویسد می هکم یابن نج
 .)٣(است

ت ین اباحیب ت ویتجار وال ع ویان تشیگری مدع ن اباحیین ایچه فرقی است ب
ا استفاده یله را جھت نشر مذھب خود در دنین وسیا ، وکو باب کروان مزدیه پیخرم

 اند. شاندهکپرستان را بسوی خود  نموده شھوت
را برای  اسم آنھا ت پنھان شده ویر عبای آل بیه در زکستند یانی نیزانھا  این ایآ

ه چگونه کن کعی را تماشا یب مراجع شیفر ر وکن میکشند؟ لک یم کدیب عوام یفر
 کنی ھتیشان را به چه عناویھا سپس زن و کنند می ان را بنام خمس خالییعیب شیج

لھذا  دارند، و یھم دست برنم کوچکھای  ه از دختر بچهک، تا حدی کنند می حرمت
نی به یخم :هک نویسد می افتهین فضائح نجات یه خود از اکن موسوی ید حسیس

تفا کاھا  این ۀ، به ھم)٤(او متعه نمود ۀسال ۴ه با دختر کق بود مھمانی دوستی در عرا
ن ید عبدالحسیسه کتا حدی  اند، ردهکدا یش پیننموده تا لواط با مردان را ھم راھی برا

ه در کسی کمردان را ھم برای  اح باکن ھمجنس بازی و ۀن موسوی اجازیشرف الد

 .)٥(»ركاح الذكبن كيالسفر فعل كذا طال بإ« :گفت یم دانست، و یز میسفر باشد جا

                                           
و موسوی مینویسد که: شیخ احمد وائلی (که بنده با او در  ۳۵۶تفسیر منھج الصادقین ص  -١

آن را  و ھالک شده) بعد از اینکه از این روایت ھا مطلع شده تلوزیون ھا با مناقشاتی داشته ام
 لله ثم للتاریخ. ۵۱انجام داده و کمتر از راه طبیعی با ھمسرش نزدیک میشده است. ص 

 .۲/۲۴۱تحریر الوسیلة خمینی  -٢
 .۱۹۱األشباه والنظائر ص  -٣
رسی چاپ و منتشر شده و این بسیار مھم بزبان فا ۳۸و۳۷لله ثم للتاریخ: سید حسین موسوی  -٤

 .کنند می است بنام اھل بیت از خود دفاع
 .۵۳لله ثم للتاریخ ص  -٥
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ا وقت ی؟ آخورند می ن دجاالن رایب ایفر امده ویان به سر عقل نیعیا ھنوز ھم شیآ 
اند  شان گستردهیپرستان برا ن شھوتیه ھمکرا از دام تعصبی  ه خودکده یآن نرس

اسالمی  سنت بازگردند،؟ تا ھم اخالقشان انسانی و د ویتوح به قرآن و نجات دھند و
  .دشان قرآنی شودیھم عقا گردد و

ت و یان به اسم أهل بیعیدن مال شیمجال اقتصادی و دزد ع دریرانگری تشیو -۱۲
 خمس
ای  طبقه ن مؤثر بوده ویدان اقتصادی در زندگی مسلمیم در میع از قدیتش
عه بعد ینند، مراجع شکب مردم ارتزاق یاز ج ه از مال مردم وکخور بوجود آورده  مفت

ه آن مال حق کزنند  یب خود میبه ج ده وین دروغ مال مردم را دزدیت به ایباز اھل 
ھای  و نقشهھا  برای تحقق خواست ن اموال مقلدان را گرفته ویا ، وباشد می تیاھل ب

  .کنند می خود مصرف
 د:ینکتوجه  کن اقرار خطرنایبه ا

گماشتگان  س ازکچیھ رد وکفوت  ÷حسن ه پدرک: وقتی نویسد می عهیتب شک
ن خودش سبب توقف و یا ش خودش اموال فراوانی داشت، ویه در پکنیاو نبود مگر ا

در نزد علی  نار ویاد قندی ھفتاد ھزار دیار مرگ او از طرف آنھا شده بود، در نزد زکان
ه کجواری فراوان بود،  سی اموال ویدر نزد عثمان بن ع نار ویبن حمزه سی ھزار د

ه کخواست، او در جوابش نوشت یزھا را مینک مال و اده وش قاصد فرستیبرا ÷رضا
اخبار  م، ویم نمودیراثش را ما تقسیم رده وکفوت  :هکرده، رضا گفت کپدرت فوت ن

ه تو حقی در مال نداری که اگر پدرت نمرده کق است، او پاسخ داد یوفاتش دقه راجع ب
با آنھا  رده وکرا من آزاد  زھاینک زی بدھم، ویه به تو چکاگر مرده بمن دستور نداده  و

 !!)١(ردمکازدواج 
 ایدن جنگ بر سر پول و ت از مال خوری ویاکخی از منابع اثناعشری حین سند تاریا

آن بطالن  ش جعل شده ویت براین روایه اکعلتی را  ، وکند می تیاکام حیم األیرا از قد
ه در پشت کم تا به آنچه ینک یم به جانبی رھا ،ه امام رضاگفته استکتوقف به آن چه 

ه کی یھا نیه اکم، چرا یدرھم پی ببر نار وید جنگ بر سر مال و پرده از مال اندوزی و

                                           
 ۴۸/۲۵۳بحاراالنوار  ۵۹۸وص  ۴۹۳/علی بن حسین بن بابویه ص ورجال الکشی ص  ۀاالمام -١

 ۴۳الطوسی ص –الغیبة 
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فقط جمع  ھدفشان فقط و اند، ردهکبرای امامی پرچمی علم  دام به شھری رفته وکھر
را تا حد  ھای گشاد خود سهکیب مردم را خالی ویله جینوسیم بوده است تا بدیس زر و

ھای سری به اغراض خود  ن ھستهیائمه ا امامت و ۀاز پشت پرد نند، وک پر نکمم
 اند. ملوث نموده ن اموال حرام آلوده ویجامعه را با ا ادی انباشته ویاموال ز ده ویرس

د در یتأمل نمااند  ردهکخ اسالم ظھور یتار ه درکعی یشھای  ه در جنبشکسی ک
 ،رده بودکه ینفرانس نھاوند توصکزدگرد در ی هکھا ھمانطور  ن جنبشیه اوال اکابد ی یم

ه کن عواملی بوده است یاز مھمتر خود مشغول نموده وه ب مسلمانان را متفرق نموده و
وشش ک خود مشغول داشته است، وه ی با دشمنانش بیجای رودرروه امت اسالمی را ب
سی ک است، وبزرگ بھدر داده  متفق و دولت متحد و یکجاد یجای اه امت اسالمی را ب

ن یھا مرھون ھم ن جنبشیقدرت ا ثرت وکه کداند ید میمل نماأھا ت ن جنبشیه در اک
 اند. افت نمودهیبنام خمس در ت ویه از مقلدان چشم بسته به اسم آل بکاموالی است 

ن یا از ھمیاحزاب متعدد آن در دن عی ویستی شیھای ترور ز جنبشیامروزه ن و
ن یز از ایران نینی دولتی مثل ایرزمیحتی منابع ز ، وکنند می منبع باد آورده استفاده

ب یشور به جکلھذا خمس اموال نفت  و ،عی جان سالم بدر نبردهیدزدی مذھبی ش
 ه دولت وکنیده است، بدون این نامیه مسلمیرا ولی فق ه بدروغ خودکرود یخامنئی م

 رسد. یمصرف مجا به ک ن اموال بزرگ چگونه ویه اکمجلس خبر داشته باشند 
تاب که سبب شده صدھا کعه است یدزدی مرجعی ش ه باد آورده وین سرمایھم و

ه مراجع کنجاست یاز ا مجانی پخش شود، و ا مفت ویمفسد در دن مخرب و خرافات و
، تا کنند می ه برحسب رغبت مقلدانشان فتوی صادرکن اموال است یعه بخاطر ھمیش

  .کنند می تمانکن را یروشن دحقائق  شان قطع نشود، ویرزق و روز
رده یش ب خورده ویمجانی از طرف آن مقلدان فر منبع در آمد مفت و ن مال ویا

نجاست یادتر نموده است، از ایروز بروز زآن را  احزاب مخرب رانگر وین مذھب ویخطر ا
درھم را  یکعه یفرد ش یکاگر  ار داده ویت بسیخمس اھم ۀعه به مسئلیه مراجع شک

 .)١(شمرند یت! میظالمان به اھل ب افران وکرا از شمار ندھد او

                                           
 .۲/۳۶۶العروة الوثقی یزدی  -١
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ه کن خمس فقط از غنائم جنگی است چنانیمسلم ۀه در نزد ھمکم یدان یما م و
ار مراجع کردن واقعا شاھکان را غنائم جنگی حساب یعیش ح قرآن است، وینص صر

 .باشد می رنگین دغل و
 پرداخت شود؟ به مرجع! زاھد ود یسی باکنده به چه یزا ۀن اموال بزرگ و چشمیا

ه کبزرگ در لندن دارد  ۀستانی فقط ھشت خانیه شخصی مثل سکنجاست یاز ا و عابد!
ی یه مؤسسه خوکنجاست یاز ا و منتشر نمودم،آن را  زبان عربیه ق بیتحق یکبنده در 

 یکه بنده در کی از مؤسسات بزرگ فساد در اختاپوس جھانی شده است یکبه 
ه با که بعدھا کردم کد خوئی را رسوا یعنی عبدالمجیس آن یونی رئیزیگفتگوی تلو

 .دیت رسکھای پر از دالر به عراق رفته بود به ھال بیبا ج ی ویایکھای امر کتان
ه خمس خود را کنیبه حج برود مگر ا تواند نمی سیکان یعینزد ش ه درکم یدان یم

 دایران ھرساله ازدیفاسد اه نظام کد سبب شده ین به نوبت خودش شایا د ویادا نما
 شتری خواھد داشت.یش در آمد بید چون برایرا بنما تعداد حجاج خود

ھودی یه ابن سبأ ک باشد می آثار امامتی ت أثری ازیا دزدی مرجعی ن خمس ویا و
 اب او مال نائب اویدر غ ن ھمه مال امام است ویزم ه مال وکنیا خت، ویرآن را  توطئه

 .باشد می
ه خمس کان مدعی ھستند یه رافضک: اما آنچه را گوید می هیمیسالم ابن تخ اإلیش و

ه بزعم آنھا نائب ک شود می سی دادهکبه نائب  ، وشود می ن گرفتهیاسب از مسلمکم
 امبر ویپ ۀنه از صحاب ن ویاز خلفاء راشد یکچینه ھ ن زعم را نه علی وی، اباشد می امام

 ۀه موضوع خمس را زنادقکبل( اند، قولی گفته نیت چنینه فردی از اھل ب ن ویا تابعی
 ،)خود باشندھای  تا حافظ بدعت اند، سابق جعل نموده

علی بن  ن ویحس ت مثل حسن ویای را از علماء اھل ب ن گفتهیه چنکس کھر
ن مخالف یند برآنھا دروغ بسته است، اکجعفربن محمد نقل  ابوجعفر و ن ویحس

خورده ای متولی  شناخته شده است، او چھارسال و سرت علییه ازسکتواتری است 
ن در مدت یحتی باالتر از ا نگرفت، و )اسبکم( ن خمسیھرگز از مسلم خالفت شد و

اما راجع به مسلمانان نه  و )چون فتحی رخ نداد( م نشد،یچ خمسی تقسیومت او ھکح
 در(فار که از اموال کر علی از اموال آنھا خمس نگرفتند، اما ھر وقت ینه غ علی و
م یتقس )نه مراجع(ن مردم یسنت ب تاب وکشد براساس  یخمس گرفته م )جنگ

فار جنگی که فتنه و اختالف داخلی رخ داد باکاز آنجا  سن در عھد علییکشد، ل یم
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از اموال مسلمانان  صامبریه پکن پر واضح است یھمچن ، و)تا خمسی باشد(رخ نداد 
ه از اموال خود خمس کچ مسلمانی نخواسته است یاز ھ رده است، وکافت نیخمس در

 .)١(دیپرداخت نما
 ۀضیفر ت! ویحق اھل ب عه به دعوای اجتھاد! ویه مراجع شکن اموال حرامی را یا و

ه کشتر بوده یخ بشر بیاتی در تاریاز ھرمال اند، ردهکمقلدان جاھل خود وضع  اسالمی! بر
 یکمرجعی را بعنوان  ه ھرکر است یسرازطرفشان ه ل بین مثل سیاطراف زم ۀاز ھم

 سبب حماسه و عه وین علت حفظ خرافات شیه بزرگترکونر بالفعل در آورده است، یمل
، باشد می نیچون نان شان در باشد می عه راجع به مذھبشانیتعصب آخوندھای ش

ند در واقع سعی در خالی شدن کھای آنھا انتقاد  بدعت ه از خرافات وکسی کچون 
  .کند می بشانیج

 تر علی السالوسکعه مثل دیمتخصصی در باره ش ه شخص خبره وکنجاست یا از و
 ه ویعه جعفرین شین اختالف بیا بود نمی )مفت( ن اموالی: به نظر من اگر اگوید می

ن اختالف را یاری از فقھاء آنھا آتش ای، بسکرد نمی دایامت اسالمی ادامه پ ۀین بقیب
 .)٢(گه دارندن زنده ن اموال رایا ۀتا سر چشمدارند  یزنده نگه م

قبری مثل  ھای متعدد را حفظ نموده و ه بارگاهکن اموال مفت است یا ۀلیوسه ب و
ھا  ن خمسیعنی ایران باشد، ید ایشا ن واحد اقتصادی مشھد ویقبر امام رضا بزرگتر

ه در کاست ه آن قبرھای صنعتی و پول زا کگری برای آنھا ساخته است یمنبع درآمد د
قبرھا در  ن اموال خمس ویا ۀلیبوس و اند، ردهکت درست یای اسالم بنام اھل بیتمام دن

ر یثأھا ت تکشر اعمال بازرگانی و بر د اقالم نموده ویه ھستند سعی در خرکشوری کھر 
 .)٣(ر بگذارندیگذاشته تا بر ارزاق مردم ھم تاث

دزدند راجع به اھل سنت  یت میاھلب ان را بنام امام ویعیه اموال شکنیبعد از ا
اموال اھل سنت را بطرق متعدد دھد  می ه به آنھا دستورکاند  ردهکاتی جعل یروا

 (مال ناصبی و به ما بده) وآن را  خمس د بردار ویافتیه کبدزدند، (مال ناصبی را ھرجا 

                                           
 .۳/۱۵۴منھاج السنة  -١
 .۴۰۸أثر اإلمامة ص  -٢
و  ۳۱۲از عبدالله غریب مراجعه نمود ص » وجاء دور المجوس«میشود به کتاب مھم این مورد  در -٣

 مابعد آن.
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چنان ف ناصبی یعه در تعریوآخوندھای ش. )١(حالل است) –برای ما  -او کملیتمام ما
را بر  سر علییس غکبزعم آنھا ھر و شود می انیعیر شیغ ۀه شامل ھمکاند  ش رفتهیپ

 .)٢(او مقدم دارد ناصبی است
ھست ولی  ع در جوامع اسالمی بوده ویتش ان ویعیھا بعضی از آثار منفی ش نیا

 ست؟یات مثبت آنھا چکن
 ق داده ویپاسخ دق ن پرسشیاستقراء احوال آنھا به ا بررسی و ن بعد ازیعلماء مسلم

ان یدر م عه وجود نداشته ویرافضی ش یکفقه  ن ویان ائمه دیه: در مکاند  گفته
در راه اسالم  انی انجام داده ویه برای اسالم خدمات شاکاسالم  کملو پادشاھان و
ا از زنادقه منافق یان یعیثر شکعی رافضی وجود نداشته است، ایش یکاند  جھاد نموده

نه در معقوالت قدم راسخی  ه نه در منقوالت وکا از جاھالنی ی ود ان ملحد بوده و
ت در کن خود مشاریا ایفقه دارند آ ث ویحد ر ویی در تفسیھا ن آنھا نوشتهیکل اند، داشته

 ست؟ یغناء فرھنگ اسالمی ن
ه در کسی که: ک گوید می تب آنھاک ع ویمتخصص در تش )٣(تر ناصر القفاریکد

فات را از اھل سنت یلأن تیھای مثبت در ا ه نوشتهکابد ی یم ند درکھای آنھا تدبر  نوشته
ر اھل یر نوشته است از تفاسیه در تفسکس از آنھا کھر و اند، ا نقل نمودهی اقتباس و

 عجائب نند ھمه خرافات وکزی نقل یشان خود چکیاما ا گر از ھم اند، سنت نقل نموده
ه در کنجانب ھم وقتی یخود ا م، وینیببرھان می  ر قمی ویه در تفسک، چنانباشد می
ان گذاشتم یبن ۱۹۹۳ق الھی در سال یبه توفآن را  فارسی ۀه برنامکون شارجه یزیتلو

زان یر المیاری از مطالب تفسیبس ۀه موفق به مقارنکر قرآن یھای تفس در درس
نموده ره اخذ یغ انی وکر شویه غالبا از تفسکدم یر اھل سنت شدم دیطباطبائی با تفاس

 .سخن را به صاحبش نسبت بدھد ند وکر که ذکنیبدون ا
شناسی  متون د وین افراد به اسانیتر ان از جاھلیعیه شکث شناسی یاما در حد

  .کنند می منافعشان باشد نقل ل ویه مطابق مکتابی کباشند، اما ھر یات میروا

                                           
الحر العاملی/ وسائل الشیعة  ۴۸۴ابن ادریس / السرائر ص ۲/۴۸و  ۳۸۴/ ۱تھذیب األحکام طوسی  -١

 .۱۱/۶۰و  ۶/۳۴۰
العروة الوثقی: یزدی  ۱۳۸ص  المحاسن النفسانیة ۳۴۲-۶/۳۴۱وسائل الشیعة  ۴۷۱السرائر ص  -٢

 .۱۶۸شریعت مداری: ھدایة العباد ص  ۲/۳۶۷-۳۶۸
 .۱۲۴۵أصول الشیعة دکتر ناصر القفاری ص  -٣
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ه در کآنچه را  وباشند،  ین میفھم د ن افراد به فقه ویاما در فقه آنھا از دورتر
 تب اھل سنتکه سرقت از کست بلیوخ آنھا نیم از شینیب ید میفوا شان از تبک

 :گوید می سرقت علمی آنھادربارۀ  هیمیسالم ابن تخ اإلیلھذا ش ، وباشد می
سد مثل موسوی یا اصول فقه بنوی تابی در مورد اختالفات فقھی وکی از آنھا یکاگر 

با  ه با او موافق باشند گرفته وکسی را کره اگر در مسئله اختالفی باشد حجت یغ و
 کند می رند، فرد جاھل گمانیگ یت میرا عار ھای او جواب و کنند می او احتجاج ۀادل
ن جاھل یاو  نوشته است، اصول و... تاب مھمی در فقه وک )سارق( ن مؤلفیه اک

 و، )١(کنند می ریفکرا ت ه آنھاکه گرفته است،یعاره او سخنان اھل سنت را به کداند  ینم
آخوندھای  مراجع وھای  االن در عصرما ھم نوشته تخصصی داشته و کسی اندکاگر 

 .شود می ش روشنیه برایمیند صدق سخن ابن تکسه یگران مقایعه را با دیش
ل ین بازھم بعضی از تحصیه مسلمیان برعلیعیھای ش ن توطئهیا ۀمقابل ھم در و

 نده اسالم دانسته تا ازیرا نما نماند، آنھا یر مکرا روشنف دروغ خوده ه بک شورکردگان ک
را  الحاد خود فر وک رند ویرده ماھی بگکجاد یعه ایم شکت حایه روحانکآب گل آلودی 
را  حمالت خود ھا و فیتحر ب ویاذکا ھا و اھانت ھا و فحاشی حمالت و پنھان نموده و

انصاف را  سواد و ن شعور ویه اکاش ک واند  امبر نمودهیپ قرآن و متوجه اسالم و
ن یب بدعت و ن سنت ویب د ویتوح و کن شریب آسمان و ن وین زمیداشتند تا ب یم

ھائی بگران قت نورین حقیکشدند، لیتسنن فرق قائل م ع وین تشیب ضاللت و ت ویھدا
ن یه اکد دانست یباه کنجاست یا ، وشود نمی نه توزکی ض ویمرھای  دل بیه نصکاست 

ند ولی درست مثل ینما یری مکروشنف به علم و ه بخاطر قدرت تظاھرکاست بازانی یس
ار ھم بدتر ید بسیبعضی موارد شا در خوانند مثل آنھا و یطرفه میکشان روضه یآخوندھا
ستند یز حاضر نینھا  این کنند می مناظره فرار عه ازیه آخوندھای شکھمانطور  باشند، و

ن ینجانب ایا د، ویبا آنھا علنا مناظره نما را با خودشان مطرح نموده و آنھا ارکسی افک
ا یکرانی امریھای ا ونیزیتلو ه درک درغگو و زیان اسالم ستین مدعیثر اکموضوع را با ا

س حتی از ارتباط تلفنی کجواب برع ام ولی در ردهکبارھا مطرح  برنامه دارند بارھا و
د به برنامه ما یگر حق نداریه شما دکاند  اعالن نموده ام و منع شدهاری از آنھا علنا یبس

 برنامه خود نمود، و عه ھم دریآخوند خرافی ش یکرا  ارکن یاتفاقا ھم د ویزنگ بزن

                                           
 .۳/۲۴۶منھاج السنة  -١



 ٢٧١  فصل پنجم: آثار سوء تشیع در جهان اسالم

ه کنقدر زبون ھستند یاھا  این ز انجام داد، چرایحی نیش مسیشک یکرا  ارکن یھم
ه کنیا اً یدانشش را ندارند، ثان ه علم وکدانند  یچون م شوند؟ اوالً  یحاضر به مناظره نم

 سوادی و یدانند اگر جھالت و ب یه مکنیا دھند، ثالثاً  یدانند دارند مردم را بازی م یم
درست ھا  این ۀه ھمکنی، برای اشود می نشان ھم قطع آنھا ثابت شود غالباً  بییفر عوام

 خاطر رضای خدا، البتهه بزنند نه  یخاطر رضای مقلدانشان حرف مه مثل آخوندھا ب
د یشا ست، وینجا نیه جای شرحش در اکروانی متعددی دارد  عوامل اجتماعی وھا  این

ی از یکفارسی ھم ترجمه شده است ه ه بکس امام ابن الجوزی یس ابلیتاب تلبک
فرقه وطائفه ای را  گروه و طان چگونه ھریه شکباشد این مورد  تب درکن یبھتر

ن یه دراکاری را که بخواھد افکس کلھذا ھر دھد، ویب میفر )خودشمخصوصا از راه (
م، ینک یر مکمال خوشوقتی از او تشکتاب مطرح شده مورد مناظره قرار دھد سلفا و باک

 داری ملت ویه ما خواھان بکست بلیومت نکح دن به قدرت ویه ھدف ما رسکچرا 
 .میھست باشد می ه مخاف قرآنکنجات آنھا از خرافات مذھبی 

ار که افیکتا زمان ، وباشد می قرآن خود راه از ملت اصالح راه تنھا ما نظر به چون 
ام شاه یه از اکباطلی را  گربه و دور ن بازی موش وینی مردم جامعه اصالح نشود ھمید
 ۀجلس در باریکه کن سخنی بود یھم م داد، ویم ادامه خواھینی درآن ھستیخم و

دم، یه جواب درستی نشنکردم،کلندن مطرح  شان دریاجتماع ا تر سروش درکجناب د
مصلحانی  ردم دانشمندان وکتاب عرض کمقدمه  ه درکن راه را ھمانطور یالبته ا

د یدن به توحیرس ی از چنگ خرافات ویرھا عه بعد ازیخود ش جرئت از با مخلص و
ت علماء یمسئول و اند، ردهکھا قبل شروع  ران دھهیحه در ایسنت صح ن ویراست
 ۀلین را وسیه دکنینند نه اکنی مردم را اصالح یه باورھای دکنست ین ھم ھمیراست

اورند، یروزگار مردم در ب دمار از ده ویا رسیآن بدن ۀلیبوس است بازی قرار داده ویس
گرفتن  مردم نه برای خمسه است در اسالم عبادتی است برای خدمت بیه سکنیبرای ا

ت یه پای مفسدان به پای فساد روحانکم برپانمودن یفساد عظ ردن وک غهیص مردم و از
 م نرسد.کحا





 
 

 :فصل ششم
 †شیعیان و اهانت و خیانت آنها به اهل بیت

 :ان در معنای آنیعیف شیت و تحریف اهل بیتعر
اگـر  و باشند، یعنی خانواده مینان منزل کعنی سایت یب اھل و ۀلمکت از دو یاھل ب

روز آبادی صاحب القاموس یه مثال فکم ینیب یم مینکھای لغت عربی مراجعه  به فرھنگ
اھـل مـذھب  و ،اری صاحب آنکاھل  و ،نان آنکعنی سایت ی: اھل بنویسد می طیالمح

امبر ھمسران یت پیاھل ب و مرد ھمسر یکاھل  مان دارند، ویه به آن اکسانی ھستند ک
 .)١(باشند یھمسران متعدد او م ه دامادش علی وکباشند،  یدختران او م و

مرد  یکاھل  ه به آن باور دارند، وکسانی ھستند کاھل مذھب  :نویسد می )٢(دییزب

ۡهلِهِ ﴿ ه راین آیا شوند، و یه فرزندانش ھم داخل آن مک باشد می ھمسر او
َ
 ﴾ۦٓ َوَساَر بِأ

امبر یاھل پ رده است، وکف یھمسر تعر بر زوجه و »با ھمسرش رفت« ]۲۹القصص: [
ن ی، از اشود می دامادش علی در آن داخل ه دختران وک باشد می خانواده او ھمسران و

ُمرۡ ﴿ جمله است:
ۡ
ِ  َوأ ۡهلََك ب

َ
لَٰوةِ ٱأ ۖ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ ات را به نماز  خانواده« ]۱۳۲طه: [ ﴾َعلَۡيَها

 .»با باشکیبر آن ش بخوان و
عنی ی: اھل مرد گوید می ن مطلبید ھمییز در تأیقی نیافر )٣(ابن منظور و
 دامادش علی دختران و عنی ھمسران ویامبر یت پیاھل بو  وان فرد به یتریکنزد
ه ھاء به کآل ھمان اھل است  و رد،کار یعنی ھمسر اختی، فالنی متأھل شد باشد می

چون دو ھمزه متوالی شده دومی به الف مبدل شده  أأل وشده  ھمزه بدل شده است، و

                                           
 .ۀفصل ھمز ۳ج  ۴۳۲القاموس المحیط: فیروز آبادی ص  -١
 تاج العروس: از زبیدی. -٢
 .۳۰و۲۹و۲۸ص۱۱لسان العرب: از ابن منظور ج -٣
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ل یخل زمخشری و جوھری و و )عنی بقول راغب اصفھانی آل مقلوب اھل استی(است، 
 .)١(اند ر نمودهکشواھدی ذ د نموده ویین معنی را برای اھل تأیز ھمین

 یکآل  نان منزل وکعنی سایت ی: اھل بگوید می عی معاصریه شیمحمد جواد مغن
منزلتی داشته  ه مقام وکسانی کلفظ (آل) جز برای  باشند، و یخانواده او م مرد اھل و

 ۀیه اولی آکه از قرآن آمده است، یت) در دو آی(اھل ب ۀلمکر کذ رود، و یار نمکباشند ب

ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ :فرماید می هک باشد می ھود ۀسور ۷۳ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
 ﴾ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

 هکاحزاب  ۀسور ۳۳ ۀیآ دومی ، و»ت بادیشما ھل ب اتش برکبر رحمت خدا و«

َج  َوقَۡرنَ ﴿ :فرماید می � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
َلٰوةَ ٱَوأ  لصَّ

َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  ِطۡعَن  لزَّ
َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َۡيتِ ٱأ

د، و ھمچون دوران یھای خود بمان و در خانه« ]۳۳ األحزاب:[ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
ات را کد، و زید، و نماز را برپا داریان مردم) ظاھر نشوین (در میت نخستیجاھل

گناه را از  دی ویخواھد پل د; خداوند فقط میینکخدا و رسولش را اطاعت  د، ویبپرداز
 .»سازد کامال شما را پاکند و کت دور یشما اھل ب

دوم  ۀیاز آ ل ویم خلیت ابراھیاول اھل ب ۀیه مراد از آکاند  مفسران اتفاق نموده و
ت یاھل ب ۀلمکروی از قرآن یمسلمانان به پ ، وباشد می صت محمد بن عبداللهیاھل ب

 .)٢(اند ر نمودهکت محمد مخصوصا ذیاھل ب ت را دریآل ب و
سپس  ت در اصل ویژْه ھمسران بوده ویه اھل بک شود می ن شواھد ثابتیا ۀاز ھم و

ن یه اکم ثابت است چنانیرکن از قرآن یا رود، و یار مکان مجازا بیکنزد برای فرزندان و

تُهُ ٱوَ ﴿ آمده است، ÷لیم خلیابراھ ۀر قصکلفظ در معرض ذ
َ
قَآ�َِمةٞ فََضِحَكۡت  ۥۡمَر�

َ�َٰها �ِإِۡسَ�َٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَ�َٰق َ�ۡعُقوَب  ۡ ۠ َعُجوزٞ َوَ�َٰذا  قَالَۡت  ٧١فَبَ�َّ نَا
َ
ِ�ُ َو�

َ
َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ َءأ

ٌء َعِجيٞب  ْ  ٧٢َ�ۡعِ� َشۡيًخاۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ ۡمرِ  قَالُٓوا
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱ� ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

ۡهَل 
َ
ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ ستاده بود، (از یو ھمسرش ا«. ]۷۳-۷۱ هود:[ ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

م. گفت: ای وای یعقوب دادیپس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او  ،دیخوشحالی) خند

                                           
مقاییس اللغة احمد بن فارس  ۱۱اساس البالغة از زمخشری ص ۴/۱۶۲۹الصحاح از جوھری  -١

 .۳۰-۲۸المفردات فی غرائب القرآن از راغب اصفھانی ص  ۱/۱۵۰زکریا 
 .۴۴۷الشیعة فی المیزان: محمد جواد مغنیه ص  -٢
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ن یرمردی است؟! این شوھرم پیرزنم، و ایه پکآورم در حالی  من فرزند میا یبر من! آ
ن رحمت خدا و ینی؟! اک یا از فرمان خدا تعجب میآ بی است! گفتند:یز عجیراستی چ

 .»ه او ستوده و واال است!کچرا  ،اتش بر شما خانواده استکبر
ه یـصلوات اللـه علم یھمسر ابراھدربارۀ  ن لفظ را بزبان فرشتگانشیخدواند متعال ا

 .بس ار برده است وکب
آن  بعد ازاگرچه  اند ردهکن اعتراف یاشانی به اکعه مانند طبرسی و یو علماء ش

  .)١(اند لی زدهیبنی اسرائھای  لیوأدست به ت
ار برده کت را برای ھمسر او بین لفظ اھل بیز ایخداوند متعال در داستان موسی ن و

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ است: َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
ورِ ٱَءا�ََس ِمن َجانِِب  ۦٓ َوَساَر بِأ ۡهلِهِ  لطُّ

َ
نَاٗرۖ� قَاَل ِ�

ْ ٱ ۡو َجۡذَو�ٖ ّمَِن  ۡمُكُثٓوا
َ
َ�ٍ أ

ٓ َءا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�َ ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� لََّعّ�ِ لََعلَُّ�ۡم تَۡصَطلُوَن  �َّارِ ٱإِّ�ِ
د و ھمراه یان رسانیه موسی مدت خود را به پاکھنگامی «. ]۲۹ القصص:[ ﴾٢٩

د! به یرد، از جانب طور آتشی دکت کن به سوی مصر) حریاش (از مد خانواده
د خبری از آن برای یروم) شا دم! (مییه من آتشی دکد ینکاش گفت: درنگ  خانواده

 »د!یای از آتش تا با آن گرم شو ا شعلهیاورم، یشما ب
عه در یمفسران ش ۀه ھمک، ھمچنانباشد می ÷عنی ھمسر موسییمراد از اھل، 

گر با او نبود، یسی دکچون  باشد می ه ھمسر موسیین آیه مراد از اکنجا اتفاق دارند یا
، )٢(باشد می ب استیه دختر شعکمراد از اھل موسی ھمسر او  :گوید می لھذا طبرسی و
اشانی در منھج ک ن وینورالثقلزی در یعروسی الحو ر خودش، ویذا قمی در تفسکھ و

  .نیالصادق
ه ک ،۳۳ ۀیاحزاب در آ ۀه در سورکد یت در قرآن مجیاھل ب ۀلمکن است ین چنیو ا

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ،باشد می )مخصوصا( امبریاق ھمسران پیدر س ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ

َ
 تیگناه را از شما اھل بدی و یخواھد پل خداوند فقط می« ﴾ۡ�َۡيتِ ٱأ

 .سازد کامال شما را پاکند و کدور  )نان خانهکسا(

                                           
 .۴/۴۹۳و منھج الصادقین از کاشانی  ۳/۱۸۰مجمع البیان از طبرسی  -١
 .۴/۱۲۶تفسیر نور الثقلین ۴/۱۲۶تفسیر حویزی  ۲/۱۳۹تفسیر قمی  ۴/۲۵۰جمع البیان تفسیر م -٢
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ھای خود  (و در خانهدھد  می دستور امبریپ ھمسران به آن از قبل هکنیبرای ا
د، و نماز را برپا یان مردم) ظاھر نشوین (در میت نخستید، و ھمچون دوران جاھلیبمان
 د)،ینکد، و خدا و رسولش را اطاعت یات را بپردازکد، و زیدار

ت جز یاھل ب ۀلمکن یه اکروشن است  لی واضح ویه خیاز ھمان نگرش اولی به آ
را  ه فقط آنھایآخر آ ه اول وکنیوارد نشده است، برای ا امبر مخصوصاً یبرای ھمسران پ

امبر را مورد خطاب قرار یز فقط ھمسران پیبعدی ن ۀیآ دھد، و یمورد خطاب قرار م
  .داده است

ه جز بـرای ین آیه: اکاند  نقل نموده بعباسابن ر از کابن عسا ابن أبی حاتم و و
 .)١(امبر نازل نشده استیھمسران پ

 عطاء و رمه وکع و بابن عباس :هک گوید می ر خودیانی در تفسکامام شو و
ر شده است فقط که ذیه در آکت یاھل ب اند: ر گفتهیدبن جبیسع مقاتل و لبی وکال

 و ص امبریمنزل پ )تیب( مراد از منزل اند: باشند، و گفته یم ص امبریھمسران پ
ه یاق آیز سین و اند، ، چون آنھا مخاطب قرار گرفتهباشد می ونت ھمسران اوکمحل س

 .)٢(باشد می راجع به آنھا
 رفته و لشه یعا ۀداخل حجر صامبر یز آمده است: پیث بخاری نیدر حد و

عائشه در  ت) ویشما اھل ب (سالم بر اهللا ةأهل ابليت ورمحالسالم علي�م  :گفت

 .)٣(اهللا وبركاته ةوعليك السالم ورمحجواب گفت: 
ه باھمسرانش در آنجا ک باشد می ونت اوکمحل س امبر ویت منزل پیپس مراد از ب

 .سته استیز یم
، باشد می قت برای ھمسران اویحق امبر در اصل ویت پیه مراد از اھل بکنیخالصه ا

ت یه رواکباشند، ھمچنان یلمه مکن یعموھا و پسر عموھا مجازا داخل ا اما فرزندان و
فرمود  آورده و )چادر(ساء کر یعلی را ز ن ویحسن فاطمه و صرم که رسول اکاست 

ش عباس یه عموکھمچنان ه شوند،یت من ھستند، تا شامل آیاھل بھا  این ایبارخدا :هک
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بنی  ۀات ھمیبعضی از روا ه شوند، ویای خود نموده تا شامل آفرزندانش را داخل عب و
 .)١(اند ت نمودهیھاشم را داخل اھل ب

ت نبوت را یاھل ب ن موضوع را وارونه نموده ویعه ایار شکو م باز استیاما مراجع س
گران را بطور ید محصور نموده و شفاطمه ن ویحس حسن و عنی علی ویدر چھار نفر 

گری اختراع نموده تا بتوانند حتی فرزندان یو روش د اند، خارج نمودهت یلی از اھل بک
را مثل  فرزندان او ۀیبق نند، وکت اخراج ین از اھل بیحس ر حسن ویز غیعلی را ن

 عبدالله و عباس و عثمان بن علی و بن علی و عمر ر بن علی وکابوب ه ویمحمد بن حنف
جز ( را ا نوزده دختر اویھجده  زینھا و نحتی دوازده فرزند آ ی و... ویحی دالله ویعب

حتی دختران فاطمه بنت رسول الله را مثل  و اند، ت اخراج نمودهیاز اھل ب )فاطمه
ن واقعا شگفت آور یا اند، ت اخراج نمودهیرا از اھل ب فرزندان آنھا لثوم وکام  نب ویز

سانی از ک ۀھم حتی ت نشمرده ویز از اھل بیذا فرزندان حسن بن علی را نکھ است، و
ذا بافرزندان کھ و اند، ت اخراج نمودهیه با او موافق نباشد، از اھل بک ت رایاھل ب

  اند. ردهکت اخراج یه با او موافق نبوده از اھل بکس کھر واند  ن رفتار نمودهیحس
فر کحتی  دروغ و و فجور ن را متھم به فسق ویاری از فرزندان حسیلھذا بس و

شتم  را سب و فرزندان آنھا امبر ویھای پ عمه ه پسر عموھا وکھمچنان اند، ارتداد نموده
 ان شده است، ویعین ناسزاھای شیز شامل ایر علی نیحتی اوالد ابوطالب غ نموده و

را از ) ل ر فاطمهیعنی غی(را  ھمسران آنھا امبر ویه سه دختر پکنجا است یب ایعج
ه ھم برخالف زبان کم بندی است یه تقسن چیا اند، ت اخراج نمودهیھمان آغاز از اھل ب

 .باشد می ھم برخالف عرف عرب عرب و
 ت فاطمه ویت جز نصف شخصیان در مورد اھل بیعیح شیصح ح ویر صریپس با تعب
قائم  ۀالبته باضاف خود ۀتسع ۀائم ۀیبق ت حسن وینصف شخص ت علی وینصف شخص

ت یت اھل بیآنھا قصدشان از اھل به کن توھم اندازی آنھا یا !! و)٢(نندیموھوم را نمب
  .باشد می ز اشتباهین باشد می امبریپ

 مواالت علی ودربارۀ  اگرچه ان، ویعیت در نزد شیقت مفھوم اھل بینست حقیا
ه مذھبی کتاحدی  اند، ار نمودهیھای بس مبالغه بعضی از فرزندانش راه افراط رفته و
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بن  ه محمدکنی ید ه باک اند ردهکن درست ین مسلمینی جدا از دید مستقل و
موالی  رو ویه پکنیان نه ایعیھا فاصله دارد، و صد البته ش آورده فرسنگ صعبدالله

ه زعم کن افرادی ھستند یقی ھمیم حقیه حتی مخالف تعالکستند بلیت نیاھل ب ۀھم
  را ھم دارند. امامت آنھا

 تیعه با اهل بیمخالفت ش
رم کامبر ایت پیرو اھل بیه آنھا پکاند  فتهیفرن ادعاء یشه مردم را به ایان ھمیعیش

م یردک، سابقا اشاره باشد می ن مذھبیتر حین خاطر مذھبشان ھم صحیبد باشند، و یم
ه کنیرا نه ا ه آنھاکامبر یپ ۀنه خانواد باشد می سعلی ۀت خانوادیه مراد آنھا از اھل بک
ت تعداد یآنھا از اھل به اصال دوستشان ھم ندارند، پس قصد کنند بلک یروی نمیپ

ه کم ینیب یوضوح مه نجا بیدر ا امبر، ویت پینه اھل ب باشد می ت علیینی از اھل بیمع
روی ینه در پ رم صادق ھستند وکت رسول ایروی از اھل بیع نه در پیان تشین مدعیا

س تمام کبرع روند، وینه بر مذھب آنھا م نه بر رأی آنھا ھستند و و ،ست علییآل ب
 روییردار آنھا پک نه از اعمال و اقوال آنھا و ضشان نه از آراء ویل عریادعاھای طو

  .کنند می ه علنا با آنھا مخالفتک، بلکنند می
دربارۀ  ن ویخلفاء راشددربارۀ  ت علییاقوال اھل ب ع مخالف آراء ویان تشیمدع

 .باشند یرم مکامبر ایرام پکاصحاب  اران ویدر باره ء  رم وکھمسران رسول ا
د یتمج ف ویامبر بطور واضح تعریم از اصحاب پیرکقرآن  ۀیھا آ خداوند متعال در ده

 :فرماید می فتح ۀسور ۲۹ ۀیرم در آکنموده است، بعنوان مثال در وصف اصحاب رسول ا

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجوِد� ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
ه با او کسانی کو  ،) فرستاده خداستصمحمد (« ﴾٢٩َوأ

وسته آنھا را در یان خود مھربانند; پید، و در میفار سرسخت و شدکھستند در برابر 
طلبند;  ه ھمواره فضل خدا و رضای او را میکنی در حالی یب وع و سجود میکحال ر

ف یف آنان در تورات و توصین توصیان است; اینشانه آنھا در صورتشان از اثر سجده نما
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ھای خود را خارج ساخته، سپس به  ه جوانهکانند زراعتی ل است، ھمیآنان در انج
رده کستاده است و بقدری نمو و رشد یم شده و بر پای خود اکت آن پرداخته تا محیتقو

افران را به خشم آورد (ولی) که کن برای آن است یدارد; ا ه زارعان را به شگفتی وامیک
اند، خداوند وعده آمرزش  انجام داده ستهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از آنھا را ک

 .»می داده استیو اجر عظ
 توبه ۀسور ١١٧ ۀیدر آاند  ت داشتهکمشار که در غزوه تبوکسانی ک ۀا درباری

ُ ٱتَّاَب  لََّقد﴿ :فرماید می نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ ِ� َساَعِة  �َّ

ةِ ٱ بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيٞم  ۥِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ  ۡلُعۡ�َ
ه در زمان کامبر و مھاجران و انصار، یمسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پ« ﴾١١٧

 بود یکه نزدکردند، نمود; بعد از آنکروی ی) از او پکعسرت و شدت (در جنگ تبو
دان جنگ بازگردند); سپس خدا توبه آنھا یگروھی از آنھا، منحرف شود (و از مھای  دل

 »م است!یه او نسبت به آنان مھربان و رحکرفت، یرا پذ
 ۱۹و۱۸ات یفتح آ ۀردند در سورکت که شریبیه در غزوه حدکسانی کدربارۀ  ای و

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ :فرماید می َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ�  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ

َ
ۗ َوَ�َن  َوَمَغانِمَ  ١٨َعلَۡيِهۡم َوأ ُخُذوَ�َها

ۡ
َكثَِ�ٗة يَأ

ُ ٱ عت یر آن درخت با تو بیر زه دکھنگامی ، خداوند از مؤمنان« ﴾١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما  �َّ
مان و صداقت) یشان (از ایھا ردند راضی و خشنود شد; خدا آنچه را در درون دلک

ی یکروزی نزدیرد و پکشان نازل یھا ن رو آرامش را بر دلیدانست; از ا نھفته بود می
ه آن را به دست کاری یم بسین) غنایب آنھا فرمود; و (ھمچنیبعنوان پاداش نص

 ».م است!کیر و حیست ناپذکخداوند شد; و یآور می
ِينَ ٱفَ ﴿ :فرماید می ۱۹۵ ۀیآل عمران آ ۀا در سوری و ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم  �َّ

ُ
َهاَجُرواْ َوأ

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
وُذواْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُواْ َوقُتُِلواْ َ�

ُ
ٰٖت َ�ۡرِي مِ  َٔ َوأ ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
ن اتِِهۡم َوَ�

نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡتَِها 
َ
ِۚ ٱثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ ه در راه خدا کآنھا « ﴾١٩٥ �ََّوابِ ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ
دند، و جنگ یرون رانده شدند و در راه من آزار دیھای خود ب ردند، و از خانهکھجرت 

ه از کھای بھشتی،  باغبخشم; و آنھا را در  ن گناھانشان را مییقیشته شدند، بکردند و ک
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ن پاداشی است از طرف خداوند; و ینم. اک ر درختانش نھرھا جاری است، وارد مییز
 .»ھا نزد پروردگار است ن پاداشیبھتر
ِينَ ٱوَ ﴿ قی آنھا شھادت داده است:یمان حقیانفال به ا ۀسور ۷۴ ۀیخداوند در آ و َّ� 

ِ ٱَءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
ٓواْ أ نََ�ُ اۚ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَءاَوواْ وَّ َحّقٗ

ٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ۡغِفَرة َُّهم مَّ مان آوردند و ھجرت نمودند و در راه خدا یه اکو آنھا « ﴾٧٤ل
اند; برای آنھا،  قییاری نمودند، آنان مؤمنان حقید و ه پناه دادنکردند، و آنھا کجھاد 

 . »ای است ستهیآمرزش (و رحمت خدا) و روزی شا
 توبه راجع به آنھا ۀسور ۱۰۰ ۀیدر آ رده وکاد یی یکه را به نیانصار اول مھاجران و و

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ :فرماید می لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن  �َّ

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

َ
بَٗد�ۚ  ۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ه به کسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ« ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك 
ز) از او خشنود یردند، خداوند از آنھا خشنود گشت، و آنھا (نکروی یھا پی از آنیکن

ر درختانش جاری یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یھا شدند; و باغ
 .»روزی بزرگین است پیاست; جاودانه در آن خواھند ماند; و ا

وعده  اد نموده ویی یکرا به ن انصار مھاجران و ۀھم ۹و ۸ات یحشر در آ ۀدر سور و

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ نجات و فالح داده است: ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ
َ
ْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  ٨ ل�َّ

ِينَ ٱوَ  ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم  ۡ�ِ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا  ۦَحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ه از خانه و کران مھاجرانی است ین اموال برای فقیا« ﴾٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ
طلبند  ه فضل الھی و رضای او را میکرون رانده شدند در حالی یاشانه و اموال خود بک

ن یه در اکسانی است کو برای  .انندینند; و آنھا راستگوک اری مییو خدا و رسولش را 
سانی را کدند و ین گزکش از مھاجران مسیمان پینه) و در سرای این مدیسرا (سرزم

ازی به آنچه به مھاجران یدارند، و در دل خود ن نند دوست میکشان ھجرت یه به سوک
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ار یدارند ھر چند خودشان بس نند و آنھا را بر خود مقدم میک داده شده احساس نمی
 »رستگاراننداند  ش باز داشته شدهیه از بخل و حرص نفس خوکسانی کازمند باشند; ین

ان راجع به اصحاب رسول یعیه شکم ینیولی در مقابل ببھا  این ه امثالیھا آ ده و
 .ندیگو ه به آنھا نمیکی یی دارند و چه ناسزاھایخدا چه باورھا

مدعی  ت ویان مواالت اھل بیمدع ع ویان تشیا مدعیم آینید ببیپس اجازه بدھ
ند و ائمه معصوم یگو رم چه میکرسول ا ارانیروی از آنھا راجع به یمحبت و پ دوستی و

  اند؟ اران رسول خدا چه گفتهیآنھا راجع به )برحسب زعم(
ذابان جعل کن یه اکاران رسول خدا بودند چنانیامبر دشمن یت پیا اھل بیآ

اران رسول خدا بغض یت بر یا اھل بیآ اند؟ ان مردم منتشر نمودهیدر م واند  نموده
ف یروی از قرآن از آنھا تعریبه پ ه با آنھا دوست بوده وکنیا ایته به آنھا ناسزا گف داشته و
ر یز بوده و یکومت ھم با آنھا شرکدر ح اری نموده ویالتشان با آنھا کدر مش نموده و

 با آنھا و شان شده استفاده نموده و بیه نصکاز غنائمی  لواء آنھا جھاد نموده و
را بعد از وفات  فرزندان خود به آنھا داده ودخترانشان را  فرزندانشان ازدواج نموده و

اد یی یکدر مجالس خصوصی خود از آنھا به ن ده ویھای آنھا نام به آنھا به اسم
 عه اثبات خواھد شد.یتب خود شکنده از ین مطالب در سطور آیا ۀھم اند؟ نموده

 امبرید علی بن ابی طالب از اصحاب پیتمج مدح و
امام معصوم برحسب  و( راشد ۀفیحضرت علی خلت خود یاھل ب ۀھم ۀدر مقدم

اران یمن «: فرماید می ف از آنھایتعر و صاران رسول خدایر کذ در )زعم قوم
نماز شب را به  د، با سجده ویستیه آنھا نیدام از شما شبکچیه ھکدم یرا د صمحمد

شان یشانیآثار سجده در پ شدند، و یخود م یر آخرت از خود بکذ با رساندند، و یصبح م
 ۶۹ ۀدر خطب و .)١(»گردد یم کبانشان پر از اشیاد خدا شود گریه کوقتی  بود، و یم

 :فرماید می
ه ھمانند کسی را کنم یب ان شما نمییام. در م دهیرا د صمن اصحاب محمد«

ا در یا در سجده بودند یھا  ده موی و غبارآلود بودند و شبیشان باشد. آنان روزھا ژولیا

                                           
 .۱۴۳نھج البالغه جزئی از خطبه  -١
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شانی. چون سخن معادشان به گوش یسودند و گاه پ ن مییبر زمام. گاه چھره یق
 ی پای بر سر آتش دارند. ید، گویرس می

نه بسته بود. چون یھای طوالنی چون زانوان بز پ ان دو چشمانشان در اثر سجدهیم
م عذاب و یرد و از بک شان را تر مییھا بانیدگانشان گرید کردند، سرشک اد مییخدا را 

 »لرزد دن باد مییه درخت به ھنگام وزکدند، آنسان یلرز ود مید ثواب بر خیام
اران یرا بر  آنھا د نموده ویامر تمجیاران حضرت پیه از کت یاھل ب نست سروریا

 ما ھمراه با«: گوید می ح داده ویوتاھی نموده ترجک او با جنگ ارزار وکه درکخود 
ن یا خود جھاد نموده وعموھای  برادران و فرزندان و با پدران و صرسول خدا

م ستون یداد ید انجام میدھ یه شما انجام مکخدا ما اگر آنچه را ه افزود، بیمان ما میبرا
 د وید دوشیه خون خواھکخدا قسم ه شد ب یمان سبز نمیا ۀشد سبز ین بلند نمید

 .)١(»د شدیمان خواھیپش
 و اران خود انتقادیاز  د نموده ویرم تمجکاران رسول ایه از کھای متعددی  خطبه و

 عنی خالفت ویداند  یعت آنھا میرا مرھون ب د، حتی خالفت خودینما یسرزنش م
بعد از مدح بالغ  ن با نص، وییتع داند نه آسمانی و یمردمی م نی ویرا زم امامت خود

فه را به دست آنھا یانتخاب خل عقد دانسته و را اھل حل و انصار آنھا ن ویمھاجر
ه کداند  یفه میخل سی را امام وک را ندارد، و حق رد بر آنھا سیکه کشناسد،  یم

ه یلھذا در مقابل معاو رده باشند، وکانتخاب  را امام دانسته و او صاصحاب محمد 
 : فرماید می داند، یم ص را به انتخاب اصحاب محمد خالفت خود استدالل نموده و

ردند، ھمانا کعت یب) (عثمان  و عمر ر وکه با ابوبکردند کعت یسانی بکمن  با«
را امام  او ند ویسی اتفاق نماکاگر در مورد  ، وباشد می انصار ن ویشوری از آن مھاجر

ا بدعتی ی ی ویبدگو ند رضای الھی در آن خواھد بود، اگر متمردی بر آنھا با طعن ویبنما
رد بخاطر مخالفت با راه یاگر نپذ صواب خواھند خواند و ۀرا به جاد ند اوکخروج 

 .)٢(»کنند می ارزارکمؤمنان با او 
 ل ویست جز تأویحضرت علی چ ۀن خطبیع راجع به ایان تشیاالن موضع مدع

خالفت را  ۀعقد مسئل حل و انتخاب و ن خطبه خود: اوال: شوری ویه در اکف چرا یتحر

                                           
 .۹۲-۹۱نھج البالغه از صبحی صالح ص  -١
 تحقیق صبحی صالح. ۳۶۷تحقیق محمد عبده وص  ۷ص۳نھج البالغه ج -٢
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ان سنگش را به یعیشه کذائی کای به نص  اصال اشاره داند و یم انصار ن ویازآن مھاجر
  .کند نمی زنند ینه میس

 .داند یموافقت او م را بر شخصی سبب رضای الھی و ا: اتفاق آنھایثان
موافقت آنھا صـورت  انتخاب و ار ویخالفت در عھد آنھا بدون اخت ثالثا: لواء امامت و

 .ردیگ ینم
 .کند نمی مخالف مؤمنان رد ا مبتدع وی را جز باغی و آنھا ۀگفت چھارم: رأی و

 .ر استیمش شمشکروشن علی ح ح ویخامسا: مخالف صحابه با سخن صر
رم مؤاخذه کاران رسول این در نزد خداوند بخاطر مخالفت با یباالتر از ا سادسا: و
 .خواھند شد

ن یبا ا ن سخنان علی ویرا با ا موضع خود گویند می ع راستیان تشیاالن اگر مدع
  .ندیح او روشن نمایری صریموضعگ

 د نموده ویتمج ف ویز از اصحاب محمد تعرین نین العابدین زیذا علی بن حسکھ و
ذا کو ھ. )١(کند می ادیی یکن به نیتابع بعد از آن از و کند می ریشان دعای خیبرا
امبر دارند از یثنای صحابه پ اری در مدح ویھای بس ه گفتهکت یاھل ب ۀاری از ائمیبس

و امام رضا و  ۱۹۶ری ص کمنسوب به حسن عسر یری در تفسکآنجمله حسن عس
ر یتفس یو امام باقر به نقل البرھان ف ۳ج ۵۲به نقل مسعودی ص ( عبدالله بن عباس

ه مؤلفان ک ۱/۱۰۹اشی یر عیخود امام جعفر صادق به نقل تفس ، و)عی استیش القرآن
 باشند. یعه میتب از شکن یا ۀھم

را  ست چون علنا آنھایناین مورد  ان دریعیازی به استدالل راجع به موضوع شیاما ن
تاب کعنی ی شود می دهینام »تیاسرار آل ب«ه کعه یتاب شکن یاول دانند، و یافر مک

مردم بعد از رسول خدا مرتد  ۀ: ھم)۹۲ص ( کند می تیه رواکس العامری یم بن قیسل
 ۶۴۰ص  »ات القوبیح« مجلسی در ذاکھو  ۸/۲۴۵نی یلکاما  .شدند، جز چھار نفر

 .شمارند یصحابه را مرتد م ۀیبق فقط سه نفر دانسته و را آنھا
 آنھا آراء باھا  این ھای اوهیت ھستند؟ پس چرا یاھل ب ان علی ویعیواقعا شھا  این ایآ

 منابع خودشان متفاوت است؟ تب وک اعتراف به بنا

 سقیر صدکت راجع به ابوبیموضع اهل ب
                                           

 .۱۳زین العابدین ص  ۀکامل ۀصحیف -١
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عت بسوی او یه مردم برای بیکق وقتیر صدکر خالفت ابوبکاز ذ بعد مرتضی علی 
ر کسوی ابوبه : آنوقت من بگوید می کند می عی نقلیر شدند ھمانطور که منبع شیسراز

ن رفته و یه باطل از بکنیدر آن حوادث بزرگ بپا خاسته تا ا عت نمودم، ویبا او ب رفتم و
شد، با  ر متولی آن امورکافران ناراحت شوند، ابوبکاگرچه  الھی برتر گشت، ۀلمک

رد با تمام ک ین میه از دکرفت و من در آن چه  یری و رحمت و اعتدال جلو میگ آسان
 .)١(رو او بودمیوشش پک

: نویسد می مصر است ه والی او برکس بن سعد بن عباده انصاری یای به ق در نامه و
ن او یرت جانشیس یکن دو مرد صالح و )رمکامبر ایپاو ( از بعد مسلمانان .. سپس«

ه رحمت خداوند بر کردند کاز سنت تجاوز ن سنت عمل نمودند و تاب وکه به کنمودند 
 .)٢(»آندو باد

رم انتخاب کامام خود بعد از رسول ا فه ویر را خلکه چرا مسلمانان ابوبکنیاما ا و
: گویند می ر بن عوام بدان پاسخ داده ویمرتضی و پسر عمه رسول خدا زب یعل اند، ردهک
ما به سن او احترام  امبر بوده ویار غار پیم او ین فرد شناختیتر ستهیر را شاکابوبما «

 .)٣(ردکنماز معرفی  شیرا بعنوان پ ه خودش زنده بود اوکرسول خدا وقتی  گذاشته و
ز مطلبی نقل یمنبع سنی ن یکن بحث از ید برخالف معمول خود در ایاجازه بدھ

 بریزب ه علی وکاند  ردهکت یرواھردو  مکحا وطی ویاملتر شود، سکنموده تا مطلب 
عذر خواھی نمودند و  ر آمده وکش ابوبیبعد از آن پ ر نمودند ویخأت سرکعت ابوبیاز ب

ر را کما ابوب ر مشورت شد، ویه باما دکن بود یناراحتی ما فقط از ا :هکگفتند 
را  بزرگواری اوما قدر و  ار غار رسول خدا بوده ویاو  ن فرد دانسته ویتر ستهیشا

 .)٤(ردکشنماز مردم یرا پ ات خود اویرسول خدا در ح م ویشناس یم

                                           
 مدبن ابی بکر.بعنوان: نامه علی به اصحابش بعد از مقتل مح ۱/۳۰۷الغارات  -١
و با اندک اختالفی در شرح نھج البالغه از ابن أبی الحدید و نا سخ التواریخ  ۱/۲۱۰الغارات  -٢

 .۴۰۰کند ص  و در شرح نھج البالغه میثم البحرانی نیز از ابوبکر صدیق تمجید می ۳/۲۴۱
 .۱/۳۳۲شرح نھج البالغه ابن أبی الحدید شیعی  -٣
حاکم در المستدرک و سند او را صحیح شمرده است و صحیح ابن  تاریخ الخلفاء از سیوطی و -٤

 حبان از حدیث ابوسعید خدری روایت نموده است.
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سته خالفت یر را شاکما اگر ابوب :هکان فرمود یدر جواب ابو سف سعلی و
عه یتب شک رده است وکرار کن سخن را بارھا تیا و. )١(میردک یرا رھا م م اویدانست ینم

 او ضربه زد از او ه ابن الملجم ملعون برکلھذا وقتی  و رده است،کت یرواآن را  ھم
امام  فه ویه خلکردند کسؤال  )کنند می تیم از علی رواکیح ه ابووائل وکھمانطور (

رسول خدا  :هکنی؟ فرمود ک یت نمیسی بعد از خودت وصکا به یست؟ آکیبعد از تو 
فرمود: اگر خداوند  )رسول خدا(ن یکنم لکت یه من وصکرد کت نیسی وصکبرای 

ن ین ھمیع و. )٢(نشان جمع خواھد نمودیرا بر حول بھتر ر بخواھد آنھایشان خیبرا
 .رده استکت یھم روا ۴/۲۹۵تاب الشافی کعه در یت را علم الھدی شیروا

مسلمانان شخصی  روانش ویه خداوند برای پک کند می ه آرزوکنست علی مرتضی یا
  .ندکدا یر بعد از او پکمثل ابوب

تاب خودش از جعفربن محمد از کدر  )عییش(د مرتضی علم الھدی ین سیھمچن
د یاز او پرس آمده و ÷نیرالمؤمنیش امیپ شیه فردی از قرک کند می تیپدرش روا

ه کھمان راه اصالحی ه ا بیخدا د: باریی قبل در خطبه گفتکه شما اندکدم یه: شنک
آندو  :ی ھستند؟ گفتکز رھنمون گردی، آندو یرا ن ن را رھنمون گشتی مایخلفاء راشد

ش، یدو بزرگ قر ت، ویامام ھدا دو خ اسالم ویعمر، دو ش ر وکعموی تو ابوب دوست و
س آن دو را مقتدای خود قرار بدھد کمقتدی ھستند، ھر ه بعد از رسول خدا اسوه وک

 .)٣(دشو می تیم ھدایند براه مستقکروی یه از آثار آندو پکس کھرو  گشته محفوظ
ن فرد یاش گفته است: بھتر در خطبه ÷ه علیک شود می رکتاب متذکن یدر ھم و

 .)٤(عمر ھستند ر وکامبرش، ابوبین امت بعد از پیا
ع یتش ت ویه مدعی والکسانی کا ی، آبعمر ر وکراجع به ابوب سنست نظر علییا

 نند؟ کروی یپ صاران محمدید از نظرات او راجع به یعلی ھستند، نبا
ه فرموده ک کند می تیامبر روایق از پیر صدکامام حسن بن علی راجع به ابوب و
ر کتا حدی امام حسن احترام ابوب. )٥(باشد می ی منیمنزلت شنواه ر بکابوب :است

                                           
 .۱/۱۳۰ -عربی–شرح ابن أبی الحدید بر نھج البالغه  -١
 .۲/۳۷۲تلخیص الشافی از طوسی  -٢
 .۱۷۱الشافی ص  -٣
 .۲/۴۲۸تلخیص الشافی  -٤
 .۱۱۰األخبار ص وکتاب معانی  ۱/۳۱۳عیون األخبار -٥
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از سنت خلفاء  ه ...کن بود یه در مورد صلح ایش با معاویھا ی از شرطیکه کرد ک یم
 .)١(ندکروی ین پیراشد
ه راجع به کان را یگروھی از عراق )امام چھارم بزعم آنھا( علیعلی بن حسن بن  و

ه آنھا دعا یعل بر خود اخراج نمود و ۀی زدند از جلسیھا حرف شعثمان عمر و ر وکابوب
 .)٢(نمود

امام پنجم بزعم ( ن ملقب به باقرین محمدبن علی بن حسین العابدیز فرزند اما
 .)٣(رده استک یم استناد ر اشتشھاد وکاز اعمال ابوب )انیعیش

ر کمن ستم ویر نکر فضل ابوبکمن من :گوید می هک کند می تیطبرسی از باقر روا
 .)٤(ر از عمر افضل استکستم ولی ابوبیفضل عمر ن

ه قاضی نورالله کعمر چنان ر وکسپس فرزندش ابوعبدالله جعفر راجع به ابوب
 ر وکراجع به ابوب ÷ه فردی از امام صادقک کند می عی افراطی نقلیشوشتری ش

برحق  حق بودند وبر قاسط بوده و ه آندو امام عادل وکد پاسخ داد یپرس بعمر
 .)٥(امت بر آندو بادیمردند، رحمت خداوند تا ق

ر که گفته است: من از دو پشت به ابوبک کند می اربلی از امام صادق نقل و 
ام ( مادر ر وکمحمد بن ابی به مادر جعفر ام فروه دختر قاسم بن کنیبرای ا، )٦(رسم یم

 .)٧(باشد می رکاسماء دختر عبدالرحمن بن ابی ب )فروه
عمر را  ر وکه او ابوبکآورد  یبن محمد م تاب الشافی از جعفرکد مرتضی در یس

ز عرض یرفته بر آندو ن یامبر برای سالم دادن میه بر سر قبر پکوقتی  دوست داشته و
 .)٨(رده استک یسالم م

                                           
 .۲ج۲۱۲منتھی اآلمال ص  -١
 .۲/۷۸کشف الغمة از اربلی  -٢
 .۲/۱۴۷کشف الغمة  -٣
 .۲۳۰االحتجاج از طبرسی ص  -٤
 .۱/۱۶إحقاق الحق شوشتری  -٥
 .۲/۱۶۱کشف الغمة  -٦
 .۷۸فرق الشیعة از نوبختی ص  -٧
 .۱۴۰ص۴وایضا شرح نھج البالغه ج ۲۳۸الشافی ص  -٨
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 نقل )انیعیازده بر حسب زعم شیامام (ری کعلی ملقب به حسن عسو حسن بن 
گاه است و ر فرموده است: البد خداوند برکه رسول خدا در جواب ابوبک کند می  قلبت آ

روح بر بدن  جسد و یکسر بر  گوش و را مثل چشم و ه توکافته یموافق زبانت آن را 
 .)١(قرار داده است

ن منوال بوده یھم به ھم سبه عمربن خطابتش راجع یھل با و سموضع علی و
  .است
ع یان تشیا مدعی، آباشد می علی امبر ویان از پیعیتب خود شکھا ھمه از  تین روایا

 ان است؟ یعیباور ش ر از رفتار ویالم آنھا غکرا قبول دارند، پس چرا  حرف آنھا

 تیبر اهل ب عهیب شیاذکا
ن اختالف انداخته با یان مسلمیمن خدا را متفرق نموده و در یه دکی یھا نیا

ت یه دوستدار اھل بکنین آنھا نه ایکت دارند، لیه در محبت اھل بکادعاھای گزافی 
نده به اثبات ین موضوع در صفحات آیه اکباشند  یه دشمنان آنھا ھم مکستند بلین

 ت مخالفت نموده ویع با اوامر اھل بیان تشین مدعیه اکد، ولی از آنجا یخواھد رس
 دوستان آنھا ر را معروف نموده وکمن ر وکدھند، معروف را من یرا انجام م ات آنھایمنھ

روی نموده و یاز نفس اماره پ و، )٢(کنند می با دشمنان آنھا دوستی را دشمن دانسته و
شان یھا شھوت ده ویوی خود رسیت ساخته تا به اغراض دنیب بر اھل بیاذکا ھا و افسانه

اوباش را  ت رواج داده، تا اراذل وینام اھل به را ب فاسد خودرا برآورده تا باورھای 
ت ھرگز یرند، واال صالحان اھل بیت از آنھا سواری بگیبنام اھل ب بطرف خود خوانده و

 اند. رو آن بودهیه خود پکبل اند، سنت باشد نگفته ه مخالف قرآن وکآن چه را 
نی یتعداد معاند  ت بستهیاھل ب وامبر اسالم یه بر پکن یات دروغیان ھزاران روایاز م

م تا خود یدھ یم محترم قرار ۀمعرض خوانند در رده وکار یاخت باشد می ه بارزترکرا 
 ند.کقضاوت  انصاف داده و

 

                                           
 .۱۶۵-۱۶۴ی ص تفسیر حسن عسکر -١
ھا  ابولؤلؤ زرتشتی قاتل حضرت عمر در کاشان یکی از ھمین دلیل وجود قبر عظیم! و زیارتگاه -٢

و اخیرا اسکناسی دیدم که بر آن نوشته سالم بر  کنند می باشد که با دشمنان آنھا دوستی می
 ابولؤلؤ کاشان!
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 لواطت با همسر  زن و ۀو اجار ۀعی و اعاریا زنای ثواب دار شیمتعه 

اند  بسته صاسالمامبر یان بر پیعیث شیخب ار زشت ویھای بس ھا و دروغ از بھتان
متعه ننموده باشد در روز  ا برود ویس از دنکه بزعم آنھا اوگفته است: ھرکنست یا
اند  امبر جعل نمودهیه از زبان پکنین ایتر از ا زشت و. )١(شود می ده حشریامت دماغ بریق
، کند می دایسوم او از آتش نجات پ یکانجام دھد  )اح موقتکن( متعه یکه کسی که: ک
لی از آتش نجات کاگر سه متعه انجام دھد بطور  دو متعه انجام دھد دوسوم او واگر  و
 .)٢(ابدیم

ھایی  تین روایه برای ازدواج اصال چنکن کاوباش را تماشا  اراذل و حماقت و
ا یآ اند، ه جعل ننمودهکھا  تیردن چه رواک شھوترانی گرفتن و امکست ولی برای ین

مال اخالق آمده ک ه برای عفت وکنی را یه دکنست یر از ایپرستان غ ن شھوتیھدف ا
 یکه کند، واال اصال معقول است یفاجری چون خود نما فاسقان وھای  شھوت ۀملعب

را  مدار نجات آنھا بندھا رھا نموده و د ویق ۀروانش را از ھمینی پیا حتی زمین الھی ید
 ؟پرستی بگذارد بر شھوت

 :گوید می به خشم آمده و )حقه ب( )٣(ریخ احسان الھی ظھیه شکنجاست یاز ا
ن دروغ یبه ا باشند و یامبر میعنی پیت یدشمن سرور اھل ب ت ویان دشمن اھل بیعیش

ند از عذاب کمتعه  یکه کسی که: کاند  ت را بستهین روایبر او ا تفا ننموده وکھم ا
اگر سه متعه  و شود می ابرار حشر ان ویکند با نکاگر دو متعه  ، وشود می الھی در امان

 .)٤(انجام دھد در جنت با من خواھد بود
از  ر نموده وکز ذیناند  شھوترانی خود نموده ۀلیه وسکت را یحتی اسماء اھل ب و

اگر  و ÷نیحس ۀمتعه انجام دھد به درج یکس که: ھرکاند  امبر نقل نمودهیزبان پ

                                           
 .۲/۴۸۹تفسیر منھج الصادقین مال فتح الله کاشانی  -١
 .۲/۴۹۲الصادقین  منھج -٢
 .۲۱۸وأھل البیت ص  ةالشیع -٣
 .۲/۴۹۳تفسیر منھج الصادقین  -٤
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 و ÷علی ۀدرجاگر سه متعه انجام دھد به  و ÷حسن ۀمتعه انجام دھد به درج دو
 .)١(رسد یخود من م ۀاگر چھار متعه انجام دھد به درج

ه ک شود می داین پیت از ایاھل ب رانی اسالم بنام اسالم ویای بھتر برای و لهیا وسیآ
ب یفر ر وکنست میآری ا ؟امبران برسدیپ ۀشھوت پرستی به درج ردن وکفردی با زنا 

ست که در مقابلش شکنی ینمودن دران یع برای ویلباس تش سبأی در آتش پرستی و
 .خوردند
را  ن اویتا داند  امبر بزرگواراسالم بستهیھای زشتی بر پ چه دروغھا  این هکد یبنگر

 را مساوی فاسقان و چگونه آنھا و اند، ت اھانت نمودهینند، و چگونه به اھل بکران یو
مدعی ھستند ھا  این بازھمھا  حقارت ھا و ن زشتییا بعد از تمام ایآ اند، فاجران قرار داده

 ت ھستند؟یه محب اھل بک
امام پنجم معصوم ( ه به محمد باقرکتری دارند  ھای زشت آری ھنوز ھم بھتان

 به اسراء شب در صامبریه پکه گفته است: وقتی کاند  نسبت داده )برحسب زعم آنھا
 تعالی و کده و گفت: ای محمد خداوند تباریبمن رس ÷لیجبرئ: گفت رفت آسمان

  !!)٢(ام دهیبخش نند مغفرت نموده وکه متعه کی از امت تو را ی: من زنھاگوید می
ه گفته که در جواب شخصی کعنی ابوالحسن افترا بسته یعه یطوسی برامام دھم ش

امام  ؟نمکتوانم ازدواج بیمن م نم وکه متعه نکرده ام کعبه عھد ک ۀمن در خان :است
ح ین عمل قبیچنان به ا و ؟)٣(نیکه از او اطاعت نکردی که با خدا عھد کگفته است 

 س به رجعت ما وکه گفته است: ھرکاند  ه به امام جعفر نسبت دادهکاند  ق نمودهیتشو
ن زنای مذھبی را چنان گسترش یا ۀریدا و. )٤(ستیمان نداشته باشد از ما نیبه متعه ا

 و، )٥(اند جائز دانستهآن را  ت طوسی حتی با زن ھمسر دار ھمیه بنا برواکاند  داده
 .)٦(به تعداد نامحدود بدون سر پرست و ، وکوچکحتی با دختر بچه 

                                           
 ۲/۴۹۳تفسیر منھج الصادقین  -١
 ۳/۴۶۳-واو کذوب میباشد–من الیحضره الفقیه ابن بابویه قمی ملقب به صدوق  -٢
 ۵/۴۵۰وفروع الکافی  ۷/۲۵۱تھذیب االحکام طوسی  -٣
 ۳/۴۵۸ن الیحضره الفقیه وم ۱/۳۴۷کتاب الصافی از کاشانی  -٤
 .۷/۲۵۳و تھذیب األحکام  ۳/۱۴۴االستبصار  -٥
و شرائع اإلسالم  ۵/۴۶۳الفروع من الکافی  ۲۵۴-۷/۲۵۵تھذیب األحکام  ۱۴۷و ۳/۴۵االستبصار  -٦

 .۲/۱۸۶حلی 
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ن یه از اکت طوسی یرا ھم بنا بروا) زن( فرج ۀاعار تفا ننموده وکن ھم ایبه ا و
جعل  )عنی امام جعفری(ه از قول ابوعبدالله ک اند، ز دانستهیاد دارد جایھا ز تینمونه روا

ه کپاسخ داد  )زن( فرج ۀید راجع به عاریه: ابوالحسن الطارئ از او پرسکاند  نموده
دھد  می را به برادرش ه خودیه: شخصی جارکگری آمده یت دیروا در الی ندارد، وکاش

 و، )٢(اند زجائز دانستهیه زن خود را اجاره بدھد را نکنیحتی ا ! و)١(ال نداردکاش :گفت
 .)٣(اند ات متعددی آوردهیه رواکھمسر را  اما راجع به لواطت با

ست؟ بعد یقرآن ن ست؟ اھانت به اسالم ویت نین مطالب واقعا اھانت به اھل بیا ایآ
ان ینه مدعین زمیه در اکم ین برویل دیتبد ف وین فضائح اخالقی به سراغ تحریاز ا
 اند؟ ردهکاری کع چه شاھیتش

 شرع عه برای نابودی یهای ش رنگین ها و رانگرییو
ه برای نابودی کی است یھا تیت آن روایاھل ب عه بر رسول خدا ویب شیاذکاز ا

آن  ۀلیه بوسکفرد قرار داده  یکدوستی  ن را عبادت وید و اند، شرع جعل نموده
ه کلھذا برخدا دروغ بسته  نند، وکف شرع شانه خالی یالکھای متعدد از ت بتوانند از راه
 فرموده است:
 ن علم منیام ن است، وینور من بر زم حجت من برخلق است وطالب یعلی بن اب

 برم، و یرا به آتش نم ند اوکرا بشناسد حتی اگر نافرمانی من  سی اوک، اگر باشد می
 .)٤(برم را داخل بھشت نمی ع من باشد اویرا نشناسد حتی اگر مط ه اوکسی ک

ھودی ی، مگر پولس شود می نین خدا از این برای نابودی دیا روشی بھتر از ایآ
ح را یدی حضرت مسین توحیح، دیافراط در مس عنی غلو وین راه یت را از ھمیحیمس

ست ین نیت جعلی این روایای معنای ایح پرستی بدل ننمود؟ آیبه مس ران ننموده ویو
ه کست بلیروی از دستوارت الھی در قرآن نیجھنم به پ ه داخل شدن بھشت وک

 دلش خواست انجام بدھد، ھرچه  محب علی بوداگر  ؟ وباشد می دوستی علی

                                           
 .۳/۱۳۹و  ۳/۱۴۱االستبصار از طوسی  -١
 .۵/۴۶۸الفروع من الکافی  -٢
 .۳/۲۴۳االستبصار  ۵/۴۰الفروع من الکافی  -٣
 .۲/۵۸۳و نظیر آن در کتاب (الخصال) از قمی  ۲۳البرھان فی تفسیر القرآن: البحرانی ص  ۀمقدم -٤
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ه کم نموده کاگر خدا بر او ح ،هک کنند می تیحتی روا ن بسنده ننموده ویبه ا و
ات از حوض کیشر بائر وکشانده شود به خاطر انجام کبطرف جھنم  اھل جھنم است و

 وعه علی بوده است!! یچون ش شود می جنت رانده شود بازھم به جنت آورده وثر وک
ه بعد از کانی یعیراجع به ش صت خدا به محمدیطوالنی در روا ۀافسان یکبعد از 

: ای محمد من گوید می ه اویشوند بعد از گر یسوی آتش رانده مه تاب بک حساب و
به عترت تو در  شان بتو و از گناھانشان بخاطر محبت ام و دهیان علی را بتو بخشیعیش

ه در آنروز ک کند می تو ملحق نمودم ... ابوجعفر اضافه ۀدست را بتو و آنھا گذشتم، و
تبری  )عهیر شیعنی غی( از دشمنان ما را دوست داشته و ما ه متولی ما بوده وکس کھر

د یت ابوسعیدر روا !! وشود می داخل حوض بغض داشته در حزب ما بوده و جسته و
ر عرشش یند زیافریرا ب ه مخلوقاتکنیه خداوند دوھزار سال قبل از اکآورد  یمدائنی م

 د من شمایه گناھی انجام بدھکنیان آل محمد شما قبل از ایعیای ش ،هکنوشته است 
را  د با رحمت خودم اویایآل محمد ب ت محمد ویه با والکس کھر ام، و را مغفرت نموده
رت یه ھرعاقلی را به حکھا  این ت امثالیصدھا روا و !!)١(مینما یداخل بھشت م

 اندازد.  یم
ه: کاند  حج و... از جعفر صادق جعل نموده روزه و ن مثل نماز ویاما شعائر عملی د

 ودھد  می عهیعه را به شیر شیحج غ روزه ودھد  می عهیعه را به شیر شیخداوند نماز غ
ری کدھد!! چه م یان نجات میعیگر از شیا بعضی دی عه ویر شیعبادات غ ۀلیرا بوس آنھا

خمس خوری  عنی مفت خوری وی خورند می انیعیش ارند وک یگران مین دیباالتر از ا
ان یعیه شکنیخواھند مفت خور باشند، برای ا یست در آخرت ھم میافی نکا یدن
ه بر آنھا یگر ارت قبور آنھا ویز ف حب علی ویالکت ن عبادات ویا ۀشان بجای ھمیبرا
 !!)٢(افی استک

ده یع پوشیلباس تش اسالم را گرفته وه جای کست یتقلبی ن ن مبتدع وین دیا ایآ
نی ید ؟ت شخصی است ارتباط داردیمسئول ن عمل ویه دکن به اسالم ین دیا ایآ است؟

ای  : ای بنی عبدالمطلب وفرماید می تشیله و اھل بیقب ره ویامبر به عشیه حضرت پک
 ۀعم ۀیای صف ،ای عباس ابن عبدالمطلب ،ای فاطمه بنت رسول الله ،بنی عبدمناف

                                           
و ۲۲۸و ۳/۲۵۵شان و چه بھتر از این!! تفسیر البرھان  معصوم وھم ائمه یعنی ھم خودشان -١

 .۲/۷۸الصافی 
 .۱/۱۳۵عیاشی و تفسیر  ۸۴و ۱/۸۳و تفسیر قمی  ۱۸۰و ۲/۵۷۸کتاب الخصال  -٢
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ت ین روایه اک نمک یاز نمین را از خدا بی د من شمایرا از آتش نجات بدھ رسول الله خود
آموزد  یبه آنھا م امبر ھستند ویت پیاھل بھا  این .)١(اند ردهکت یز روایح را خود نیصح

، کند نمی ازین را بی رسول الله آنھا خورد و یدردشان نمه زی بیه جز با عمل خود چک
و  ان از آل محمد بھتر ھستند؟یعیا شیتر است  ش خدا مقربیپ صمحمدا علی از یآ

ٞ وِۡزَر ﴿ :فرماید می نعامسوره األ ۱۶۴ ۀیه قرآن در آکزی ین ھمان چیا َوَ� تَزُِر َوازَِرة
ۡخَرىٰۚ 

ُ
ات متعدد یھا آ ن دهیھم چن ، و»شدک یگری را بدوش نمیت دیسی مسئولک« ﴾أ
 گر.ید

 سه: محبت علیک گویند می حیث صحیاحاد ات وین آیخالف ا ع بریان تشیاما مدع
 .)٢(ئه با آن ضررنداردیس چ بدی ویه ھکی است یکحسنه و ن

از جعفر صادق جعل  و .ستیازی نیه بدان نکاند  ردهکاقرار  ،یکاما اعمال ن
 ۀفیصح ، وشود نمی داخل جھنم )انیعیش(نفر از شما یکه که بخدا قسم کاند  نموده

آنھا  ۀدر درج اء ویامت شما با انبیدر روز ق ، وشود می اعمال شما بدون عمل پر
ان برداشته شده است...اگر یعیه: قلم از شکاند  از امام ھشتم جعل نموده د، ویباش یم

 .)٣(ا باشدیدر درختان و ھا و چه گناھان او به اندازه باران و شن
دلش خواست ھرچه  اندازد،ین است چرا خود را به زحمت بیه چنکسی کخوب 

ده شده و یه قلم از او برداشته شده است، و گناھانش ھم سابقًا بخشکنیند برای اکب
ن یدشمنی در دل، آخر ا صاران محمدی ۀیفقط علی را دوست داشته باشد، و از بق

د دور یو از توحاند  فتهیان را بدانھا فریعیه شکت جعلی یھزاران روا ن؟ ویھم شد د
ه ھمه کنی جعل نمود یشان دیآری ابن سبأ برا اند. ردهکشان  آلوده کو به شراند  نموده
 باشد می تلک علم و ر ویزنج نوحه و ه ویگر ارت ویز پرستی و انسان پرستی و قبر قبر و
ف شرعی یالکت رات وکدوری از من حدود و واجبات و ،جھاد عمل و جھد و ن جد وینه د

 رد.کت تمام یی را بنام آل بکآب ی وکن پشمین دیه اکن بدتر از ھمه یکل

 انی در لباس بشر!یائمه خدا
                                           

 .۶/۴۸۸تفسیر منھج الصادقین  -١
 .۸/۱۱۰منھج الصادقین  -٢
 ۸/۷۸الروضة الکافی  – ۱/۱۱۲وکشف الغمة األربلی  ۲بترتیب حدیقة الشیعة از مقدس اردبیلی ص -٣

 .۲/۲۳۶عیون اخبار الرضا از ابن بابویه قمی  – ۲۱البرھان ص ۀمقدم – ۳۱۵و
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 و اند، ه تمام اوصاف الھی را بر آنھا دادهکنست یعه بر ائمه ایب بزرگ شیاذکاز ا
تابش بر که بزعم آنھا کنی یلکباشند،  یسرنوشت امور م ر ویخدا در تقد یکه شرکنیا

 کند می تیفاکان یعیتاب برای شکن یا :هکامام مھدی موھوم عرضه شده و گفته است 

افی بر علی بن کن یست، ھمیافی نکقرآن  :گویند می ه علنایکدر صورت )عتناياف لشك(
داده شده است ھایی  من خصلته ه گفته است: بک کند می نقل طالب دروغ بسته ویاب
مصائب  انساب و مقدرات و سی قبل از من داده نشده است، من آرزوھا وکچ یه به ھک

 .)١(دانم یه غائب است مکآنچه را و  ه رخ داده است خبر دارمکاز آنچه  دانم و ی.. را م

َ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می لقمان ۀسور ۳۴ ۀیه خداوند در آیکدر صورت ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ
اَعةِ ٱ ُِل  لسَّ رَۡحاِم� ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيَث ٱَوُ�َ�ّ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما  ۡ� َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 
َ
ّيِ أ

َ
َ ٱتَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َّ�  ۢ گاھی از زمان ق« ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ� امت یام قیآ

(ی  ھا ه در رحمکند، و آنچه را ک ه باران را نازل میکمخصوص خداست، و اوست 
س کچ یآورد، و ھ داند فردا چه به دست می یس نمکچ یداند، و ھ مادران) است می

گاه استیم نی مییداند در چه سرزم نمی  »رد؟ خداوند عالم و آ
َ�ٰلِِم ﴿ :فرماید می ۳ ۀیسبأ آ ۀه در سورکه ھمانطور کن از صفات خداوند است یا و

�ٖ ِ�  ۡلَغۡيِب� ٱ َ�َٰ�ٰتِ ٱَ� َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ۡصَغُر ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ  ۡ�

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ 
َ
گاه است ویغ ه ازکخداوندی « ﴾٣ بِ�ٖ أ نی یبه اندازه سنگ ب آ

آن و نه بزرگتر،  تر ازکوچکنه  نخواھد ماند، و علم او دور ن ازیزم ھا و آسمان ای در ذره
 .»ار ثبت استکتابی آشکه درکنیمگر ا
و بنابر  اند، خود داده ۀائم ۀی را به ھمیه صفات خداکتفا ننموده بلکن ھم ایبه ا و

گاھی دارند، ویآ ائمه به گذشته و«تاب خود دارد بعنوان: کنی بابی در یلکن یا  نده آ
  !)٢(»ستیده نیز از آنھا پوشیچ چیھ

 انی در لباس بشریه ائمه را خداکھا  تین روایت امثال ایه صدھا رواکھا بل ده و
ن یکات است، لیروا نیه مناقض اک شود می افتیاتی یتب رواکن یاگرچه در ھم دانسته،

                                           
 .۱۹/۱۹۷األصول من الکافی  -١
 .۱/۲۶۲ألصول من الکافی ا -٢
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ن یبنا برا دھند، و یافراط خود ادامه م به غلو و رده وکع به آنھا توجھی نیان تشیمدع
 .)١(کنند می ون فرماندھیکه ائمه بر ذرات کنی مدعی است یخم

 تیفاکتاب ھم که چند کان فراوان است یعیتب شکب چنان در یاذکن ایا و
  .افی استکه عاقالن را اشاره کم ینک یت میفاکلمات مختصر کن یلھذا بر ا و کند نمی
ھا  وهکش عه نما با خبر بوده ویان شین مدعیت از ایه خود ائمه اھل بکد دانست یبا و

دام از کدر حول ھر رده است، وکخ ھم نفوذ یشان از دست آنھا در اعماق تاریادھایفر و
به زبان آنھا جعل  ی بر آنھا ویه افتراھاکذابان بزرگ وجود داشته کن یائمه تعدادی از ا

ی جعل یھا داستان ھا و افسانه ه است، وکرد نمی ه در خاطرشان ھم خطورکاند  نموده
دند، یلرز دن آن مییه خود آن بزرگواران از شنکاند  شان قائل شدهیاوصافی برا نموده و

ان پرمدعا، بعنوان یعه نمایواھای ائمه از دست شکپراست از شعه ھم یتب خود شک و
  ه:ک کند می شی از ابن سنان نقلکنمونه 

انی در ین دروغگویکم لیھست راستگو ت صادق وی: ما اھل بگوید می ÷ابوعبدالله
ان یرا با دروغ خود در م راستی ما خواھند صدق و یبا دروغ خود م اطراف ما بوده و

رسول خدا  :گفت و )ی شمردهیکی یکذابان را کسپس تعدادی از (ن ببرند، یمردم از ب
 ÷نیرالمؤمنیام بست، و یذاب بر او دروغ مکلمه یمس ھا بود، و ن انسانیاز راستگوتر

بست عبدالله لعنه  یه بر او دروغ مکسی ک ن افراد بود، ویراستگوتر بعد از رسول خدا از
مبتال شده بود، سپس  )ثقفیمختار ( به ÷علین بن یابوعبدالله حس الله بود، و

دروغ  ÷نیآندو بر علی بن حس :هکگفت  بنان را نام برده و ابوعبدالله حارث شامی و
 بشار اشعری و معمر و ابوالخطاب و سری و ع وید و بزیره بن سعیبستند، سپس مغ یم

را لعنت ا ھ این خدا :گفت را نام برده و )ارانشیعنی ی( صائب نھدی دی ویزیحمزه 
 ذابان راحت نموده وکن یرا از شر ا خداوند ما م ویذابان مبتال بودکشه به یند، ما ھمک

 .)٢(را به جھنم مبتال گرداند آنھا
ه کت را ابراز نموده وگفته است: بنان یاکن شیه ھمیز شبیاو ابوالحسن رضا ن ۀنو و

ه کبن بشر  محمدو  بست، ن دروغ مییعلی بن حس ند برکب یرا آتش نص خداوند او
 بست، و فرزند حسن علی بن موسی الرضا دروغ می د بریرا در آتش نما خداوند او

                                           
 .۲۵۵تا ۲۴۱ھا مراجعه شود به الشیعة وأھل البیت ص برای تفصیل این افراط -١
 در شرح حال ابوالخطاب. ۲۵۸و  ۲۵۷رجال الکشی ص  -٢
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من  ه برکسی ک بست و د بر ابوعبدالله دروغ مییرا در آتش نما ه خدا اوکابوالخطاب 
 .)١(باشد می بن فرات بندد محمد دروغ می

ند از کام یه قائم ما! قکوقتی  :ه گفته استک کنند می تیلھذا از حعفربن باقر روا و
ه جعفر در مورد کزی ین چیبھتر و، )٢(شدک یرا م آنھا عه آغاز نموده ویان شیدروغگو

سانی کتر برای ما مثل  شمندس کچیه ھکم یدیتی رسیه: به وضعکسنت یآنھا گفته ا
 .)٣(ستین کنند می ع و دوستی مایه ادعاء تشک

ده یشیشما خود اند ان ویعیمورد شن سخن ائمه آنھا در یا ان است ویعیآن سخن ش
 د.ینکقضاوت  و

 †تیعه به اهل بیهای ش اهانت
ت یفرمانبردار اھل ب محب و دار و ان جز با زبان ھرگز در عمل دوستیعیش
ه در صفحات گذشته ثابت شد، از کان چنانیعیتب خود شکات یه بنابه رواکبل اند، نبوده

 ۀدینمودن عق رانیو داخلی و ۀفتن اندازی و از روز اول جز برای تفرقه ھمان ابتدا و
در  اھانت به بزرگان صدر اول اسالم و مخالفت با آن در قالب خود اسالم، و اسالمی و

 ت طاھر اویاھل ب ن او ویخلفاء راشد ن امت ویناجی ا و امبریرھبر و پ رأس آنھا امام و
  .باشد می

آنھا  ت بوده، ویدرخت ائمه اھل ب ۀه خود ثمرکاند  شه الف زدهیع ھمیان تشیمدع
ن پندارھا اشاره یما سابقا برا اند، د آنھا را گذاشتهیعقا ان مذھب ویبن ه قواعد وکاند  بوده

د برای بعضی یه شاکم ینکنجا به مطالبی اشاره یم در اینک یم اما سعی میردک
م ینکح روشن یصر لی واضح وینجا خیه در اکنیآن ا تازگی داشته باشد، و )خبران بی(
 افتراء و ت ویه به مخالفت با اھل بکنیع نه ایمدعی تش -ونیافراط- ن ُغالتیه اک

ح به آنھا یصر اسائه ادب علنی و اھانت و ۀه به درجکتفا ننموده بلکدروغ بر آنھا ا
و  کردند می احترامی ه بییناک با اشاره و صسابقا اگر برای اصحاب محمد اند، دهیرس

 نار گذاشته وکه را ین مرحله تقیده در ایان رسیبپا ائمه از ستفادهسوء ا ۀچون مرحل
ر عبای ائمه پنھان شده بودند تا خلفاء یه آنھا در زکچرا  اند، علنا به آنھا اھانت نموده

                                           
 .۲۵۶رجال الکشی ص  -١
 .۲۵۲رجال الکشی ص  -٢
 .۲۵۹رجال الکشی ص  -٣
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ه از کن وقتی یکند، لیشتم نما سب و را ناسزا گفته و اران اوی دوستان و رسول خدا و
شان مخفی یر عبایه در زکسانی نمودند کرا متوجه  ھای خود مانکآنھا فارغ شدند 

ه تنھا ھدف کنبوده بلھا  این دوستی به دشمنی با آنھا وھا  این شده بودند، چرا ھدف
ھای  دشمنی ھا و نهکیختن یبرانگ ان مسلمانان ویشبھه در م و کجاد شیاصلی آنھا ا

قدرت خالفت اسالمی ن بردن یاز ب ان امت اسالمی وکیرانی یو ان آنھا ویجاھلی در م
وتاھی کچ دشمنی ھم یاری با ھکخ ھرگز با ھمیراه در طول تار نیا در بوده است،

 امبر ویپ ۀبه خانواد د وین است فردی ادعاء مسلمانی نماکو گرنه چطور مم اند، ردهکن
 د؟یخود علی اھانت نماه ب و صامبریحتی به خود حضرت پ علی و ۀخانواد

 صن محمدییخاتم النبان به یعیزبان درازی ش
رسالت  خلق برتری داده و ۀرا بر ھم ه خداوند اوکن ییآری خود حضرت خاتم النب

ه در کآخرت مسلم شده  ا ویزعامت او در دن ادت ویق انس واجب شده و او بر جن و
ر پرچم یصالحان در ز امبران ویپ ۀھم آدم و ، وباشد می ز لواء حمد در دست اویآخرت ن

  .رندیگ یاو قرار م
رسوالن برتری داده  اء ویانب ۀھم را بر ه خداوند اوکم ین نبی عظیان برایعیآری ش

و چه از زبان  گویند می چه با او سسه علییه در مقاکم ینیبب اند، است اھانت نموده
 اند: علی جعل نموده

 :گوید می رده وکن او مقارنه یب ن خود ویعلی ب
 بر ھستم وکو من فاروق ا باشم می بھشت و دوزخ از طرف خدا ۀنندک میمن تقس«

زی اقرار یم به ھمان چیامبران برایه و پکمالئ ۀسم ھستم و ھمیمن صاحب عصا و م
ت پرودگار برمن گذاشته یو ھمان مسئول اند، ردهکاقرار  صه برای محمدکاند  نموده

 ما لباس پوشانده بر م ویشو یم هامت خواندیدر قھردو  رسول خدا من و شده است!! و
س کچ یه ھکھای خاصی داده شده است  به من خصلت )م اماینجا ما برابریتا ا( شود می

 دانم و یانساب را م ھا و أجل ھا و تبیمن سبقت نگرفته است، من مص قبل از آن بر
چ یھ ست، ویده نیرخ داده از من پوش آنچه سابقاً  سخن قاطع به من داده شده است، و
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ھا اھانت بر  اوهین یا اینست؟ آیی باالتر از ایمگر خدا !!)١(»ستیمن مخفی ن بربی یغ
 ست؟یحتی اھانت برخود علی ھم ن ست؟ ویرم نکرسول ا
د در بعضی از صفات با علی مساوی است اما چون بشر است در ینجا دقت نمائیدر ا

به آن  تواند نمی ده است، چون بشر به ھر درجه برسدیرسن علی به گریبعضی صفات د

َمآ  قُۡل ﴿ د:یه بگوکھف به او آموخته است ک ۀسور ۱۱۰ ۀیه قرآن در آکنیبرسد، برای ا إِ�َّ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ 

َ
ا ی ، و»شود می من بشری مثل شما ھستم ولی بمن وحی« ﴾�

َ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید می ۳۴ه، یآلقمان  ۀدر سور اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ َوَ�ۡعلَُم  ۡلَغۡيَث ٱَوُ�َ�ّ
رَۡحاِم� ٱَما ِ� 

َ
�ٖض َ�ُموُتۚ  ۡ�

َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

َ ٱإِنَّ  گاھی از زمان ق« ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�ۢ  �َّ ه کامت مخصوص خداست، و اوست یام قیآ
س کچ یداند، و ھ ھا(ی مادران) است می ه در رحمکند، و آنچه را ک ا نازل میباران ر

رد؟ یم نی مییداند در چه سرزم س نمیکچ یآورد، و ھ داند فردا چه به دست می نمی

گاه است! �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ�  قُل﴿ :فرماید می ۶۵ه، یآ النمل ۀدر سور و .»خداوند عالم و آ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن  �َّ

َ
ه در کسانی کبگو: « ﴾٦٥َوَما �َۡشُعُروَن �

 ».شوند! خته مییی برانگکدانند  دانند جز خدا، و نمی ب نمیین ھستند غیآسمانھا و زم
 امبر است چون برتر از بشریبرتر از پ -ونیافراط- ن ُغالتیدر نزد ا ساما علی و

 :گوید می اند: از زبان او جعل نموده زیح را نیفر صرکن یحتی ا )معاذالله(، باشد می
 من ظاھرم و من آخرم و من صورت خدا ھستم، من پھلوی خدا ھستم، من اولم و« 

 .)٢(»ل الله ھستم ....یمن سب ن ھستم ویمن وارث زم من باطنم، و
د یچه در حال حاضر بع خ ویعه چه در تاریان شیز از مالیفرآمکھای  ن افراطیخوب ا

ست کرم را متھم به شکامبر ایرده بود پکرا مست  ه قدرت اوکنی یست، مگر خمین
م است کون حاکه برذرات ک(ه در مقابل علی کاند  ردهکعادت ھا  این هکنیرد؟ برای اکن
را نشان  ت مجعول آنھایسابقا تعدادی روا شمارند، و کوچکامبر را یپ )ت داردیوال و

ر خود یزی در دو تفسیحو اشی ویه عکت را ین رواید اسشتھاد ایبرای مز م، ویداد
 :ۀیر آیه در زک!! باشد می رمکل برتری علی بر نبی ایه دلکم ینک ینقل ماند  آورده

                                           
 .۱۹۷-۱۹۶األصول من الکافی کتاب الحجة، ص  -١
 .۱۸۴الکشی ص رجال  -٢
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﴿ ْ لََ�ٰتِ ٱَ�َ  َ�ٰفُِظوا لَٰوةِ ٱوَ  لصَّ ِ َ�ٰنِتَِ�  لۡوُۡسَطيٰ ٱ لصَّ نمازھا بر « ]۲۳۸[البقرة:  ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
 رسول خدا و اند: نوشته »دیزید و خاضعانه برای خدا به پا خینکانه مواظبت یو نماز م

ا اھانتی ین!! آیرالمؤمنیعنی امیانه ینماز م ن ویحس حسن و فاطمه و ن ویرالمؤمنیام
 امبر وجود دارد؟ین بر پیباالتر از ا

ه در واقع ک( صدوقزی از ین ھم وجود دارد، حویتر از ا ن قوم زشتیتب اکآری در 
 ت علی فرستاده نشده است ویغ والیامبر جز برای تبلیه پک کند می نقل )ذوب استک

. )١(شد یاعمالش باطل م ۀرساند ھم یبه مردم نم و کرد نمی غیت علی را تبلیاگر وال
 خود نقل »األمالی«صدوق در  اند، ه ساختهکت جعلی ین ھم روایا و )اذ باللهیالع(

 ه رسول خدا به علی گفت: ک کند می
رساندم عملم باطل  یمردم نمه ه بدان مأمور شده بودم بکرا  ت تویاگر وال«

 .)٢(»شد یم
ر و آوازه او که ذک )انیعیبرحسب زعم ش(ن نباشد، مگر بخاطر علی نبود یچرا چن

ه بحرانی از ابن شھر کبلند شد، و مگر بخاطر علی بارگران از او برداشته نشد؟ چنان

و بار گرانت را از [دوش] « ]۲[الشرح:  ﴾٢َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك ﴿ :ۀیآشوب در شرح آ
طالب از تو یل با علی بن ابیاھل تأو فار وکعنی بار گران جنگ با ی، »میتو برنداشت

م! یرا با دامادت علی بلند نمود تو ۀه: نام و آوازک کنند می تیاز برسی روا م ویبرداشت

از ابن  »ةالطاهر ةالعرت يف ةاملناقب الفاخر«تاب کد رضی در یبحرانی از س و. )٣(»....
 : است گفته هکرده کمسعود جعل 

گفت:  یه مکدم یسجده د وع وکرا در حالت ر او رفتم و صمن بسوی رسول خدا «
تفا ننمـوده بـل در کن ھم ایبه ا اران امت مرا ببخش، وکا به حرمت علی! گناھیخدا بار

او از  واند  امبر خلق شدهین از نور پیزم ھا و ، آسمانگویند می خود افزوده و افراط غلو و
 علی از عرش و و اند، رسی خدا از نور علی خلق شدهکن عرش ویکآنھا بھتر است، ل ۀھم

 نجا ھم علی جلوتر است! یعنی در ای !)٤(رسی خدا بھتر استک

                                           
 .۱/۶۵۴تفسیر نور الثقلین  -١
 .۴/۴۷۵البرھان فی تفسیر القرآن  -٢
 مصدر سابق. -٣
 .۴/۲۲۶البرھان  -٤
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 امبریبرتر از پ بھتر وه در ھر مورد کآنست علی  امبر در نظر آنھا وینست پیا
 ل داده، ویرا تقل امبریه مرتبت پکاند  ردهکعمدا سعی  و موردی قصدا ! و در ھرباشد می

ه کاند  ردهکت را جعل ین روایامبر ایه راجع به پکنیتا ا اند، مودهن ھر مرزی تجاوز از
ده یفرزندانش را د ه برای معراج به آسمان برده شده است علی وکگفته است: وقتی 

ن از آنھا یه در زمیکرد در صورتکه به آنھا سالم ک اند! دهیه قبل از او به آنجا رسکاست 
رسول خدا  )بزعم آنھا(ه کت است یز رواین »األمالی«از صدوق در  و !)١( جدا شده بود

ن یه بکپروردگارم شدم تا حدی  یکردم نزدکه به آسمان عروج کگفته است: وقتی 
ی را دوست کا محمد از مخلوقات یتر بود، گفت:  یکا نزدی مان وک دو ۀاو بانداز من و

ردم کن، بطرف چپ نگاه کای محمد نگاه  :د؟ گفتم: پرورد گارا، علی را، گفتیدار
ه کد: وقتی یگو ت جعلی آنھا مییروا اند، تفا ننمودهکن ھم ایبه ا و !)٢(دمیرا د ÷علی
رد؟ گفت: که زبانی با شما صحبت ه: خداوند در شب معراج با چکامبر سؤال شد یاز پ

 ؟)٣(ا علییمرا مخاطب قرار دادی  تو :ه گفتمکنیزبان علی بن ابی طالب، تا ا با
او وجود  آسمان قبل از ، درباشد می امبریمرتبتی علی قبل از پ پس در مقامی و

 و، کند می زبان علی با او صحبت خدا ھم با خدا قبل از او وجود دارد، و در نزد دارد، و
 ۀرا بواسط نام او امبر برتر است، ویخلقت او ھم از پ ، وکند می با آواز علی با او صحبت
به حرمت  نی را بواسطه علی از دوش او برداشته است، ویسنگ علی بلند آوازه نموده و

ش را یبازو رده وکرا  روح او را و با قوت علی خود او رده است، وکاو دعوتش را قبول 
 .نش را برپا داشته استید قوی نموده و

: گوید می نطوریا باشد می شوف الغطاءکه در واقع مکاشف الغطاء کعی معاصر یش
 .)٤(شد یھرگز بپا نم بود نمی ھای علی ن اگر ضربتیبناء د
ر امام یبا شمش ، وبود نمی اصال اسالمی بود نمی عهیه اگر شکگری مدعی است ید و

عه یرا ش کوجب خا یکه کدر صورتی ، )٥(تپا شده اسان اسالم بریبن آنھا اساس و

                                           
 به نقل از البرسی. ۲/۴۰۴تفسیر البرھان  -١
 البرھان ھمان صفحه. -٢
 .۱/۱۰۶کشف الغمة -٣
 .۶۸أصل الشیعة وأصولھا محمد حسین آل کاشف الغطاء ص  -٤
 .۱/۱۲۳الشیعة محسن األمین أعیان  -٥
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 صز قمی به رسول خدایآم ات اھانتیفرکن یقبل از ا رده است، وکاثناعشری فتح ن
 :گوید می ن نموده ویتوھ

سی بر او جسارت کگاه ابوطالب یجا بخاطر ه بودکدر م) امبریپ(ه کوقتی 
 ه اویرا برعل ھا شد بچه یه از منزل خارج مکلھذا وقتی  ند، وکتوانست ب ینم
نجا یدر ا(ت نمود یاکش اندازند، پس او به علییاو ب سنگ بر و کشوراندند، تا خا یم

 امبر شجاع ویه چگونه به آن پکد ین اھانت روشن توجه نمائیا ر زشت وین تعبیبه ا
ه کت وقتی یمادرم فدا پدر و :، پس علی به او گفت)دارند یقھرمان روا م شور و سلح

ھا  رون رفت علی را با خود برد، بچهیامبر بیه پکروی مرا با خود ببر! وقتی  یرون میب
 گوش و چشم و ور شده و طبق عادت خود به او متعرض شدند، پس علی به آنھا حمله

  !رد!ک یه پاره مکرا ت صورت آنھا
ه حتـی در کمدعی ھستند  ست؟ ویه نیشتر شبیھای ھندی ب لمیت به فین روایا ایآ

 رد.ک یت میحما) ص(ه از محمد کن علی بود یحراء اروز غار 
سرور  امبران ویمحمد خاتم پ ، وباشد می در ھمه جا ز است ویپس علی ھمه چ

ش یعلی را پ ه مردم را به سوی علی بخواند، وکن فرستاده شده است یاء برای ایانب
ه ابن کچنانست یزی نیچ )اذ باللهیالع( د، اما خود او در مقابل علییمردم محبوب نما

 ه گفته است:کاند  ره از قول جعفر جعل نمودهیغ ه ویبابو
ت یدر ھربار خداوند به او وال ست بار به آسمان به معراج برده شد، ویامبر صدو بیپ

 !!)١(ردیکواجبات بر او وحی م ۀشتر از ھمیعلی را ب
ای محمد:  :آمده وگفت صامبر یش پیل پیه: حبرئکاند  ت جعل نمودهیبازھم روا و
آن را  ضین از مریکرا فرض نمودم ل : من نمازگوید می رساند و یت بتو سالم میخدا

ردم کحج را فرض  برداشتم، وآن را  مسافر ض ویاز مر ردم وکروزه را فرض  برداشتم! و
ه نصاب مال را نداشته کسی کاز  ردم وکات را فرض کز برداشتم، وآن را  از ناتوان و

چ تساھلی را یفرض نمودم ھآن را  هکن در محبت علی یکتم، لبرداشآن را  باشد
 .)٢(ام رفتهینپذ

 :گویند می از قول خدا خدا دروغ بسته و  بر و

                                           
 .۲۲تفسیر البرھان ص  ۀمقدم -١
 .۲۲البرھان نقل از البرقی در کتاب المحاسن ص  ۀمقد -٢
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علم  ن من بریام ن من وینور من بر زم علی بن ابی طالب حجت من برخلق من و
 د در آتش داخلیگناه من نما را بشناسد حتی اگر نافرمانی و س اوک، ھرباشد می من
 !)١(نمک یع من باشد داخل بھشت نمیند حتی اگر مطکار کرا ان ه اوکسی ک نم وک ینم

اھانت به خود علی  م الشأن اسالم ویامبر عظیح اھانت به پیات صریفرکن یا ایآ
ھای ھندی  لمین فیازی به ایه نکدرست دارد  ح ویست، علی آنقدر فضائل صحین
مثل آن را  ن لطمه زده ویراه غلو به د ه ازک باشد می ن توطئه ابن سبأیکست، لین

 ند.کت منحرف یحیمس

 †اءیدرازی بر انب زبان
محدود  صامبر اسالمیه پیعل ع فقط بریان تشیور از طرف مدعکھای مذ اھانت

اء ینسبت به انبآن را  حتی بدتر از موھن وھای  ن زبان درازییھم ۀه نمونکنبوده بل
ه کاند  مدعی شده خضر جسارت نموده و و ÷موسیه یبرعل اند، ز روا داشتهیگذشته ن

ف التمار گفته است: یه سک کند می ت جعلیافی رواک .تر بوده است جعفر از آندو عالم
 ن موسی ویعبه اگر من بکسوگند بخدای  :م ... گفتیعبه بودک ۀما با ابوعبدالله در خان

دستشان  ه درکاز آنچه  وتر ھستم،  من از آندو عالم :هکگفتم  یبودم به آندو م یخضر م
 !دادم! ینبود خبر م

وقتی  اند: جعل نمودهھایی  تین روایز اھانت نموده و چنیامبران اولی العزم نیبه پ و
ه دست راستش کد یرا د ن اویکسوی او رفت، له ب صه علی متولد شد، رسول خداک

دھد  می شھادترسالت او  ت خدا ویوحدانه ب دھد، و یاذان م گوش راستش بوده و در
بخوان، به  :رسول خدا گفته روز متولد شده بود، سپس او ب ه در آنکدر صورتی 

 :ن استیت چنیروا ۀیبق تو بخوان! و :اوگفت
آدم نازل نموده است،  ه خداوند عزوجل برکرد به خواندن از صحفی کعلی شروع 

ه اگر کرد، سپس تورات موسی را خواند ک ید مییرا تأ شد او یث بلند میحتی اگر ش
خواند! سپس زبور داود را  یه علی از او بھتر مکرد ک یشد اقرار م یموسی حاضر م

خواند، سپس  یه علی از او بھتر مکرد ک یشد اعتراف م یخواند حتی اگر داود حاضر م
ل را یجان او ه علی ازکرد ک یشد اقرار م یسی حاضر میه اگر عکسی را خواند یل عیانج
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در حفظ دارم آن را  ه منکدم مثل االن یه دکبھتر حفظ دارد، سپس قرآن را خواند 
 .)١(ده باشمیای از آن شن هیه آکنیخواند بدون ا یم

ه، نه کد یه حق ندارد بگویمیا ابن تید؟ آید نامیزشت را چه با موھن وھای  ن دروغیا
 ؟ان استیعیدھم دروغ در جھان نزد ش

 ه:کدھد  می امت منادی ندایدر روز ق :هک گوید می انیعیت جعلی شیو روا
 از طرف خدا به او ندا داده زد،یخ یجاست؟ داود برمکن او یخدا در زم ۀفیخل

دھد  می فه خدا ھستی، سپس منادی ندایتو خلاگرچه  ستی،یه قصد ما تو نک شود می
زد، پس از یخ ین علی بن ابی طالب برمیرالمؤمنیجاست؟ امکن یخدا در زم ۀفیه خلک

 خدا و ۀفین علی بن ابی طالب خلیا !ه: ای مخلوقاتکد یآ یطرف خداوند عزوجل ندا م
 .)٢(است نیزم حجت او در

امبر قطع نشد یوب پیه: نعمت الھی بر اکاند  گفته اء الھی اھانت نموده ویانب بر و
علی  وب چه دشمنی بایه اکنجاست یولی سؤال ا(ر شد، کت علی را منیه والکنیمگر ا

م ماھی گرفتار شد چون کونس در شیذا حضرت کھ و )داشته، مگر او ھم ناصبی بوده!
 !!†قبل از او آدم وسف ویذا کھ و ،ت علی بودیر والکمن

ن رفته ین العابدیش زیه: عبدالله بن عمر پکرده کت یر خودش روایزی در تفسیحو
ن خاطر گرفتار ماھی یونس بن متی بدیه کای  گفته ن: تویه: ای فرزند حسکد یو پرس

بله، مادرت  گفت: توقف نمود!؟این مورد  او در ت جد تو بر او عرضه شد، ویه والکشد 
ه کی! دستور داد یگو ینم تو راست مکباور  من ھم نشان بده تاه ب :رد! گفتیبم

را باز  ساعت دستور داد تا چشم ما یکبعد از  ای ببندند! و مرا با پارچه ھای او و چشم
ھای  خدا قصهه را ب تو(زند!  یه موج مکم یا ھستیدر یکه ما در ساحل کم یدید نند،ک

 گفت: ابن عمر )نیشب را ببیکھزار 
 توه ن تا بکمی صبر ک گفت: ن!کم یخدا رھاه را ب سرور من خونم به گردنت! تو

سپس ماھی را  )نکش دندان م وکل محیبنازم به دل( ه من راستگو ھستم!کنشان بدھم 
ای ولی  )بفرمانم( – یکلب یکلب :گفت رون آورده ویا بیصدا زد! ماھی سرش را از در

ما ه ب :ونس ھستم سرور من! گفتیواب داد من ماھی جی ھستی؟ کتو  :خدا! گفت
ه مبعوث کامبری از آدم تا جدت یای سرور من، خداوند ھر پ :خبر بده، ماھی گفت
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ه قبول نموده کامبری یت را عرضه نموده است، ھر پیاھل بت شما یھا وال آن نموده بر
ا در حمل آن توقف نموده یرفته یه نپذکس کھر ده است ویبه سالمتی رس افته وینجات 

ذا کھ( شدن نوح!! غرق بت آدم ویمص بت گرفتار شده است، ویدل شده به مص ا دوی و
در  م ویافتادن ابراھ آتشبه  و) ه حافظه نداردکن دروغگو یکه غرق نشد، لکواال نوح 

ت مجعول یوال خاطر رده ھمه ب( اشتباه داود وب ویھای ا بتیمص وسف ویافتادن  چاه
ت یه والکبه او دستور داد  ونس را مبعوث نمود ویه خداوند کنیتا ا )بوده است

ه دمش باشد شاھد ولی الله ھم ماھی خواھد بود کرد! شاھد گربه ین را بپذیرالمؤمنیام
 ت وینست علوم اھل بیآری ا !)١(شھادت ماھی بندی و ن چشمیی باالتر از اکچه مدر

 ن ھمه اھانت ویه ماھی شھادت بدھد! آن ھم با اکع یان تشیت مدعیاسرار اھل ب
 .امبران معصوم الھییدرازی بر پ زبان
گفته است:  سه به علیکر البرھان از سلمان جعل نموده یتفس ۀبحرانی در مقدم و
 ۀلیه خداوند بوسکتو حجتی ھستی  )ذاکھ( وفان!ک ۀشتکت باد ای یفدا مادرم پدر و

سبب  وب ویتو داستان ا تو نجات داد، و ۀلیوسف را بوسی رفت، ویآدم را پذ ۀآن توب
دربارۀ  ه ابوعبداللهکنقل نموده  »معانی األخبار«از  و !!)٢(ر نعمت الھی بر او ھستیییتغ

جز  و )صعب مستصعب( باشد می نیسنگ و امر ما سخت« :ده شدهیپرس ÷علی ۀگفت
 رده باشد،کمان امتحان یرا به ا ه خداوند قلب اوکای  ا بندهیامبر یا پیھای مقرب  فرشته
 ه:کرد! جواب داد ینمی پذآن را 

 ریغ اء مرسل ویان انبیدر م مقرب وجود دارد، و ریغ ان فرشتگان مقرب ویدر م
 موضوع شما ر امتحان شده وجود دارد، ویغ منان امتحان شده وؤان میدر م مرسل! و

ن یست از ایسی نکآخر (رفتند، ینپذآن را  ه جز مقربانکرا به فرشتگان عرضه نمودند 
ت یاء با اھل بیانب ه وکه دشمنی مالئکند کسؤال  کمضح ذاب وکسان ینو شنامهینما

مؤمنان  بر ردند، وکقبول نآن را  ه جز مرسالنکاء عرضه شد یبرانب و )ست!!؟یدر چ
  !)٣(ردندکقبول نآن را  شدگان جز امتحان عرضه شد و

                                           
 .۳/۴۳۵تفسیر نورالثقلین  -١
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لماتی که: کاند  مال وقاحت نوشتهکه با یامبران آدم صلوات الله علیراجع به پدر پ و
اش را قبول نمود، سؤال  آن توبه ۀلیوسه ه بکافت نمود یه آدم از طرف پروردگارش درک

ه کدر صورتی . )١(بود) ش(ن یحس حسن و فاطمه و علی و و) ص(حق محمد ه او ب

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر  قَاَ� ﴿ ن بود:یلمات اکآن  :هک فرماید می ح قرآنیصر
َ
ٓ أ َر�ََّنا َظلَۡمَنا

شتن یگفتند: پروردگارا! ما به خو« ]۲۳ ألعراف:[ا ﴾٢٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�َا َوتَۡرَ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
 »م بود!یاران خواھکانینی، از زکنبخشی و بر ما رحم نم! و اگر ما را یردکستم 
ر یاری غکردند مگرکف یتحر ل ویح را تبدین حضرت مسیه دکت یحیان مسیا مدعیآ

 اند. ع انجام دادهیان تشیغلوھای مدع فات ویاز تحر
به آن  مخفی نموده وآن را  تب خودکه در کع یان تشیز مدعیفرآمک ۀدینست عقیا

ن یاو  ،کنند می ارکان )بعضا(آن را  ه نموده وین تقیان مسلمیدر ممان دارند، ولی یا
امام  امبران ویدگان الھی از آنجمله به سرور پیح آنھا به برگزیھای قب اھانت ھا و جسارت

 .باشد می صاء حضرت محمد یانب

 تیان به خود اهل بیعیاهانت ش
 درازی و زبانت علی از یا اھل بیو  امبریت پیت چه اھل بیحتی خود اھل ب

خباثت باطنی آنھا و پستی ضمائر آنھا  آنھا وھای  زشتی قلم ع ویان تشیھای مدع اھانت
ن یز ھمیت نیردند به اھل بکن یاء الھی توھیه به انبکھمچنان اند، جان سالم بدر نبرده

پدر  ۀبمثاب ه عموی رسول خدا وکعباس بن عبدالمطلب دربارۀ  را روا داشتند، ھا تھمت

ْ ﴿ ۀی: آگویند می اوست هُ  يَۡدُعوا ۡفعِهِ  ۥٓ لََمن َ�ُّ ۡقَرُب ِمن �َّ
َ
 ۡلَعِش�ُ ٱَوَ�ِۡئَس  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَ�ِۡئَس  ۦۚ أ

تر است; چه بد موال و یکانش از نفعش نزدیه زکخواند  سی را میکاو « ]۱۳ الحج:[ ﴾١٣
 نازل شده است! اودربارۀ  »اوری، و چه بد مونس و معاشری!ی

ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َ�َن ِ� َ�ِٰذهِ  َوَمن﴿ ۀیآ ن دویھمچن و
َ
ِ ٱأ َضلُّ َسبِيٗ�  �ِخَرة

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
أ

نا بوده است، در یدن چھره حق) نابین جھان (از دیه در اکسی کاما « ]۷۲[اإلسراء:  ﴾٧٢

ۡن  َوَ� ﴿ :ھود ۳۴ ۀیو آ .»نا و گمراھتر استیز نابیآخرت ن
َ
َردتُّ أ

َ
يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن أ

نَصَح لَُ�ۡم إِن َ�َن 
َ
ُ ٱأ ن ُ�ۡغوَِ�ُ�مۚۡ  �َّ

َ
ه) ھرگاه خدا بخواھد ک..اما چه سود « ﴾يُِر�ُد أ

                                           
 .۱/۲۷۰ابن بابویه قمی کتاب الخصال از  -١



 ٣٠٥  †ها به اهل بیت آن  فصل ششم: شیعیان و اهانت و خیانت

شما را (بخاطر گناھانتان) گمراه سازد، و من بخواھم شما را اندرز دھم، اندرز من 
 .)١(دانند یاو مدربارۀ  را »سودی به حالتان نخواھد داشت!

عنی عبدالله یدوست او  والی علی و سروران بنی ھاشم و امبر ویاما پسر عموھای پ
 بار :هکن گفته است یرالمؤمنی: امگویند می آندودربارۀ  داللهیبرادرش عب بن عباس و

را لعنت  )اند ه نوشتهیه در حاشکندالله چنایعب عنی عبدالله وی( فالن ا فالن ویخدا
ل یشان را دلیوری چشماک ور بگردان! وکشان یھا شان را مثل دلیھا رده و چشمک
 !)٢(شان بنمایھا وری دلک

ه کاند  ردهکقول علی طبق معمول جعل  علی از ل بن ابی طالب برادریعق ۀاما دربار
 بان من باشدیپشت د ویت نمایه مرا تقوکسی باقی نمانده کت من یاھل ب گفته است: از

ه در کحمزه  )ادتان رفتهینجا یا مورد قدرت او در سابق درشاخدار ھای  عجب دروغ(
ر یحق ل وینفر ذل ان دویم در شته شد، وکموته  روز جعفر در شته شد، وکروز احد 

ت یروا از قول محمد باقر زینی نیلکن را یه ھمیو شب !ام ل بازماندهیعق عنی عباس وی
عنی یسالم بودند د اإلیز جدین ه آندوکبود  هندال میذل ف ویان دو مرد ضعیرده: در مک

 .)٣(»لیعق عباس و
ت نبوت ھستند، یآل آندو از اھل ب ل ویعق ه عباس وکمشھور است  معروف و و
ت یه اھل بکرسول خدا سؤال شد  ه ازکرده است، کعی بدان اعتراف یه اربلی شکچنان

 .)٤(آل عباس ل ویآل عق آل جعفر و انند؟ گفت: آل علی وکیتو 

 صامبریان به فرزند پیعیاهانت ش
 امبر ویشمردن شأن پسر پ کوچکه ھدف از آن کاند  ت باطلی جعل نمودهیروا

ت مجعول یروا ۀخالص ، وباشد می نیاجمع شر او در مقابل نوه اش از فاطمهیتحق
ن بر یاش حس م بر زانوی چپ و نوهیرسول خدا نشسته و پسرش ابراھ ،هکنست یا

ل به او ید، جبرئیبوس میآن را  ن و گاھییگاھی اه کزانوی راست او قرار داشتند 
 یکن دو در ی: اگوید می تو سالم رسانده وه ت مرا فرستاده و بیسته و گفت: خداینگر
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امبر به یگری بنما! پین! و دومی فدای دکار یی از آندو را اختیکشوند!  یوقت جمع نم
ن یو جسارت مقارنه ب کیکرر یبه تعب(د الشھداء یه نمود، و به سیسته و گریم نگریابراھ

ه نمود و بعدا اظھار داشت یسته و گرینگر )فرزند علی و فرزند رسول الله را دقت بنما
شوم، اما مادر  یرد جز من در اندوه نمیم بمیه است، و اگر ابراھیم ماریه: مادر ابراھک

روح و خون و  ۀن فاطمه است و پدرش علی و او پسر عموی من است، و به منزلیحس
ن چه یاالن ا( شوند، ین میرد او و فاطمه اندوھگی، اگر فرزندش بمباشد می وشت منگ

ل را یبرئج )ه زنده بودن دو نفر برای خدا ھم سخت شده است!!کای است  هکمعر
ن نمودم و به مرگ او یم را فدای حسیل! ابراھیمخاطب قرار داده و گفت: ای جبرئ

  !)١(ن زنده بماندیراضی شدم تا حس

 صامبریان به دختران پیعیش اهانت

 و اند، ر شدهکاھانت نموده و پدری او را بر سه نفر از آنھا من صامبر یبه دختران پ
ن یمه دختر خوانده او بودند! حسن األکستند، بلیامبر نیه آنھا از پکاند  مدعی شده

امبر چھار دختر داشته است ولی با یپ :هک گویند می رخانؤه: مکعی مدعی است یش
الزھراء  ۀر فاطمیلی برای دختر بودن غیدل )قیبنازم به تحق( خییق در متون تاریتحق

 ص جه از شوھر او قبل از محمدیدختران خد ۀیه بقکنست یه روشن اکم، و بلیافتین
 ع را!یق در تشیدی معنای تحقیاالن فھم. )٢(اند بوده

 سان به خود علییعیاهانت ش
ه در مورد کی یادعاھا باتمام ھم )عیتشان یامام معصوم برحسب پندارمدع( سعلی

ذلت  به او نسبت ترس و ان قرار گرفته ویعیر شیتحق ه مورد اھانت ویمثل بق او دارند،
) س(رکه ابوبکوقتی اند  مدعی شده و اند، نی متھمش نمودهکیمس چارگی ویبه ب داده و

عت با یاز ب ر خالفتش شده وکعلی من د، ویعت مردم به اتمام رسیب د ویبه خالفت رس
 د وینمائ اش را باز امد خانهیرون نیسوی او برو، اگر به ر به قنفذ گفت: بکاو سرزد، ابوب

بدون  سوی او رفت، وه د، قنفذ ملعون بیاش را آتش بزن ند خانهکاگر بازھم امتناع 
ن آنھا کرش رفت لیبه طرف شمش ÷علی ارانش به خانه ھجوم آوردند، وی او و ۀاجاز

                                           
 وایضا مناقب شھر آشوب. ۵۹۳حیاة القلوب مجلسی ص  -١
 .۱/۲۷ دائرة المعارف اإلسالمیة الشیعیة -٢
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 رده وکر به او حمله یھا با شمش بعضی سته بودند، وکرا ش ریشمش گرفته واز او سبقت 
 میل ترسیعی علی را چقدر ذلیشنامه شیه نماکد ینیبب(سمانی بر گردن او انداختند یر

قنفذ ملعون با  و ه در نزد درب بود مانع شدند!ک ÷ن فاطمهیب ن او ویب و )کند می
ضربت قنفذ ملعون بر  )دانه( ھنوز آثاررد که فوت کوقتی  شالق به فاطمه زد، و

 ۀشنامین نمایه اکنیتا ا(ر بردند، کشان بسوی ابوبکشان کش بود، سپس علی را یبازو
گردنش بود  سمان ھنوز دریه رکعت یعلی قبل از ب:) دیگو یم ادامه داده و کمضح

مَّ إِنَّ  ۡ�نَ ٱ﴿ :خواند یه را مین آید، ای فرزند مادرم، ایشک یاد میفر
ُ
 ۡسَتۡضَعُفوِ� ٱ ۡلَقۡومَ ٱأ

ن گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان یفرزند مادرم! ا« ]۱۵۰[األعراف:  ﴾َوَ�ُدواْ َ�ۡقُتلُونَِ� 
 .)١(»شند ...کبود مرا ب یکردند; و نزدک

مقلدان جاھل  مردم ساده و ه بدان تجارت نموده وکعه یات شینست علی در جعلیا
نباره یدر ا خوار جلوه داده و شان ویخائف و پر ل ویذل وبند، علی را ترسو یبفر یرا م

 !زنند! یری او میدل شجاعت و گر سخن از قوت ویاز طرف د و اند، ھا جعل نموده افسانه
جبن نموده و از زبان  ی ویرا متھم به ترسو ه اوکتفا ننموده بلکن ھم ایبه ا

بر او  سرزنش نموده ورا  ه اوک اند جعل نموده لرم فاطمهکھمسرش دختر رسول ا
اری ننموده است! یبا فاطمه  که او در طلب فدکبه او طعنه زده، چرا  عصبانی شده، و

را مخفی  ن خودیان، فاطمه گفته است: چون جنیعیھای جعلی ش حسب بافته بر و
او  ان فاطمه ازیعیه بزعم شکنیا ! و)٢(را در خفا قرار دادی نمودی و چون متھم خود

ن یاز ا شتریب و. )٣(رده استکوت و نشستنش مالمت کرا بخاطر س او رتر بوده ویدل
را غصب  دختر او) س(بن خطاب  ه عمرکاند  شرمی مدعی شدهیب مال وقاحت وکبا

علی نتوانسته از  و )عمر باشند ن علی ویدوستی ب ر ازدواج وکه منکنیبرای ا( نموده
نی از قول یلک و )نیباالتر از ااھانتی  افتراء و چه اتھام و( ،ند!کر خودش دفاع تدخ

لھذا علی  و )٤(»ه غصب شدکآن فرجی بود «: گوید می هکت جعل نموده یابوعبدالله روا

                                           
 .۸۹و ۸۴دانند! ص  اسرار آل محمد میآن را  کتاب سلیم بن قیس که -١
 واالحنجاج از طبرسی. ۲۰۴و۲۰۳و حق الیقین از مجلسی ص  ۲۵۹األمالی از طوسی ص  -٢
 قسم اول. ۲۶أعیان الشیعة ص  -٣
 .۲/۱۴۱الفروع من الکافی  -٤
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لھذا  د، ویترس ین از او میکاورد، لیلثوم را به ازدواج عمر در بکخواست دخترش ام  ینم
 ؟ )پس چراغصب. ()١( ل خود نمود!کیعموی خود عباس را برای ازدواج و

رده و گفت: مرا کشنھاد شد رد یه به او پکامارت را وقتی  ه خالفت وک سعلی نیا و
ه کنیوفات عمر خالفت را فقط بخاطر ا بعد از قبل و د، ویگری را بجوئید د وینک رھا

ش به خاطر یطرف برا یکمی را از یت عظین شخصیند، چنکن کرا تر اجتھاد خود
 نگونه به او اھانتیگر ایو از طرف دخوانند  ینوحه م زنند و ینه میبی سیعوام فر

عامی قدرت  یکه مثل ک، کنند می مینگونه ترسیھای خود ا را با دروغ او ، وکنند می
، کند می ای استفاده لهیھر وس در راه آن از ، وباشد می لی بدنبال قدرتکطلب به ھرش

به  ،گذرد!! یز نمیفرزندانش ن ھمسر و نسب و حسب و ن راه از خانواده ویه حتی در اک
ن سرور اھل یتاب مورد اعتماد خود چگونه به اکه در کشرمانه آنھا دقت بنما یاھانت ب

 علی گوش به خبر شد، عتیر بکه با ابوبکه: وقتی کاند  جعل نموده رده وکت اھانت یب
ت شد کدر آنروز سا ست، ویسته نیه جز برای من شاکن اسمی است یده و گفت: ایرس

بدر  در را برداشته و إنیحس حسن و ھا السالم ویفاطمه علد، یه شب رسکوقتی 
از آنھا  رد، وک یرا به خاطر خدا طلب م دام از اصحاب رسول خدا رفته و حق خودکھر
 !)٢(ردکی نکمکس کچیه ھکد یطلب می کمک

ش را بر یھا بچه ه زن وکه به او افترا بزنند کن است کن ممیا اھانتی بزرگتر از ایآ
را به  او زند تا بر او رحم نموده و یرده و در مکی یمنزل گداه منزل ب خری نشانده و

 ه: کدوباره اضافه نموده  ر و زشتی! ویخالفت برسانند! چه دروغ حق
م او متفق شدند یتعظ ر وکبه نفع ابوب ردند وکن کمکد مردم به او یعلی وقتی د

دقت  کنند می میه از علی ترسکری یحق ر پست وین تصویبه ا، )٣(ن شدینش خانه
  .کنند می ھمه از او دوری ر شده ویه چگونه از طرف مردم تحقکد یبفرمائ

تاب خودش در ضمن کاز افتراء را در  ت پرین روایعی ایه محدث شیابن بابو
ھا  این بوده و چگونه که عوان و انصار علی اندکرده است کای طوالنی نقل  افسانه

ه یعل در مقابل مردم بر علنا و و اند، را رد نموده خالفتش ر موضع گرفته وکه ابوبیبرعل
ده یشکرھای یدند با شمشین خبر را شنیر اکاران ابوبیه کوقتی  و اند، زده یاو حرف م

                                           
 .۲۷۷حدیقة الشیعة از مقدس اردبیلی ص  -١
 .۸۳و ۸۲ن قیس ص کتاب سلیم ب -٢
 .۸۳کتاب سلیم بن قیس ص  -٣
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را بر سرتان  رھاین شمشید اینطوری حرف بزنیخدا قسم اگر دوباره اه ب :گفتند آمده! و
 ت شدند! وکسا خود نشسته وھای  اران علی در منزلیم آورد، بعد از آن یفرود خواھ

  !)١(حرف نزدند
 رده وکری یگ عت علی ھم خردهیطب مزاج و گر با تمام وقاحت حتی ازیاز طرف د و

 ر ویفق ۀاز خانواد« اند! بجوئی نمودهیفقر ع را بخاطر افالس و او به او اھانت نموده و
 کرا سب گران پرورش دادند تا بار خرج اویفرزندانش را د ۀه ھمکزی بود یناچ
  !)٢(»ندینما

رد فاطمه کشنھاد یه پدر فاطمه، علی را برای ازدواج با او پکن خاطر وقتی یبد و
انه یرا به ازدواج علی درآورد، مخف خواست او )صرسول الله(ه کوقتی « رد!کقبول ن

ن زنان یکگفت: ای رسول خدا رأی رأی شما است، ل )فاطمه(ان گذاشت، یبا او در م
ھای  تفک می بزرگ و بازوھای طوالنی وکاو دارای ش :هک گویند می اوش راجع به یقر

ش یتف شتر ماده! و دندان ھاکش مثل یھا تفکله طاس و چشم بزرگ، کضخم و و
 .)٣(»ه مالی ھم نداردکرون آمده است یب

حتی بعد از ازدواج از علی راضی  له فاطمهکاند  ردهکافی جعل کتی در یروا و
ه رسول کنیبعد از ا«، افیکت جعلی ین ھم روایرفته است! ایرا نپذ از ته دل او نبوده و

د! سبب یه دیحالت گر را در ش او رفت، اویفاطمه را به ازدواج علی در آورد پ صخدا
را به ازدواج او  بود تو یان اھل من بھتر از او میبخدا اگر در م :گفت ا شد، ویه را جویگر

را به ازدواج او در  ه خدا توکام بل اوردهیدر نرا به ازدواج او  آوردم من تو یدر نم
 .)٤(»آورده!
ارت یزه م بیا برویب :ده گفتیبه بر ص ه: رسول خداک کند می ده نقلیأربلی از بر و

شد، از او  کش پر از اشیھا ده و چشمیم پدرش را دیرفت وش ایه پکفاطمه! وقتی 
 و( اد،یاندوه ز فراوان و غم ! وکمبود خوراکنی؟ گفت: ک یه مید دخترم چرا گریپرس

                                           
 .۲/۴۶۵کتاب الخصال از قمی  -١
 .۲۶مقاتل الطالبیین از ابوالفرج اصفھانی ص  -٢
 .۲/۳۳۶تفسیر قمی  -٣
 الفروع من الکافی. -٤
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مرضم  اد ویفقرم ز ه غم من طوالنی وکخدا قسم ه : بگوید می )گرییت جعلی دیدر روا
 .)١(»طوالنی شده است!

نست یا زنند، و ینه میت علی را به سیه سنگ والکع یان تشیھا ھستند مدع نیا
امبران یپ ۀیبق از خود رسول خدا و رسول خدا و ۀه از صحابکسانی کروش آنھا، آری از 

ی شعور کن فقط اندیکتوان داشت، ل یگری نمید انتظاراند  ردهکالھی آنھمه جسارت 
ن یا چنیآ را نخورد، آنھا ۀگان ھای بچه شینما خوانی و ب روضهیه انسان فرکافی است ک
تش را بجا خواھند یاھل ب احترام علی و کنند می امبران الھی اھانتیه به پکسانی ک

 آورد؟
 امبر ویھم پ ق خودشان است ھم علی ویه الکر یحق ت خرافی و پست ویوار یکدر 

لحاف  یکرسول خدا « :گویند می را مورد اھانت قرار داده و لشهیھم ھمسرش عا
لحاف  د ویخواب یشه میعا ن علی ویب صرسول خدا عائشه با او بود، و شتر نداشت ویب

شد، با دست خودش لحاف  یدار میدر شب ب صه رسول خداکگری نداشتند، وقتی ید
 .)٢(!»گذاشت یشه میعا ن خود ویرا ب

م الشأن یامبر عظیپ یکاز ھا  این این وجود دارد؟ آیتر از ا ا اھانتی بزرگتر و پستیآ
لواط  ھای جنس و ن حوزهیه در اکانسان پستی مثل خودشان  یکا از یزنند  یحرف م

 ت شده است، لعنھم اللهیترب
آن  ن ھم وجود دارد، ویرتر از ایحق ھای بزرگتر و ع اھانتیان تشیتب مدعکآری در 

ش او بودند، گفت: یعمر پ ر وکابوب امبر آمده ویعلی در نزد پ :هکاند  ردهکت یه رواکنیا
زانوی  ی جز روی زانوی من ویعائشه نشستم! عائشه به او گفت: جا امبر وین پیمن ب

 آرام باش عائشه! :امبر گفتیردی؟ پکدا نیپ ص رسول خدا
عنی ی( نجایه اکرد کبه او اشاره  صافت، رسول خدایی نیجا علی آمد و گریبار د و

ن یب و آمد ÷ده بود، علییی پوشیستاده و عبایعائشه پشت سر او ا و )به پشت سرش
ی جز در دامن یبرای مقعدت جا :امبر نشست، عائشه عصبانی شده و گفتیعائشه و پ

ت یبرادرم مرا اذدربارۀ  راءیای حم :گفت خدا عصبانی شده وردی؟ رسول کدا نیمن پ

                                           
 .۱۵۰-۱/۱۴۹کشف الغمة  -١
 .۲۲۱کتاب سلیم بن قیس ص  -٢
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وثی ین دیرت ایغ دام نامرد بیکان دارند؟ یعیه شکنست اسرار آل محمد یا ای! آ)١(نکن
دام کد؟ ین بگویدامن اسالم چنکور و پایامبر غیه برای پکپسندد  را برای خود می

 ھا نموده است؟ ن جسارتیدشمن علنی اسالم چن
ن شد، باز ھم از اھانت یرالمؤمنیام د ویه علی به خالفت رسکگر وقتی ید از طرف و

 وتاھی نموده وکمختلف ھای  رفت به بھانه یه به جنگی مکوقتی  نداشته و او دست بر
 ھا و بارھا در جنگ ، وباشد می ھا انتین خیخ پر از ایتب تارک دند، ویتراش یعذرھا م

ن یبد گذاشتند، و یرا تنھا م ه اش بودند اوکمعرار یھا آتش ب نیه خود ھمکی یھا فتنه
در دام  البته آنھا ھنوز منحرف نشده و( انشیعیده و به شیشکاد یه فرکسبب بود 

 گفت:  یم) فتاده بودندین -ونیافراط-ُغالت ه ویسبأ
 د، ویظ نمودیام را پر از غ نهیس د، وینمود کشد، دلم را پر از چرکرا ب خدا شما«

 :گوید می شیه قرکنید، تا ایردکر مرا با نافرمانی نامردی خراب کف و د،یندکنفس مرا 
ه کسی کتجربه است،....آری  جنگ بی ن دریکفرزند ابو طالب مرد شجاعی است ل

 .)٢(»ی نداردیفرمانش برده نشود رأ
، البته باشد می انشیعیاز ش سشاھد خون دلی علی ۀھای متعدد نھج البالغ خطبه

-ُغالت ه ھمگی افراطی وکع یان تشین مدعیوندی با ایچ پیھان بزرگوار یعیآن ش
 باشند ندارند. یم -ونیافراط

 لان به فاطمهیعیاهانت ش
ز اھانت یزنان بھشت ن سرور ھمسر علی و ن ویمادر حسن به دختر رسول خدا و

زن عامی و عادی مسلمان سر زدنش  یکه از کاند  ی نسبت دادهیزھایبه او چ نموده و
شه بر علی عصبانی بوده، و در ھر موردی از یه ھمکاند  او را متھم نموده زشت است، و

شابوری یر، و محدث آنھا ابن قتال نیارھای خکرد، حتی در ک یت میاکاو به پدرش ش
فروخته و آن را  رد! علیکبرای علی باغی درست  صه رسول خداک کند می تیروا
درھم برای خودش  یکم نمود، و ینه تقسیچارگان مدین فقراء و بیبآن را  پول ۀھم

  .باقی نگذاشت

                                           
 .۱۷۹کتاب سلیم بن قیس العامری ص  -١
 .۷۱-۷۰البالغه ص نھج  -٢
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آباد آن را  ه پدرمکبه او گفت: پسر عمو باغی  ÷ه به منزل آمد فاطمهک یوقت
 رده بود فروختی؟ک

 جاست؟کنده، فاطمه گفت: پول آن یمتی بھتر از آن در حال و آیعلی گفت: بله با ق
ل یرا ذل ردن خودک سؤالردم با که شرم کی دادم یھا به چشمآن را  علی گفت: پول

 د. ینما
د تو ھم مثل یمن گرسنه ھستند، و بدون ترد ۀدو بچ ام، و فاطمه گفت: من گرسنه

ای از لباس علی را گرفته و  درھم ھم نگذاشتی؟ و گوشه یکما گرسنه ھستی، برای ما 
تو پدرم  ن من وینه بخدا قسم، ب :ن، فاطمه گفتک د. علی گفت: فاطمه مرا رھایشک
 رساند! و یخدا به تو سالم م :نازل شده و گفت ص ل بر رسول خدایبرئجباشد! م کح

به فاطمه بگو: تو حق نداری دست به  از طرف من به علی سالم برسان! و :گوید می
 رسول و ه ھم مسخره خدا وکان علوی یمدع ۀشنامین ھم نمایب اوخ(! )١(علی بزنی

  )ن استید
با آنھا  و«رفته  بعمر  ر وکش ابوبیه پکاند  اتھام زده ل ھم به فاطمه باز و

ه مردم در دور کخواسته  یرا م کفد ده ویشک یاد میان مردم فریدر م مشاجره نموده و
ر کبار ابوبیک و .)٣(»دهیشکاش را  قهی ز شده ویبا عمر گالو«بار یک! )٢(»اند او جمع شده

ام  قهی رده وکم را باز یموھااگر دست از علی برنداری من « گفته است: رده وکد یرا تھد
را آتش زده، و خود او را  ه خانه اوکنیر شده تا ایبا خلفاء ھم درگ ! و)٤(»کنم می را پاره

ن نموده است! و بخاطر یت ھم سقط جنینھا اند و او در ستهکش را شیھم زده و پھلو
ن یبرای ھمه یام فاطمیران ایعی ایه االن نظام شک )٥(ا رفتیھا ھم از دن ن ضربهیا
 ه گذاشته است!ینام فاطمه ھا ب اوهی

ن یا ھمسران خودشان چنینی و ین برای ھمسر خمیه و تجار دین ساحران سفیا ایآ
تب ک مبنای زیست ن خرافات عقلیی را قبول دارند؟ البته امثال ایھا ھا و سفاھت حقارت

 ست.ینجا نیل آن در ایه جای تفصکعی است یر شکو ف
                                           

 .۱/۱۲۵روضة الواعظین  -١
 .۲۵۳کتاب سلیم بن قیس ص  -٢
 أصول الکافی. -٣
 .۸/۲۳۸و الروضة من الکافی  ۲/۶۷تفسیر العیاشی  -٤
 .۸۵-۸۴کتاب سلیم بن قیس ص  -٥
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 بحسن بن علیان به یعیاهانت ش
عه مثل امام حسن بن علی ساالر اھل بھشت مورد اھانت قرار یان شیم س درکچیھ

فاطمه و.. در لباس دوستی آن ھمه  محمد و ه به علی وکنینگرفته است، بعد از ا
ه صد ک( هیان اولیعیه شکنید، بعد از ایھا را روا داشتند نوبت حسن مجتبی رس اھانت

ی مثل امامت یھا نبوده و ھنوز به بدعت -ونیافراط- ُغالتان بعدی از یعیالبته مثل ش
، او را بخالفت رساندند، )شان ساخته بود معتقد نبودندیه ابن سبأ براکت و... یو وال

سته نموده کز مثل پدرش سر شیردند او را نکه پدرش را جگر خون کدرست ھمانطور 
انت و یز به او خیاز او ن شتریز برداشتند، و مثل پدرش و حتی بیاو ن کمکو دست از 

 ردند.کاھانت 
 :گوید می عییرخ شؤعقوبی می
دالله یبعد از آن عب تی چھار ماه صبر نمود ویدر روا حسن بعد از پدرش دو ماه و«

 یکه یه روانه نمود، معاویبن عباس را ھمراه با دوازده ھزار نفر برای جنگ با معاو
او ھم ھمراه با ھشت ھزار نفر از  ودالله بن عباس فرستاد یون درھم برای عبیمل
 عبدالله بن شعبه و ره بن شعبه ویه مغیمعاو وست، ویپ )هیمعاو( انش به اویرکلش

ه کآنھا در مدائن  م را بسوی حسن فرستاد، وکعبدالرحمن بن ام ح عبدالله بن عامر و
ان مردم یدر م ش او خارج شده ویدند، سپس از پیش او رسیمه زده بود پیحسن خ

فتنه  را حفظ نمود! و )مسلمانان(امبر خون یفرزند پ ۀلیه خداوند بوسکالن نمودند اع
در  مضطرب شده و )حسن(ر کرفت، لشیاو صلح را پذ ن رفته، ویاز ب آرام شده و

ردند، کش را تاراج یھا مهیخ رده وکلھذا به حسن حمله  ردند، وکد نیصداقت آنھا ترد
ه به کرفت، اما جراح بن سنان اسدی  »ساباطمظلم «بسوی  حسن سوار اسبش شده و

ش جراح گرفته ین او ریکش را زخمی نمود، لیزانو رد وکن نشسته بود به او حمله یمک
 ست،کش ج نموده وکگردنش را  و

 زخمش شدت گرفت و و رد،یکزی میدا خونریه شدکحسن به مدائن حمل شده  و
ه حسن ب ارھا غلبه نمود، وکبر  د ویرسه به عراق یمعاو نده شدند، وکمردم از دور او پرا
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ارانش ھم از ی ه قدرتی ندارد ویه در مقابل معاوکد یه حسن دکشدت زخمی بود، وقتی 
 .)١(»ه صلح نمودیبا معاواند  نده شدهکگرد او پرا

ه یبعد از اتفاق خود با معاو ÷حسن ،هکتاب خود آورده کعی در یمسعودی ش
دم ید یفه! من اگر از شما فقط سه خصلت را نموکسخنرانی نموده و گفته: ای اھل 

د، و یردکمه مرا غارت ید، و خیشتکه پدر مرا کنیافی بود، اکبرای نگرانی و تعجبم 
 د. یع باشید و مطیردم بشنوکعت یه بید، من با معاویردکارد زخمی کمم را با کش

را  ه اویاساسه کمه او ھجوم آوده بودند یان او بودند به خیعیه از شکوفه کو اھل 
انت آنھا یه از خکرده بودند، وقتی کم او ضربت وارد کبا خنجر به ش رده وکغارت 

 .ه تن دادیمطمئن شد به صلح با معاو
ش را تاراج یھا هیاساس مه او ھجوم آورده ویبه خ«ه: کو به او اھانت نموده تا حدی 

سپس عبدالرحمن بن عبدالله جعال  ر برداشتند، ویش را از زیحتی جانماز رده وک
رش ین با شمشیه حسکنیرا از گردنش برداشت، تا ا رده و رداء اوکازدی به او حمله 

 .)٢(»ن نشستیزم بدون رداء بر
ه گوشتش پاره کزانوی او وارد نمود  بر شخصی از بنی اسد جراح بن سنان ضربتی«

در آنجا مشغول  ل شد...وحسن با تختی به مدائن حم د، .. ویبه استخوان رس شده و
اتبه که میانه با معاویای از سران قبائل مخف ان عدهین میدر ا معالجه زخمش شد، و

                                           
کشند بگویند که: حسن با  البته مؤرخان و مبلغان شیعی خجالت می ۲/۲۱۵تاریخ الیعقوبی  -١

برند که ھم عقل و ھم اندیشه از آن شرم  رکیکی پناه میھای  بیعت نمود، و به تأویل معاویه صلح و
گویند: صلح کرده نه بیعت، و تسلیم امارت و خالفت معاویه نشده است!  دارد، و لھذا ھمیشه می

لیکن این روایت از خود شیعیان را که اعترافی روشن است و برای اھل انصاف کافی است، توجه 
کند که: معاویه به حسن بن  : کشی که از علماء بزرگ شیعه در رجال است روایت میبفرمائید

نوشت که تو و حسین و یاران علی بیائید، و قیس بن سعد بن عباده انصاری ھمراه با  ÷علی
آنھا خارج شده و به شام آمدند، و معاویه که سخنرانان ھم برایشان مھیا کرده بود به آنھا اجازه 

گفت: ای حسن بلند شو و بیعت کن بلند شد و بیعت کرد، سپس به حسین گفت:  ورود داد، و
بلند شو و بیعت کن، بلند شد و بیعت کرد، سپس به قیس گفت: بلند شو و بیعت کن، به طرف 

دانست) نگاه کرد، و منتظر دستور  (بجای حسن که شدت انکار او را راجع به صلح می ÷حسین
ین) امام من است، و در روایتی حسن بسوی او بلند شد و گفت: او بود، گفت: ای قیس او (حس

 .۱۰۲ای قیس بیعت کن و بیعت کرد. رجال الکشی ص 
 .۱۹۰اإلرشاد: مفید ص  -٢
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ت که بسرعت بسوی آنھا حرکاز او خواستند  را از او اعالن نموده و اطاعت خود رده وک
ل یا به او تحوی ا ترور وی را حسن انشیرکشدن لش یکه با نزدکوعده دادند  ند، وک

ت یش از سوء نیش از پید، پس حسن بین حرف به گوشش رسیا ÷نیحس بدھند، و
 مال و رش نموده ویفکت ه به او ناسزا گفته وکنیوفائی آنھا مطمئن شد، مخصوصا ایو ب

 .)١(خونش را حالل نمودند
شـی از کدادنـد، یرا آزار م ز اویـبـا زبـان ن کردنـد می تیرا اذ ه با دست اوکھمچنان

 :گوید می هک کند می ابوجعفر نقل
ش نشسـته یه بر سوارکلی یان بن ابی لیه اسمش سفک ÷فردی از اصحاب حسن

ل یـتـو ای ذل سـالم بـر :اط منزلش پنھان بود، به اوگفتیه در حکش حسن آمد یبود پ
ت امـت را از دوش یی؟ گفت: مسئولیگویجا مکنرا از یه اکد یمؤمنان، حسن پرس ۀنندک

 ومـتکقـرآن ح ه بـدون دسـتور خـدا وکـن طاغوت دادی یبه اآن را  خود برداشتی و
 .)٢(کند می

ان پدرش چه یعیان او و شیعیه شکح داده یح توضیصر لی روشن ویو خود حسن خ
 :فرماید می ردند وکاو به ھایی  اھانت

م بھتر است، یان ما ھستند برایعیه بزعم خود شکھا  این ه ازیآری بخدا قسم معاو
رم یمان بگیه عھد و پیردند، والله! اگر از معاوکمال مرا تاراج  شند، وکخواستند مرا بیم

امان قرار بدھم بھتر است از  را در امن و خود ۀخانواد تا خون خود را حفظ نموده و
ه یع شوند، بخدا قسم اگر با معاویتم ضایاھل ب ام و خانواده شند وکمرا بھا  این هکنیا
عزت با او صلح  دادند، والله من با یل او میتحو گردن مرا گرفته وھا  این دمیجنگ یم
ه کمن منت بگذارد  ه برکنیا ای شد، وکمرا ب ر او بوده ویه من اسکن است ینم بھتر از اک

 ! )٣(بنی ھاشم طعنه بزند بر ما )و فرزندانش( هیا ھست معاویتا دن
حتی فتـوای  امامت را از نسل او برداشتند! و انش به او اھانت نموده ویعیبازھم ش و

 ردند.کند سلفا صادر کی بین ادعایه چنکسی از فرزندانش را کفر ھرک

 بن بن علییان به حسیعیاهانت ش

                                           
 .۱۶۲والفصول المھمة فی تعریف األئمة ص  ۱۹۰واإلرشاد ص  ۵۴۱و ۵۴۰کشف الغمة ص  -١
 .۱۰۳رجال الکشی ص  -٢
 .۱۰۳رجال الکشی ص  -٣
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مادر و پدرش نبود،  از برادر و ان بھتریعیدر نزد ش زین نیحتی شانس حضرت حس
ن یکخوانند ل یش نوحه مینه زده و برایس ه بر او نموده وکافراط ظاھری  باتمام غلو و

 ه:کاند  ت جعل نمودهیروا و اند، ھا نموده ھم در گفتار به او اھانت عمل و ھم در
را رد نمـود،  والدت او ۀمژد راھت داشت، و چند بارکاز حامله شدن او  لفاطمه 

راھـت کفاطمـه بـا  رد، ویخواست بپذیرا نم والدت او ۀز مژدین ص حتی رسول خدا و
ر نخـورد، ین از مادرش شـیه حسکراھت مادر او بود کن یبه خاطر ا رد، وکوضع حمل 

 ه: ک کند می نی از جعفر نقلیلکعنی یعه یث شیتاب حدکن یمھمتر
ا خواھد آورد یدنه ای ب بچه ‘آمده و گفت: فاطمه ص ش رسول خدایل پیجبرائ

ه فاطمه به او حامله شـد از حمـل کشت، و وقتی که امت تو بعد از تو او را خواھد که ک
  گفت: ÷راھت داشت، سپس ابوعبداللهکد یرا زائ ه اوکراھت داشت، و وقتی کاو 

ن یاو بد ن ازیکد، لیایاو بدش ب اورد و ازیا بیه نوزادی بدنکد یا دهیا مادری ندیدر دن
 ۀسور ۱۵ ۀیآ :هکگفت  شته خواھد شد، وکه او کدانست  یه مکخاطر بدش آمد 

ۡيَنا﴿ احقاف: �َ�ٰنَ ٱ َوَوصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
ۖ َ�َلَۡتُه أ يۡهِ إِۡحَ�ًٰنا ۖ  ۥبَِ�ِٰ�َ ما به « ﴾ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها

ند، مادرش او را با ناراحتی حمل کی یکمادرش ن و ه به پدرکم یردکه یانسان توص
  !)١(او نازل شده استدربارۀ  »گذارد ن مییند و با ناراحتی بر زمک می

 ن؟یاھانتی بزرگتر از ا چه دروغ و
امبر انگشت ابھام یرفت، پیگری را نپذیچ زن دینه از ھ ر فاطمه وین نه شیحس«
  !!)٢(»خورد یر میدو تا سه روز ش ۀاو به انذاز گذاشته و را در دھان او خود
رخان ؤم ۀبرادر او بود، ھم ز درست مثل رفتارشان با پدر ویان با او نیعیرفتار ش و

ت جعل یوفه رواکدربارۀ  هکعه بود یز شکه مرکوفه که اھل کاند  ر شدهکعه متذیش
شھرھا عرضه  ھا و وهک ن ویزم ھا و ت ما به آسمانیوال« :ه جعفر گفته استکاند  نموده

اند  آن جعل نمودهدربارۀ  هکای  وفهک، ھمان )٣(»رفتینپذآن را  سیکوفه کاھل  شد جز
 ه:ک

                                           
 باب مولد الحسین. ۱/۴۶۴الکافی کتاب الحجة  األصول من -١
 .۴۶۵ایضا ص  -٢
 بصائر الدرجات از صفار جزء دوم باب دھم. -٣
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تون وطور یوالز نیرده است، والتکرا انتخاب  ھا چھار شھر ان شھریخداوند از م«
وفه کناء یطورس ت المقدس ویتون بینه است زین مدین، تیھذا البلد االم ن وینیس

  !)١(»ه استکن میمبلداأل است و
 ه: کن نوشتند ینامه به حس ۱۵۰وفه حدود کن یاز ھم

ن یرالمؤمنیام ان پدرشیعیش ن ویان حسیعیم، از طرف شیبسم الله الرحمن الرح«
ن بن علی، سالم خداوند بر تو باد، اما بعد، ھمانا ین حسیرالمؤمنیطالب به امیعلی بن اب

ن، ای کن، شتاب کچ نظری ندارند، شتاب یبدون شما ھ مردم منتظر شما ھستند، و
 .)٢(»الله ةم ورحمیکفرزند رسول خدا، والسالم عل

ه کـا یـده، اگر خواستی بیھا رس ثمره ھا سبز شده، و اما بعد: باغ«گر: یودر نامه ای د
 .)٣(»والسالم .باشد می ای در خدمتت سربازان آماده

ل یش مسلم بن عقیعمو د، پسریرس یقاصدھا، پشت سرھم به او م ھا و ه نامهکوقتی 
ه با او یبا گر در دور او جمع شده، و ر ویھا بسوی او سراز وفیکرا بسوی آنھا روانه نمود،

 .)٤(ردک یتعدادشان از ھجده ھزار نفر تجاوز م عت نمودند، ویب
رزن داری ینجا صد ھزارشمشـیدرا تو« ل به او نوشت:یچندی مسلم بن عق بعد از و

در جوابشان نوشت: من در ھشـتم ذی حجـه روز  ÷پس حسن. )٥(»روا مدار ریتأخ و
د یار خود آمـاده باشـکد در یقاصدم رس اگر و کنم می تکه حرکطرف شما از مه ه بیترو

 .)٦(»میآ یزودی مه ه من بک
اور یچ یل بدون ھیمسلم بن عق و ارھا دگرگون شد،کعه ینه شیریطبق عادت دن یکل

وفه با کاد در یر ابن زکلش د وین رسیه خبر وفاتش به حسکشته شد، وقتی کی کمک و
ثنای خداوند گفت:  بعد از حمد و رداء خارج شد و لنگ و ن وینعل یکاو روبرو شد، با 
ه ما امام کا یه بطرف ما بکد یھای شما رس نامهه کنیامدم تا ایش شما نیای مردم: من پ

                                           
 ۲۲۳مقدمه البرھان ص  -١
 .۱۸۲الفصول المھمة فی معرفة أحوال األئمة ص  ۲۰۳اإلرشادص  ۲/۳۲کشف الغمة  -٢
 .۲۲۳و أعالم الوری از طبرسی ص  ۲۰۳اإلرشاد: مفید ص  -٣
 .۲۲۰و ۲۰۵اإلرشاد: از مفید ص  -٤
 .۲۲۰اإلرشاد ص  -٥
 .۲۲۰اإلرشاد ص  -٦
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د، اگر شما برسر حرفتان یت جمع نمایھدا را بر حق و تو ما ۀلید خدا بوسیشا م، تایندار
ن یاگر ا و د،ید بمن بدھیئن نمامه مرا مطکثاق خود یم ام، از عھد و د من آمدهیھست

 .)١(ام ه از آنجا آمدهکردم گ یی برمیجاه ب دیاز آمدن من ناخشنود ھست د وینکرا ن ارک
 ردند،کم یرا بدست دشمنش تسل او از او روی گردانده و را تنھا گذاشته و سپس او

ن حرفی یا د، ویدوستانش شربت شھادت نوش با تنی چند از خانواده و ه تنھا وکنیتا ا
 عی متعصبین شیم، محسن األکنند می گران بدان اعترافیان قبل از دیعیه شکاست 

 :نویسد می
 بـر انت نمـوده ویولی به او خ ردند،کعت ین بیاھل عراق با حس از نفر ست ھزاریب«

 .)٢(»ردندکخروج  او
 رده وکش اھانت یھا و بچه به ھمسر رده وکاش را تاراج  مهیخ«: نویسد می عقوبیی و
 زاری ون ویوفه شکوفه شدند، زنان که آنھا داخل کوقتی  وفه بردند، وکرا به  آنھا
را  سی ماک چه پس کنند می ونیبرای ما شھا  این ن گفت:ی، علی بن حسکردند می

  !؟)٣(»شتک
 نست رفتار ویا رام، وکت یآنھا ھستند اھل ب رفتارشان و ان ویعیھا ھستند ش نیا

 زنند، و ینه میرا به س ت آنھایوال ه سنگ محبت وکتی یع با اھل بیان تشیردار مدعک
 .باشد می عاقل منصف و ۀخوانندبا این مورد  قضاوت در

 تیاهل ب ۀیان به بقیعیاهانت ش
گستاخی  جسارت و ذاء ویا ز از اھانت ویت نبی نیاھل ب ت علی ویاھل ب ۀیحتی بق

 رده وکام ین قیه برای انتقام خون حسکی یاند، و ھمه آنھا افتهیع نجات نیان تشیمدع
ر از ھشت یالبته غ( اند، زعامت نموده ا ادعاء رھبری وی ومت بوده وکح م وکا دنبال حی

ر از یغ(ھا  این چه اند، ان واقع شدهیعیق شیتفس ر ویفکھمگی مورد ت )نینفر از آل حس
ه پسر کفه یا فرزندان علی، مثل محمد بن حنین باشند یاز فرزندان حس )ھشت نفر

بن  عبدالله ی ویحیفرزندش  ن وین العابدید بن زیز ا فرزندش ھاشم وی علی است و

                                           
 .۲۲۴اإلرشاد ص  -١
 .۳۴أعیان الشیعة قسمت اول ص -٢
 .۲۳۵ص ۱تاریخ الیعقوبی ج -٣
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دو  م ویبرادرش ابراھ و ۀکیفرزندش محمد ملقب به نفس الز محض بن حسن مثنی و
ی یحی ن بن علی ویعنی حسیحسن مثنی  ۀدو نو محمد، و عنی افطح ویفرزند جعفر 

عنی یفرزند علی النقی  م، ویابراھ د ویعنی زیاظم کدو فرزند موسی  بن عبدالله، و
ه اصفھانی در کھا  طالبی ھا و ار ھستند از علوییار بسیه بسکگران، ید جعفر بن علی و

ن فرزندان جعفر بن ابی طالب یھمچن رده است، وکر کرا ذ آنھا »ينيمقاتل الطالب«تاب ک
 ه به اعتراف خودشان ازکان یه از عباسکسانی ک ۀذا ھمکھ ل بن ابی طالب، ویعق و

را ھا  این را، ھمه مصر )١(انین فاطمیھم چن امبر ھستند، ویت و پسرعموھای پیاھل ب
 :ۀیآدربارۀ  ه: ازکاند  از زبان امام باقر جعل نمودهاین مورد  اتی دریروا اند، ر نمودهیفکت

ِينَ ٱتََرى  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ َوَ�ۡومَ ﴿ ِ ٱَكَذبُواْ َ�َ  �َّ َّ�  ۚ ةٌ ۡسَودَّ امت یدر روز ق« ]۶۰الزمر: [ ﴾وُُجوُهُهم مُّ
 ده شد، گفت:یپرس »اه خواھد شدیشان سیھا خدا دروغ بستند صورت ه برکسانی را ک

دم، حتی اگر او علوی ید: پرسیامام است، گو :گوید می ستیه امام نکسی است کدربارۀ 
 ÷دم: حتی اگر از فرزندان علییپرس :گوید می حتی اگر علوی باشد، :باشد؟ گفت
ی علوی حتی اگر فاطم )تی از جعفربن باقریدر روا و(حتی اگر ھم باشد،  :باشد؟ گفت

 .)٢(باشد
به آن نباشد  ۀستیشا ند وکه ادعاء امامت کسی که: کاند  ردهکت جعل یز رواین و

 .)٣(افر استک
ھم از نظر ھا  این نھم موھوم، ه لقب امام به آنھا دادند، وکن یحس ۀیاما ھشت ذر

آنھا ھم سخت دربارۀ  اند، ان خود نبودهینیشیمتر از پکان یعیر از طرف شیتصغ ر ویتحق
ه کاند  ی زدهیھا ده، و تھمتیبرآنھا خند سته نموده وکرا ھم سرش آنھا رده وکجسارت 

 مبری ھستند. کآنھا بدون ش

 بنیان به علی بن حسیعیاهانت ش

                                           
 باشند بازھم از طرف شیعیان مخصوصاً  شیعه می -افراطیون-با وجودیکه فاطمیان خود از ُغالت  -١

و برادرش مرتضی مورد تکفیر قرار گرفتند. النجوم الزاھرة فی  نویسنده نھج البالغه شریف رضی
 .۲۳۰و ۴/۲۲۹ملوک مصر والقاھرة از جمال الدین اتابکی 

 .۱/۳۷۲أصول الکافی  -٢
 .۱/۳۷۲أصول الکافی  -٣
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مطـاع بعـد از پـدرش  را امام مقتدی و ه اوکن ین العابدین ملقب به زیعلی بن حس
ت یـبه عبود عادی ھم ترسوتر بود، و مردم عامی واز  ه اوکاند  بر او افترا زده دانند، ویم
 رده است! کد اعتراف یزی

 ه:ک کند می ت جعلین محمد باقر رواین العابدیافی از زک
ش یی از افراد قریکنه شد، قاصدی به یه قصد حج داشت داخل مدکه ید بن معاویزی

بخواھم  اگر ومن ھستی  ۀه تو بندکنی ک یا اعتراف میه آکاز او سؤال نمود  فرستاد و
د نه نسب تو در یزیبخدا ای  ، آن مرد به او گفت:کنم می را برده ا توی فروشم و یرا م تو
ا اسالم از پدر من بھتر بوده ی ت وینه پدرت در دوران جاھل و ش از من بھتر استیقر

نم، کتوانم با حرف تو موافقت  ین بھتر از من ھستی، چطور من مید نه تو در است، و
ه دستور کشت، آن مرد جواب داد کرا خواھم  ه توکنی بخدا کاگر موافقت ن :گفتد یزی

امبر بزرگتر نخواھد بود، پس دستور داد ین فرزند پیشتن حسکشتن من از کتو برای 
 ه:کدھد  می ن افسانه جعلی ادامهیشند، بعد از آن اکرا ب ه اوک

به آن مرد  ،هکبه ھمان سخنی را گفت  را آورده و ÷نیسپس علی بن حس
نم مثل آن مرد کا من اگر موافقت نیآ: گفت او به ÷نیشی گفته بود، علی بن حسیقر
به او گفت،  ÷نیچرا، پس علی بن حس :د لعنه الله گفتیزیشی؟ ک یروزی مرا نمید

اگر  دار و ای مجبورھستم، اگر خواستی مرا نگه من بندهو  موافقم، گفتی من با آنچه
  !!)١(خواستی بفروش

تی یاھانت قرار دادند، روا ت ویرا مورد اذ ز اویمادرش ن حتی در مورد فرزندش و و
ه دارم یپرسد: من دو ھمسا ی از او می عهیه شکاند  ردهکن جعل یی از ائمه معصومیکاز 
دی است، یگری زید و )عنی سنیی( ی ناصبییکه ناچارم با آنھا معاشرت داشته باشم، ک
ه یی بر علیکآنھا مساوی ھستند،...آن ھردو  :گفت )امام( ؟نمکمعاشرت  یکدامک با

 .)٢(باشد می ه مایعل بر )دییعنی زی( ییکن یا شما است و
 ه: کاند  ردهکجعل  ت نموده ویرا اذ مادرش اودربارۀ  و

                                           
 .۲۳۵و ۸/۲۳۴الروضة من الکافی  -١
 .۸/۲۳۵الروضة من الکافی  -٢
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ی بن یحی ابلی وکن ھمه مردم مرتد شدند جز پنج نفر: ابوخالد یشتن حسکبعد از 
 .)١(ن بن علییه ھمسر حسکشب بن عبدالله و جابر ع ویر ابن مطیل و جبیام الطو

 ان به محمد باقر و فرزندش جعفریعیاهانت ش
 تھمت وھرچه  هکقی ھستند یفرزندش جعفر صادق مظلومان حق اما محمد باقر و

دروغ بوده به آندو نسبت داده  انت ویخ غدر و ترس و ی از نفاق ویرسوا افترا و زشتی و
اند  ردهکنام آندو تمام ه رانگر خود را بیو مذھب باطنی و و اند، ردهکبه اسم آندو جعل  و

اند  ردهکنام آنھا تمام ه ب رده وکمذھبی اختراع  و کمسل ابد، ویان مردم رواج یتا در م
را  زبونی حرام خدا خاطر ترس وه ه باقر بک اند: گفته ه خود آنھا از آن خبر نداشتند، وک

شد کاری بکمرغ ش ه باز وکآنچه را « هکداده است  یرده است! مثال فتوی مک یحالل م
ه مرغ کحرمت آن چه را  ت درین روایچند و .)٢(»)ه حرام استکنیبا ا( ،حالل است

 اند. شد آوردهکاری بکش
 او محور مذھب بر مدار و عه بوده ویان شین راویه از بزرگترکن یزراره بن اع و
جدال علمی  ه در بحث وکخی است ی: او شگوید می باقر محمددربارۀ  باشد می

ه او گفته است: من از محمد باقر ک کنند می ن نقلین زراره بن اعیاز ھم و, )٣(ندارد
د، به یاز ھمان موضوع پرس دم و بمن جواب داد، و سپس شخصی آمد ویای پرس مسئله

به او  گری آمد ویبعد از آن شخص د ه برخالف جواب من بود، وکگری داد یاو جواب د
ای فرزند  :ه آندو خارج شدند، گفتمکوقتی  ر از دو جواب اولی داد، ویگری غیجواب د

 جواب دادی! یکدام کبه ھر ان شما در عراق بودند، ویعیرسول خدا! دو نفر از ش
موضوع متفق  یکاگر بر  شما بھتر است! و ن برای حفظ ما ویای زراره ا :گفت

 نفاق و ! (آخر مگر دروغ وباشد می شما ا وبه ضرر م شناسند! و یرا م د مردم شمایشو
 .نست؟)یر از ایترس غ

                                           
 .۱۴۴مجالس المؤمنین از شوشتری مجلس پنجم ص  -١
 .۶/۲۰۸فروع الکافی  -٢
 أصول الکافی. -٣
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زه یا بر سر نی ان شما را اگر در آتش ویعیگفتم: ش ÷گفت: بعد از آن به ابوعبدالله
 :گوید می روند اختالف دارند یرون میه بکش شما یروند، ولی از پ ینند مکحمل 

 .)١(من جواب داده درست مثل پدرش ب
ر یاز تعبو رده کش یفه از او ستایدر جلوی ابوحن :هک گویند می راجع به جعفر و

رون یه بیکرده است، ولی وقتکبحق اصابت  :هکگفته است  خواب او خوشحال شده و
شود  می ش او سؤالیوقتی از ستا ن ناصبی است، ویا :گفته را مذمت نموده و رفته او

ه او به کنیا رده است!! وکه به باطل اصابت کن بوده یقصدش ا ه نموده ویتق :گوید می
ه ک کالبته بدون ش )نیپس صد رحمت به نفاق منافق، ()٢(کند می ل صحبتکھفتاد ش

ت یباشند، از آنجمله روا ین افتراھا مبری میرام از اکت یائمه اھل ب ۀیبق امام جعفر و
ت یدم روایشن یابوعبدالله مه من از ک: بخدا اگر تمام آنچه را گوید می هکشی از زراره ک
  !)٣(شد یھا ھم بلند م ردم آلت مردان حتی بر سر چوبک یم

 ان به موسی بن جعفریعیاهانت ش
و  اند، ر اھانت نمودهیل زشت و حقکن شیز بدیمادرش را ن اما موسی بن جعفر و و
لفت جواب کا نه؟ و آن یره ھست کبا :هکد یده و از او پرسیلفتی خرکه ابو جعفر کنیآن ا
، و کنند می شان برسد خراب و فاسد دسته ه بکن برده فروشان ھر آنچه را یه اکداد 

لفت را کن یا :ن حال به جعفر گفتیبا ا رده، وکی یکه چند بار از مقعد با او نزدکنیا
 ÷عنی موسی بن جعفرین ین فرد روی زمیبھتر )ن وضعیبا ا(لفت کن یر، و از ھمیبگ

  !!)٤(ا آوردیدنه را ب
عنی ی(ق ما یرف :هکر راجع به او گفته است یابو بص عقل او خرده گرفته و و بر علم و

 اگر شوھردار ه زنکست، چون فتوا داده است یامل نکھنوز علمش  )موسی بن جعفر

                                           
 .۶۵أصول الکافی ص  -١
 ھا و بصائر الدرجات جزء ششم. تعبیر خواب ۸/۲۹۲روضة الکافی  -٢
 شرح حال زراره. ۱۲۳رجال الکشی ص  -٣
تر آنست که  البته روایت خیلی زشت ۱/۴۷۷أصول الکافی کتاب الحجة باب مولد موسی بن جعفر  -٤

 کردیم.معنایش را نقل 
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ه کرا متھم نموده است  ر مرادی اوین ابوبصیھم ، وباشد می مش رجمکند حک ازدواج
 .)١(باشد می ایاھل دن

 ان به علی بن موسییعیاهانت ش
 جائز )لواطت(ی مرد با ھمسرش را از راه مقعد یکه نزدکاند  به او افترا زده

  !!)٢(دانسته است یم
ز یاو ن رده بودند برکه راجع به پدرش موسی بن جعفر درست کو ھمان داستانی 

 رام را بسی برتر از سخنانکت یه ما اھل بکگر یف دیھای سخ افسانه و اند، ردهکجعل 
ز روا یازدھم خود نیھا را بر امام نھم و دھم و  ن اھانتیم و ھمیدان یعه میھوده شیب

 اند. داشته

 انیعیت از شیزاری اهل بیب
ست یم بد نیان برسانیپاه ن موضوع را بیا ه قلم را متوقف نموده وکنیقبل از ا

خود آنھا  هکنیم، برای ایع بدانیان تشین مدعیت را از ایمختصری از موضع ائمه اھل ب
ن یردن مردم از اک ن سبب برای روشنیبد و اند، مطلع بودهھا  این ردارک از رفتار و

 اند. ن نمودهیرا از اول تا آخر نفر آنھا ۀھم و اند، ردهکوتاھی نکن ھم یان دروغیمدع
را مثل  ه آنھاکبود  سشد خود علی بن ابی طالبھا  این ه مبتال بهکسی کن یاول
  رد.ک یحساب من یمعاند ن ویمجرم
دنشان با یه از درنگ اصحاب خود در امر جھاد، و مخالفت ورزکدر حالی  سعلی«

وفه کن فرمود : برای من جز یرأی و نظر خود ملول شده بود، بر منبر شد و چن
ه با من است. ای کوفه است کارھای کقلمروی باقی نمانده است. تنھا بست و گشاد 

ز دستخوش گردبادھای یمن نمانده، و تو ن گری براییوفه اگر جز تو جای دک
افته، به خدا یمن غلبه یه بسر بر کافتم یخبر  ات را زشت گرداناد. ای، خدا چھره توفنده

اند،  ه بر باطلکرا آنھا با آنیره شوند. زین قوم بزودی بر شما چیه اکسوگند، پندارم 

                                           
 .۱۵۴و۱۵۳رجال الکشی ص  -١
و این طوسی خائن که با مغول  ۳/۳۴۳االستبصار از طوسی باب إتیان النساء ما دون الفرج  -٢

و  ۱۸و  ۱/۱۷ھمکاری کرد از این روایات لواطت زیاد دارد، و عیون أخبار الرضا از ابن بابویه 
 .۱/۴۸۶أصول الکافی 
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ه کد. شما امامتان را، یا ندهکد، پرایه بر حق ھستکدست در دست ھم دارند و شما با آن
ه بر باطل است کشوای خود را با آنیپ د و آنانینک حق با اوست، نافرمانی می

دارند و شما  اند، امانت نگه می ردهکشوای خود یه با پکعتی یآنان با ب فرمانبردارند.
د. آنان در شھرھای خود اھل صالح و درستی ھستند و شما اھل فساد یورز انت مییخ

ھا  ه حلقهکی از شما سپارم، ترسم یکن را به یه اگر قدحی چوبکای  و نادرستی. به گونه
 اند.  نان از من ملول گشتهیام و ا نان ملول گشتهیا، من از ایو تسمه آن را بدزدد. بار خدا

اند. بھتر از  شان از من دلتنگ و خسته شدهیم و اا شان دلتنگ و خسته شدهیمن از ا
ن، کشان آب یھا ا، دلیشان برگمار. بار خدایو بدتر از مرا بر ا شان را به من ارزانی داریا

در آب. به خدا سوگند، دوست دارم به جای انبوه شما، تنھا ھزار سوار  که نمکآنسان 

 ةرميأمنهم فوارس مثل  كتاأ لو دعوت كهنال«از بنی فراس بن غنم در فرمان داشتم 

تازند و به  باره، سوارانی چون ابرھای تابستانی مییکاگر آنان را فراخوانی، به  »مياحلم

 : ساز آن حضرت ۲۷ ۀ. در خطب)١(»ندیآ سوی تو می
ن قوم فرا خواندم و یارا، شما را به نبرد با اکاما بعد . ..شب و روز، در نھان و آش«

چ ید. به خدا سوگند، به ھیشند، بر آنھا بتازکه سپاه بر سرتان کش از آنیپ :هکگفتم 
ز آن قدر از یه زبون خصم گشتند. شما نکاوردند. مگر آنیشان تاخت نیھا قومی در خانه

د، تا یگر را نصرت ندادیدیکد و یگر انداختیدیکار را به گردن کد و یارزار سر بر تافتک
 د. ینتان جوالنگاه دشمنانتان گردیغما رفت و سرزمید به باد یھرچه داشت

د، یجنب دھند و از جای نمی ه شما را آماج تاخت و تاز خود قرار میکنگرم   وقتی می
ه قباحت و ذلت ک :میگو د، میینک ار دست فرا نمییکتازند و شما برای پ بر شما می

ن د. چون در گرمای تابستاینند و شما بدان خشنودک ت مییبتان باد خدا را معصینص
ن گرمای سخت چه جای نبرد است، یدر ا :هکد ییگو ارزارتان فراخوانم، میکبه 

ارزارتان فراخوانم، کو چون در سرمای زمستان به  ،ندکش کمھلتمان ده تا گرما فرو
ن سورت سرما، چه جای نبرد است؟ مھلتمان ده تا سورت سرما یدر ا :هکد ییگو می
 د.یزانتریر گرید به خدا قسم از شمشیزیرگ ه از سرما و گرما میکن ھمه یند. اکبش

ده، یان و خرد زنان به حجله آرمکودکای به صورت مردان عاری از مردانگی، با عقل 
ی برای من، به خدا سوگند، ین آشنایشناختمتان. ا ده بودم و نه مییاش نه شما را دک

                                           
 ۲۵خطبه  -١
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ماالمال خون ه دلم را کای نداشت. مرگ بر شما باد،  چ ثمرهیمانی و اندوه ھیجز پش
ز یم را از شرنگ غم لبرید و جام زندگینده ساختکام را از خشم آ نهید و سیدیگردان

پسر ابو  :ش گفتندیه قرکد. تا آنجا یام را تباه ساخت شهیھای خود اند ید و با نافرمانیردک
گاه نکرکن لشییر است ولی از آیطالب مردی دل ست خدا پدرشان را یشی و فنون نبرد آ

ش از من یه پکسی را کا یشناسند،  تر از من می دهیآوران، رزمد ان رزمیا در میآامرزد یب
برند چه رأی و  ه از او فرمان نمیکسی را کآری، . دان جنگ نھاده باشد؟..یقدم به م

 : فرماید می انشیعیوھش شکدر ن ۶۸ ۀدر خطب و .»ای تواند بود شهیاند
ش یوھانشان از درون رکه که با اشتران جوانی کنم، چونان کچند با شما مدارا 

جای پارگی آن را  یکه اگر از کای  ھنه جامهکا با ینند. کبرون سالم، مدارا  است و از
ھریک  دار گردد،یر شام از دور پدکه لشیه طالکگر پاره شود. ھر بار یبدوزند، از جای د

ه از کد. ھمانند سوسماری، یبند را به روی خود می د و دریزیگر شما به خانه خود می از
فتار به کا مانند ید. یخز ز به سوراخ خود مییشود، شما ن م، در سوراخ خود پنھان مییب

رده کش یاریه شما کسی است کل ید. به خدا سوگند، خوار و ذلیشو النه پنھان می
ان، به یکپ سته و بیکر سوفار شیند، تکر به سوی خصم افیه شما را چون تکد. ھریباش
دن در عرصه آرامش خانه، یه به ھنگام آرمکنده است. به خدا سوگند، کی او افسو

 . کر پرچم نبرد، اندیار است و در زیشمارتان بس
ولی  ؟ردکژی را چگونه راست توان کن یست و ایدانم داروی درد شما چ می

 رده باشم. خداوند خوارتانکه خود را تباه کنم، در حالی کخواھم شما را اصالح  نمی
د و یشناس د، حق را نمییشناس ه باطل را میکسان  بھره گرداند. آن سازد و بدبخت و بی

 ۹۶ ۀ. و در خطب»دیا مر بستهکردن حق که به نابودکد ینک سان با باطل مبارزه نمی آن
 :فرماید می

ش در یت خویاند و من از ستم رع کمنایان خود بی... مردم از ستم فرمانروا«
د، خواستم سخن خود به گوش یدیختم، از جای نجنبیجھاد برانگھراسم. شما را به 

د، اندرزتان دادم یردم، پاسخم ندادکتان  ارا دعوتکد، در نھان و آشیدیشما برسانم، نشن
د چون خداوندان. یبان و بندگانی ھستید به مثابه غاید. حاضرانی ھستیرفتینپذ

ھریک  و پندتان دادمیکدرزھای ند. به انیدیز بر شما خواندم از آن رمیآم متکسخنان ح
ان یخوانم، ھنوز سخنم به پا اران فرا میکد. شما را به جھاد با تبھینده شدکی پرایاز سو

نده شدند. کپرا »سبا«ه قوم کی رفته است، آنسان یه به سوکس کنم ھریب ده، میینرس
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د. ھر بامداد یبیفر گر را به اندرزھای خود مییدیکد و یگرد ھای خود باز می گاهیبه جا
مان نزد کده چون پشت ینم و شب ھنگام خمک جی راست میکشما را ھمانند چوب 

ند دشوار ک ار بر آنچه راست میکننده به ستوه آمده و، ک د. راستیگرد من باز می
 ده. یگرد

گر اسـت. یدتی دیاز شما را عقھریک  ب،ید و به خرد غایه به تن حاضرکسانی کای 
ش یند و شما نافرمانک ند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت مییگرفتار شماانتان یفرمانروا

شان سر بر خط فرمانش دارنـد. یند و اک د و فرمانروای آنان خدا را نافرمانی مییینما می
نـار و درھـم. دو تـن از یه به دکند چون صرافی که با من معاملتی یخواھد معاو دلم می

 ردان خود را به من دھد. تن از م یکشما را از من بستاند و 
ست، گرفتار یه در شما نکز یه در شما ھست و دو چکز یوفه، به سه چکای مردم 

 ام.  شما شده
ه چشم کد و با آنید، گنگیه زبان دارکد و با آنیرکد، یه گوش دارکز: با آنیاما آن سه چ

د و نه به یق ھستیی با دشمن، آزادگانی صدیاروید. و اما آن دو: نه در رویورکد، یدار
د یباد، ھمانند اشترانی ھست کتان پر خایھا ارانی درخور اعتماد. دستیھنگام بال 

نده گردند. سوگند به کگر سو پرایسو گرد آورده شوند، از د یکه ھرگاه از کساربان،  بی
ار افروخته گردد، از گرد پسر یکه چون جنگ سخت شود و آتش پکخدا، گمان آن دارم 

و در  »..د.یه زن به ھنگام زادن رانھا از ھم گشاکد، آنسان یشو ندهکابو طالب پرا
 د وید یرا نم ه ھرگز آنھاک کند می رده و آرزوکه حتی بر آنھا تف کگر ید ۀن خطبیچند

 .شد یبا آنھا آشنا نم
ه بزعم خود کی یھا نیه از ایفرمود: والله معاو یه مکر شد کن قبال ذیاما امام حس و

 .)١(مال مرا به غارت بردند شند وکخواستند مرا ب یه مکھستند بھتر است چرا  ما ۀعیش
ردم فاسدان آنھا به کامتحان  )انش بودندیعیه از شک(وفه را ک: من اھل گوید می و

ان خود اختالف یقرار ھستند، آنھا در م قول و بی وفا و یخورند، آنھا ب یدرد من نم
ده یشکه ما یعل شان بریرھایولی شمش باشد می ما شان بایھا دل :هک گویند می دارند و

  !)٢(شده است
 ه: کناله اظھار داشت  ستاده بود با آه ویوفه اکه در کن بن علی یحس

                                           
 .۱۴۸االحتجاج از طبرسی ص  -١
 .۱۴۸ایضا ص  -٢
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 ده است، ویھا رس ه ثمرهکد یم نامه نوشتیه براکد یوفه ....مگر شما نبودکای اھل 
 .)١(؟باشد می نجا درانتظارتیر آماده در اکلش یک

ه فرزدق شاعر مشھور راجع به آنھا گفت: ای فرزند رسول خدا کھا بودند  نیھم
ت یه پسر عموکھا بودند  نیھم نی وک یاعتماد م )انشیعیعنی شی( وفهکچطور به اھل 

 .)٢(شتندکل را یعق
 ن نموده ویرا نفر آنھاو  نموده بلند دست ن پس از خون دل خوردن از آنھایحس و
ام را کھرگز ح را متفرق بنما و دادی آنھا )زندگی( به آنھا مجالا اگر یخدا : بارفرماید می

 ن برما ھجوم آورده ویکند لیه نصرت نماکرا دعوت نمودند  از آنھا خشنود ننما، آنھا ما
 .)٣(شتندکرا  ما

 ع را رسوا نموده ویان تشیح مدعیلی صرین خین العابدین زیاما علی بن حس و
 :فرماید می

 عنی غلو وی(ی گفتند یزھایاو چدربارۀ  هکرا دوست داشتند  )امبریپ( ریان عزیھودی 
سی را دوست یان عینصران ر از آنھا، وینه عز ر ھستند وینه آنھا از عز )ردندکافراط 

نه آنھا از  سی از آنھا است وینه ع )ردندکعنی غلو ی( ی گفتندیزھایاو چدربارۀ  داشتند و
را تا حدی  ان ما مایعیم، گروھی از شیدار ن سرنوشتی قراریز در چنیما ن سی، ویع

 ر ویان راجع به عزیھودیه کی خواھند گفت یزھایما چدربارۀ  هکدوست خواھند داشت 
واالن . )٤(مینه ما از آنھا ھست نه آنھا از ما ھستند و اند، سی گفتهینصاری راجع به ع
 ومتکھستی حن یائمه بر ذرات ا :گویند می هکامثال او  نی ویادعاھای آقای خم

 .باشد می نین العابدیز مصداق سخنام امام زیفرآمکھای  ن غلویصد امثال ا و کنند می
بنا  دست از نصرت او برداشتند، و رده وکرا تنھا رھا  ز اوین نین العابدیان زیعیش و
 .)٥(م جز پنج نفر با او باقی نماندیردکر که سابقا ذکتی یبروا

مـردم  ۀھم اگر :فرماید می وس بوده ویلی مأکان بطور یعیاما امام محمد باقر از ش و

                                           
 .۲۴۲و أعالم الوری بأعالم الھدی از طبرسی ص  ۲۳۴اإلرشاد از مفید ص  -١
 .۲/۳۸کشف الغمة -٢
 .۹۴۹و أعالم الوری از طبرسی ص  ۲۴۱اإلرشاد ص  -٣
 .۱۱۱رجال الکشی ص  -٤
 ۱۰۷رجال الکشی ص  -٥
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 .)١(بودند یچھارم آنھا احمق م یک و کاکبودند سه چھارم آنھا ش یان ما میعیش
رده کان یل بکن شیت را به بھتریتجار وال ع ویان تشیقت مدعیاظم حقکاما موسی 

م ینب یمرتد نم ورا جز مشتی واصفه  نم آنھاکان را امتحان یعیمن اگر ش :فرماید می و
خود ھای  شه به تختیرد، ...آنھا ھمکدا یتوان پ ینفر مخلص نم یکه از ھزار نفر آنھا ک
ن یا شود می ن بھتریا از ایآ !)٢(میعه علی ھستیش ه ماکمدعی ھستند  ه زده وکیت

 رد؟کت را رسوا یوال ع ویانداران تشکد
را  فرمود: والله اگر خدا ما یانش میعیی از شیکاما حسن مثنی بن حسن سبط به 

ای از شما قبول  چ توبهیھ م ویبر یرا م ھا و پاھای شما شما قدرتی بدھد دست بر
را از شما بھتر  نی؟ گفت: ما آنھاک یرا قبول نم د چرا توبه آنھایی پرسیکم، ینک ینم
 رکف و کنند می بیذکا تیق یرا تصد ه دلشان بخواھد شماکم، آنھا وقتی یشناس یم

 .)٣(ردک را ارکن یا شود می هیه در تقک کنند می
نست یان خود خون دل بودند، ایعیه از دست شکرام کت ینست سخنان اھل بیا
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د یمون تقلیاز آنھا چون م ه در دست غسال است بدست آنھا نسپارند، وکای  چون مرده
 د. ین برای فھم است نه تقلیه دکنند کن

ه ھموطنان ما روشن کبا آرزوی آن روزی  ، ونين احلمد هللا رب العاملأوآخر دعوانا 
د یبه توح ت برداشته وع شده دسیب وارد تشیفر ر وکه به مکن خرافاتی یشده از ا
 اورند.ینی خود روی بیھای قرآنی برای باورھای د شهیاند خالص و
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 مالزادهم یتر موالنا عبدالرحکد

 مشخصات مؤلف

 الت:یتحص
زبان عربی را در دانشگاه  ۀ، دور)قبل از انقالب(ران یاضی از ایپلم ریبعد از أخذ د

 منوره در عربستان سعودی گذرانده است.  ۀنین المللی مدیب
و فوق  ۱۹۸۴از دانشگاه دمشق در سال  یعت اسالمیسانس در حقوق و شریل

ز از ین یاسالم ۀشیترا در اندکاز لبنان و د ۱۹۸۹درسال  یسانس در علوم اسالمیل
 رده است.کافت یدر ۱۹۹۵دانشگاه امام اوزاعی لبنان در سال 

ع در عھد یران از تسنن تا تشیاسالمی در ا ۀشیر تحول اندیس«، یتری وکد زست
 .باشد می »صفوی

 علمی و یهای فرهنگ فعالیت

 ها: فات و مقالهیتأل
 د (به زبان فارسی) یاجتھاد و تقل -۱
 )فارسی به( امر در اسالم ارات ولییحدود اخت -۲
 ران (به عربی) یالت اھل سنت با انقالب اکمش -۳
 ران (به عربی)یران برای محو اھل سنت ایم ایھای رژ توطئه -۴



 اسالم و ...های مدعیان تشیع در  ها  و خیانت ویرانگری    ٣٣٢

 )فارسی به( رمکرسول ا ی رهیتأمالتی در س -۵
 )پر چایزران به عربی (یأوضاع اھل سنت در ا -۶
عدد از آن به عربی صادر شده و  ۵۸نون که تاکقاظ یا ۀیسرپرستی و نشر نشر -۷

ای یالت اھل سنت را دنبال نموده و در دنکران و مخصوصا مشیاخبار ا ۀژیو
 د. ینما یعرب نشر م

الت آنان در مجامع کری مشیگیران در لندن و پیاھل سنت ا ۀس جامعیتأس -۸
 ن المللی.یب

ھا و مجالت عربی و  روزنامهھای متعدد به زبان عربی و فارسی در  نشر مقاله -۹
ھای قومی و مذھبی در  تیالت اھل سنت و اقلکاسالمی و فارسی در مورد مش

 ران.یا
ھای عربی و فارسی  ران به زبانیاھل سنت ا ۀت جامعیسرپرستی سا جاد ویا -۱۰

 .۱۹۹۷در انترنت از سال 
ره و یون مشھور الجزیزیھای عربی مخصوصا تلو ونیزیحضور مستمر در تلو -۱۱

ری آن در کشه فیو... جھت افتضاح نظام و مخالفت با ر هون المستقلیزیتلو
ست جلسه با آخوندھای خرافی یای عرب و انجام مناظرات زنده به مدت بیدن

شدن تعداد فراوانی از  ت و روشنیست مفتضحانه آنھا و ھداکم و شیطرفدار رژ
 ت آنھا.یجوانان و اعالن ھدا

  .و عربی ینی به زبان فارسیو دھای متعدد علمی  نفرانسکحضور در  -۱۲
س در مساجد بلوچستان قبل از ھجرت یحوزه و دانشگاه و تدر س دریتدر  -۱۳

 ران. یاجباری از ا
دبی قبل ازآمدن به غرب  ات عرب دریادب ده علوم اسالمی وکدانش س دریتدر  -۱۴

 .شارقه س در مساجد دبی ویتدر به مدت سه سال و
س یتدر و )شارقه(ون عربی یزیتلو یکدر رن بایفارسی برای اول ۀس برنامیتأس  -۱۵

 .ون شارقه در امارات متحده عربییزیر قرآن در تلویتفس
 )تابکن یھم(ف آن یھود در تحریع در اسالم و نقش یھای تش یرانگریو  -۱۶
تاب خدا در مورد کھای ربانی  هیتر شفا با آکطانی دیھای ش بازی ھا و نهکی  -۱۷

 ن رسالت خدا.یبودن آخر عدم جھانی



 ٣٣٣  مشخصات مؤلف

 ل را از فارسی به عربی انجام داده است:یتب ذک ۀترجم
 نی طباطبائیید مصطفی حسیونان از سین اسالمی در برابر منطق یرکمتف -۱

 .۱۹۸۵و نشر لبنان سال  پچا
 نی.ید مصطفی حسیحقارت سلمان رشدی از س -۲
 برقعی.  ۀح الجنان با اسالم و قرآن از عالمیتضاد مفات -۳
 پبرقعی چا ۀست اسطوره مھدی از عالمکا شیث مھدی یبررسی علمی احاد -۴

 مصر.
 برقعی. ۀنقد بر مراجعات از عالم -۵
 در علی قلمداران. یا بررسی نصوص امامت از حیشاھراه وحدت  -۶
 وحدت اسالمی از مصطفی طباطبائی. -۷
ت الله ابوالفضل ابن الرضا مشھور به عالمه یافی از آکن در رد اصول کش بت -۸

 اردن. پبرقعی چا

 را از عربی به فارسی انجام داده است:ل یتب ذک ۀترجم
ای اسالم محمد قطب به عنوان یر دنیر شھکواقعنا المعاصر از استاد و متف -۱

  ».نونی ماکاوضاع «
 ن تصححأ ینبغیم یمفاھ ۀردد، ترجمگد اصالح یه باکمی یمفاھ -۲
تر محسن کر عراقی دیشھ ۀسندیه از نوین افغانی مصلح مفتری علیجمال الد -۳

 .دیعبدالحم
ر مصری امام محب یشھ ۀسندیرسول خدا از نو ۀمحبت صحاب ای در الهرس -۴

  .بین خطیالد

دفاع از « »الضال یللصحب واآلل من افرتائات السامو االنتصار«تاب ک ۀترجم -۵
 ».رانگریجانی سماوی ویامبر از افتراھای تیت پیاھل ب اران وی

عه یسنت و ش ن اھلیاران او، بیرم و کھای رسول ا وششکر متضاد از یدو تصو -۶
 ر ھند موالنا ابوالحسن ندوی.یسنده شھیاز نو »صورتان متضادتان« ۀترجم

 اسـی ویس موضوعات متعدد اسـالمی و عربی در نوارھای متعدد بزبان فارسی و -۷
ه کـج پخش شده است یشورھای عربی مخصوصا خلک بعضی از ه درکاجتماعی 
 منتشر شده است.ار یھای آن بس دی یوئی مناظرات و سیدینوارھای و
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