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 مقدمه

 عىلالسالم ن هدانا اهللا والصالة وال أ ما كنا لنهتدي لوهدانا لإلسالم و احلمد هللا الذي

سالكها، وال  يضلّ  ال كنهارها، ليلها  ة البيضاء،املحجّ  عىلنا ، الذي تركَ املصطفىنبيه حممد 

ناء يوم الف ىلهم إمن أحبّ و ، ، وزين الورصحابه نجوم اهلدآله وأ عىلهيتدي تاركها، و

 السامء. ض وزوال األرو
ه با ک یسانکعه نوشتم. این کتاب در رد ید شیی عقا درباره یتابکُنه سال قبل  ،بنده
نشین، اھل  سنی یشورھا و شھرھاکدر   عه،یردن سنی و شک کی، نزدیعنیب؛ ینام تقر

ھایی که  است و دروغشان  دھند و در آن تقیه که مالزم مذھب یب میسنت را فر
   برند، نوشتم. بزرگترین آلت دست شیعه است، به کار می

، دوستان و و دور کیتاب به ھمه، نزدکی این  ه به وسیلهکسپاس خدای را 
 یکردم، و آن را مرجع و منبع ی که اصًال تصورش نمیا گانگان فایده رساند به گونهیب

رواِن یی شادی مؤمنان و پ و سرچشمه ج امبریوفاداران و مخلصاِن اصحاب پ یبرا
ه پرچمداران دین خداوند در ک یسانکگذشتگان و بزرگان این امت قرار داد؛ ھمان 

اران را کستمت و قدرت دشمنان خداوند و جابران و کھای مختلف بودند و شو نیسرزم
 و بزرگ شدند. کوچک یستند و موجب شادمانکدر ھم ش

شناسند؛ ھمان  یم مدید پنھان مانده بود،  یھا ه مدتکعه را یاکنون ھمه، ماھیت ش
ت و دعوت به سوی یآل ب یدوست یھوده و با شعارھایباطل و بھای  حرف ه باک یگروھ

 دھند. یب میمردم را فر ھا، آن پیروی از
ن خداوند است، که یر از دیه غکنند ک یم یرویپ ینیه شیعه از دکدانند  یھمه م

ه غیر کمان دارند یا یکتابی خدا آن را آورده، و به  دهیپیامبر و برگز ج حضرت محمد
د یعقا یل است و دارایتوسط جبرئ ج امبریاز قرآن نازل شده از طرف خداوند بر قلب پ

  زار است.یمبرا و بھا  آن ندارد و اسالم ازه ربطی به اسالم کھستند  ییو باورھا
 را ج امبرینسبت به اصحاب پ نه توزی و دشنام شیعهیکبغض و  ھمچنین ھمه
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 دانند. می
معتبر شیعه و با عبارات و ھای  کتاب ر منابع وکشاید این اولین کتابی باشد که به ذ

  باشد.ر صفحه و جلد و چاپ، اھتمام ورزیده کاقوال خودشان ھمراه با ذ
ائمه را باالتر از اینکه  ائمه وی  دشان را دربارهیعه و عقایی ش هین ھمه تقیھمچن 

 دانند. یدھند، م یھمتا قرار م یگانه و بیبه خدای  کینزد یپیامبران و رسوالن و حت
ی دعوت اھل  رشان و آنچه که در پس پردهکدانند و خطر و م را میھا  این ی ھمه

 اند. ، درک کردهرا کنند پنھان میب و وحدت یسنت به تقر

 ما:» شیعه و سنت«کتاب 
شان یچون آنان را رسوا و رازھا  رد،کجاد یان ایعیان شیرا در م یتاب درد بزرگکن یا

سد، فریاد یرا بر آن بنو یرده ردککه تالش شان  از مؤلفان یکیه ک ییرد تا جاکرا برمال 
ه چه کرا ورق بزن و بخوان و بنگر » عة و السنةیالش«تاب کاز ای  زده است: صفحه

در  یا ه سخن من حق است و شبھهک یابی یدر آن نوشته شده است، آنگاه در م یزیچ
عه یند نظر ھمگان را علیه شک یم یه مؤلف کتاب سعکبینی  آن وجود ندارد. می

 یجاه حج عمره را به کن سال موفق شدم ی: در ا-دیگو یتا آنجا که م -ندک کیتحر
ن شخص بر زبان برخی از علمای اھل سنت بیشتر یه عبارات و سخنان اکآورم و دیدم 

کردند دقیقًا به ھمان  قبل جاری است. آنان سخنان این شخص را تکرار میھای  سال از
ن سخنان یه اکدم یآنگاه فھم ،ندک یرار مکلمات حفظ شده را تک یصورت که طوط

 ١تاب است.کمتأثر از آن 
رد: کبه من نوشت و مرا سرزنش  یا ه نامهیاظمکعه در یی ش از ائمه یکین یھمچن

ه طبق کدم یخود را د یاز دوستان مخلص و صمیمی بغداد یکیھا  از جمعه یکیدر «
رد. ک کآنجا را تر  ی نماز، من گوش داد اما این بار قبل از اقامه یھا به خطبه  معمول

دم. گفت: من نماز خواندن یقبل از نماز پرسدم علت انصرافش را یاو را د یبعدھا وقت
اده است؟ افت یشتر شد و گفتم: چه اتفاقیرتم بیدانم. ح یز نمیپشت سر شما را جا

ستان آن را نوشته و کپا یاز علما یکیه کرا خواندم » السنةعة ویالش«تاب کگفت: من 
به شما و  القهدانستم. من به خاطر ع یه در گذشته نمکدر آن اعتقادات شما را خواندم 

                                                 
خ. در صفحات -س ھای متعلق به صاحب لقب ٢٦و٢٥ی:  المیزان، صفحه يالشیعة والسنة ف -١

 آید. بعدی گاھی از این کتاب سخن به میان می



 ٣   مقدمه

امده ینماز خواندن ن یگوش دھم، اما براھا  آن تان آمدم تا بهیھا سخنان و خطبه
 ١».بودم

 :جواب او
و نادرست  دروغ ام، خ اگر آنچه نوشته -س یمن ھمان روز جوابش را دادم: آقا 

ا یه در دنکرا  یدید و عقایبه راه حق باز گرد د و اگر راست است، ینکاست، روشن 
د. اگر این کار را کنید ینکدارد، رھا  یشتریننگ ب شما ننگ است و در آخرت نیز، یبرا

 اجر و پاداش این کار نزد خدای متعال است.
عه یرمه بعضی از علمای بزرگ شکی م هکالدی در مراسم حج و در میم ۸۰در سال 

 نین زمان و شرایطی نوشتن امثال ایتابم گفتند: درچنکی  ش من آمدند و دربارهیپ
ن یا آنچه در ای، حق با شماست، اما به من بگویید آیست. گفتم: آریسته نیشاھا  کتاب

 خود شما وجود دارد؟ھای  کتاب غیر از چیزی است که در ام، تاب آوردهک
 نیما وجود دارد اما پخش چنھای  کتاب این مطالب در یتمام  ،یگفتند: آر

 کار کنم؟ست. گفتم: نظرتان چیست؟ چیسته نیشاھایی  کتاب
ن یا ه به خاطر گوش کردن من به سخنانشان، پر در آورده بودند،گفتند: ک یدر حال

 ن.کن و بسوزان و دوباره چاپ نکف یتاب را توقک
 شرط. کیگفتم: موافقم اما به 

رده بودند، گفتند: پیش از کد نیی، سخن مرا تأیه ھنوز از فرط خوشحالک یدر حال
شروط مقبولی باشد. گفتم باید آن را بگویم و آن فقط یک آنکه شروطت را بگویی باید 

 شرط است.
 شرطت را بگو. ،بوگفتند: خ

ام  نقل کردهھا  آن که این خرافات و چرند و پرندھا را ازھایی  کتاب ی گفتم: ھمه
آوری کنید و ھمه را بسوزانید تا پس از آن دیگر ھیچ اختالفی میان ما نماند و  جمع

قل نکنند. باید ریشه را بَکنیم تا دیگر درختی از آن سر بر نیاورد. به نھا  آن دیگران از
نده است و در کمختلف پراھای  کتاب ن مطالب دریه اک یدان یخود آمدند و گفتند: تو م

تا با  یا ردهکآوری  تاب جمعک کیرا در ھا  آن ی ست، اما تو ھمهین یسکدسترس ھر 
 آن، وحدت مسلمانان را از ھم بپاشی.

                                                 
 بغداد. -ی شیخ، خطیب جمعه کاظمیه  خطبه - ١
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رد پس از یام تا در دسترس ھمگان قرار گ ردهکآوری  د را جمعین عقایآری، من ا
گاھند. تا بی گران از آنیآنکه نزد این گروه معروف و شناخته شده است و د  خبر و ناآ

گاھی کافی با ھم روبرو شوند ویاز طرفھریک  ن یاز طرفیک  ھیچ ن، بر اساس دلیل و آ
فضل  که ھمچنانطرفه.  کیجاد شود نه یا یقیحقب نخورند و تقریب دو طرفه و یفر

 د:یگو می بن عباس

ــــوا أن هت ال ــــا ويتطمع ــــننون  مكرمك
 

ــــــاكعــــــن یف األذكــــــوأن ن   م و تؤذون
 

ـــــــــبياهللا  ـــــــــا ال نح ـــــــــم أن  مكعل
 

ـــــــــــــــاكـــــــــــــــو ال نلوم   ـم إن ال حتبون
 

م و دست از ینکرام کما شما را اد و ینکن یه شما به ما توھکد یانتظار نداشته باش«
گاه است ینک ت مییه شما ما را اذک یم، در حالیت شما برداریاذ ار وآز ه کد. خداوند آ

(بر این کار) م و شما را ید، ما نیز شما را دوست نداریاگر ما را دوست نداشته باش
 »م.ینک یسرزنش نم

م و شما ینکرام کما شما و بزرگان شما و افراد برجسته و سران شما را ااینکه  اما
وه این کگذشتگان و پیشینیان و نیکوکاران این امت و بانیان عظمت و شنسبت به ما و 

باشید؛ ما سخنان  توزی داشته نهیکروز، بغض و یھا و مبارزان پ امت و فاتحان جنگ
ه را به کار یم ولی شما تقینکار کد و آنچه در قلب و درون خود داریم، آشییشما را تأ

ی و کیمنصفانه نیست و نزد آشکار کنید، اصالً   د،یبرید و خالف آنچه که در درون دار
 ن نبوده و ھرگز نخواھد بود.کمم تقارب
زی را یشما وجود ندارد و چھای  کتاب ه درکتاب من مطالبی باشد کاگر در   ،یآر

ا در یون شما خواھم بود. آیوقت مد  نآ ام؛ ست، به شما نسبت دادهیی شما ن دهیه عقک
 ند؟که بتواند آن را اثبات ک ھست یسکر شما یا غیان شما یم

توانم او را  یست و من نمیستودن ن ر از او قابلیسی غکه کپس سپاس خدای را 
(نه عرب و نه عجم) ھیچکس  نم،کش یی مقام و عظمت اوست، ستا ستهیشا که چنان

تاب من کبر  یادیه ردھای زکھرچند  ند،کاقدام  یارکن یه به چنکرده کجرأت ن
 نوشته شده است.

زیادی در  یھا و خطبه ھا اری درمانده شد، نامهکن یخ وقتی از چن -آقای س حتی
 شاعر از قدیم گفته است:  ١رد این کتاب نوشت.

                                                 
 .١٤٦و١٤٥ص» الشیعة و السنة في المیزان«نگاه کنید به کتاب  - ١
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 وليات جر الذيوعىل الغان نايتب القتل والقتال علك

ھایشان  فرض شده که دامنقتل و پیکار بر ما فرض شده ولی بر زنان آوازه خوان «
 ».شندبکَ را 

ستان فرستاده شده ولی کبه پا -به قول خودش-ھا  ه این نامهکن است یب ایعج
 د. یدر لبنان به دست من رس

 فھمند. ھایی دارند که با آن نمی ی قرآن: آنان دل به فرموده
کار  ھا، ه نوشتنین رّد یخ، با ا -ای جناب س ه:کن یم جز ایبگو یزیتوانم چ ینم

کنی و در حقیقت علیه خودت ردیه  می دھی که خودت را خسته ای انجام می بیھوده
  ١نویسی و امثال تو مثل خودت ھستند. می

 یاسكأنت الطاعم ال کواقعد فإن تهايارم ال ترحل لبغكدع امل
ی بحث آن خارج شو و سر  رهینار بگذار و از داکرا  یھای اخالق ارم و ارزشکم«

 »ن و به خوردن خود مشغول باش.یخود بنش یجا
ج بسیاری دارد و استقبال از آن یم، فواید و نتاکتاب با وجود حجم کن یبه ھر حال ا

ش از صد ھزار نسخه یشگفت انگیز بوده است، تا جایی که در خالل چند سال اخیر، ب
ه کداند  ی من، خدا می اما بدون اجازه ی بنده چاپ شده، و با اجازه یاز آن به طور قانون

ھای  فقط به زبان عربی است و به زبانھا  ن نسخهیتازه ا ٢چقدر چاپ شده است.
 دیگری از جمله فارسی و غیر فارسی که قابل شمارش نیست.

 این کتاب:
است و ھدفم از نوشتن آن، » الشیعة و السنة«جداگانه از کتاب  یتابک  تاب،کن یا
شیعه و  یی آن و بررس دهیامور پوش ق ویشدن حقا عه و روشنیف و شناساندن شیتعر

 باشد. می اند، دی که ابداع کردهمسایل و عقای
مذھب حقیقی و عقاید  -به ویژه مردم عوام-که شیعهایم  چون ما درک کرده

ه به آن معتقدند و ک یقت مذھبینسبت به حقھا  آن پس ٣شناسند. را نمیشان  واقعی

                                                 
 ای با این کتاب فرقی ندارد. ھای دیگری که رد کرده و کتاب - ١
 ست.مثل آنچه در کشورھای عربی چاپ شده ا - ٢
دارند از  می شدر مقابل اھل سنت اظھار آنان اما اعتقاداتی که بعضی از واقعیاعتقادات  ،آری - ٣

 .ھدفی جز فریب اھل سنت ندارنددارند،  که از روی تقیه اظھار میو ...  قرآن انکار تحریف :جمله
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اھل  یبرند و با نام دوست ق به سر مییامل و غفلت عمکدر جھل  اند، آن را به ارث برده
شناسند؛ چون شیعیان،  ت را نمییاھل ب یآنان حت اند. ب خوردهیفر ج امبریت پیب

 یت علیلمات، اھل بکن یه در پس اکست بلیامبر نیت پیت، اھل بیمنظورشان از اھل ب
ت یرا جزو اھل ب یتمام فرزندان عل یامبر را. حتیت پیرا در نظر دارند نه اھل ب

ا آورده است. پس در واقع یرا به دنھا  آن امبریدختر پ فاطمه،اینکه  دانند با ینم
دست است؛  کیمتر از انگشتان که تعدادشان ککسانی است  ت،یمنظورشان از اھل ب

 خواننده در این کتاب خواھد دید. که ھمچنان
قت یه حقک یسانکھمان  ؛ امنوشته ب خوردگانین فریا یتاب را براکن یدر اصل ا

را توفیق دھد و به راه ھا  آن شناسند؛ تا شاید خداوند یرا نمھا  آن دیعه و اصل عقایش
عه یموافق ش سیت علیاھل ب یو حت ج ت پیامبریه اھل بکراست باز گردند و بفھمند 

ی این مطالب از  درست در مقابل ھم قرار دارند. ھمهھا  آن هکستند. بلینھا  آن دیو عقا
ع و یکنند، مط که ادعا میشیعه و سخنان خودشان است. این در حالی است  ھایتابک

 دوستدار اھل بیت ھستند.
روان قرآن و یدر دست اھل سنت و پ یا ل قاطع و برھان ُبرندهیتاب دلکن یھمچنین ا

و پیروان و دوستداران اصحاب و پیروان سلف صالح این امت و سالکان  ج سنت پیامبر

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: که خداوند میھمانگونه  باشد؛ راه آنان و پیروانشان می َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 
 »مودند.یپ یشان را به خوبیو کسانی که با نیکوکاری راه ا« .]١٠٠[التوبة:  ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ الم خداوند قرار گیرند:کو تا مصداق این  َعدَّ لَُهۡم  �َّ
َ
َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

آنان بھشت را آماده  یو خداوند برا خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند خشنودند «
مانند.  یمآنجا  است و جاودانه در یھا جار ) آن، رودخانهیھا اخکر (درختان و یه در زککرده 

 .»سترگ یبزرگ و رستگار یروزیپن است یا
ای که نسبت به  نهیکه از شدت بغض و کن است یب شیعه ایاز جمله کارھای عج 

دانند  یرا معصوم مھا  آن هکی خود را  مات ائمهیتعل یدارند، حت ج اصحاب رسول الله
 خودشان آمده نه درھای  کتاب زند، و در که ھیچ خطا و گناھی از آنان سر نمی

 اند. ردهکمخالفان و دشمنانشان، رھا ھای  کتاب
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عمر   ق،یر صدکھمان طور که روابط و رفتار ائمه با اصحاب دیگر از جمله ابوب 
ر اصحاب بزرگوار و یمؤمنان) و سا / ماماییی(دا هین، معاویالنور یفاروق، عثمان ذ

ھایشان  تابکدر  یه ھمگک ج امبریدان پیران و مشاوران و شاگردان و مرییاران و وز
 اند. فراموش کردهرا آمده است، 
ه در نوع خود کرد کمشاھده خواھد را  یاریھای بس یتاب، شگفتکن یی ا خواننده

و  یمینه و حسدھای قدیکل، غبار یی درستی دال منحصر به فرد است. پس از مشاھده
شده گر منتقل یبه نسل د یت از نسلیب ه با نام اھلکند یب یده و جھل را میبه ارث رس

و  ج ن دوستاِن رسول خدایتر کمخلصان و پاترین  ت، مخلصیاست در حالی که اھل ب
 گرفتند.  دادند و از آنان زن می زن می ی کرام ه و به صحابهکبودند  ایشاناصحاب 

 مخالفت شیعه با امامان خودشان:
رون یشان بیھا تابکای پنھان یات را از زواکن نیه چطور اکابد ی یخواننده در م

و از ترس رسوایی، آن اند  ھای بسیار آن را پوشانده ه با غالفکی یایھمان زوا ؛میآور یم
قت و ابطال یاثبات حق یه ما براککنم  خدا را شکر می اند. ردهک یرا از مردم عوام مخف

غیر از  یخیت تاریروا کیتاب و ک کیقت به یی حق امور باطل و برداشتن نقاب از چھره
 یباشد و الزامتر  تا اینکه حجت، محکمایم  ردهکخود شیعه استناد نھای  کتاب روایات و

 ر نداشته باشند. پسیل و تزویفرار و تأو یبرا یند و دیگر مجالکجاد یعه ایش یبرا
 شان بر ضد آنان سخنیھا تیدھد و روا خود شیعه علیه آنان گواھی میھای  کتاب

ْ َ�ۡعَملُونَ يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم ﴿ گوید: می رُۡجلُُهم بَِما َ�نُوا
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
[النور:  ﴾٢٤�

 یگواھ اند، ردهکه کارھایی کشان بر یه آنان زبان و دست و پایه علکدر آن روزی « :]٢٤
  .»دھند یم

و پس اند  دھند که شیعیان در حیات آنان مخالف ائمه بوده یامامان شیعه گواھی م
ه کاند  ردهکبودند، و شیعیان با رفتار و اعمال خود ثابت ھا  آن ز، مخالفین از وفاتشان

شان ھستند و خالف آنچه ائمه امر  اکنون نیز مخالف ائمه بوده و پیوسته مخالف
ه ک یسانکو با اند  گویند که ائمه بدان امر نکرده دھند و چیزی می انجام می اند، ردهک

دھند و به  ورزند و به دامادھای آنان دشنام می یم یداشته، دشمنشان  ائمه دوست
تفا کاھا  این گویند. تازه به ه ائمه مشاور و وزیرشان بودند، فحش و ناسزا میک یسانک

را مورد طعن و نقد و ھا  آن رده وکت خودشان ھم، اھانت یبلکه به اھل باند  نکرده



 شیعه و اهل بیت     ٨

ه کاند  دهیرس یبه حد ییگو و دشنام یادب ین بیو در ا اند. ر کردهیجرح قرار داده و تحق
ز، گستاخی کرده و به بھترین مخلوق خدا و سرور بشر، ین یبه پیامبران و رسوالن الھ

بندند و مسائلی را به آنان  دروغ میھا  آن به اند. نیز اھانت کرده ج حضرت محمد
از ند و فطرت سالم ک یپذیرد و اندیشه آن را رد م را نمیھا  آن دھند، که عقل نسبت می

معتبر ھای  کتاب درھا  این یند. تمامک یار مکز، آن را انیزند و ذوق ن یآن سرباز م
ر صفحه و کو مراجع و منابع آن را با ذاند  ردهکه خودشان چاپ کشیعیان وجود دارد 

  ایم. آورده ... جلد و چاپ و
تکذیب ھا و اظھارات ما را  از شیعیان جرأت داشته باشد، گفته یسکنم ک یگمان نم

 ایم، انکار نماید. کند و آنچه که اثبات کرده
ت یه ھداک یسانکرساند و  یتاب به مردم نفع مکن یه خداوند با اکبر این باوریم 

 یابند. یرا بطلبند، با آن راه م یالھ

 برادران و دوستانم!
به دنبال این کتاب م که یکه در کتاب اول مان وعده داده بود یتابکب، یبه این ترت

م. این ھمان کتابی است که اکنون در ینک یم میبه خوانندگان تقدخواھیم نوشت، 
مندیم که نظرات و انتقادات  دست خوانندگان قرار دارد. از خوانندگان گرامی خواھش

به کتاب  یازیا پس از این نیرامون این کتاب بنویسند و برای ما بفرستند. آیخود را پ
 یکنیم؟ چون ما، در اثناشان  مختصر دیگر ھست تا به آنان وعده دھیم و تقدیم

م یخواھ یشیعه، موارد گنگ و مبھمی یافتیم. از خداوند متعال مھای  کتاب ی مطالعه
 ند. کبرای مردم فراھم ھا  آن ن ابھامات و آشکار کردنیه اسباب رفع اک

ف و یتید و بزرگان و برادران زیادی که در تألدر پایان باید خاطرنشان سازم که اسا
نم؛ کف یتاب، دست داشتند، از من اصرار کردند تا در این باره کتابی تألکن یانتشار ا

موضوعی که امروزه نیاز مردم به آن زیاد شده؛ چون نسبت به عقاید حقیقی شیعه و 
امت شناخت واقعی ندارند و چون  در قبال گذشتگان و نیکان اینشان  گیری موضع

علیه اھل سنت و گذشتگان و ھایی  کتاب نویسندگان و مؤلفان شیعه به نوشتن
پر از ھا  کتاب باشد، زیاد مشغولند. اکثر این عقایدشان که مبتنی بر قرآن و سنت می

ی راشد و  و در رأس آنان، سه خلیفه ج نسبت دادن عیب و نقص به یاران پیامبر
و نفرین و دشنام دادن به آنان و کسانی  ج منان و ھمسران پاک آن حضرتمادران مؤ
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 باشد.  کنند، می می که آنان را دوست دارند و از آنان پیروی
ھایی که برادران  ھا و دروغ تھمتخبری اغلب اھل سنت از  چنین به خاطر بیھم
ی اھل  دربارهھایی که  ھا و دسیسه از توطئهشان  خبری سر ھم کردند و بی ÷یوسف

 نماید. گیرد، نوشتن این کتاب ضروری می سنت و علیه آنان انجام می
و بر یاران و خاندان پاک آن حضرت و پیروانشان تا  ج درود و سالم خدا بر پیامبر

 ل.یکق، ونعم الویالتوف یوھو ول یروز قیامت باد! والله حسب

 ریظھ یإحسان إلھ
 الھور -جیاتکابتسام 

 ھـ ۱۴۰۲شوال  ۸





 
 
 

 ی چاپ پنجم مقدمه

کردیم که این کتاب تا این حد مورد قبول و استقبال  ھیچ روزی اصًال تصور نمی 
آمد، تمام  ای که به محض اینکه از زیر چاپ بیرون می مردم قرار بگیرد، به گونه

ھای بیشتری  شد و مجبور بودیم دوباره و با نسخه تمام میھای کتاب در یک ماه  نسخه
کردیم که ماه دیگری سپری شود  فقط برای ماه بعدی چاپ کنیم. ھمچنین تصور نمی

ھای بیشتری از ماه اول و دوم نیاز پیدا کنیم.  و به چاپ مجدد آن با تعداد نسخه
کردیم. اینک این چاپ برآوردھای ما دوباره به خطا رفت و به چاپ چھارم نیاز پیدا 

پنجم است که ھنوز نه ماه از انتشار آن نگذشته است. شکر و سپاس مخصوص 
خداست. اوست که ما را برای این کار که جز برای کسب رضای خدا و به خاطر حب و 

 انجام ندادیم، توفیق داد. ج دوستی اصحاب پیامبر
ی شیعه به نام  ارهشایان ذکر است که در طی این مدت کتابی دیگر از ما درب

 منتشر شده که به لطف خدا مورد قبول ھمگان قرار گرفته است.» الشیعة و القرآن«
 از ما چاپ و منتشر شده است.» البریلویة« ھمچنین کتابی دیگر به نام
ھای بیشمارت و کرم و لطف نامحدودت تو را سپاس  پروردگارا! به خاطر نعمت

فیق بیشتری جھت باال بردن شأن و جایگاه دینت و خواھیم که تو گوییم و از تو می می
و  ج الھا! بر فرستاده و پیامبرت، حضرت محمد ی آن به ما بدھی. بار دفاع از حوزه

 کنند، درود و سالم بفرست. کسانی که از سنت و روش وی پیروی می
 

 ظھیر یإحسان إلھ
 ۱۹۸۳/ سپتامبر / ۲۴





 
 
 

 :اولباب 
 تیعه و اهل بیش

است و مذھبشان ھا  آن و دوستدار ج امبریت پیرو اھل بیه پکند ک یعه گمان میش
 .باشد یمھا  آن یھا تیبر آراء و روا یو مبنھا  آن برگرفته از اقوال و افعال

 ی اهل بیت: تحقیق کلمه
دریابیم، ھا را  ن گفتهیا دروغ بودن ایو راست  بحث را آغاز کنیم اینکه  قبل از

و منظور شیعه از اھل بیت چه اند  یسانکت چه یه اھل بکیم یخواھیم در ابتدا بگو یم
 است؟  یسانکعه چه یست و منظور آنان از شیعه چیش یاست؟ معنا یسانک

ل د: اھیگو یت است. صاحب قاموس میی: اھل و ب لمهکب از دو کت مریاھل ب
نان خانه و اھل المذھب: معتقدان به آن کسات: یاھل البان آن امر ھستند. یاألمر؛ متول

امبر، ھمسران و دختران یپ یاست و برا یمرد، ھمسرش اھل و یمذھب ھستند. برا
 یاھل و آل و ی، امت ویامبریھر پ یو برا ١ھستند. یاھل و سیو دامادش، عل یو
  ٢باشند. یم

بندند. و ه به آن مذھب معتقد و پایک یسانک،یعنی د: اھل المذھب؛یگو یم یدیزب

ۡهلِهِ ﴿ ی: هی، و آیھمسر آن مرد و فرزندان و ،یعنیاھل الرجل؛ 
َ
 ]٢٩[القصص:  ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

 ،ج ؛ زنان و دختران و داماد پیامبریرا به زن و فرزندانش تفسیر کرده است. اھل النب
است  یھمان خاندان و ج ه اھل پیامبرکاند  باشد. بعضی گفته ا زنانش میی، سیعل

                                                 
تخصیص داده شده و به  سعلی به جدانم که این اھل چرا فقط از میان دامادھای پیامبر  نمی - ١

و  هپدر امام ،شوھر دختر پیامبر و ابوالعاص بن ربیع ،سعثمان :از جمله جپیامبر سایر دامادھای 
 جپسر عموی پیامبر  به خاطر اینکه علی اگر بگوئیم گیرد. تعلق نمی ج ھمسر زینب دختر پیامبر

اھل بیت به حساب قیل ، چرا برادران وی جعفر و عفقط علی اھل بیت استچرا  خوب باشد، می
 ؟ آیا کسی پاسخگو ھست؟آیند نمی

 .٣٢، ص٣م، ج١٩٥٢القاموس، مصر، بابی حلبی، - ٢
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ُمۡر ﴿ انگر آن است:یز، بیات نین آیشود. ا یز، میاو ن یھا جهیھا و نت نوهه شامل ک
ۡ
َوأ

 ِ ۡهلََك ب
َ
لَٰوةِ ٱأ ۖ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ ی خود را به گزاردن نماز دستور بده  خانواده«. ]١٣٢[طه:  ﴾َعلَۡيَها

َما يُرِ�ُد ﴿ ،»ز، بر آن ثابت قدم بمان.یو خود ن ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
أ

امبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یم خداوند قطعًا « .]٣٣[األحزاب:  ﴾ۡ�َۡيِت ٱ

ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ ،»ند.ک ۡهَل  ۥَو�َرََ�ٰتُهُ  �َّ
َ
ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ  .]٧٣[هود:  ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

ی بزرگوار  گمان خدا ستوده بی شود. ات خدا شامل شما میکت، رحمت و بریاھل ب یا«

ُمُر ﴿ فرماید: می وندباشد. ھمچنین خدا . اھل ھر پیامبری، امت وی می»است
ۡ
َوَ�َن يَأ

ۡهلَهُ 
َ
ِ  ۥأ لَٰوةِوَ ٱب َكٰوةِ ٱلصَّ  .»داد و اھل خود را به نماز و زکات فرمان می« .]٥٥[مریم:  ﴾لزَّ

ا ین یا دیه نسب کھستند  یسانکاھل الرجل:  اند: گفته یمناو یراغب و به تبع و
ه در کاند  یسانکباشد. و اھل الرجل  کشھر، مشتر کیخانه و  کیدر ھا  آن ی  حرفه

ار رفته است. کبه  ج امبریی پ ی خانواده ت فقط دربارهیخانه با ھم ھستند. اھل ب کی
 ز،یل نین شعر عبدالمطلب در داستان فیھستند. ا یاران ویاء و یاول آل خدا و رسولش، 

 د آن است:یمؤ

 ١عابديه اليوم آلكو آل الصليب یوانرص عل
 ».خاندان صلیب را یاری کن و پرستش کنندگان صلیب امروز خاندان تو ھستند«

و اھل  اند، که پایبند به آن مذھباند  ابن منظور افریقی گوید: اھل مذھب کسانی
ترین افراد به  صمیمیترین و  امر، متولیان و سرپرستان آن امر ھستند. اھل مرد، نزدیک

 سعلی سران و دختران و داماد وی، یعنی، ھمج او ھستند و اھل بیت پیامبر
، ھمسران وی ھستند. اھل ھر پیامبری، ج که اھل پیامبراند  باشند. بعضی گفته می

أھل یباشد. وأھل الرجل  اھل مرد، زن وی می -تا آنجا که گوید: -باشد.  امت وی می

؛ ھرگاه با آن زن ازدواج کند، أهليوأهل فالن امرأة أھًال وأھوًال وأھل؛ یعنی ازدواج کرد. 
ل به معنای ازدواج می پس زن اھل آن مرد می باشد. در دعا آمده است:  باشد. تأھُّ

: یعنی خدا در بھشت به تو زن بدھد و تو را داخل بھشت »االً هياجلنة إ اهللا يف كآهل«

داد.  به متأھل، دو سھم و به مجرد، یک سھم می ج نت آمده که پیامبرگرداند! در س

                                                 
 زبیدی، تاج العروس. - ١
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متأھل کسی است که زن دارد و مجرد کسی است که زن ندارد. آل مرد، ھمان 
باشند. اصل آل، اھل  ، دوستان خدا میج ی وی ھستند و آل خدا و پیامبر خانواده

 اند، کنار ھم قرار گرفته باشد سپس ھاء به ھمزه تبدیل شده و بعد چون دو تا ھمزه می
 ١شود. می دوم ادغام شده و آن وقت به الف تبدیلی  اول در ھمزهی  ھمزه

 یعنی ازدواج کرد.» أھل فالن« جوھری گوید:

یعنی خدا تو را داخل بھشت گرداند و در بھشت به  »اجلنة اهللا يف كآهل« ابوزید گوید:
 ٢تو زن بدھد!

َل تأ«گوید: » األساس«زمخشری در کتاب  اجلنة  آهلك اهللا يف«یعنی ازدواج کرد، و » ھَّ

 ٣یعنی خدا در بھشت به تو زن بدھد! »إهياالً 
ل به معنای ازدواج است. اھل مرد،  خلیل گوید: اھل مرد، زن وی می باشد، و تأھُّ

باشند. و اھل بیت، ساکنان خانه و اھل اسالم،  افراد به آن مرد میترین  نزدیک
 ٤باشند. به دین اسالم میکه پایبند اند  کسانی

که به خاطر نسب یا دین یا چیزھایی از اند  اھل مرد کسانی راغب اصفھانی گوید:
که در اند  این قبیل مثل شغل و خانه و شھر آنان را گرد ھم آورد. پس اھل مرد کسانی

گیرند. سپس از روی مجازی اھل بیت بر کسانی که نسب، آنان را  یک مسکن جای می
ی اھل بیت گفته شود، فقط منظور  شود، و ھرگاه کلمه ع کند اطالق میدور ھم جم

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ :فرماید می ألاست؛ چون خدای ج ی پیامبر خانواده ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ

َ
و از اھل مرد به زن او و اھل اسالم به کسانی که  .]٣٣[األحزاب:  ﴾ۡ�َۡيِت ٱأ

َل یعنی ازدواج کرد و از ھمین  -گوید: می تا آنجا که- شود اسالمند، تعبیر میپایبند  تأھَّ

 ٥؛ یعنی خدا در بھشت به تو زن عطا کند!اجلنة اهللا يف كآهلکلمه گرفته شده که: 
 -گوید: تا آنجا که می –مقلوب أھل است » آل«گوید:  راغب اصفھانی زیر لفظ آل می

ی کسانی که ذاتًا به یک انسان اختصاص دارند حاال یا از طریق فامیلی نزدیک  اھل درباره
                                                 

 .٢٨ -٣٠، ص١١ابن منظور افریقی، لسان العرب، بیروت، ج - ١
 .١٦٢٩، ص٤جوھری، الصحاح، دارالکتاب العربی، مصر، ج - ٢
 .١١صم،  ١٩٥٣أساس البالغة، مصر،  - ٣
 .١٥٠، ص١ابوالحسین احمد بن فارس زکریا، مقاییس اللغة، بیروت، ج - ٤
 .٢٨المفردات فی غرائب القرآن، کراچی (پاکستان)، ص - ٥
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َوَءاَل ﴿ فرماید: در قرآن می وندشود. خدا و یا از طریق مواالت و دوستی، به کار برده می
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن ﴿فرماید: ای دیگر می در آیه .]٣٣[آل عمران:  ﴾٣٣لَۡ�ٰلَِم�َ ٱِعۡمَ�َٰن َ�َ  ۡدِخلُٓوا

َ
أ

َشدَّ 
َ
 . »در شدیدترین عذاب داخل کنیدآل فرعون را « .]٤٦[غافر:  ﴾٤٦ۡلَعَذاِب ٱأ

ھستند، و بعضی دیگر  ج آل پیامبر، نزدیکان و بستگان آن حضرت اند: بعضی گفته
اختصاص دارند؛ چون اھل  ج که از لحاظ علم دینی به آن حضرتاند  کسانی اند: گفته

دار و عمیق و عمل محکم دارند که به آنان آل  ای علم ریشه دسته اند: دین دو دسته
از روی تقلید علم دارند که به آنان  ای دیگر شود، و دسته و امتش گفته می ج پیامبر

شود. پس  گفته نمی ج شود، ولی آل حضرت محمد گفته می ج امت حضرت محمد
نیست. به جعفر صادق  ج امت وی است اما ھر امت پیامبر، آل پیامبر ج ھر آل پیامبر

ھستند، گفت: ھم دروغ  ج آل پیامبرشان  گویند که مسلمانان ھمه گفته شد: مردم می
گویند از  گفت: دروغ می گویند. گفتند: این به چه معناست؟ گویند و ھم راست می می

گویند از این جھت که  راست میباشد و  می ج ی امت آل پیامبر این جھت که ھمه
 ١شوند. محسوب می ج را کامًال اجرا کنند، آل پیامبر ج ھرگاه شریعت پیامبر

 ی اهل بیت: معنای حقیقی کلمه
گوید: اھل خانه در لغت به ساکنان خانه گفته  محمد جواد مغنیه، شیعی معاصر می

ی  ا برای افراد خانوادهباشد. و لفظ آل تنھ ی مرد می شود، و آل مرد ھمان خانواده می
ی  ی اھل بیت در دو آیه شود. کلمه مرد که در آن خانه جایگاھی دارد، به کار برده می

ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ فرماید: ی ھود؛ آنجا که می سوره ۷۳ی  قرآن آمده است: یکی آیه َّ� 
ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ 

َ
، و »اھل بیت رحمت و برکات خدا بر شما باد ای« .﴾ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

َما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: ی احزاب؛ آنجا که می سوره ۳۳ی  دیگری آیه ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ

َ
خواھد پلیدی را از شما دور  ای اھل بیت پیامبر! ھمانا خدا می« .﴾ۡ�َۡيِت ٱأ

اینکه منظور از اھل . مفسران اتفاق نظر دارند بر »گرداند و شما را خوب پاکیزه گرداند
دومی اھل  ی هو منظور از اھل بیت در آی ÷ی ابراھیم ی اولی، اھل خانه بیت در آیه

                                                 
 .٣٠و  ٢٩راغب اصفھانی، مفردات، ص - ١
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باشد. به تبع قرآن، مسلمانان لفظ اھل بیت و  می ج ی حضرت محمد بن عبدالله خانه
برند تا جایی که این لفظ عالمت و  به کار می ج آل بیت را فقط برای اھل بیت پیامبر

 ج ی پیامبر ای که غیر از اھل خانه شده است؛ به گونه ج ی پیامبر خانوادهی  مشخصه
ای باشد؛ ھمان طور که لفظ مدینه برای  شود مگر اینکه قرینه از این کلمه فھم نمی

 مشھور گشته است. ج یثرب، شھر پیامبر
ای معتقدند که  اختالف نظر دارند؛ عده ج مسلمان راجع به تعداد ھمسران پیامبر

ی دیگری بر این باورند که تعدادشان یازده زن   حضرت ھیجده زن داشته و عدهآن 
سی و ھفت سال با ھمسرانش زیسته و در طی این  ج بوده است. به ھر حال پیامبر

فوت کردند  ج مدت، پسران و دخترانی داشته که ھمگی در حیات مبارک آن حضرت
. ھمچنین مسلمانان متفق و تنھا دخترش، فاطمه پس از حیات ایشان زیسته است

 ١ھستند. ج طالب و فاطمه و حسن و حسین، آل بیت پیامبر که علی بن ابیاند  القول
ی اھل بیت در اصل به طور خاص بر زنان  آید که کلمه چنین بر میھا  این ی از ھمه
شود.  شود، سپس از روی مجاز برای فرزندان و خویشاوندان به کار برده می اطالق می

چیزی است که در قرآن کریم ثابت شده؛ ھمان طور که در ذکر داستان حضرت این 
ی فرزند را به او دادند، آمده است؛ آنجا  موقعی که فرستادگان خدا مژده ÷ابراھیم

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

ٌء َعِجيبٞ  ٧١ۡعُقوَب �َ  ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ ۠ َعُجوزٞ َوَ�َٰذا َ�ۡعِ� َشۡيًخا نَا
َ
ِ�ُ َو�

َ
 ٧٢قَالَۡت َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ َءأ

ۡمرِ 
َ
َ�ۡعَجبَِ� مِۡن أ

َ
ِۖ ٱقَالُٓواْ � ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
 .]٧٣-٧١[هود:  ﴾ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

 یند و برایه آنان فرشتگان خداکن خبر یاز استاده بود (یه در آنجا) اکم (ساره یھمسر ابراھ «
د، ید شادمان شد و) خندان ّفار آمدهکر مؤمنان از دست یشوھرش لوط و سا ی هنجات برادرزاد

عقوب (از ی(توّلد)  یما (توّسط ھمان فرشتگان) بدو مژده (توّلد) اسحاق (از او)، و به دنبال و
م) یابراھن ھم (یھستم و ا یرزنیه پکا من ی! آیوا یگفت: ا   م. یق) را دادفرزندش اسحا

ن کمگر مم) است (ی(و محال یز شگفتیچ نی! امیزا یم یباشد، فرزند یم یرمردیه پکشوھرم 
ار خدا شگفت کا از یگفتند: آ د؟!). ید آیپد یا ما دو نفر انسان فرتوت و فرسوده، بّچه است از

ست یتعّجب ن یپس جاشما است (ات خدا شامل ک! رحمت و برت (نبّوت)یاھل ب ی؟ ا ینک یم
 .»)ء نفرموده باشدگران عطایه به دکند کعطاء  یزیاگر به شما چ

                                                 
 .٤٤٧الشیعة فی المیزان، بیروت، دار الشروق، ص - ١
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به کار برده و  ÷ی ھمسر ابراھیم پس خدا این لفظ را بر زبان فرشتگانش درباره
 الغیر.

 نمایند: دانشمندان و مفسران شیعه این معنا را تأیید می
منھج  در ٣یاشانک و ٢انیمجمع الب در ١و مفسران شیعه ھمچون طبرسی ءعلما

بعد از آن به تأویالت و توجیھات نادرستی ھرچند  اند به این امر اذعان نموده ٤نیالصادق
 اند. روی آورده

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ فرماید: می ÷موسی مچنین خداوند در قرآن در داستانھ ۞فَلَمَّ
َجَل ٱ

َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
ورِ ٱَءا�ََس مِن َجانِِب  ۦٓ وََساَر بِأ ۡهلِهِ  لطُّ

َ
ْ ٱنَاٗرۖ� قَاَل ِ� ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� ۡمُكُثوٓا  ﴾إِّ�ِ

ن به یاش (از مد د و ھمراه خانوادهیان رسانیمّدت را به پا یه موسک یھنگام« .]٢٩[القصص: 
د من یستیاش گفت: با خانوادهد به یرا د یر آتشوه طوک، در جانب ردکت ک) حرمصر یسو
 ».نمیب یم یآتش

ی  که ھمهھمانگونه  باشد می ÷ی فوق، ھمسر موسی پس منظور از اھل در آیه
 ÷مفسران شیعه اجماع دارند که منظور از اھل در این آیه زن حضرت موسی

نبود. طبرسی در تفسیر اھل  ÷باشد؛ چون غیر از او کسی دیگر ھمراه موسی می

ۡهلِهِ ﴿ ی: موسی در آیه
َ
که  ÷گوید: یعنی زن موسی می .]٧[النمل:  ﴾ۦٓ إِۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ِ�

  ٥باشد. می ÷ھمان دختر شعیب

ۡهلِهِ ﴿ ی: ھمچنین زیر آیه
َ
 ٦گوید: یعنی زنش را برد. می .]٢٩[القصص:  ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

 ١در تفسیرش چنین گفته است. ٧ھمچنین قمی

                                                 
 در قرن ششم است. هشیع یعلما از بزرگانطبرسی  ،بوعلی فضل بن حسنا او - ١
 .١٨٠، ص٣بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج - ٢
منھج «او مال فتح الله کاشانی از دانشمندان متعصب شیعه است و کتابش را فقط در رد کتاب  - ٣

 نوشته است.» الصادقین فی إلزام المخالفین
 . ٤٩٣، ص٤تھران، ج - ٤
 . ٢١١ص ،٤ی نمل)، ج تفسیر مجمع البیان (سوره - ٥
 .٢٥٠، ص٤ی قصص)، ج ھمان (سوره - ٦
ترین مفسران شیعه و از بزرگان شیعه در قرن  ابوالحسن علی بن ابراھیم قمی، پیشوا و قدیمی -٧

 باشد. سوم ھجری می
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منھج  ش،ریتفس در یاشانک و ٣نینور الثقل ش،ریتفس در ٢یزیحو یعروس
 اند. دیگران نیز چنین اظھار داشته و٤نیالصادق

ی احزاب به ھمین معنا وارد شده  سوره ۳۳ی  لفظ اھل بیت در قرآن مجید در آیه

َما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: است؛ آنجا که می ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾ۡ�َۡيتِ ٱأ

به طور خاص وارد شده  ج این لفظ فقط در سیاق داستان زنان پیامبر و .]٣٣[األحزاب: 

َج ﴿ است: � ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ َّ� 

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

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا �َّ
د ینکن ید و خودنمائیم ظاھر نشوان مردین در میشیت پیو ھمچون جاھل« .]٣٤-٣٣[األحزاب: 

د و ی) و نماز را برپا داردیگران قرار ندھید یشانت خود را در معرض تمایو اندام و وسائل ز(
را از شما  یدیخواھد پل ی. خداوند قطعًا مدیغمبرش اطاعت نمائیو از خدا و پد یات را بپردازکز

 .»سازد کامًال پاکند و شما را کور ) دغمبریت (پیاھل ب
ن یرسد ا ند، به نظرش میک یات را قرائت مین آیاست کسی که در نگاه اول ا یھیبد

ز، یی قبل ن هیه و آیآمده است؛ چون ابتدای این آ ج امبریی زنان پ لفظ، فقط درباره
ی بعدی نیز از غیر  هیدھد. ھمچنین در آ یرا مخاطب قرار م ج امبریفقط زنان پ

 کند. یاد نمی ج ھمسران پیامبر
ت یه با روایرمه و ابن مردوکت عیر با رواکعساحاتم و ابن  یبر این اساس ابن اب

نازل  ج امبریی ھمسران پ ه فقط دربارهین آیه اکاند  ر از ابن عباس آوردهید بن جبیسع
  ٥شده است.

و  یلبکرمه و عطاء و کرده است: ابن عباس و عکان یر خود بیدر تفس یانکشو 
 ج امبریفوق فقط زنان پ ی هیور در آکت مذیاھل ب اند: ر گفتهید بن جبیمقاتل و سع

                                                                                                                        
 .١٣٩ھـ، ص ١٣٨٦نجف،  - ١
 ھجری وفات یافت. ١١١٢عبدالله علی بن جمعه از شیعیان متعصب است که به سال  - ٢
 .١٢٦ص ،٢قم، ج - ٣
 .٩٥، ص٧ی قصص، ج سوره - ٤
 -الھور ، A.S.THRITIONنگاه کنید به دائرة المعارف اإلسالمیة، اردو، مقالۀ المستشرق، - ٥

 .٥٧٦، ص٣پاکستان، ج
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 ین ھمسران وکو مس ج امبریی پ ت، خانهیکه مراد از باند  ھستند. آنان اظھار داشته

یعنی: و  .]٣٤[األحزاب:  ﴾َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یاست؛ چون خداوند م
  کنید.شود، یاد  ھای شما خوانده می آنچه از آیات خدا و حکمت در خانه

َها ﴿ گردد: یمبر ج امبریه به ھمسران پیاق آین سیھمچن ُّ�
َ
ۡزَ�ِٰجَك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ�

َ
 ﴾قُل ّ�ِ

 یعنی:ای پیامبر، به ھمسرانت بگو...

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یه مکه ین آیتا آخر ا َّ� 
َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ   .]٣٤[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا �َّ

شد و فرمود:  لشهیی عا وارد حجره ج امبریه پکث آمده ین در حدیھمچن

السالم و رمحة اهللا و ك يشه جواب داد: و عليت و رمحة اهللا و عاياهل الب كيالسالم عل

 ١.اتهكبر

 یبا ھمسرانش در آن زندگ ج امبریه پکاست  ی ، خانهج یت النبیپس منظور از ب
 ردند.ک یم

 ج امبریقت و در اصل، ھمسران پیدر حق ج ت پیامبریجه مراد از اھل بیدر نت 
گیرند؛  ز، از روی مجاز مشمول اھل بیت قرار مییه اوالد و عموھا و پسر عموھا نکاست 

را داخل  یفاطمه و حسن و حسین و عل ج امبریه پکث آمده یدر حد که ھمچنان

ت یز، جزو اھل بینان را نیا، ایخدا: «»اللهم هؤالء أهل بيتي«قرار داد و فرمود:  عبایش

َما يُرِ�ُد ﴿ ه بشوند:ین آیتا شامل ا» دمن ان ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

از شما خاندان خواھد آلودگی را  خدا می«یعنی:  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
 . »[پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند

ه ین آیش گرفت تا مشمول ایر عبایرا ز یش، عباس و فرزندان ویھمان طور که عمو
  شوند.

 ھستند. ج ت پیامبریھاشم جزو اھل ب یه تمام بنکھا آمده  تیاز روا یدر بعض
نند: ک ین چھار نفر منحصر میا ت پیامبر را بهین نظر، اھل بیعه برخالف ایاما ش

ه خارج ین آیی شمول ا ی افراد را از دایره ن. و بقیهیحسن و حس  فاطمه، ، یعل

                                                 
 بخاری، التفسیر. - ١
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ر از حسن و یو فرزندان علی غاند  را ابداع نموده یگرینند. سپس روش دک یم
  ه،یمحمد بن حنف از جمله: ی فرزندانش هیبق کرده و را از اھل بیت خارج شحسین

را از اھل بیت به حساب  ییحیدالله و یعب  عبدالله،  جعفر،  عمر، عثمان، عباس، ر، کابوب
با توجه به اختالف  -آورند. ھمچنین دوازده پسر آنان و ھیجده یا نوزده دختر آنان نمی

را از اھل بیت لآورند. ھمان طور که فاطمه حساب نمیرا از اھل بیت به  -روایات
زینب و ام کلثوم و فرزندان آنان را اھل بیت  ؛ج رتحض ی دختران آن دانسته و یقیه
دھند و  ت قرار نمییرا داخل اھل ب ین طور اوالد حسن بن علیآورند. ھم به شمار نمی

ت محسوب یجزء اھل ب  اند، را نداشتهھا  آن ه روشکن یفرزندان حس ین تمامیھمچن
 از اولی است.تر  این عجیب اند. ردهکن

فر ک یو ظلم و ستم و حت یین را به دروغگویاز فرزندان حس یاریبه ھمین خاطر بس
ھا  آن و فرزندان ج امبریپ یھا پسر عموھا و پسر عمه که ھمچنان اند. ردهکو ارتداد متھم 

 نند.ک یر میفکرا دشنام داده و ت سیر از علیفرزندان ابوطالب غ یرا و حت

 گیری شیعه در قبال این مسأله:موضع
ر از فاطمه، و شوھران و یغ ج امبریشیعیان سه دختر پشایان ذکر است که 

ن یه اکم یدان یآورند. ما نم یت به حساب نمیرا از ھمان ابتدا جزو اھل بھا  آن فرزندان
 اند؟ انتخاب کرده ییونه و بر چه اساس و مبناچگرا  یم بندیتقس
م این مطلب را باز کنیم، یعه بود. اگر بخواھیت از نظر شین، حقیقِت مفھوم اھل بیا

 م.ینک یشد؛ فعًال به این مقدار بسنده مک یالم به درازا مک

 تحقیق لفظ شیعه:
جمع شوند و اجتماع  یه بر امرک ید: ھر گروھیگو یم یدیزب ی شیعه،  راجع به کلمه
عه نام دارد. یند، شکرا یاری و جانبداری  یانسانھرکس  عه نام دارند. ویداشته باشند، ش

  ١باشد. شیعه از مشایعت گرفته شده که به معنای دنباله روی و مطاوعت می اصل
شوند و ھر  گوید: شیعه گروھی ھستند که بر کاری جمع می ابن منظور افریقی می

 ین اسم غالبًا برایشوند. و ا گروھی که بر امری گرد ھم آیند، شیعه نامیده می

                                                 
 .٤٠٥، ص٥ج   زبیدی، تاج العروس، - ١
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  ١رود. تش به کار مییو اھل ب سیدوستداران ح عل
 یعه طرفداران حضرت علید: شیگو یم» الفرق«ان، در کتاب یعیامام ش، ٢ینوبخت

معروف  یعه و پیروان علیو بعد از آن به ش ج امبریه در زمان پکطالب ھستند  یبن اب
ھا  آن از یا عه سه فرقه است: فرقهیش باشند. می یشدند و قائل به امامت حضرت عل

و امامت در نسل وی  ٣واجب بوده ج امبریپس از پ یه اطاعت از امام علکمعتقدند 
ی صحابه نسبت به  گویند: حضرت علی از ھمه ی دیگری می جاری است. فرقه

تر است و پس از او خالفت حضرت ابوبکر و حضرت عمر را  مستحق ج جانشینی پیامبر
دارند که حضرت علی  دانند، و اظھار می قبول دارند و آن دو را اھلیت خالفت می

خالفت را به آنان واگذار کرده و به این کار راضی بوده و به دلخواه خود و بدون ھیچ 
  ٤.اجباری با آنان بیعت کرد

 د:یگو یم یتابش به نقل از ازھرکدر  ن، ید محسن امیس ان معروف، یعیاز ش یکی 
  ٥ھستند.ھا  آن روانیو پ ج امبریعه، دوستداران عترت پیش 
 ند:ک ینقل ماینگونه  ، رھبر حلب،ینیحسن ین از تاج الدیھمچن 
؛ هُ عَ یشود: شا اور شدن اوست. گفته مییرو و یپ یشدن، به معنا یسکی  عهیش 

شود: وااله یعنی او را دوست داشت.  رد؛ ھمان طور که گفته میک یروییعنی او را پ
ن یامعتقد شدند به ھا  آن عه از این امامان پیروی کردند و به اعتقاداتیچون ش ییگو

 آنان یاوران و یاران و پیروان ائمه بودند.  اسم معروف شدند؛ چون
ه بن صخر آن را از حسن ید و معاوه منتقل شیام یھاشم به بن یوقتی خالفت از بن

ه، یکی پس از دیگری خالفت را به دست یام یام بنکاز حھریک  گرفت و یبن عل
 یھاشم رو یو به بنشده  سرد دله یام یاز مھاجرین و انصار از بن یاریگرفتند، بس
شدند.  یم میو پسران عباس تقس یھاشم آن زمان به دو گروه پسران عل آوردند. بنی

                                                 
 . ١٨٨، ص٨لسان العرب، ج - ١
در قرن که  ستھاابومحمد حسن بن موسی نوبختی از علمای بزرگ شیعه و مورد اعتماد آن - ٢

 زیست. می ھجری سوم
 (به طور خالصه). ٤٢-٣٩م، ص١٩٥٩حسن بن موسی نوبختی، حیدریه، - ٣
مطبعة  چاپ با اختصار، )٤٢إلی  ٣٩ص(نوبختی فرق الشیعة، اثر ابومحمد حسن بن موسی  - ٤

 .م١٩٥٩الحیدریة 
 .١١، ص١م، ج١٩٦٠أعیان الشیعه، بیروت، - ٥
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ه به خالفت یام یھاشم ملحق شدند و معتقد بودند که از بن وقتی این مسلمانان به بنی
 ی آل محمد معروف عهیردند، به شکو جانبداری و حمایت  یاریرا ھا  آن ترند و ستهیشا

اختالف نظری وجود نداشت. اما  یعل یعباس و بن یان بنین ھنگام میشدند. در ا
ان یطان میش  ه گرفتند،یام یار آمدند و قدرت را از بنکعباس بر سر  یه بنک یھنگام
ردند. از این ک یوتاھکان یند. عباسیان نسبت به حق علوکاف ییان و علویان جدایعباس

 یراضھا  آن ردکردند چون از عملک یزاریاعالم بان یان از عباسیعیاز ش یرو گروھ
تر و  ستهیت شایان به والیه علوک وستند و معتقد بودندیان پیبه علونبودند؛ سپس 

ه معتقد به کاست ھایی  آن ع از آن وقت تا به امروز ھمراهیترند. پس اسم تش عادل
  ١(محمد بن حسن) ھستند. یتا مھد یان نوادگان حضرت علیامامت ائمه از م

به معنای  اش، لغوی یعه در اصل معناید: شیگو یگر از معاصران میای د عهیش 
و  یبرای دوستداران حضرت عل  ن اسم غالباً یاست، و ا یسکردن ک یاریردن و ک یرویپ

 رود. به کار می یت ویاھل ب
ه کستند، بلین ج امبریت پیرو آل بیعه، پیه شکن امور معلوم شد یبا توجه به ا

 ٢ار روشن و اضح است.ین دو بسیھستند. و فرق ا یل علآروان یپ
و ھا  آن ستند و باین یت علیان، بقیه تابع اھل بیعیاز ش یکم جز اندیردکاثبات  قبًال 

 م.یپرداز یبه آن م  بعداً  که ھمچنانورزند.  یمخالفت مھا  آن یقیم حقیتعال
بوده و دنباله رو او  یدوستدار حضرت عل هکھستند  یسانکعه ید: شیگو یه میمغن 

  ٣باشند. یم
روان یغالبًا برای پ عه)ین اسم (یعنی شیسد: اینو یاشف الغطاء مکن یمحمد حس 

ن اسم یه اک یا رود به گونه و دوستداران آنان به کار می٤و فرزندانش یحضرت عل
  ١گشته است.ھا  آن مخصوص

                                                 
أعیان الشیعه، به نقل از غایة االختصار فی اخبار البیوتات العلیة المحفوظة من الغبار، صفحۀ  - ١

١٤-١٣. 
 .١٦سید امیر محمد کاظمی قزوینی، الشیعة فی عقایدھم وأحکامھم، کویت ،ص - ٢
 . ١٩و١٧الشیعة فی المیزان، ص - ٣
گفت:  که میدر تناقض است؛ آنجا آنچه سید محسن امین از ازھری نقل کرده بود، با این قول،  - ٤

جای بسی تعجب است که چنین سخنان  ھستند. ج شیعه دوستداران و پیروان عترت پیامبر
شود و ھیچکدام از این  ھای خودشان یافت می متضاد و متناقض از معنای شیعه در کتاب
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 روشن شد.ھا  آن ت و مصداقیعه و اھل بیش یپس معنا 

  شان:ی امامان روی شیعیان درباره زیاده 
ش از حد یو فرزندانش ب یو تمجید حضرت عل یو دوستدار یرویان در پیعیش

 و تمجید ین دوستدارین و مذھب خود را بر اساس ھمیبه طوری که داند  ردهکمبالغه 
جاد یآورده، ا ج محمدنی جداگانه از آنچه حضرت یبنا نھاده و مذھبی مستقل و دھا  آن
 یاز عل یروین جز پید اند: و گفتهاند  ساخته یث جعلین و احادیات دروغیو روااند  ردهک

ھا  آن و اظھار عشق و عالقه و محبت و احترام به یو دوستدارانش و محبان و یو آل و
  ٢اند. این مطلب را آورده یافکاز اصول  یثیدر حد که ھمچنانست؛ ین

جز حب و دوست داشتن است...  یزین چیا دیگفت: آروایت شده که  ÷ابوجعفراز 
خوانم و  یآمد و گفت: من نمازگزاران را دوست دارم اما نماز نم ج امبرینزد پ یو مرد

 یسکبه او گفت: تو ھمراه  ج امبریرم. پیگ یروزه داران را دوست دارم اما روزه نم
گردد. آنگاه ابوجعفر گفت:  می رد خودت به خودت برکو عمل یه دوستش دارک یھست

از آسمان نازل شود ھمه به  ییخواھید و دنبال چی ھستید؟ اگر بال دیگر چی می
  ٣آورید. یم و شما به ما پناه میبر یبرند و ما به پیامبر خود پناه م یپناه م یپناھگاھ

گفت:  –امام پنجم شیعیان–÷ه ابوجعفرکآمده  یافکتاب اصول کن در یھمچن 
  ٤فر است.کی  نه نسبت به ما، نشانهیکمان و بغض و یی ا داشتن ما نشانهدوست

 که حب ما را در دل داشته باشد، خدا قلبش را پاک یسک«ن آمده است: یھمچن 
 یه بر ما سالم بفرستد. وقتک یکند تا زمان ینم کای را پا گرداند و خداوند قلب بنده یم

                                                                                                                        
اند. مگر نه اینکه  معنای تشیع را به طور جامع و مانع بیان نکردهنویسندگان به صراحت و آشکارا 

 د،رک میو اگر این امر ما را از موضوع دور ناند  ای گیج و سرگردان ھا در ھر زمینه ھمگی آن
 کردیم. می بیان خود شیعیانامور متناقض میان ی  بارهعجیبی را در مطالب

 م .١٩٦٠أصل الشیعة وأصولھا، بیروت ، - ١
که ارزش  ستھاالکلینی، از مھمترین منابع حدیثی شیعه و یکی از صحاح چھارگانه آن الکافی،  - ٢

 باشد.  میدر حد صحیح بخاری در میان اھل سنت نزد روافض آن 
ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی، الروضة من الکافی (وصیت پیامبر به امیر المؤمنین)، تھران،  - ٣

 .٨٠ص، ٨دار الکتب اسالمیة، ج
 .١٨٨، ص١األصول من الکافی (کتاب الحجة)، ج - ٤
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ارد و از د یحساب سخت روز قیامت، سالم نگه مه بر ما سالم بفرستد، خداوند او را از ک
  ١ند.ک یم شحفظامت، یترس و وحشت ق

 یکه: ما برااند  نقل کردهشان  ، به نقل از امام غائبیافکتاب کن در یھمچن 
  ٢م.یھست یافکان یعیش

خدا را  یسکبه من گفت: تنھا  ÷ه او گفت: ابوجعفرکاند  ردهکاز ابوحمزه نقل  
شناسد با حالت گمراھی او را  یه خدا را نمک یسکشناسد و  می پرستد که او را می
 ج ق خدا و پیامبریست؟ گفت: تصدیشوم، معرفت خداوند چت یپرستد. گفتم: فدا می
و برائت از  یی ھد ر ائمهیو سا یو اعتقاد به امامت و ÷یاز حضرت عل یرویو پ

  ٣ن است معرفت و شناخت خدا.ین چنیدشمنانشان. ا
 که ھمچنانست یتر از نبوت و رسالت ن نیه پایکدارند  یمقام و منصبھا  آن امامان

 خود آورده است:» یومت اسالمکا حیه یت فقیوال«تاب کران در یرھبر ا ینیخم
 یحت یو روحان یچ مقام معنویه ھکن است یات مذھب ما ایاز جمله ضرور« 

ه کت شده یھمچنین روا رسند. یائمه نم یامبران به مقام معنویب و پفرشتگان مقّر 
ند یگو ی(ائمه) مھا  آن ر عرش بودند ویدر ز ییبه صورت نورھا یجاد ھستیائمه قبل از ا

مرسل این احوال را  یامبریی مقرب و پ چ فرشتهیه ھکه ما احوالی با خدا داریم ک
  ٤».ه مذھب ما بر آن استوار استکای است  ید از اصول و مبانین عقایندارد، و ا

ی  عه دربارهیی ش دهیه عقکست بلین یبید و عجیگفته، مطلب جد ینیخمآنچه  
از  یکیه کتاب خود کملقب به صدوق در  یه قمیابن بابو که ھمچنانامامانشان است. 

ه جابر بن عبدالله کنسبت داده  ج امبریتی را به پیروا باشد،  یعه میی ش صحاح اربعه
ت یوضع است، اینگونه  ت مای، وضعج رسول خدا ید: ایپرس ج امبریاز پ یروز یانصار

ت شد و سپس فرمود: کسا یکاند ج امبریان پس از شما چگونه است؟ پیشما و جانش
خوشبخت تاب آن را ھای  انسان ه جزک یدیار عظیمی پرسیجابر، از امر بس یا

را به شکل ھا  آن ه خداوند متعال نورکاند  خلق شده یاء از نوریاء و اوصیآورند. انب ینم
                                                 

 .١٩٤ھمان، ص - ١
. نھایة الدرایة، ٥٣٣و٥٣٢، ص٣. مستدرک الوسایل، ج٤، ص١. الصافی، ج٢٩٨منتھی اآلمال، ص - ٢

 ). ٣١(به نقل از معاشر االصول، ص ٥٥٣. روضات الجنات، ص٢١٩ص
 .١٨٠، ص١اإلمام والرد علیه)، جاألصول من الکافی (کتاب الحجة، باب معرفة  - ٣
 .٥٨خمینی، والیت فقیه در خصوص حکومت اسالمی (باب والیت تکوینی از اصل فارسی)، تھران، ص - ٤
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شوند و  یه حفظ مکبه امانت گذاشته است و توسط مالئھا  آن م درکمح یوارھاید
ی بندگانش و نور  فهیو به عنوان خل ... دھد یرا پرورش مھا  آن مت خودکخداوند با ح

. ه استمردم قرار داد یرا حجت و برھانی قاطع براھا  آن دھد و ش قرار مییھا نیسرزم
 یده نگه دار و جز برایی علم است پس آن را پوش دهیاسرار پوشاز ھا  این جابر، یا

  ١اھلش باز مگو.

 ائمه از پیامبران برترند:
ه امامت باالتر از نبوت و رسالت و خلیل بودن است. کاظھار داشته  ینیلک 

ه کاند  دروغ بسته –امام ششم شیعیان –شیعه بر زبان جعفر بن محمد باقر که ھمچنان
ی خود  را بنده یند وکم را پیامبر یابراھاینکه  خداوند متعال قبل از«گویا او گفت: 

ل و یه خلکه او را رسول گرداند، او را پیامبر کرد و قبل از آنکقرار داد و قبل از آن 
ل یه امام باشد، خلکدوست صمیمی خود قرارش دھد، او را رسول قرار داد و قبل از آن

  ٢».بوده است
ر مخلوقات و یگانه که از سا دوازده ی هائم«را به عنوان  یباب مستقل ٣یحر عامل 

ھمراه با » گذشته و فرشتگان برترند و پیامبران از فرشتگان برترند یایاء و اوصیانب
خداوند «ه گفت: کرده کت یبسیاری آورده است؛ از جمله از جعفر روا یھا تیروا

ده و علمشان را به ما رسانده یبخش یرا با علم برترھا  آن امبران اولوالعزم را آفریده ویپ
چیزھایی یاد داده که به آنان  ج و ما را در علمشان بر آنان برتری داده، و به رسول خدا

  ٤».و علم آنان را به ما یاد داده است ج یاد نداده و علم رسول الله

                                                 
 .٤١٥و٤١٤، ص٤، ج(باب النوادر يف احوال االنبياء واألوصياء يف الوالدة )من ال یحضره الفقیه  - ١
 را از پدرش نقل کرده است.و مثل آن  ١٧٥، ص١اصول کافی (کتاب الحجة)، ج - ٢
ھـ در روستای مشغر از روستاھای جبل عامل ١٠٣٢متولد محمد بن الحسن المشغری، عاملی،  - ٣

تألیف کرده  متعددیھای  او از جمله بزرگترین علمای شیعه محسوب شده که کتاب .به دنیا آمد
است که احادیث » لی تحصیل مسایل الشریعةإوسائل الشیعة «کتاب  ھا، ی آن از جمله ؛است

در  ١١٠٤شیعه در احکام شرعی را در ھفتاد کتاب جمع آوری کرده است. او در رمضان سال 
 .خراسان از دنیا رفت)

 .١٥٢حر عاملی، الفصول المھمة، ص - ٤
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از کنم و  آورده، به آن عمل می یآنچه عل«ه گفت: کرده کاز ابوعبدالله، نقل  ینیلک 
ای ھمچون فضل و برتری  کشم. علی فضل و برتری رده، دست میک ینھآنچه که 

ه از ک یسکدارد. پس  یدارد و حضرت محمد بر تمام مخلوقات خداوند برتر ج امبریپ
ه در ک یسکرده باشد و ک یرویه از خدا و رسولش پکن است یند مانند اک یرویپ یعل

ن یر المؤمنیحد شرک به خداست. امند، در کن یرویا بزرگ از او پی کوچکامر 
ه از ک یسکد و یتوان به خدا رس یدن به خداست و جز از طریق او نمیی رس دروازه

ز، یاز ائمه نھرکدام  یان براین جریشود. ھم ین راه وارد شود، نابود میر از ایراھی غ
 یوموجودات ر یتمام ین و حجت و برھان برایرا ستون زمھا  آن ادامه دارد. خداوند

ی بھشت و  نندهکم یگفت: من تقس یه مکن بود یر المؤمنین امین قرار داده است. ایزم
امبران به مانند آنچه یفرشتگان و پ یھستم. تمام م و فاروق اکبر و صاحب عصاجھن

 یبه من وح ج امبریاقرار کردند و مانند پ برای من نیز  اند، ردهکاقرار  ج محمد یبرا
ردم و کادعا  ز،یرد و خود را پوشاند و من نک ینزول وح یادعا ج امبریشود و پ یم

ه سخن کخواسته شد  زیاز من ن خود را پوشاندم. از او خواسته شد سخن بگوید؛
را نداشته است. من ھا  آن قبل از منھیچکس  هکد یبخش ییھا یژگیم. به من ویبگو

را ھا  این قبل از من یسکدانم و  یرا مھا  ھا و فصل الخطاب آرزوھا و دردھا و نسب
  ١».ستینداشته است و چیزی از من پنھان ن

ن یرش گفته شده که ایی تفس ه دربارهکعه، کسی یامام مفسران ش- یم قمیابراھ 
ر دو امام صادق (یعنی یقت تفسیر اصل و اساس تفاسیر زیادی است و در حقیتفس

ن اخبار را یبوده، و پدرش که ا یرکه مؤلف آن در زمان امام عسکجعفر و باقر) است 

�ۡذ ﴿ ی: هیزیر آ -٢بوده است÷ از اصحاب امام رضا یکیرده، کت یپسرش روا یبرا
َخَذ 

َ
ُ ٱأ امبرش، حضرت یگوید: خداوند عھد پ می .]٨١[آل عمران:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ

زمان آدم تا به حال خداوند از  -د:یگو یه مکآنجا  تا-را از پیامبران گرفت  ج محمد
ی  داده باشد، و این ھمان فرموده یاریرا  یعلاینکه  را نفرستاده مگر یامبریچ پیھ

یعنی به رسول الله ایمان  .]٨١[آل عمران:  ﴾ۦَ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ ﴿ فرماید: خداوند است که می

                                                 
 .١٩٧و١٩٦، ص١األصول من الکافی، ج - ١
 .١٥سید طیب موسوی جزایری شیعی، تفسیر قمی، ص - ٢
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نَّهُ ﴿ بیاورید و    ١ن است.یرالمؤمنیمنظور ام .]٨١[آل عمران:  ﴾ۥۚ َوَ�َنُ�ُ
را  یچ پیامبر و رسولیه خداوند ھکه آورده ین آیر ایدر تفسیر خود ز٢یاشیع

  ٣ده باشد.یجنگ÷ نیرالمؤمنینزد اماینکه  نفرستاده مگر
  ٤د.یبنگر» السنةعة ویالش«تاب که را در ین نظریا لیتفص 

پندارند  یامامان شیعه و آنان شیعیان و پیروانشان ھستند؛ کسانی که مھا  این پس
کنند و دیگر  یمحّبان و دوستداران ائمه ھستند و خود را به آنان منسوب مه ک

ارشان و تمسک کو اف ءمسلمانان به خاطر دوستی شیعیان با آنان و تبعیت از آرا
ردارشان و پیروی از اوامر و فتواھایشان، با شیعیان دشمنی کجستن به گفتار و 

 ورزند. می
ھای  کتاب ه از عبارات وکبود  ییات و ادعاھایاھا و رو از گفته یا دهین مطالب گزیا

  خود شیعیان برداشت شده است.
 سیعل ازده نفر از فرزندانینند از ک یه ادعا مکھستند  یعه قومیبه طور خالصه، ش

دانند.  یامبران و فرستادگان الھی معصوم میرا مانند پھا  آن نند وک یم یرویپاو و خود 
ه کنند ک یدانند و ادعا م یو فرشتگان مقرب خداوند برتر مرا از پیامبران ھا  آن یو حت

ار آنان ایجاد شده است. البته در این پژوھش معلوم شد کو اف ءبر اساس آراھا  آن مذھب
است، صحت  ج گوید منظور از اھل بیت، اھل بیت پیامبر ی کسی که می که گفته

 کنند. ندارد؛ چون خود شیعیان آن را انکار می

                                                 
 .١٠٦، ص١ھـ، ج ١٣٨٦تفسیر قمی، نجف،  - ١
معروف به عیاشی از علمای بزرگ شیعه که  ،ابوالنضر محمد بن مسعود عیاشی سلمی سمرقندی - ٢

اش گفته است: او راستگو و مورد اطمینان  نجاشی درباره در اواخر قرن سوم ھجری زیسته است.
. ابن إیران) ،قم چاپ ،٢٤٧(رجال النجاشی ص باشد. ھای بزرگ شیعه می بود و یکی از چشمه

 ١أعیان الشیعة جروزگار خود بود. ( ی ی امامیه و یگانه ندیم گفته است: او از فقھای شیعه
ھا با اھل بیت، تا  ھای اھل بیت و ارتباط و شأن نزول آن ). تفسیر وی طبق اخبار و روایت٥٧ص

مان . مفسران و عال)١١٩ص ٦(روضات الجنات ج حدودی شبیه تفسیر علی بن ابراھیم است.
این تفسیر را بدون ایراد و  -که نزدیک یازده قرن است-تفسیر از ھزار سال قبل تا به امروز

  .محمد حسین طباطبائی)، اثر (مقدمة التفسیر اند. اغماض پذیرفته
 .٢٧٤، ص١. الصافی، ج٢٩٥، ص١. البرھان، ج١٨١، ص١تفسیر عیاشی، ج - ٣
 .٧٦إلی  ٦٥دارۀ ترجمان السنة، الھور، صنگاه کنید به کتاب الشیعة و السنة، چاپ ا - ٤
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را ھم، در مباحث بعدی  یعل تیشیعیان از اھل ب یرویطاعت و پا یاما ادعا
ند یه خوشاکھرچند  ندکقت را پایدار و باطل را نابود ید تا خداوند حقیم دیخواھ

 مجرمان نباشد.
 
 





 
 
 

 باب دوم:
 اهل بیتها با  عه و مخالفت آنیش

روان و یپھا  آن هکب دھند یفراینگونه  ه مردم راکنند ک یم یان سعیعیش 
ھا و مذاھب،  ھستند و از میان سایر گروه ج ت پیامبریدوستداران اھل ب

باشند، و  یمشان  نیتر افتهیو راه ھا  آن نیبه صحت و صواب و برترشان  نیتر کینزد
جسته و سخت پایبندند و به سنت و روش  که به اقوال اھل بیت تمّس کپندارند  می

و  ج بوده و تنھا آنان پیرو اھل بیت پیامبرھا  آن نند و بر راه و روشک یآنان عمل م
 ھستند.شان  تعالیم

 ج ت پیامبریت، اھل بیم که منظور شیعه از اھل بیردکان یل بیقبًال به تفص 
  باشد. یم یمعدود از فرزندان و یا و عده سیعلھا  آن ه منظورکبل ست ین

 صحابه در قرآن:
 یرویعه در ادعایشان مبنی بر اطاعت و پیه شکم ینکم اثبات یخواھ ین باب میدر ا 

از سنت و روش ھا  آن گویند؛ چون راست نمی سیعل و اھل بیت ج امبریت پیاز اھل ب
آنان پیروی نکرده و  رده و از منھجکو نظر آنان اقتدا ن یاھل بیت تبعیت نکرده و به رأ

ھا  آن ارا در قول و عمل، مخالفکه آشکنند بلک یاطاعت نمھا  آن ماتیاز اوامر و تعل
و  ج امبرین پیی خلفای راشد آرایشان درباره  به خصوصھا  آن نند و با آراءک یعمل م

ن و اعالم یه حامالن و ناشران دک ایشانو اصحاب مخلص و پارسای  کھمسران پا
الم کنندگان کو اعالم  یداران دین الھ ما و علَ یبه تمام دن آن جنابنندگان رسالت ک

دواران یخدا و ام یو جان نثاران و بخشندگان اموال در راه رضا یالله و مبارزان راه و
داران بودند،  داران و روزه و شب زنده یاز عذاب و گان بیم دھندهبه رحمت خدا و 

 فرماید: میشان  ی م دربارهیرککسانی که خداوند در قرآن ورزند.  یحًا مخالفت میصر

�ِيهِ ﴿
ۡ
[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ
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ی  شود، قرآن فرو فرستاده یمتوجه قرآن نم یو نظر یچ جھتی، از ھیچ گونه باطلیھ« .]٤٢
 .»مت ستوده استکبا ح هکزدان است ی

يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا  لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ﴿ فرماید: ی این اصحاب می درباره
ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  شان از بسترھا دور یپھلوھا« .]١٦[السجدة:  ﴾١٦َوَطَمٗعا َوِممَّ

 ایم، شان دادهیه به اک یزھاییو از چ  خوانند یم ادید به فریم و امیپروردگار خود را با ب شود،  یم
 .»بخشند یم

ِينَ ٱ﴿ د:یفرما یدر جای دیگری م َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ٰ ُجُنو�ِهِۡم  �َّ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ
ُروَن ِ� َخۡلِق  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�َتَفكَّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقِنَا  ۡ�

ستاده و نشسته و افتاده بر یه خدا را اک یسانک« .]١٩١[آل عمران:  ﴾١٩١�َّارِ ٱَعَذاَب 
) :ندیگو یشند (میاند ین میو زمھا  آسمان نشیی آفر نند و دربارهک یاد می شان، یپھلوھا

پس ما  ،یک؟ تو منزه و پایا دهیافریھوده و عبث نیائنات) را بکن (دستگاه شگفت یپروردگارا، ا
  .»را از عذاب آتش محفوظ دار

ٞد رَُّسوُل ﴿ د:یفرما یند و مک یف میرا توص ج اصحاب رسول خدا َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 
آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ ِ ٱرَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ َّ� 

ثَرِ 
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِهِم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ �َّۡوَرٮٰةِ

ِ�يلِ ٱ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ رَّاعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ  لزُّ

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
َوأ

افران که با او ھستند در برابر ک یسانکو   ی خداست، محمد فرستاده« .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َعِظيَمۢ�
وع و سجود کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدکیو نسبت به   تند و سرسخت،

شان بر اثر یی ا طلبند. نشانه یاو را م یند و رضایجو یرا م ی. آنان ھمواره فضل خداینیب یم
شان در یف ایاما توص است، ف آنان در تورات یتوص ن، یان است. اینماھایشان  یشانیسجده در پ

رو یرا نھا  آن رون زده ویخود را ب یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکه ھمانند کن است یل چنیانج
ه برزگران را به شگفت ک یا به گونهاند  ستادهیش راست ایخو یھا داده و سخت نموده و بر ساقه

مان یه اکشان یاز ا یسانکگردند. خداوند به  ن مییافران به سبب آن خشمگکآورند یا  یم
 .»دھد یرا وعده م یآمرزش و پاداش بزرگ  سته انجام دھند،یشا یارھاکاورند و یب
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ُ ٱلََّقد تَّاَب ﴿ د:یفرما یم کی تبو نندگان در غزوهکت کی شر درباره  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ 

َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ ِ ٱِ� َساَعةِ  �َّ ة ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق  ۡلُعۡ�َ

غمبر و یی پ خداوند توبه« .]١١٧[التوبة:  ﴾١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
 یرویغمبر پیاز پ یه در روزگار سختک ین و انصاریرفت. مھاجرین و انصار را پذیی مھاجر توبه

ه منحرف شود. باز ھم کمانده بود  یکاز آنان اند یا دستهھای  دل هکردند. بعد از آن ک
 .»ار رئوف و مھربان استیه او بسکرفت چرا یی آنان را پذ خداوند توبه

۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ د:یفرما یه میبیی حد نندگان در غزوهکت کی شر ھمچنین درباره 
ُ ٱ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ نَزَل  لشَّ

َ
ِكينَةَ ٱَ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ  لسَّ

َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا
َ
ۗ َوَ�َن  ١٨َعلَۡيِهۡم َوأ ُخُذوَ�َها

ۡ
ُ ٱَوَمَغانَِم َكثَِ�ٗة يَأ  ﴾١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ

عت یر درخت با تو بیه در زکد ھمان دم یگرد یخداوند از مؤمنان راض« .]١٩-١٨[الفتح: 
  داد،ھایشان  دل به ینان خاطریلذا اطم نھفته بود، ھایشان  دل دانست آنچه در یخدا م ردند،ک

ه آن را به دست خواھند ک یاریبس یھا متیرد. ھمراه با غنکرا پاداششان  یکیو فتح نزد
 .»مت استکش بر اساس حیھاارکه کاست  یا ر و فرزانهیست ناپذکی ش رهیآورد. خداوند چ

ِينَ ٱفَ ﴿ د:یفرما ین میھمچن وُذواْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُواْ  �َّ
ُ
ۡخرُِجواْ مِن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
َهاَجُرواْ َوأ

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
�َ ْ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َوقُتِلُوا ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
نَۡ�ٰرُ ٱاتِِهۡم َوَ�

َ
ثََواٗبا ّمِۡن  ۡ�

ِۚ ٱِعنِد  ُ ٱوَ  �َّ ردند و از که ھجرت کآنان « .]١٩٥[آل عمران:  ﴾١٩٥�ََّواِب ٱُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  �َّ
نه یھر آ شته شدند، کدند و یو جنگ  ت شدندیاذ  و در راه من، خود رانده شدند،  یھا خانه

ن یا ر آن روان است. یه رودھا در زکآورم  یبخشم و به بھشتشان در م یگناھانشان را م
 .»و تنھا نزد خداستکیو پاداش ن خداست،  یاز سو یپاداش

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یداده و م یگواھھا  آن و ثابت یقیمان حقیبه ا ْ َوَهاَجُرواْ  �َّ َءاَمُنوا
ْ ِ� َسبِيِل  ِ ٱَوَ�َٰهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ ۡغفَِرةٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَءاَووا َُّهم مَّ ۚ ل ا َحّقٗ

ردند و در کو مھاجرت اند  مان آوردهیه اک یسانکگمان  یب« .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َورِۡزٞق َكرِ�مٞ 
قتًا مؤمن یآنان حق اند، ردهک یاریو اند  ه پناه دادهک یسانکن ی، و ھمچن راه خدا جھاد نمودند

 .»سته استیشا یآنان آمرزش و روز یمانند و برایو با ا

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یی اصحاب مھاجر و انصار م درباره  لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ٰٖت  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
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نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡرِي َ�َۡتَها 
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ شگامان یپ« .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

شان را به یو راه ااند  ش گرفتهیروش آنان را در پ یکیه به نک یسانکن مھاجر و انصار و ینخست
 یشان ھم از خدا خشنودند و خداوند برایخداوند از آنان خشنود است و ا  اند، مودهیپ یخوب

است و جاودانه در آنجا  یھا جار ر آن رودخانهیه در زکآنان بھشت را آماده ساخته است 
 .»سترگ یبزرگ و رستگار یروزین است پیمانند. ا یم

 یو نجات را برا یرده و رستگارکر کن و انصار را به طور عام ذیمھاجر که ھمچنان

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ د:یفرما یرده و مکن یتضمھا  آن ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم  �َّ ۡخرُِجوا
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱَوأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
أ

ِٰدقُونَ ٱ ِينَ ٱوَ  ٨ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ�  مِن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّونَ  ۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞۚ َوَمن 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ 
ُ
ن غنائم از آِن فقرای یھمچن« .]٩-٨[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

ه فضل خدا ک یسانکآن  ؛اند رون رانده شدهیاشانه و اموال خود بکه از خانه و کاست  یمھاجر
نان درست کردارند. و یدھند. ا یم یاریغمبرش را یو خدا و پ  خواھند، یاو را م یو خشنود

مان را در دل خود استوار یردند و اکاشانه را آماده کش از آمدن مھاجران، خانه و یه پک یآنان
و در درون احساس   اند، ردهکشان مھاجرت یش ایه به پکدارند  یرا دوست م یسانکتند. داش

ح یشان را بر خود ترجیکنند و ا نمی ه به مھاجران داده شده است،ک ییزھایاز به چین
ه از بخل نفس خود مصون و ک یسانکازمند باشند. یه خود سخت نکھرچند  دھند، یم

 .»رستگارند  شان قطعاً یمحفوظ گردند، ا
 اند، ردهکه انفاق که و بعد از آن کی مؤمنان قبل از فتح م خداوند متعال درباره

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿ :دیفرما یم
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  لَۡفۡتحِ ٱ�َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ َوَ�ٰتََل

ِينَ ٱ ْۚ َوُ�ّٗ  �َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

سان کیبرابر و   اند، دهیو جنگاند  دهیش از فتح بخشیه پکاز شما  یسانک« .]١٠[الحدید: 
ه بعد از فتح بذل و کاست  یسانکستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام ین

دھد. او  یو مکیی پاداش ن وعده  ھا، آن ی اما خداوند به ھمه اند، دهیو جنگاند  بخشش نموده
گاه از ھر آن چ  .»دینک یه مکاست  یزیآ

و بدون فاصله  ج ی خود، حضرت محمد دهیسپس اصحاب را ھمراه با پیامبر و برگز

ۡوَ� ﴿ د:یفرما یجمله آورده و م کیرا در ھا  آن هک یا ند به گونهک یر مکذ
َ
 �َّاِس ٱإِنَّ أ



 ٣٥   ها با اهل بیت باب دوم: شیعه و مخالفت آن

ِيَن  َبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ َّ�  ْ ن مردم به یسزاوارتر« .]٦٨[آل عمران:  ﴾َءاَمُنوا
ه به او ک یسانکغمبر (محمد) و ین پیز، ایو ناند  نموده یرویه از او پکھستند  یسانکم یابراھ

 .»اند مان آوردهیا

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرما ین میھمچن ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ تنھا « .]٥٥[المائدة:  ﴾َءاَمُنوا
 .»ندیاور و دوست شمایغمبر او و مؤمنان یخدا و پ

ْ ٱَوقُِل ﴿ فرماید: در جای دیگری می ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ
غمبر و مؤمنان اعمال ید که به زودی خداوند و پیبگو: انجام دھ« .]١٠٥[التوبة:  ﴾لُۡمۡؤِمُنوَنۖ ٱوَ 

 .»نندیب یشما را م

ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱَ�ِٰ�ِن ﴿ د:یفرما می باز ْ َمَعهُ  �َّ غمبر و یپ یول« .]٨٨[التوبة:  ﴾ۥَءاَمُنوا
 .»اند و جانشان به جھاد برخاستهبا مال  ه با او ھستند،ک یمؤمنان

ِ ﴿ د:یفرما یدر جایی دیگر م َ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ۡلعِزَّةُ ٱَوِ�َّ
و   او و مؤمنان است، ی هعّزت و قدرت از آن خدا و فرستاد« .]٨[المنافقون:  ﴾٨َ�ۡعلَُمونَ 

 .»دانند ین منافقان نمکیل

ن لَّن يَنَقلَِب ﴿ د:یفرما ین میھمچن
َ
ۡهلِيِهمۡ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱبَۡل َظنَنُتۡم أ

َ
 ﴾إَِ�ٰٓ أ

بر  ای خویش خانواده یغمبر و مؤمنان ھرگز به سویه پکد یه شما گمان بردکبل« .]١٢[الفتح: 
 .»گردند ینم

نَزَل ﴿ د:یفرما ینیز م
َ
ُ ٱفَأ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ خدا « .]٢٦[الفتح:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ

 .»ردکمؤمنان  غمبرش وینصیب پ یرنان خاطیاطم
ه کرا  ج امبریاصحاب پ ھا، آن و در رأس ج خداوند مؤمنان را جزو امت محمد 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یرده و مکر کذ ج امبریھمراه پ ھستند،  یقیو حق یان اولمؤمن َّ� 
َما ُ�َبايُِعوَن  َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ ٱيَُد  �َّ يِۡديِهمۚۡ  �َّ

َ
ه با تو ک یسانکگمان  یب« .]١٠[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

دست آنان  یبندند و در اصل دست خدا باال یمان میقت با خدا پیبندند، در حق یمان میپ
 .»است
را ھمراه خروج  ایشانه و ھجرت کاز م ج امبرین خداوند متعال خروج پیھمچن 

ن تُۡؤِمُنواْ  لرَُّسوَل ٱُ�ۡرُِجوَن ﴿ د:یفرما یرده و مکر کذھا  آن اصحاب و ھجرت
َ
�يَّاُ�ۡم أ
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 ِ ِ ٱب ه پروردگارتان کمان آوردن به خدا یغمبر و شما را به خاطر ایپ« .]١[الممتحنة:  ﴾َرّ�ُِ�مۡ  �َّ
 .»رانند یرون میاست، ب

َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ د:یفرما یدر غار م یاور ویار و یی  ن دربارهیھمچن
َ ٱ نَزَل  �َّ

َ
ۖ فَأ ُ ٱَمَعَنا قش گفت: غم یغمبر به رفین ھنگام پیدر ا« .]٤٠[التوبة:  ﴾ۥَسِكينَتَهُ  �َّ

 .»ی او ساخت ه خدا با ماست. خداوند آرامش خود را بھرهکمخور 

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ د:یفرما یم ج امبریپ کی ھمسران پا درباره  ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسهِۡمۖ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
ِمۡن أ

ۡزَ�ُٰجهُ 
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
غمبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و ھمسران یپ« .]٦[األحزاب:  ﴾أ

 .»امبر، مادران مؤمنان ھستندیپ

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿ د:یفرما یھمچنین م
َ
 یا« .]٣٢[األحزاب:  ﴾لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ

  .»دیستیاز زنان نیک  ھیچ امبر، شما مثلیھمسران پ
 نه آمده است.ین زمیکه در ا یگریات فراوان دیو آ

آنان  یو دنباله رو یدوستدار یت و مدعیروی اھل بیان را که مدعی پیعیپس ش
ی  بینیم که درباره می –طبق گفته خودشان –ھا ی معصوم آن ھستند، ببینیم و ائمه

 دارند؟ھا  آن ی درباره یند؟ و چه اعتقادیگو یچه م ج اصحاب رسول الله
دھند؟ اصال آنان را  یرا دشنام و ناسزا م ج اصحاب پیامبر ج ت پیامبریا اھل بیآ

دند و در یورز یمحبت مھا  آن دوست بودند و بهھا  آن ا باینند؟ ک یر و لعن میفکت
ھا  آن خود را با یھا بت و غمیمشورت، و مصھا  آن ردند و باک یشان مکمکالت کمش
نمودند و در امر  یت مکمشارھا  آن ا باین و دنیردند و در امور دک یم میتقس

 ر پرچمیعت و در زین خود بیران و سالطیردند و با امک یخدمت مھا  آن ومتداری بهکح
بردند. و از بین ھم  یم یا آمد، بھره یه به دست مک یردند و از غنائمک یمبارزه مھا  آن

دادند و  یزن مھا  آن گرفتند و به یزن مھا  آن ردند. ازک یعروس انتخاب مداماد و 
ردند و به سخن گفتن از آنان در مجالس ک یم یگذار نام  ھا، آن فرزندانشان را به نام

ردند و فضائل و ک یمراجعه مھا  آن الت خود بهکجستند. در مسائل و مش یم کتبّر 
و به ھا  آن یو به علم علماھا  آن فضل و بخششنمودند و به  یان میرا بھا  آن محاسن

 ردند. ک یاقرار مھا  آن و زھد عموم یکو پاھا  آن انیمّتق یتقوا
خود شیعیان ھای  کتاب م بهینک یان میه بکرا  یھر امر ایم، ردهکبا خود عھد 

د ییتأ یدا و باطل و دروغ نابود شود. فقط برای، ھویار و راستکم تا حق، آشیارجاع دھ
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اھل سنت را ھای  کتاب از یاستشھاد، نه به عنوان اصل و استدالل، امور نادرو 
و سخنان خودشان و از ھا  کتاب محکوم کردن طرف مقابل، فقط از یو برا ام، آورده

زارند، یبھا  آن ه ائمه ازک یھستند در حالشان  کنند امامان زبان کسانی که گمان می
گرداند و حق  کیه مسحور را نزدکسحر آن است  اند: از قدیم گفته ایم. استفاده کرده

 بدھد. یر به آن گواھکه منکآن است 
ت، نه در یی حق و اھل ب ه ائمهکته است کن نیھدف ما از این پژوھش، فقط اظھار ا

ی آن افرادی را    با شیعه نیستند. تا شاید خدا به وسیله یلکی و نه در امور یامور جز
ای که گمان  به گونه اند، ت فریب خوردهیداشتن اھل به با دوست کھدایت کند 

ھای آن را بنا نھاده و  رده و پایهکت وضع یی اھل ب عه را ائمهید شیاصول و عقااند  کرده
ه ب –که شان  پس آنان را دوست دارند و با دشمنان اند. ھای آن را محکم نموده ریشه
 رده و بهکمحروم  ج راث پیامبریرا از مھا  آن رده وکرا غصب ھا  آن حق -شان زعم

 ورزند.  یم یدشمن اند، ردهکظلم ھا  آن

 در برابر صحابه: سگیری علی موضع
روشن ھا  آن ت بایت و ارتباط اھل بیعه با اھل بیش یقیی حق ن بحث، رابطهیبا ا 

 شود.  یم
ی چھارم ما و امام معصوِم اول شیعه و ساالر اھل  فهیخل –سطالب یبن اب ین علیا 

د: یگو یکند و م ش مییرا مدح و ستاھا  آن ر وکذ یلکه اصحاب را به طور کاست  –ت یب
 کده و خایژولھا  آن ست!ینھا  آن ه بهیشبھیچکس  هکدم یرا د ج من اصحاب محمد«

ند. درسان یستاده صبح را به شب مینان و اکند و سجده درسان یآلود، شب را به صبح م
ه بر ک ییامت، گویر قکردند و ھنگام ذک یاستراحت مان لباس گشاد (عبا) خود یو م
بود کھایشان  بودن سجده یاز شدت طوالنھا  آن یشانیپ اند! ستادهیزغال افروخته ا یرو
 یشان جاریھا بود که از لباس کر خداوند چشمانشان ُپر از اشکگشت! ھنگام ذ  یم
 یدرخت در روز طوفان کید به ثواب مانند یگشت. و از ترس عقاب و ام یم
  ١».دندیلرز یم

 د ویستا یم یلکرا به طور  ج امبریه اصحاب پکت است ین سرور و ساالر اھل بیا 
                                                 

 ،نیز مطلبھمین  .به تحقیق صبحی صالح   ،١٣٤ص ھـ،١٣٨٧بیروت، دارالکتاب،  نھج البالغه، - ١
 آمده است. ١٢٦ص ،در اإلرشاد
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ھا او را  ه در جنگک یسانکدھد. ھمان  یح میی خود ترج عهیرا بر اصحاب و شھا  آن
را با ھا  آن دند و او را تنھا گذاشتند. سپسیترس یو از مواجھه با دشمن ماند  ردهکخوار 

بودیم، پدران و پسران و برادران  ج ما ھمراه رسول خدا« گوید: رده و میکسه یھم مقا
کشتیم و این کار به ایمان و تسلیم و ثابت قدمی ما و صبر بر  و عموھای خود را می

افزود. یکی از ما و یکی از دشمن  دردھا و مصایب و جدیت در جنگ با دشمن می
دھد؟  کردند تا اینکه کدام یک حریفش را شکست می حمله میھمچون گاو نر به ھم 

ای دشمن. وقتی خدا صدق و راستی ما را دید،  شدیم و دفعه ای ما پیروز می دفعه
دشمن مان را خوار و شکست داد و ما را پیروز گردانید تا اینکه اسالم خوب مستقر و 

پیش آمد برای شما پیش ھایش محکم شد. به جان خودم قسم، اگر آنچه برای ما  پایه
گردید، و  اش سبز نمی ماند و ھیچ شاخه جا نمی ی این دین بر آمد، دیگر ھیچ پایه می

  ١».آوردید قسم به خدا که خونریزی و پشیمانی برای دین به بار می
ھا  آن به حالاینگونه  ند وک یر مکان منافق و پست خود را ذیعیھمچنین، صفات ش 

ردند و که به اسالم فرا خوانده شدند و آن را قبول ک یآن قوم ندیجاک«خورد:  یتأسف م
رھا یق شدند و شمشیردند و به جنگ تشوکم کبه خواندن قرآن دعوت شدند و به آن ح

شته شدند و کھا  یکردند و بعض یشروین پیردند و به نقاط مختلف زمکام نیرا در ن
ز، عزادار نبودند. ین دلشاد نبودند و به مرگ یافتند. به زندگیھا نجات  یبعض

شان از یھا لب بود.  یاز شدت روزه تھھایشان  مکه تلخ و شیچشمانشان از شدت گر
شان َگرد و یمایشد. بر س یزرد م یخواب یو رنگشان از شدت ب کردن خشکشدت دعا 

از   قتاً یی من بودند و حق برادران رفتهھا  این شد. یده میخاشع دھای  انسان غبار
  ٢».دردمندمفراقشان 

رم و کفراوان از  ی ا و آخرت را که به دست آورده و بھرهیدن یھا صحابه را و نعمت
ھای  انسان هکبندگان خدا،  ید ایبدان«د: یگو یکند و م یاد می اند، برده یاحسان الھ

ت کاداران مشاریبا دن یویدھند. در امور دن یی آخرت م هیا را به نسیباتقوا نقد دن
ن وجه یا به بھترینند. در دنک یت نمکا در آخرتشان مشاریھرگز با اھل دنند اما نک یم

و  اند، ا گرفتهیمرفه از دنھای  انسان و آنچهاند  زھا خوردهین چیو از بھتراند  ردهک یزندگ
 یاالکرند سپس آن را به عنوان توشه و یگ یم اند، ا گرفتهیبر از دنکآنچه جابران مت

                                                 
 بیروت. چاپ ٩٢، ٩١ص) تحقیق صبحی صالحه ب(نھج البالغة  - ١
 .١٧٨و  ١٧٧نھج البالغه (به تحقیق صبحی صالح)، ص - ٢
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دند و مطمئن یشان چشیاینند. لذت زھد را در دنک یبرای آخرت استفاده م یسودمند
کند و سھم  را رد نمیھا  آن در آخرت از مقربان خداوند ھستند. خداوند دعایه کبودند 

  ١».ندک یم نمکآنان را از لذت 

 تمجید مهاجرین و انصار از جانب حضرت علی:
د: یگو یند و مک ین را تمجید می، مھاجرسانیبن ابی سف هیدر جواب سؤال معاو

  ٢».فضلشان را بردند ن نخستینیی خود رستگار شدند و مھاجر نهیشیان ما با پینیشیپ«
اری وجود دارد یر بسین خیدر میان مھاجر«د: یگو یی مھاجران م ن دربارهیھمچن
  ٣»د.ین پاداش را عطا فرمایبھترھا  آن دانی. خداوند به که تو می
قسم به «د: یستا یماینگونه  بودند ج ه از اصحاب حضرت محمدکن انصار را یھمچن

  ٤»توانگر داشتند. یاسالم را رواج دادند و دستان بخشنده و زبانھا  آن خدا،
د: یگو یکند و م مقایسه می ج با یاران پیامبررا ه ین، اصحاب خود و معاویھمچن

شتر از انصار عرب یب اریشھرھا و قلمرو شما بس یه اھالکه خدا سوگند ب مردم، یا«
 ج ردند تا پیامبرکممانعت ن ین ھمراه ویو مھاجر ج از رسول اللهھیچگاه  ھستند و

جاد یمانع ا ج امبریپ یبرا کوچکی  لهیام پروردگارش را برساند. تنھا دو قبیبتواند پ
 جامبر یه پک یاد نبود. وقتینبودند و تعدادشان ز یمیز، جزو اعراب قدینھا  آن ردند وک

خت و یعرب از ھم گس یکردند، تمام یاریرا  ین ویو اصحابش را پناه دادند و خدا و د
ن تنھا به خاطر یمان شدند و ھمراه آنان جنگیدند و ایز، با مخالفان ھم پیان نیھودی

با عرب بسته شده ھا  آن انیه مک یین خداوند بود. و تمام قراردادھاید یارینصرت و 
ن را برپا یآنان د ردند،کاعالم مامه یه و کنجد و تھامه و م یالاھ قطع شد و آن را به  بود،

آمدند و  ج امبریھا، خود، نزد پ عرباینکه  ردند تاکجالدان صبر  یھا یاشیردند و بر عک
 خداوند آن روشنی را ازاینکه  دانستند؛ قبل از ین ویچشمان خود را در د یروشن

 ٥».دیاعراب آن زمان ھست ازان مردم بیشتر یرد. پس شما در میبگھا  آن

                                                 
 .٣٨٣نھج البالغه (به تحقیق صبحی صالح)، ص - ١
 ھمان. - ٢
 ھمان. - ٣
 .٥٥٧ھمان، ص - ٤
 . ٤٨٠و  ٤٧٩، ص٢الغارات، ج - ٥
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ا� اغفر « فرماید: کند و می ی شیعیان تمجید می انصار را به گفته ج امبریخود پ
لألنصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار، يا معرش األنصار! أما ترضون أن ينرصف 

خدایا! انصار و : «١»انلاس بالشاه وانلعم، و� سهم�م رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم
فرزندان انصار و فرزندان فرزنداِن انصار را ببخشای! ای جماعت انصار! آیا راضی 

 » باشد؟ ج تید که مردم گوسفندان و چھارپایان را ببرند و در سھم شما رسول خدانیس

األنصار كريش وعي�، ولو سلك انلاس وادياً، «فرماید:  می ج ھمچنین آن حضرت
من ھستند و اگر  یانصار چشم و ابرو« :٢»باً لسلكت شعب األنصاروسلك األنصار شع

 را انتخاب یکوچکد و انصار راه ننکانتخاب  یزندگ یرا برا یعیار وسیی بس مردم دره
  ».نمک ینند، من راه کوچک انصار را انتخاب مک

ه او به اصحابش گفت: کرده کت یطالب روا یبن اب یو از عل یاز طوس ٣یمجلس
 د؛ چونینم، آنان را دشنام ندھک یسفارش م ج ی اصحاب رسول خدا دربارهشما را «

ن بدعتی ایجاد نکردند و یه در دکھستند  یسانکھا  آن یاران پیامبر شما ھستند وھا  آن
ن اصحاب به من یی ا درباره ج ، رسول اللهیھیچ بدعتگذاری را تأیید نکردند. آر

                                                 
 ).٢٢٤ص ١(ج .کشف الغمة ھمچنین)، ٢٤٠ص ٤تفسیر منھج الصادقین (ج - ١
 ھمان. - ٢
سر ھـ درگذشت. او از ١١١٠ھـ متولد شد و در سال ١٠٣٧مال باقر بن محمد تقی مجلسی، در سال  - ٣

بود و از میان متأخرین شیعه کسی مانند او بد زبان و بد دھن نبود.  اھل اسالمدشمنان ترین  سخت
 »امام امامان متأخر«و » آخرین مجتھد«یک از سخنان وی بدون فحش و ناسزا نبود. او را  ھیچ

امام عالمه محقق  گوید: عنوان شیخ االسالم و المسلمین و مروج مذھب و دین،  اند. قمی می نامیده
حق  ی ای در ترویج مذھب و اعالی کلمه کسی مثل او شیخ راسخ و با اراده .و مدقق بر او اطالق شد

و نشر ھای دین مبین  ن و احیای سنتابدعتگران و نابود کردن خرافات ملحد ی هو شکستن حمل
 ٣ج ،پرداخت. (الکنی و األلقاب مسلمانان نبود که از طرق مختلف و ثابت به آن می ی هآثار ائم

امام علم الحدیث و سایر علوم  ،گوید: این شیخ (مجلسی) در زمان خود ). خوانساری می١٢١،ص
بود.  جماعاتشیخ االسالم مجلسی در پایتخت (اصفھان) رئیس دینی و دنیوی و امام جمعه و  .بود

دارد که تمامی علوم را در آن جمع کرده » بحار األنوار«کتاب  :از جمله متعددیتألیفات  مجلسی
فراوانی به زبان عربی و فارسی تألیف ھای  ھمچنین او کتاب .این کتاب چندین جلد است .است

 و ما بعد). ٧٨، ص٢، جکرده است. (روضات الجنات
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  ١».ردکسفارش 
ن و ییار تعیه اختک یا رده است، به گونهکن و انصار را تمجید یھمچنین مھاجر 

ان مسلمانان جزو اھل یانتخاب امام را به خودشان داده است. آنان در قرن اول در م
انجام نداده و  یتصرفھا  آن نگرفته و بدون یرادیاھا  آن بر یسکحل و عقد بودند و 

 رده است؛ چون آنان پایه و رکن مسلمانان بودند. کن یاعتراضھا  آن نسبت به سخنان
اینکه او امام و ش مبنی بر یای در رّد ادعا ر شام، نامهیه، امیبه معاو که ھمچنان

 ج م مسلمانان نوشت که امام کسی است که توسط اصحاب محمدکو حا ی فرمانده
ه یادآوری یقت را به معاوین حقیه اکاست  سطالب یبن اب ین علیانتخاب شده است. ا

ھای  کتاب ن سخن ازیند. اک می کند و به برحق بودن خودش به امامت، استدالل می
 خود شیعه است.

 اهل شورا:
شورا حق مھاجران و «دارد:  نوشت، اظھار می سدر این نامه که به معاویه سعلی

ت یرضا دند،یردند و او را امام نامکاجماع  یبودن مرد ھرگاه آنان بر امام انصار است،
خداوند در آن است. اگر کسی از روی عیب و ایراد به رأی شورا یا از روی بدعت از 

گردانند. اگر خودداری کرد و  فرمان آنان خارج شد، او را به تبعیت از رأی شورا بر می
جنگند و خدا او را به  از شورا تبعیت نکرد، به خاطر پیروی از غیر راه مؤمنان با او می

  ٢».گرداند فته، میراھی که در پیش گر
 عه در قبال حضرت علی و سخنانش چیست که: یگیری ش موضعپس 

داند و حل و عقد  می ج امبرین و انصار از اصحاب پیان مھاجریمرا شورا  :نخست
 خالف پندار شیعه به دست آنان بود. ز برین

 داند. می یت خداوند و موافقت ویی رضا نشانه یبر امام بودن شخصھا  آن توافق :دوم
امامت در زمان مھاجرین و انصار بدون حضور آنان و بدون  سعلیاز نظر  :سوم

  ٣شود. یت آنان منعقد نمیار و رضایاخت

                                                 
 . ٦٢١، ص٢مجلسی، حیاة القلوب، ج - ١
 تحقیق صبحی صالح. ٣٦٧به تحقیق محمد عبده و ص ،٧،ص ٣بیروت ،جنھج البالغه،  - ٢
اشکال از اینجا پیدا شد که امامت و خالفت در اسالم با شوری و انتخاب است نه با تعیین و  - ٣

 پندارند. شیعه بر خالف نصوص ائمه و معصومین خود می که ھمچنان نص.وصیت و 
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م صحابه خارج کتواند از قول و ح ینمھیچکس  معتقد است که سعلی: چھارم
  رو غیر راه مؤمنان است.یه پک یسکشود مگر شخص بدعتگزار و سرکش و 

  صحابه:حکم مخالفت با 
 یی و ر دربارهیم شمشکرسد و ح یمخالف صحابه به قتل م سعلیاز نظر  :پنجم

 شود. یاجرا م
شود چون با اصحاب و  ینزد خداوند معاقبه م یسکن ین، چنیعالوه بر ا :ششم 

رضوا عنه ـ الله عنھم و یرضن و انصار ـ ی، مھاجریعنی ؛ج دوستداران رسول خدا
 اند. ردهکمخالفت 

ان و ساالر اھل یعین ـامام معصوم چھارم شین العابدین ملقب به زیبن حس یعل 
ھا  آن یخود برا ینام برده و در نمازھا ج از اصحاب حضرت محمد ت زمان خودـ یب

 ج پیامبر واند  بوده ی خداوند دهین آفریبرترھا  آن رحمت و آمرزش خواسته است. چون
خداوندا، «د: یگو یاو م اند. داده یاری، یالھغ رسالت یو تبل یدیرا در نشر دعوت توح

بودند و امتحان  ج امبریاران پین یه بھترک یسانکھمان  ؛امرزیرا ب ج اصحاب محمد
دادند و خود را در راه  یاریجواب دادند و او را به سرعت  یکیرا به ن ج امبریپ یاری

، فدا کردند ج پیامبر ی حق، و پدران و فرزندان خود را در راه تثبیت نبوت لمهک یبرتر
ر یه در زک یره بودند از آن جدا شدند و ھنگامیله و عشیبند قبیه سخت پاکو آن زمان 

ھا را کنار نھادند. خداوندا، آنچه به جا  ر قرابتیگرفتند سا یجا ج امبریی قرابت پ هیسا
از ت توست؛ چون یدر رضاھا  آن یت و خشنودیتو و در راه تو بود و رضا یگذاشتند برا

ار خود ید کتوست. به خاطر تر ین به خاطر تو و برایردند و اکه تو بود، حاشا یآنچه عل
ز، به خاطر یرگزار تو بودند و نک، شیآوردن به سخت اد و پناهیز یھا ردن نعمتکو رھا 

خداوندا، ما را جزو  اند. آورده یرو یمکت یت به جمعیثرت جمعکن تو از یت دیتقو

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ گویند: یه مکقرار بده؛ کسانی  به نیکیھا  آن پیروان َّ� 
 ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب  یشیمان بر ما پیه در اکخداوندا، ما را و برادران ما را « .]١٠[الحشر:  ﴾ۡ�ِ

را به خودشان وا ھا  آن داشتند. و اگر یو آزاد یه قصد تعالک. آنان »امرزیباند  جسته
 نیدادند و بر د یاز آنان به خود راه نم یرویرتشان و در پیدر بص یک، شیگذاشت یم

ده بودند، اتھام وارد یرفتند و به آنچه آنان به آن رس یمھا  آن تیو ھداھا  آن
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  ١».ردندک  ینم
ازدھم یامام –یرکمعروف به حسن عس ی، حسن بن علیعنی ؛یو ی ذریهاز  یکی 

ان یا در میه آکد یم الله از خداوند پرسیلک یموس« د:یگو یرش میدر تفس–انیعیش
 ای، آیموس یوجود دارد؟ خداوند فرمود: ا از اصحاب منتر  اب پیامبران فاضلاصح
 جدارند، ھمچون محمد یبر تمام اصحاب رسوالن برتر ج ه اصحاب محمدک یدان نمی

 ٢».ر پیامبران و رسوالن برتری داردیکه بر سا
اگر کسی نسبت به آل حضرت محمد «آمده است:  یحسن عسکرر یبعد از آن در تفس 

به او  یخداوند متعال عذاب  نه و بغض داشته باشد،یکھا  آن از یکیا یو  یو اصحاب برتر و
  ٣».شوند ینابود م یھمگ  ،ینکم یتقسھا  انسان یه اگر آن عذاب را بر تمامکدھد  یم

 –ان یعیامام ھشتم ش –ملقب به رضا  یبن موس یعل یل جّد بزرگ وین دلیبه ھم

أصحايب اكنلجوم فبأيهم «د: یفرما یه مک ج امبریث پین حدیی ا ھنگام سؤال درباره
د، ھدایت ینکاقتدا ھرکدام  اصحاب من مانند ستارگان ھستند به: «٤»اقتديتم اهتديتم

  ٥ح است.یث صحین حدید: ایگو ی، م»یابید می
عبدالله بن ؛ سیعل یو پسر عمو ج امبریپ یعموه پسر ککنیم  روایتی را نقل می

و  کخداوند پا«ی صحابه گفته است:  ، دربارهسیت و کارگزار علیه اھل بیعباس، فق
ح یه او را بر جان و مال خود ترجکاختصاص داد  ج امبرشیپ یرا برا یمنزه، اصحاب

ھا  آن در قرآن ردند و خداوند متعالک یاو م ی، فدایدادند و جان خود را در ھر حالت یم

 .]٢٩[الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ رده است:کف یتوصاینگونه  را
مسلمانان  در راه خدمت بهه دین را برپای داشتند و نھایت تالش خود را ک کسانی)  

ھای خداوند آشکار شد  و نعمت ،قوّی  ، و اسبابشکھای دین پا به خرج دادند تا اینکه راه

                                                 
 .١٣ھـ، ص١٢٤٨کاملة، ھند، طبع کلکته، زین العابدین، صحیفۀ  - ١
 .٢٢٨، ص٣. البرھان، ج٦٥تفسیر حسن عسکری، ھند، ص - ٢
 .١٩٦ھمان، ص - ٣
ھا  پس روایت از خود آنت، ھای خود شیعه ذکر شده اس قابل توجه است که این حدیث از روایت - ٤

 باشد. می حجت علیه خودشاناست و 
 ، جاز ابن بابویه قمی ملقب به صدوق» عیون اخبار الرضا«متن آنچه از رضا نقل شده از کتاب  - ٥

 .باشد می ٢/٨٧



 شیعه و اهل بیت     ٤٤

ی آنان نابود و  را به وسیله کدا شد، و شریھایش، روشن و ھو پایهنش، مستقر و یو د
ی کفر، پایین آمد. پس  ی خدا، باال و برنامه ھای شرک را محو کرد و سخن و برنامه پایه

خداوند و  یایا، اولیدر دنھا  آن باد. یو متعال کپا یھا ن روحیسالم و درود خدا بر چن
بندگان خدا خیرخواه و پند دھنده بودند. قبل از اینکه بمیرند،  یبرا اند. پس از مرگ، زنده

  ١».به دنیای آخرت رحلت کردند و در حالی که در دنیا بودند، از دنیا بیرون رفتند
را از  ییه نفاق و دوروکرا آورده  یتین، محمد باقر رواین العابدیبن ز یپسر عل

ثابت ھا  آن یداوند متعال را برامان و محبت خیند و اک یم ینف ج اصحاب رسول الله

َ ٱإِنَّ ﴿ ی: هیر خود در ضمن آیدر تفاس٢یو بحران یاشیع که ھمچنان کند می ُ�ِبُّ  �َّ
ٰ�ِ�َ ٱ  اند. آورده .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ

او وارد ن بر یه حمران بن اعکد: من نزد ابوجعفر بودم یگو یه مکاز سالم نقل شده  
ه حمران خواست بلند شود به ک یرد. وقتکاز او سؤال  ییزھایی چ شد و درباره

گذارد و ما را توسط شما  یم یه خداوند شما را باقک یدان یا میآ«گفت: ÷ ابوجعفر
 یویف نشود و روح خود را از امور دنیم و تا قلبم لطا مدهآ دھد. من نزد تو  یرزق م

روم. اگر این کار را کردی، از نزد تو  ، بیرون نمیینکرضه ننم و بر ما آرامش عکن یخال
  شویم؟ ا دوست مییرویم. ولی وقتی ھمراه مردم و تاجران باشیم، دن می

سپس نرم است.  یسخت و گاھ یه گاھکست ن ھمان قلب ایابوجعفر گفت: ا 
نفاق ، ما از ج گفتند: ای رسول الله یم ج اصحاب رسول اللهاینکه  ابوجعفرگفت: اما

ه ک یگفتند: ما ھنگام د؟ مییترس یگفت: چرا از آن م میھا  آن م. رسول خدا بهیترس یم
روح  یو جال یکنی، این امر باعث شاد م، و مطالب را به ما یادآوری میینزد شما ھست

م. ینیب یه آخرت و بھشت و جھنم را مک ییشود گو یزھد مباعث ا و یدن یما و فراموش
م و فرزندانمان را بغل یشو یخود م یھا م و وارد خانهیرو یرون میباما وقتی از نزد تو 

                                                 
 .٥٣و  ٥٢، ص٣مروج الذھب، بیروت، داراالندلس، ج - ١
دوم قرن ی  در نیمه» توبلی« به نام ھاشم بن سلیمان بن اسماعیل در یکی از روستاھا  بحرانی، - ٢

گوید: او فاضل و عالم ماھر و فقیه  خوانساری می .ھـ درگذشت١١٠٧یازدھم متولد شد و در سال 
گاه به تفسیر و عربی و علم الرجال بود. او محدث فاضلی بود که احادیث را دنبال می کرد و در  آ

له
ْ
البرھان فی تفسیر «. از جمله تألیفات وی مقدم نبوداو  برجز شیخ مجلسی کسی  این مسأ

 .عیان الشیعة)ا  ؛١٨١،ص٨ ، جاست. (روضات الجنات» القرآن
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م، منقلب یه نزد شما داشتک یم، از حالینیب یال و اموال خود را میم و اھل و عیکن یم
رسول  !ن امر نفاق باشدیم ایترس می  ایم، نداشته یچ حالیھ ییه گوک ییم؛ تا جایشو یم

ه شما را به کباشد  یطان مین از القائات شیه اکبل د؛ یگفت: ھرگز نترسھا  آن به ج الله
ادامه   د،یه بودک یند. به خدا قسم اگر شما بر آن حالک ا تشویق و عالقمند مییامور دن

شوند و  ین میه با شما ھمنشکد، مالئیردکه خود وصف کد یباش ید و بر آن حالیبدھ
د ینکد از خداوند طلب آمرزش یار باشکد اما اگر شما گناھیآب راه برو یتوانید بر رو می

ش و امتحان است و یشه در حال آزمایآمرزد. ھمانا مؤمن ھم یو خداوند شما را م

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یه خداوند مک یا دهیند. مگر نشنک یشه توبه میھم ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َّ�َّ�﴾.. 

ْ ٱ﴿ :فرماید در جای دیگری می ْ إَِ�ۡهِ  ۡسَتۡغفُِروا از او طلب « .]٣[هود:  ﴾َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�وٓا
  ١»د.یاو باز گرد ید و سپس به سوینکآمرزش 

دوازده ھزار نفر  ج اصحاب رسول الله«د: یگو یاما پسر باقر جعفر ملقب به صادق م 
 هکبودند  یانیکه و دو ھزار نفر از مکنه، دو ھزار نفر از میبودند. ھشت ھزار نفر از مد

ه و یا مرجئه و حروریه ین اصحاب، قدریان ایه مسلمان شدند. از مکپس از فتح م
گفتند:  یردند و مک یه میشب و روز گرھا  آن ده نشده است.یا صاحب رأی دیمعتزله 

  ٢».ریبه رفاه برسیم، روح ما را بگاینکه  پروردگارا، قبل از
ه آن حضرت کرده کت یروا ج الرضا از رسول الله یبن موس ین علیھمچن 

ه در دوران ک یسک«: ٣»من زار� يف حيايت أو بعد مو� فقد زار اهللا تعاىل«فرمودند: 
 ».رده استکارت یقت خداوند را زیند، در حقکارت یا بعد از مرگم، مرا زیمن  یزندگ
است، اصحابش را به ھا  انسان ن و سرور تمامیام  ار صادق،یه بسک ج امبریخود پ 

 ھا، آن ان و امامیعی، محدث ش٤یه قمکسعادت و بھشت وعده داده است. آن طور 
                                                 

 .٢١٥، ص١. البرھان، ج١٠٩، ص١تفسیر العیاشی، ج - ١
 .٦٤٠قمی، الخصال، تھران، الصدوق، ص - ٢
 .١١٥، ص١ابن بابویه قمی، عیون اخبار الرضا، ج - ٣
ابوجعفر محمد بن علی بن حسن بن بابویه قمی ملقب به صدوق، متولد اوایل قرن چھارم ھجری  - ٤

از  ویو در ری به خاک سپرده شد.  و در قم به دنیا آمدا .درگذشت ھجری ٣٨١بود که در سال 
 ی هھای چھارگان او یکی از کتاب» ن ال یحضره الفقیهمَ «کتاب  .ھا بود بزرگان شیعه و محدثان آن

. ھمچنین او باشد میدر حدیث  شیعهھای  ترین کتاب شیعه است که از جمله مھمترین و صحیح
گویند:  میاش  بارهاند. شیعیان در مذھب شیعه نگاشته شده ی بارهبًا درلیفات زیادی دارد که غالأت
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طو� ملن «فرموده است:  ج ه گفت: رسول خداکنقل کرده  هملقب به صدوق از ابوامام
 ».مان آورده باشدیده باشد و به من ایه مرا دک یسکخوشا به حال : «١»رآ� وآمن يب

ه کت کرده یت را از جعفر بن باقر از پدرش رواین روایمانند ا، ٢یقم یریحم 

ه در حال ک یسک: «٣»من زار� حياً وميتاً كنت هل شفيعاً يوم القيامة «فرمود:  جامبریپ
  »خواھم بود. یع ویامت شفیرده باشد، در روز قکارت یات یا پس از مرگم مرا زیح

 ی صحابه: عه دربارهیگیری ش موضع 
دگان خلق خدا و یبرگز ،ج ی اصحاب رسول الله ت دربارهیگیری اھل ب ن موضعیا 
 ، بود.یدگان ھستیبرگز
نند، معتقد ک یم یمعرفھا  آن ت و دوستداریروان اھل بیه خود را پک یانیعیاما ش 

ن نظر مبارزات مدام و فتوحات فراوان یه با اکت ھستند یر از نظر اھل بیغ یبه نظر
را در ھم ھا  آن ی ردند و قدرت و اعتبار گذشتهکاثر  یببه زعم خویش صحابه را 

ردند؛ کرا نابود ھا  آن نیرا از ھم گسستند و سرزمھا  آن ستند و اجتماع و احزابکش
و سلطنت مشرکان و  کنابود کردند و مل را ھا  بت ان را خوار وکمشر که شرک یا صحابه

افراشتند.  ع اسالم را بریَعَلم رفد و یردند و پرچم توحکرا ویران ھا  آن ھا و منازل اخک

                                                                                                                        
حال کسی مانند او با علم و دانش زیاد و حفظ احادیث دیده نشده است. ه از میان علمای قم تا ب

 . حلی) الخالصة، و  ١٠٤، ص١ ، ج(اعیان الشیعة
به صحت تمامی اخبار و  چوناو را ثقه دانسته اند؛ گوید: تمامی اصحاب  میاش  بارهمجلسی در

ھر آنچه از وی روایت شده است، بدون تأمل  ،یعنی ؛آمده در کتابش حکم کردند ثاحادی
 . )۲/۱۳۲باشد. (به نقل از خوانساری  رکنی از ارکان دین می ، بلکه اوپذیرفتنی است

 . ٣٤٢،ص ٢ابن بابویه، الخصال ،ج - ١
ھا و ثقه و  ترین آن ھا و برجسته ی قمی، شیخ قمیابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسن حمیر - ٢

و رفت در سال دویست و نود و اندی به کوفه  وی .بود ÷مورد اعتماد اصحاب محمد عسکری
آن از ؛ ھای زیادی را تألیف کرده است کتاب حمیری قمی. کسب علم نمودنداھل کوفه از وی 

 ).۲/۱۷۷(الکنی واأللقاب  ر ا نام برد. »قرب األسناد«کتاب توان  میجمله 
ده رک روایت وی احادیث زیادی را از ،در کتاب الکافیکلینی او یکی از اساتید کلینی بوده که   

 –از امامان مزعوم شیعه  –محمد  واو مکاتباتی با ابوالحسن داشته است. ھمچنین با اب .است
 .)۲سناد صقرب اال ةمکاتبه داشته است. (مقدم

 . ٣١تھران، صقرب االسناد،  - ٣
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 خواستند جلو یه مکشده  کان ھالکو فرزندان مشر یھودیو  یپس فرزندان مجوس
نند، با ھم متحد شدند در حالی که سرشار ک یریل آن جلوگیرند و از سین نور را بگیا

ھا  آن ت ازیه اھل بک یدر حال –ت یاسم حّب اھل ب نه و حسد و انتقام بودند و بهیک از
ار و آن دوستان رسول کوکیر قلم و زبان خود را علیه آن مبارزان نیشمش –زار ھستند یب

ز یو اصحاب مستغرق در حب او و مطیع و پیرو او و ایثارگران جان و مال، ت ج الله
 یپدر و فرزند و جان خود را قربان ج امبریی پ اشارهترین  کوچکه با ک یاصحاب ردند. ک
 یرویپ یشانبودند و از راه و روش ا ج امبریه دنباله رو پک یباصحا  ردند،ک یم
 خشنود باد!ھا  آن یردند. خداوند از ھمگک یم

مرتد شدند به جز  ج صحابه پس از رسول خدا یان گفته است: تمامیعیاز ش یکی 
 ن سخنان بسیار است.یامثال ا ١چھار نفر.

                                                 
 اناز جمله عجایب این است که فرزندان یھودی. ٩٢صدارالفنون، ، بیروت، سلیم بن قیس عامری - ١

تألیف  است، ھای خبیث را که پر از عیب و ناسزا به صحابه و بھترین امت گناھکار امثال این کتاب
شدن  برای روشنمؤلف  که» الشیعة و السنة«ھایی امثال  از نوشتن کتاب آن وقتاند.  کرده

ایراد ، اند، نوشته است امت نیکوکار پیشین در سینه پنھان کرده ی بارهمذھبشان و اظھار آنچه در
مسلمانان  نیست.ھا، شایسته  ھایی و چاپ و انتشار آن گویند: نوشتن چنین کتاب گیرند و می می

 ھا است؟ نظر آن مّد دانیم که چه اتحاد و وفاقی  ما نمی .نیاز دارند یکپارچگیبیشتر به اتحاد و 
و امروز ند شیعیان دیروز انجام دادھمگان است که دھیم بر اساس رأی و نظر  ما انجام میآنچه 

  ترسید؟ پس از چه چیزی می ؛دھند انجام می ،نیز
حاد با اھل رو و گشاده قلب و دوستدار تقریب و ات دانیم بعضی از کسانی که خود را گشاده ما نمی  

کنند که ما  عتراض میاچگونه به ما ھا  . آنھای ھوشمند ابله ھستند یا انسان  دانند، میسنت، 
که اگر نبودند، گاو کنیم  می از قومی دفاع ما کنیم! و ابطال باطل اقدام نمیحق برای احقاق 

پرستش  یا الت و منات و عزی یا سنگ و درخت راپرست یا ستاره پرست یا بت پرست بودیم 
ما ، کردند مینو پرچم توحید را حمل  افراشتند را بر نمیپرچم اسالم  یم. کسانی که اگرکرد می

دانستیم که خداوند  شناختیم و نمی را نمی جمحمد حضرت   و رھبر خود، پیامبرپروردگار خود و 
ھایی را  چه سنن و حکمت جخود فرستاده و پیامبر  ی بندهدوست و  ایرا بر پیامیمتعال چه 

 شناختیم. نمی ،قرآنی را که نور و ھدایت و رحمت است برای ما به جای گذاشته است و
ھا از کتاب سلیم بن قیس  و آن .زند را به ھم می مدعیان تقریباین سخن آرامش این  ،آری  

و  شناسیم آری، جعفرشان، نه جعفری که ما می -شان که در آن جعفر آید بدشان نمی عامری
نداشته کتاب سلیم بن قیس عامری را  ،شیعیان و دوستداران مااز گوید: ھرکس  می -یمسراغ دار

 جاسرار محمد  ازیک از سنت و کردار و گفتار ما را ندارد؛ چون این کتاب سری  باشد، ھیچ
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ن ی، پا را فراتر از اینیلکعقوب یشیعیان، محمد بن  یبخار  گذشت، که چنان 
مرتد شدند و آن سه  یجز سه نفر، ھمگ ج امبرید: مسلمانان پس از پیگو می گذاشته و

 ١بودند. یو سلمان فارس یابوذر غفار نفر: مقداد بن اسود، 
ی مسلمانان پس از وفات رسول  د: ھمهیگو یرده و مکان یمانند ھمین را ب یمجلس 
 ٢مقداد و سلمان و ابوذر.  شدند، بجز سه نفر: کھال ج الله

کجا رفتند  ج ت پیامبریه اھل بکره بخت بپرسد یتھای  انسان نییک نفر باید از ا 
خود  یو حت یل برادر علیو عق یو یو ابن عباس پسر عمو ج امبریپ یکه عباس عمو

 جزو آنان بودند؟ ج امبریپ یھا و حسن و حسین نوه یعل
گفته است. وی اظھار  یشتریتاب خود مطالب بکن باره، در یدر ا ینیلک یحت 
اندازند...  م مسلمانان مرتد شدند، اھل سنت داد و فریاد راه میییگو یم یدارد: وقت می

انصار از  ت برگشتند. ی، به زمان جاھلج امبریگوید: مسلمانان پس از وفات پ آنگاه می
، کارشان، انتخاب یعنیردند. (کن یریگ نارهک یاما به خوب  ردند،ک یریگ نارهکر کابوب

 را به جای باطل دیگر انتخاب کردند یل تعصب، باطلیه به دلکباطل نبود بل کحق و تر
که محشی این روایت را آورده است). آنان شروع به بیعت با سعد کردند و این آنگونه 

 خواندند: می ابیات جاھلی را

 : ٣ك املرجمفحلوشعرك املرجل! ويا سعد، أنت املرجأ،  
 ». ای سعد، تو امید مایی و موی سرت فردار است و گاو نرت قوی و قدرتمند است«

ابوذر و  ینمانده و ھمگی حت یمسلمان باق یسکه کھا این است  معنای این گفته
 مرتد شدند. یسلمان و مقداد ھمگ

                                                                                                                        
بینیم مگر  ، نمیآن ھای ای از ورقه و ورقهاز صفحات  ای صفحهکه ھیچ  است کتابیاین . باشد می

در میان  این کتابباشد. کتاب سلیم و امثال  ھا می ترین فحش بدترین ناسزاھا و کثیف ازاینکه پر 

گوییم:  جوانمردی می غیرت و فاقد به این قوم بی .نا اليه راجعونإنا هللا وإ .ستا شمارشیعیان بی
نکرده و ھرگز شما فراھم شده است. ما ھیچگاه چنین چیزی را تحمل  تنورھای گداخته و وسیع

در کام ھای ما و روح در کالبد ما و زبان  تا زمانی که خون در رگ به امید خدا . واھیم کردنخو
 .نشده و ھرگز نخواھیم شدساکت   ،داریم

 .٢٤٥،ص ٨الروضة من الکافی، ج - ١
 .٦٤٠، ص٢مجلسی، حیاة القلوب، ج - ٢
 . ٢٩٦، ص٢الروضة من الکافی، ج - ٣
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س آن را اظھار داشته؛ چون شیعه ادعا کی معاصر دقیقًا برع عهیش کیالبته 
از  یکیپس از اسالم آوردن، مرتد شدند. اما  –اذ بالله یالع –ی صحابه  ه ھمهکنند ک یم

ند. او به عنوان رد به ما ک یار مکن قوم، حتی اسالم آوردن صحابه را انیماندگان ا یباق
که شیعیان  ایم، انصاف نداشته –به زعم خود  –ان یعیه ما در اتھام خود به شکد یگو یم

کند  ھای ما را تأیید می ه گفتهین رّد یا یدانند و در اثنا یافر مکرا  ج اصحاب رسول الله
نند. با ک یگرفتار مه چگونه با دست خود، خود را کد ینماید. بنگر و بدان اعتراف می

ه ندای اسالم کمان آوردند یا ج به حضرت محمد یم: اعراب تنھا زمانیگو یوجود آن م
ھا  یه بعضکرد کرا به اسالم دعوت ھا  آن ج یعنی حضرت محمد ١د.یرسھا  آن به گوش

رتر اسالم آوردند و یار دیھا بس یھا دیر ایمان آوردند و بعض یمان آوردند و بعضیا
  تنگ شد،ھا  آن ن بریزماینکه  ھا پس از یھا تخم نفاق در اسالم کاشتند و بعض یبعض

دالل عقلش اسالم نیاورد جز با استھیچکس  دچار ترس و وحشت شدند جز مؤمنان و
و ھا  سختی ن خود خارج شده بود و بایقت از سرزمیدستیابی به حق یکه برا ٢یک نفر

افت و به آن ی ج را نزد حضرت محمدقت یه حقک یروبرو شد تا زمان یادیخطرات ز
 منظورم سلمان فارسی است.  ٣؛مان آوردیا

                                                 
چگونه به امت که  بنگرید این بغض و حسدیبه به این کینه بنگرید که چگونه ریشه دوانده و  - ١

می را در دوران نخستینش عھده دار شدند و آن را حمل الکه رسالت اس ؛ امتیدارند عرب زبان
 کردند و به تمام جھانیان رسانیدند.

اند؛ چون فقط  ی اسالم خارج کرده ز دایرهعلی و اھل بیت که بر اسالم ثابت قدم ماندند، را نیز ا - ٢
 اند که بر اسالمش ثابت قدم مانده است. از سلمان نام برده

  ؛خ چاپ بیروت -مؤلف مجھول معروف به س  ،٢١-٢٠کتاب الشیعة و السنة فی المیزان، ص - ٣
به  نویسد؛ما ب» الشیعة و السنة«کتاب  در رّد کتابی که مؤلف مجھول آن سعی کرده که  ،یعنی
غلط یا یک  ی ای که نتوانسته در تمام آن کتاب یک عبارت غلط یا منبع غلط یا یک مسأله گونه

غلط پیدا کند. حمد و سپاس برای خداوند است که چنین توفیق و شرفی را جھت دفاع  ی نتیجه
ھدایت را به  یا!داده است. خدا نبه م ،ات اسالم و دوستداران ملت پاکسو مقد ج حریم پیامبراز 

و از بھترین  کنند ی سخنان را درک می ھمهکه  دهکسانی قرار  ی رهبفرما و ما را از زم ما عطا

ِينَ ٱوَ ﴿ کنند. ھا تبعیت می آن ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ َوَ� َ�ۡعَ  ۡ�ِ   .]١٠[الحشر:  ﴾١٠ۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
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�َّ ﴿ ی: هیر آیل تفسیذ یقم 
َ
� ْ تاب کد: یگو یم .]٧١[المائدة:  ﴾تَُ�وَن فِۡتَنةٞ وََحِسُبٓوا

�َّ تَُ�وَن ﴿د: یفرما یدھد و م یخبر م ج خداوند از اصحاب رسول خدا
َ
� ْ وََحِسُبٓوا

ن یر المؤمنیی ام را به وسیلهھا  آن ند وک ینم یشیرا امتحان و آزماھا  آن ،یعنی ﴾فِۡتَنةٞ 
در  ج د: وقتی رسول اللهیگو یسپس مور شدند). کر و کھا  آن ند (پسک یامتحان نم

ر یرد و امکوفات  ج که رسول الله یور بودند) و ھنگامکر و کھا  (آن بودھا  آن انیم
 ١ور شدند.کر و کامت یھا تا زمان ق آن  امام و سرپرست آنان شد،÷ نیالمؤمن

 ٢اد است.ین سخنان زیامثال ا 
  ی آنان.   ت دربارهیدگاه اھل بیی صحابه بود و آن ھم د  عه دربارهیدگاه شین دیا 

 ق:یر صدکابوب در برابرت یاهل ب گیری موضع 
ق یو صّد  ج امبریار غار پیی  ت را دربارهیدگاه اھل بیم دیخواھ ین میبعد از ا 
بن  یعل ،ج امبریپ یھا و پدر نوه یو داماد و ج امبریپ یم. پسر عموینکان یب ساکبر

که با ھجوم مردم  ج پس از وفات رسول الله صدیقرکعت با ابوبی، از بسطالب یاب
ن یدر ا«گوید:  شتافتند، می یر مکعت با ابوبیب یو مردم به سرعت برا ٣مواجه شد

ر رفتم و با او بیعت کردم و در آن رویدادھا قیام کردم تا باطل نابود کش ابوبیھنگام پ
ت یر والکپس ابوبفار نباشد. کند یه خوشاکھرچند  ن باشدیالم خداوند باالترکشود و 

ادامه داد و من ھم  یرو انهیت خود با میم و استوار به والکامور را بر عھده گرفت و مح
کردم و در زمان خالفتش با  کرد، از او اطاعت می تا زمانی که از خدا اطاعت می

  ٤».کردم دشمنان جھاد می
 یعباده انصارس بن سعد بن یمصر و کارگزار خود، ق یه به اھالکگر یای د در نامه 

 دارد:  نوشته بود، اظھار می
ن به ھر یر المؤمنیام ،یی خدا، عل ی مھربان، از بنده به نام خداوند بخشنده«

                                                 
 .١٧٦و  ١٧٥، ص١ھـ، ج١٣٨٦علی بن ابراھیم، تفسیر قمی، نجف ، - ١
 مراجعه کنید.» الشیعة و السنة«ی بیشتر به کتاب  برای مطالعه - ٢
الحدید شارح  ابن ابی که ھمچنانمردم از ھر طرف مانند گردباد، گرد وی جمع شدند ( :یعنی - ٣

 ).گوید نھج البالغه می
 . بکر یبه اصحابش بعد از قتل محمد بن اب ÷علی ی ، تحت عنوان نامه٣٠٧، ص١ ج الغارات، - ٤
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ه کرا  یم، حمد و سپاس خداکیرسد. سالم عل ین نامه به دست او میه اک یمسلمان
به  ر خود اسالم رایر و تدبیھمتاست. خداوند متعال با حسن خلقت و تقد بی گانه وی

دعوت به آن،  ین خود و فرشتگان و پیامبران خود قرار داد و پیامبرانی را برایعنوان د
رم و کن امت یرد و چون خداوند متعال به اکن مردم انتخاب یرا از بھترھا  آن فرستاد و

تاب و کھا  آن آنان فرستاده تا به یرا برا ج حضرت محمد  داشته است، یشتریت بیعنا
نار ھم کرا ھا  آن ت را نشان دھد ویاموزد و راه ھدایض را بیسنت و فرامت و ادب و کح

روحش  یر الھین کارھا را انجام داد، تقدیه اک یجاد نشود. ھنگامیند تا تفرقه اکجمع 
دو نفر  یخداوند بر او باد. مسلمانان پس از و یرا باز گرفت. سالم و رحمت و خشنود

ردند و رفتار کتاب خداوند عمل که به کردند کاب مسلمانان انتخترین  ان صالحیرا از م
ا یز، از دنیتجاوز نکردند. سپس آن دو ن ج و روش نیکی داشتند و از سنت پیامبر

  ١».امرزدیرا بھا  آن رفتند. خداوند
مسلمانان بعد از «د: یگو یی او م رهیق و سیر صدکی خالفت ابوب ن دربارهیھمچن

ه با ترس و جدیت در حد توانش کوشید تا کدند یبرگزان خود یرا از م یمرد ج امبریپ
  ٢».دین خدا اجرا شود

و  سیدند؟ علی مرتضیفه و امام خود برگزیر را به عنوان خلکچرا مسلمانان ابوب
ر کچون ابوب«گویند:  می ون سؤال پاسخ داده یر بن عوام، به ایزب ،ج امبریی پ پسر عمه

و دومین دو نفر در غار  ج امبریار غار پیمسلمان برای خالفت بود و او ترین  ستهیشا
ات خود، او را یدر حال ح ج امبریگذاشتیم و پ بود و ما به خاطر سنش به او احترام می

  ٣».ردکبه امامت نماز امر 
 بوده است. ج با اشاره و رھنمود رسول الله یه خالفت وکن معناست ین سخن به ایا
ن سخن را در رد ابوسفیان زمانی که او را برای یطالب مانند ا یبن اب یعل 

                                                 
ناسخ و الحدید  ن ابی، و ھمانند آن با اندکی اختالف در شرح نھج البالغه اب٢١٠، ص١جالغارات،  - ١

 مجلسی آمده است.  مجمع البحار، و ایران، ٢٤١، ص٣، جالتواریخ
 .۴۰۰میثم بحرانی، شرح نھج البالغه، ص - ٢
 .٣٣٢، ص١الحدید الشیعی، شرح نھج البالغه، ج ابن ابی - ٣
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آورده  ١دیالحد یابن اب که ھمچنانکرد، گفته است؛  می درخواست خالفت تحریک

                                                 
فاضل و الحسن مدائنی، صاحب شرح نھج البالغه، و یکی از بزرگان  عبدالحمید بن ابی عزالدین - ١

ر داین داللت بر منزلت دینی وی و غلو  .بزرگان نخبه و ماھر و پیرو آل بیت عصمت و طھارت
حاوی  ارزشمند و عجیب و مطالبشرح گرانقدر وی شامل  کند. می ÷والیت امیر المؤمنین

 باشد. ھای خوب می تمامی رایحه
 ۲۰از جمله تألیفات وی شرح نھج البالغه در . ھـ به دنیا آمد۵۶۸وی در اوایل ذی الحجه سال 

وزیر مؤید الدین محمد بن علقمی نوشت. ھنگامی که از تألیف  ی نهن را برای خزاآجلد است که 
صد ھزار دینار و یک  ،المعالی داد و او نیزورا به دست برادر علقمی موفق الدین ابآن آن فارغ شد 

در  وی )۲۰-۲۱، ص۵جداد. (روضات الجنات، خلعت (یک دست لباس ھدیه) و یک اسب به او 
و  مذھب آنان را قبول کردشیعه و افراطی بودند. او نیز  ،بیشتر مردم مدائن ومدائن به دنیا آمد 

نظم در آورد که در آن غلوھای  ی هھا به رشت عقاید معروف به علویات سبع را در مذھب آن
  شیعه آمده است: ی بارهبسیاری در

ـــه ـــوب إلی ـــم الغی ـــر مداف عل ــــغی  عـــ
 

 سفر ال یـــــدفعـبـــــیض مـــــأبح صـــــوال 
 

ـــوم المعإو ـــی ی ـــه ف ــــلی ـــــ  ناـاد حساب
 

 زعـدًا و المفـــــوھــــو المــــالذ لنــــا غــــ 
 

ــــن االعتــــ ــــت دی  یـــــــزال وإننـورأی
 

ــــكأل يأھــــو  ــــن یـکــــ جل  شــــیعتل م
 

ـــه الب ـــت بأن ـــد علم ــــولق ـــنـــــ  د م
 

 عــــــــتوقأه ــــــــــــمھــــــدیکم ولیوم 
 

ــــلمیـــه مـــن جنـــد اإلحت ـــبه ـــ  کتائ
 

ــــالیم   ــــراً أک ــــل زاخ ـــــیتدف  قب  عــــــ
 

ـــه ال  ـــا الل ــــنســـی حســـین وشلأت  وهــ
 

 وزعـــــــبـــــالعراء م كتحـــــت الســـــناب 
 

ـــی تلـــ ـــراق فـــی  كلھفـــی عل ـــدماء ت  ال
 

ــــدی أ  ــــة عأی ـــــمی ــــنـــــ  یعـوة وتض
 

ـــــــــــــحمأیــــأبی ابوالعبــــاس   هـد إن
 

ـــر الـــوری مـــن أن یطـــل ویمـــ   نعـخی
 

ـــولی لث ـــو ال ـــأفھ ـــو الح ـــا وھ  مولـرھ
 

ــــا   ــــل ع إذلعبئھ ـــــک ـــــــــ  ضلعـود ی
 

ــــدھر ط ـــــوال  ةـوع و الشــــیبة غضـــــ
 

ــــیف   ــــعوالس ــــؤاد مشی ــــب و الف  عـض
 

 .»بدون تردید علم غیب از آن اوست و سپیده صبح بردمیده و آشکار است«
 .»در روز رستاخیز حساب و کتاب ما با اوست و پشتیبان و پناھگاه ما در آن روز اوست«
 .»را دوست دارم ای هتو ھر شیع را اختیار کردم و من به سبب حّب گیری  گوشه ی هدین وشیو«
 .»آید و من در انتظار آن روز ھستم می دانم که مھدی شما حتماً  به یقین می «
 .»آورد کنند به سان دریا که خروشان و پرتوان روی می ھایی از لشکر خداوند از او پاسداری می دسته«
او را در زیر سم اسبان در آن دشت  ی هپیکر تکه تکه شد سوگند به خداوند که ھرگز حسین و«

 .»کنم فراموش نمی
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ن امر یش را برای ایقری  خانهترین  پست«آمد و گفت:  ÷یان نزد علیاست. ابوسف
آورم تا آن را از او باز  می ان خود رایمردان و جنگجو یقسم به خدا،اگر بخواھ  د.یگمارد
آن وقت چه   ب بخورند،یه اسالم و مسلمانان فرکگفت: چه بسا ÷ یم. علیریپس گ

ی  ستهیر را شاکم. اگر ما ابوبیبه اسب و مردان تو ندار یازیرسد؟ ما ن می به شما یضرر
  ١».کردیم می او را رھا قطعًا   م،یدانست نمی خالفت

 اند؛ ردهکد ییز، آن را تأیعه نین شینخستھای  کتاب ده ورکرار کن سخن را بارھا تیا 
ن مردم برای یی خالفت و بھتر ستهیرا شا سقیر صدک، حضرت ابوبیحضرت عل عنی،ی
ه ک یھنگام یفراوان و مناقب زیادی دارد. حت یھا لتیدانست. چون او فض ار میکن یا

ه کپس از آنکه ابن ملجم به او ضربه زد و در ُشُرف مرگ بود، از او سؤال شد  سیعل
م از وی روایت یککه ابووائل و حآنگونه  -ست؟ او در جوابیکی بعد از تو  فهیامام و خل

؟ ینک یت نمیا وصیآ«گوید. در این روایت آمده که به او گفته شد:  چنین می -اند ردهک
فرموده است:  ج امبرینم. اما پک یت نمیز، وصیرده من نکت نیوص ج گفت: رسول خدا

پس از من بر آن جمع ھا  آن امت من خواسته باشد یرا برا یریاگر خداوند خ
  ٢».شوند یم

د: از یگو یم یتاب الشافکدر  ٣رده است.کر کمانند آن را ذ یتیز، رواین یعلم الھد 

                                                                                                                        
 .»ھایی که به دست امیه به زور ریخته و تباه شد ای دریغا بر آن خون«
 .»گر باشد و باز دارد کند از اینکه نظاره خودداری می ،ابو العباس احمد که از بھترین مردمان است«
 .»شود زیرا ھر چوبی خمیده می ؛بار استآن  ی هو بر دوش کشند ھا آن خونی  گیرندهاو انتقام «
 .»و جوانی اندوه، شمشیر بران است و دل سخت ھوادار بردار است روزگار فرمان«

 در اکثر شرحش معتزله شد ،گوید سحر می ی هصاحب نسخ که چنانسپس به بغداد پناه برد و 
ھـ در بغداد درگذشت. آیت الله عالمه حلی ۶۵۵در سال  »افراطی باشد. ی هکه یک شیعپس از آن

 ).۱۸۵، ص۱واأللقاب، ج کند. (الکنی می روایتاز او و از پدرش 
 .١٣٠، ص١الحدید، ج شرح ابن ابی - ١
 .٣٧٢، ص٢طوسی، تلخیص الشافی، نجف، ج - ٢
 ھجری ٣٥٥در سال   علی بن حسین بن موسی مشھور به سید مرتضی و ملقب به علم الھدی، - ٣

او یکی از ارکان مذھب شیعه و بانیان آن محسوب  .درگذشت ھجری ٤٣٦ متولد و در سال
اند.  ھای زیادی کرده صاحب نھج البالغه مبالغه ،شود. شیعه در مدح برادرش شریف رضی می

او گفته است: شریف مرتضی در علم و فھم و کالم و شعر و وجاھت و کرامت  ی بارهخوانساری در
شعر و وجاھت و کرامت در است که  یتألیفات وی ھمگی ابداع اماخود بوده است.عصر  هیگان
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؟ گفت: ینک یت میا وصیآ« ه در جواب به این سؤال کهکنقل شده  ÷نیر المؤمنیام
ر مردم را یردم اما اگر خداوند خک یت میز، وصیرد من نک یت میوص ج اگر رسول خدا

 ج پس از پیامبرھا  آن که ھمچنانکند،  را بر آن جمع میھا  آن در چیزی دانسته باشد،
  ١».بر آن جمع شدند

خداوند مرد صالح و ه کند ک یعیان و پیروانش آرزو میش یبرا سطالب یبن اب یعل 
با مرد  ج را بعد از وفات پیامبر یامت اسالم که ھمچنانبگمارد. ھا  آن را بر یفاضل

ق که امام یر صدکابوب ،ج امبرین مردم بعد از پی، بھتریعنی موفق گرداند؛ یصالح
در  یعلم الھد ید مرتضیس که ھمچنانبه او اقتدا شد.  ج امبریت بود و بعد از پیھدا

ر ینزد ام یشیقر یه شخصکرده کت یاز جعفر بن محمد و او از پدرش رواتاب خود ک
 که چنان !: خداوندایا گفته یا در خطبه  راً یه تو اخکام  دهین آمد و گفت: شنیالمؤمن

 یگفت: منظور از خلفا  ز، صالح بگردان.ی، ما را نیا دهین را صالح گردانیراشد یخلفا
ر و عمر، دو کتو، ابوب یدوست من و عموھادو «ست؟ حضرت علی گفت: یکن یراشد

اقتدا ھا  آن به ج ه پس از رسول خداک یشیو دو بزرگمرد اسالم و دو مرد قر یامام ھاد
ھا  آن ازھرکس  ند، از انحراف و گمراھی، محفوظ وکاقتدا ھا  آن بهھرکس  شده است.

  ٢».ابدی یت میند، به راه راست ھداکت یتبع
ن یبھتر«خود گفت:  ی در خطبه ÷یه حضرت علکرار کرده کتاب تکدر ھمین 

ن را نگوید در حالی که یچرا ا اند. ر و عمر بودهکابوب ج امبرین امت بعد از پیافراد ا
وه حراء کبر  ج امبریحضرت علی ھمان کسی است که روایت کرده که ما ھمراه پ

                                                                                                                        
از  که ھمچنان :گویم .در امامت» الشافی«مانند کتاب ، بوده استسابقه  و بیعصر خود  هیگان

 و ما بعد). ٤/٢٩٥اسمش پیداست، شفا دھنده و کفایت کننده (کافی) است، (روضات الجنات، 
بزرگ علمای امت و احیاگر آثار ائمه است که از دو جھت ارزشمند است: قمی گفته است: او  

این فضیلتی است که  وآوری کرده  آوری نکرده بودند، جمع نخست تمام علوم را که دیگران جمع
مشھوری  اتو تألیفابر آن اجماع دارند.  انموافق چه و انمخالفھمه چه  ومختص اوست تنھا 
حال مثل آن را چاپ نکرده است. آیت الله ه امامت که کسی تا ب ی بارهمانند الشافی در ؛دارد

ھا محسوب  کند و رکنی از ارکان تألیفات آن گوید: این کتاب برای امامیه کفایت می عالمه می
 .)۳۹-۲/۴۰شود. (الکنی واأللقاب  می

 .١٧١الشافی، نجف، ص - ١
 .٤٢٨، ص٢تلخیص الشافی، ج - ٢
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ست چون غیر از پیامبر و یفرمود: ای کوه! با ج رد، پیامبرکت کوه حرکه ک یوقت م، یبود
 ١»ست.یبر تو ن یسکد یق و شھیصد
، سیبود. آری این، نظر عل سرکی حضرت ابوب درباره ÷ین نظر حضرت علیا 

ی او ادعا  عه دربارهیه شک یسکعیان، بود؛ یشی راشد ما و امام اول  چھارمین خلیفه
ه از او ک یسک اند: گفته که ھمچنانافر است. کند، کار کت او را انیوالھرکس  ندک یم
ر از او را یه غک یسکاست و افر کند، ک یه با او دشمنک یسکو افته یند نجات ک یرویپ

  ٢است. کگمراه و مشر ند،یبرگز یبه دوست
اینکه  خداوند متعال در روز قیامت ابا دارد از«ه: کاند  ردهکآنان از امامانشان نقل  
مخالف باشند. ھرگز، قسم به پروردگار ھا  آن ند که در عمل باکت یتبع یاز قوم یقوم

  ٣».عبه قسمک
د از آراء و یو فرزندانش را دارند پس با یاز حضرت عل یرویپ یه ادعاکن قوم یا 

ه کنند. کسی ک یروی، پج امبریار غار پیی صحابه و مخصوصًا  عقاید آنان درباره
م. به یردکشان و با عبارات خودشان ھم اکنون نقل یھا تابک سخنان و نظراتش را از

  ت را بیان خواھیم کرد.یی اھل ب بقیه یامید خدا آرا

 :سی ابوبکر صدیق درباره ج پیامبر تیدگاه اهل بید
 یاز کارگزاران و یکیو  ÷یعل یو پسر عمو ج امبریپ یه پسر عموکابن عباس  

ه ابن عباس درگذشت، ک یھنگام«گفته است: اش  ه جعفر بن باقر دربارهکبوده 
رد و مردم به کفنش خارج شد و به طرف آسمان پرواز کنان از کد پرواز یسف یا پرنده
ار یھا پنھان شد. آنگاه جعفر گفت: پدرم او را بس دهیه از دک یستند تا وقتینگر یآن م

 ٤».داشت یدوست م

                                                 
 طبرسی، االحتجاج. - ١

إِنَّ ﴿تحت آیه  ١٥٦، ص١. تفسیرقمی، نجف ،ج٤١م، ص١٩٥١بختی، فرق الشیعة، نجف،نو - ٢
ِينَ ٱ َّ�  ْ  .]١٣٧[النساء:  ﴾َءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُروا

 .٢٥٤، ص٨کلینی، الروضة من الکافی، ج - ٣
 . ٥٥رجال الکشی (تحت عنوان عبدالله بن عباس)، کربالء، ص - ٤
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ن و یرا نزد حس یرا نزد حسن و شب ین شبیر المؤمنید: امیگو یماش  درباره١دیمف 
  ٢کرد. را نزد عبدالله ابن عباس سپری می یشب

امرزد، یر را بکخداوند ابوب«د: یگو یق میر صدکی ابوب ه دربارهکن ابن عباس است یا 
 یر نھکخواند و از من یشه قرآن میار مھربان و بخشنده بود و ھمیاو نسبت به فقرا بس

رد و امر ک یھا منع م شده ید و از نھیترس یبود و از خدا من خود یرد و آشنا به دک یم
ھا روزه بود، و در تقوا بر اصحاب خود برتر بود رد و روزک یم یدار به معروف و شب زنده

  ٣».بودھا  آن سرور یدامنکو در زھد و پا
ان یعیه به گمان شک یسکان و ھمان یعیــ امام دوم معصوم ش یحسن بن عل 

د و این گفته یگو یق میر صدکی ابوب رده است ـ دربارهکرا واجب  یو ت ازیخداوند تبع

ر نسبت به من کابوب: «٤»بكر مني بمنزلة السمعإن أبا«دھد که:  ینسبت م ج امبریرا به پ
  ».مانند گوش است

از  یکیقایل است که  بعمرر و کتا حدی احترام برای ابوب سیحسن بن عل 
تاب که در میان مردم مطابق کان این شرط قرار داد یسف یاب ه بنیمعاو یشروط برا

 یخلفا -یگریی د و در نسخه -ن یراشد یی خلفا رهیو س ج خدا و سنت رسول الله
  ٥ند.کم کصالح ح

                                                 
در بغداد  ٤١٣متولد و در سال  ٣٣٨محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، در سال  - ١

درگذشت. سید مرتضی بر او نماز خواند و او مشھور به مفید شد. چون مھدی غائب این لقب را به 
 ).١٠١ص، . (معالم العلماء-پندارند خود می که چنان –او داده بود. 

 بھرهھا بوده و تمامی متأخرین شیعه از وی  و رئیس و استاد آناو یکی از بزرگترین علمای شیعه  
ترین و مورد  روایت باشد. مطمئنو اند. فضل وی بیشتر از آن است که مشھور به فقه و کالم  برده

ترین و داناترین فرد زمان خود بوده است. ریاست امامیه را در زمان خود به اتمام رسانید.  اعتماد
 ).۶/۱۵۳کوچک و بزرگ تألیف کرده است. (روضات الجنات  او نزدیک دویست کتاب

در کتابش به برادر محکم و مولی رشید خطاب  امی گویند: امام عصر (غائب وھمی) شیخ مفید ر
ی ما و ای یاریگر ما و منادی حق و دلیل حق و عبد تمخلص در دوس ،ای مولی«کرده است. 

 ).۴رشاد، ص(مقدمة اإل ....»،صالح و یاریگر حق و داعی حق
 .١٤اإلرشاد ،ص - ٢
 .١٤٤و١٤٣، ص٥)، تھران، ج٢ناسخ التواریخ (کتاب - ٣
 .١١٠. معانی االخبار، ایران، ص٣١٣، ص١عیون االخبار، ج - ٤
 .٢١٢، ص٢منتھی اآلمال، ایران، ج - ٥
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ه چند نفر از عراق نزد کت شده یروا یبن حسین بن عل یاز امام چھارم شیعیان، عل
 یه فارغ شدند، علک یسخن گفتند و ھنگام بر و عمرکی ابوب آمدند و درباره یو

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ﴿ ی ه آیا شما از جملهکد یبه من بگوئ«گفت: ھا  آن بن حسین به َّ� 
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 

َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِٰدقُونَ ٱ�َِك ُهُم أ  ی ا شما از جملهیر. گفت: آید؟ گفتند: خیھست .]٨[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا  .]٩[الحشر:  ﴾ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

د و یباشن دو گروه یاز ا یکیاینکه  د ازیجست یر. گفت: شما تبرید؟ گفتند: خیھست
فرموده شان  ه خداوند دربارهکد یستین یسانکه شما از جمله کدھم  یمن شھادت م

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا ﴿ است: َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسبَُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�ِنَا  ۡ�ِ
 ْ ِيَن َءاَمُنوا   ١».خداوند شما را از بین ببرد  د،یبرواز نزد من  .]١٠[الحشر:  ﴾ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

ن ملقب به باقرـ امام پنجم و معصوم یبن حس ین محمد بن علین العابدیاز پسر ز 
در کتاب ٢یاربل یسیبن ع یعل که چنانر سؤال شد یآراستن شمش ی ان ـ دربارهیعیش
ت شده یبن عبدالله روا هرده است: از ابوعبدالله جعفی از عروکت یروا» کشف الغمة«
ر سؤال کردم! او یی آراستن شمش درباره ÷یاز ابوجعفر محمد بن عل«ه گفت: ک

آراست. راوی گوید:  یرش را میشمش یق گاھیر صدکچون ابوب  ندارد، یالکگفت: اش

                                                 
 . ٧٨، ص٢اربلی، کشف الغمة، تبریز (ایران)، ج - ١
الفتح اربلی، در اوایل قرن  فخرالدین عیسی بن ابی اربلی بھاء الدین ابوالحسن علی بن حسین - ٢

اش  هدرگذشت. قمی دربار ٦٩٣ھفتم ھجری در اربل نزدیک موصل به دنیا آمد و در بغداد سال 
گوید: اربلی یکی از علمای بزرگ امامیه بوده و عالم فاضل و شاعر و ادیب و نویسنده و محدث  می

گاه و معتمد گران کشف الغمة فی «و محاسن بود و صاحب کتاب  ایلصاحب فضاو  .قدری بود آ
 ،و این کتابآورده اشعار زیادی در مدح ائمه در کتاب کشف الغمة . وی است »ئمةمعرفة األ

 ایران). ،، قم١٤-١٥، ص٢، جھاست. (الکنی و األلقاب ارزشمند و جامع تمام خوبی
ھجری  ھفتم ی بزرگ سده گفته است: او از محدثین بزرگ شیعه و علمایاش  درباره خوانساری

و از جمله  شیعهدارند بر اینکه علی بن عیسی از بزرگان نظر امامیه اتفاق ی  ھمه بوده است.
کند و او در نقل احادیث معتمد و مورد  ھا بود که ھیچ غباری آن را غبار آلود نمی علمای آن

 .)۳۴۱-۴/۳۴۲ اعتماد بوده است. (روضات الجنات،
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ستاد و گفت: بله یباره از جایش پرید و به طرف قبله ا کیق؟ یصد ییگو می گفتم:
را  یاز اقوال ویک  ھیچ ا و آخرتیخداوند در دن،  قید صدینگو یسکچون اگر   ق.یصد

  ١».کند تصدیق نمی
 یبحران که ھمچنانده است. یق نامیناطق بوده، او را صد یه وحک ج رسول الله 

م آورده است: پدرم از برخی از راویانش یبن ابراھ یاز عل» البرھان«رش، یدر تفس یعیش
 ییر گفت: گوکدر غار بود به ابوب ج رسول الله یوقت«رده که: کت یروا ÷از ابوعبدالله

نگرم که در  و به انصار میاند  ا بر آن نشستهیروانش در دریه جعفر و پکنم یب یرا م یقیقا
؟ ج ای رسول خدا ینیب یرا مھا  آن ر گفت:کابوب اند. خود را پنھان کردهشان  حیاط

ر را کچشمان ابوب ج الله ز، نشان بده. پس رسولی. ابوبکر گفت: به من نیفرمود: آر
  ٢».یق ھستیفرمود: تو صّد  ج را دید. آنگاه رسول خداھا  آن رد و ابوبکرکلمس 

نم. فضل عمر را ک یار نمکر را انکفضل ابوب«ه گفت: کرده کت یاز باقر روا ٣یطبرس 
  ٤».تر بود ر از عمر برتر و فاضلکنم، اما ابوبک یار نمکز، انین

 –ان یعیامام ششم و معصوم ش -جعفر ملقب به صادق، سپس از ابوعبدالله،  
شیعی اھل غلو که -٥ینورالله شوشتر یقاض که چنانر و عمر سؤال شد کی ابوب درباره

 یا«د: یپرس ÷از امام صادق یند که شخصک یت میروا -کشته شد ۱۰۱۹به سال
دل و بر ؟ گفت: دو امام عایدار یر و عمر چه نظرکی ابوب ،دربارهج فرزند رسول خدا

                                                 
 .١٤٧، ص٢کشف الغمة، ج - ١
 .١٢٥ص ،٢ج ،البرھان - ٢
این مرد از بارزترین پیروان متقدم   است. اھل طبرستان ،طالب ابو منصور احمد بن علی بن ابیاو  - ٣

از اوست که کتابی معروف در میان شیعه است. ھمچنین در کتاب » االحتجاج«ما بود و کتاب 
 »االحتجاج«کتاب  .حدث معتمد بودبه میان آمده که او عالم فاضل و م سخناز او » مل اآلملأ«

). طبرسی شیخ عالم و فاضل کامل و فقیه و محدث بزرگ و ١/٦٥ ،اوست. (روضات الجناتآثار از 
 .)٢/٤٠٤معتمدی بود. (الکنی و األلقاب، 

ی انواع مختلف علوم  درباره» جعفر بن علی الثاني احتجاج ابی«طبرسی، االحتجاج (تحت عنوان  - ٤
 .٢٣٠ص دینی)، کربالء،

 ،نور الله بن شرف الدین شوشتری از علمای بزرگ شیعه در ھند که در الھور و در عھد جھانگیر - ٥
 ی بارهھایی در او محدث و متکلم و محقق فاضلی بود. کتاب قاضی بود.  یکی از سالطین مغول،

بر آباد مذھب شیعه و رد مخالفان نوشته است که به تھمت رافضی بودن در دولت جھانگیر در اک
 ).٨/١٦٠عنوان شھید ثالث بر او اطالق شد. (روضات الجنات  وکشته شد  –قرن یازدھم  –
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 امت شاملیو آمرزش خداوند در روز ق ردند. رحمتکه در راه حق فوت کند حق بود
  ١».بادھا  آن

رده کت یر رواکی ابوب از امام جعفر صادق درباره یث طوالنیدر الفروع، حد ینیلک
گفت: به خمس » نکت یوص«ر ھنگام مرگش در جواب درخواست کابوب«د: یگو یکه م

ت داده است. یھم زیاد است. خداوند متعال به خمس رضانم، و خمس ک یت میوص
ت داده است. و اگر یسوم ھنگام مرگ رضا کیپس به خمس وصیت کرد، و خداوند به 

 نمود.  یت میبھتر است، به آن وص یو یسوم برا کیه کدانست  یم
را  یا هیھد یسپس به فضل و ُزھد سلمان و ابوذر پرداخته است. سلمان وقت

داشت تا اینکه سال بعدی  ی غذای یک سالش از آن بر می رد، به اندازهک یافت میدر
شد. به او گفتند: ای ابوعبدالله، تو که زاھدی چرا این  دوباره چیزی به او بخشیده می

ه شما را چه کن بود یشاید امروز یا فردا بمیری. جوابش ا یدان یکنی؟ و تو نم کار را می
 ید اید. بدانیترس یز میه از فنا نکد، ھمان طور یمن ندار یبه بقا یدیه امکشده 
ه نفس اگر مقدار معیشتی نداشته باشد که بر آن تکیه کند، به کنادان، ھای  انسان

شت خود را به دست آورد، آرام یمع یپیچد و آرام و قرار ندارد اما وقت صاحبش می
د و ھرگاه یدوش یرا مھا  آن هکداشت  یکرد. ابوذر شتران و گوسفندان اندیگ یم

د و گوشت یبر یسر م یوانیھمانی داشت، حردند، یا مک یاشتھای گوشت م اش، خانواده
داشت و از آنان  کرد و خودش مانند آنان یک سھم بر می حیوان را میان آنان تقسیم می

آن احادیث را  ج داشت. چه کسی از اینان پارساتر است، و رسول خدا نمیبیشتر بر
  ٢است؟فرموده شان  درباره

ان امت، در یر در زھد و پارسایی در مکگاه ابوبیه جاککند  ت اثبات میین روایا
 ھای بعدی قرار دارند. ، ابوذر و سلمان در ردهیی اول است و پس از و درجه

ابوبکر از دو جھت پدر من «گفت:  کند که می از جعفر صادق روایت می یاربل 
، هر بود و مادر ام فروکب محمد بن ابی ، دختر قاسم بنهچون مادرش ام فرو ٣»است.

  ٤ر بود.کب اسماء دختر عبدالرحمن بن ابی

                                                 
 .١٦، ص١شوشتری، احقاق الحق، مصر، ج - ١
 .٦٨، ص٥الفروع من الکافی (کتاب المعیشة)، ج - ٢
 .١٦١، ص٢کشف الغمة، ج - ٣
 .٧٨نوبختی، فرق الشیعة، ص - ٤
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ه او ابوبکر و عمر کخود از جعفر بن محمد آورده » یالشاف«تاب کدر  ید مرتضیس 
 ج آمد و در ضمن سالم کردن به رسول خدا یداشت، و بر سر قبرشان م را دوست می

  ١کرد. به آنان نیز سالم می
ملقب  ی، حسن بن علیعنیان؛ یعیش ن امامییری از اطناب کالم به آخرجلوگبرای  

ی ھجرت  ح واقعهیم. او در توضیپرداز یم –ازدھم شیعیان یامام  – یرکبه حسن عس
خواست تا در بسترش بخوابد، به  سیاز عل ج امبریپاینکه  د: بعد ازیگو یم ج امبریپ

ب�ر تطلب كما أطلب، وتعرف بأنك  أرضيت أن ت�ون ميع يا أبا«فرمود:  سرکابوب
أنت اذلي حتمل� ىلع ما أدعيه فتحمل ع� أنواع العذاب؟ قال أبو ب�ر: يا رسول اهللا! 
أما أنا لو عشت عمر ادلنيا أعذب يف مجيعها أشد عذاب ال ي�ل يلّع موت رص�ح وال 

لك جلميع م فيها وأنا مافرح منج، و�ن ذلك يف �بتك لاكن ذلك أحب إيل من أن أتنعّ 
مايلك ملو�ها يف �الفتك، وهل أنا ومايل وودلي إال فداءك، فقال رسول اهللا ص� اهللا 
عليه وسلم: ال جرم أن اطلع اهللا ىلع قلبك، ووجده موافقاً ملا جرى ىلع لسانك.. جعلك 

 یھست یا راضیآ« :٢»م� بم�لة السمع وابلرص، والرأس من اجلسد، والروح من ابلدن
ن یه تو با قبول اک یدان ی. میز بخواھیخواھم تو ن یمن م چنان که و آن یاشه با من بک

ش یز، پیتو ن ید، برایآ ش مییپ -در طول راه-من  یه براکی یھا یامر، انواع سخت
نم و در آن ک یا زندگیی عمر دن ر گفت: ای رسول خدا، اگر من به اندازهکد. ابوبیآ    می

ش و یمن از آسا ین برایا  اما در راه محبت تو باشد،ھا دچار شوم  ن عذابیتر به سخت
تمام ممالک در صورت مخالفت با تو بھتر است. خودم و اموال و  ییو دارا یرفاه زندگ

گاه ج اوالدم ھمگی فدای تو باد! رسول خدا  فرمود: در حقیقت، خداوند از درون تو آ
بدن من،  یو چشم و سر برا ی گوش داند و تو را به منزله یاست و آن را موافق زبانت م

 ».جسم من قرار داده است یو روح برا
و رسول  ی، امام دو ھستج امبریخود شیعیان از پھای  کتاب ات را ازین روایما ا 

امام معصوم اول  -سطالب یبن اب یو از عل –ش باد یخودم و پدر و مادرم فدا –ن، یثقل
 م. یردکن امام، نقل یتا آخر -انیعیش

                                                 
 .١٤٠، ص٤البالغة، بیروت، ج. شرح نھج  ٢٣٨الشافی، ص - ١
 .١٦٥و١٦٤تفسیر حسن عسکری، ایران، ص - ٢
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خود ھای  کتاب و از سیت علیگر از اھل بیت دیکردن بحث دو روا املک یبرا
  م.ینک یعه نقل میش

طالب، برادر محمد باقر و  یبن حسین بن علی بن اب ید بن علیروایت اول از ز
و  ١مان قرآن بود.ین و ھم پیاو ھمنش اند: اش گفته ه دربارهکجعفر صادق است  یعمو

 یخروج و شورش وھا  آن دارند و علت اعتقاد یوان، اعتقاد به امامت یعیاری از شیبس
 ٢ومت وقت بوده است.که حیعل

ه گفت: جعفر کر نقل کرده یاز عبدالله بن جر یاز أشنان٣یعیش یابوالفرج اصفھان 
د، سوار بر اسب بود و یه پشت سر زک(یعنی جعفر صادق) را دیدم  بن محمد

  ٤زان بود.ین اسب آویش بر زیھا لباس
از او نقل  ٥خیتاب ناسخ التوارکه صاحب کن است ین العابدید بن زین ھمان زیا 

د یوفه و بزرگان قوم آمدند تا با زک یچند نفر از رؤسا«ر گفت: کی ابوب ه دربارهکند ک یم
ست؟ گفت: یر و عمر چکی ابوب    نظرت درباره  امرزد،یت بیو به او گفتند: خدا نند کعت یب

تا به  ج ت پیامبریمانند اھل ب که ھمچنانم، یتوانم بگو یچه مھا  آن ی ر دربارهیجز خ
ردند و به کظلم نھیچکس  آن دو به ما و به ام. چیزی نشنیدهشان  ر دربارهیحال جز خ

 ٦».اند ردهکعمل  ج تاب خدا و سنت پیامبرک
ردند و به باقر کدند، او را ترک ین گفته را از زید شنیوفه اکاھل  ید: وقتیگو یاو م 

                                                 
 .٢٦٨؛ یعنی، باقر)، ص»ذکر اخوته«مفید، اإلرشاد (تحت عنوان  - ١
 .٢٦٨مفید، اإلرشاد، ص - ٢
متولد شد. سپس به بغداد نقل  در اصفھان ٢٨٤ابوالفرج علی بن حسین بن محمد در سال  - ٣

و  مقربوی درگذشت.  ٣٥٦به درجات واال نایل آمد. وی به سال  مکان کرد و آنجا بزرگ شد و
ھمسو شدن با آنان در تشیع  ی،درگاه آل بویه بود و شاید یکی از علل مقام و منزلت و محبوب

و » األغانی«ھا  ادبیات و شعر دارد که مشھورترین آن ی هاو تألیفات زیاد و مشھوری در زمین باشد.
است که محسن امین در طبقات الشعرای شیعه و در طبقات المؤرخین ذکر » مقاتل الطالبین«

 )١/١٧٥کرده است. (اعیان الشیعة 
 .١٢٩اصفھانی، مقاتل الطالبین، بیروت، دارالمعرفة، ص - ٤
ناصر الدین شاه و پسرش مظفرالدین با معاصر که  پھرکتاب ناسخ التواریخ از میرزا تقی خان س - ٥

آن چاپ نشده است. (اعیان الشیعة،  مانندلتواریخ او به زبان فارسی نوشته شده که ا ناسخ بود.
 ).١/١٣٢بخش اول   یل طبقات المؤرخین،ذ

 . ٥٩٠، ص٢ناسخ التواریخ (تحت عنوان احوال امام زین العابدین)، ج - ٦
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ن جماعت به ین علت، ایردند و به ھمکد: امروز ما را ترک یگو ید میآوردند. زپناه 
  ١مشھور شدند. یرافض
رده کدرست اش  درباره یادیز یھا عه اسطورهیه شکاست  یت دوم از شخصیروا 

از ما، اھل  یمرد ، او یسلمان محمد اند: گفتهاش  ه دربارهک ی، سلمان فارسیعنی است؛
 جی مسلمانان پس از رسول الله . ھمه٢ت استیسلمان از اھل ب ت است و به راستییب

  ٣(رحمھم الله). مرتد شدند جز سه نفر: مقداد، ابوذر و سلمان
ھرکس  ن است.یزم یی خداوند بر رو سلمان دروازه«گفته است: اش  درباره یعل 

  ٤».افر استکاو را نشناسد، ھرکس  مؤمن و او را بشناسد، 
ر کفرماید: ابوب یماش  صحابهی  درباره ج رسول الله«د: یگو یمه کاست ن سلمان یا 

ه در ک یمان و اعتقادینجسته است، بلکه به خاطر ا یشیبه خاطر نماز و روزه بر شما پ
  ٥».گرفته است یشیقلب دارد بر شما پ

خواست  یر مکابوب یص بود تا حدی که وقتیار حریر بسکی ابوب درباره ج رسول الله 
رد و فرمود: کاو را منع  ج امبریبجنگد، پ ه مسلح و سواره بود، کدر جنگ بدر با پسرش 

خود  ین و به جاکرت را غالف یشمش: «٦»شم سيفك، وارجع إىل ماكنك، ومتعنا بنفسك«
خود  یبرا یر را نعمتکابوب یبقا ج امبریپ». ما را با وجود خودت نفع برسانبرگرد و 

  م.ین باب به آن پرداختیه ما، در اکن مطلبی بود یخرن آیدانسته است. ا

 :سقیر صدکخالفت ابوب
ق بعد از یی سرور خال را درباره ج ت پیامبریاھل ب یدگاه و آرایداینکه  پس از

پردازیم  یم، حال به این مطلب میردکان ی، بسقیر صدکابوب عنیی پیامبران و رسوالن،
ی خالفت و فرمانروایی و امامت  در مسأله تیو اھل ب صدیقرکان ابوبیم یکه اختالف

ردند و ھمگام و کعت ین با او بیریز، مانند سایت نیمسلمانان وجود نداشت و اھل ب

                                                 
 . ٥٩٠، ص٢ج ناسخ التواریخ، - ١
 .٢٠و١٨رجال الکشی، کربالء، االعلمی، ص - ٢
 . ٢٤٥، ص٨الروضة من الکافی، ج - ٣
 . ٧٠رجال الکشی، ص - ٤
 . ٨٩شوشتری، مجالس المؤمنین، ص - ٥
 .١٩٠، ص١کشف الغمة، ج - ٦



 ٦٣   ها با اهل بیت باب دوم: شیعه و مخالفت آن

بودند و در صالح و  کیشر یھا با و یھا و ناخوش یھمراه با او بودند و در خوش
بود  ساز مشاوران نزدیک ابوبکر یکی سیت داشتند. علکمشار یامت، با و یرستگار

رد و بر حسب فھم و نظر نھایی ک یو امور مردم با او مشورت م یه در مسائل دولتک
ن یتوانست علی را از ا ینم یچ مانعیداد. ھ خود، آنچه به صالح مسلمانان بود، انجام می

او  یھا رد و به قضاوتک یاقتدا و به دستوراتش عمل م یبه وس ار باز دارد. علیک
ه به او داشت، ک یا رد و سپس به خاطر عشق و عالقهک ید ماستنا یام وکم و به احکح

  کرد. نامگذاری می یفرزندانش را به نام و
ی سببی و دامادی داشتند؛  ت رابطهیو فرزندانش با اھل ب صدیقابوبکر ن،یعالوه بر ا 

با  یمکمح یھا مانیدادند، و عھد و پ دختر میھا  آن گرفتند و به دختر میھا  آن ، ازیعنی
 که چناننه   درخت خرما بودند، کیی  درخت و ثمره کی یھا شاخهھا  آن ھم داشتند.

و حسودان و مخالفاِن  ج نه توز و دشمن امت حضرت محمدیکان یھودیفرزنداِن 
 پندارند. یی اسالم و برافراشتگان پرچم اسالم، م حامالِن اسالم و اعالن کنندگان برنامه

به  سطالب یبن اب یه علکاست  یا انعقاد آن به گونهق و یر صدکخالفت ابوب 
ھمان «د: یگو یر شام، می، امسانیبن ابوسف هیند و در رد معاوک یصحت آن استدالل م

ردند با کعت یه بک یزیردند و بر ھمان چکعت یر و عمر و عثمان بکه با ابوبک یسانک
انتخاب و رأی ندارد و حق  -بجز انتخاب شورا–چ حاضری یھ  ردند.کعت یز، بیمن ن

با ھا  آن ن و انصار است. اگریتواند آن را رد کند. شورا فقط حق مھاجر بی نمییھیچ غا
باشد، و اگر کسی از  ت خداوند مییمورد رضا  دند،یردند و او را امام نامکعت یب یمرد

خارج شد، او را به ھا  آن از امر یا به خاطر بدعتیروی عیب و ایراد به رأی شورا 
جنگند  رد، با او میک ینند. اگر از این کار خوددارک یردن و قبول رأی شورا امر مک توبه

  ١».گرداند و خداوند او را به راھی که در پیش گرفته، می
ز، ید با من نیردکعت یقبل از من ب یشما بر آنچه با خلفا«د: یگو یدر جایی دیگر م 

ردند، کعت ینند. اما اگر بکعت یاینکه ب قبل از با مردم است، د. و انتخاب ینک یعت میب
 ٢».ندارند یاریگر اختید

ه امامت و کدر آن راه ندارد  یالکچ ابھام و اشیه ھکاست  یارکن نص صریح و آشیا

                                                 
 .٣٦٧و٣٦٦نھج البالغة، بیروت (به تحقیق صبحی صالح)، ص - ١
 .٢، جزء٣ناسخ التواریخ، ج - ٢



 شیعه و اهل بیت     ٦٤

شود. مخصوصًا  یبر یک شخص منعقد مھا  آن خالفت با اتفاق نظر مسلمانان و اجماع
 صدیق ور کبر تعیین ابوبھا  آن ن بود؛ چونیه با اجماع انصار و مھاجرکدر عصر اول 

چ حاضری حق انتخاب باقی یردند و دیگر برای ھکبه عنوان خلیفه اجماع  فاروق عمر
بن  یت را از علیدو روا یبه زود که چناننتوانست آن را رد کند.  یبینماند و ھیچ غا

صدیق  رکابوب ھیم کرد که مردم سراسیمه به طرفنقل خوا ١یطالب در الغارات ثقف یاب
  ردند.کاعتراف و اقرار  ی، به خالفت و امامت ویھمگاینکه  تاشتافتند 

ند. ک ین مطلب را تأیید میه اکوجود دارد » الغارات«تاب کر یدر غ یگریروایت د
ما به «گوید:  نقل شده که او از خالفت و امامت چنین سخن میس این روایت از علی

ردم، دیدم که کشه یسپس در امر خالفت اندم. یم امر او شدیو تسل یراض یالھ یقضا
عھد  ج با پیامبر از دستور خلیفه بر بیعت من با او پیشی گرفت؛ چون  یرویاطاعت و پ

  ٢».باشم ءکه گوش به فرمان خلفاام  مان بستهیو پ
ن و یق رفت و مانند مھاجریر صدکرد به طرف ابوبک یری مکن فیه چنک یھنگام

شیعه آنچه در درون داشت،  یرد و نه طبق پندارھاکه ینه تقو  رد؛کعت یانصار با او ب
ر رفتم و با او کش ابوبین ھنگام پیدر ا«د: یگو یی حوادث گذشته، م رد. او دربارهک یمخف

ت امور را به عھده گرفت و یر والکبرخاستم. ابوب یردم و در آن اتفاقات از جاکعت یب
رد، من ھم ھمواره از روی کعدالت رفتار و  یرو انهیرد و با مکارھا را سھل و ھموار ک

  ٣».کرد، از وی اطاعت کردم خیرخواھی با او ھمراه بودم و در آنچه که از خدا اطاعت می
ردند کعرضه  یان و ابن عباس، خالفت را بر ویه ابوسفک یل، ھنگامین دلیبه ھم

  نداشت. یگر او حقیاو پیشنھادشان را نپذیرفت؛ چون بعد از انعقاد خالفت د
                                                 

در حدود سال دویست یا کمی قبل از آن به دنیا   بواسحاق ابراھیم ثقفی کوفی اصفھانی شیعی،ا - ١
، یکی از بزرگترین راویان شیعه بوده است . اوھـ در اصفھان درگذشت٢٨٣آمد و در سال 

روایت کرده است. اما ابراھیم ثقفی معروف که اصحاب به او اعتماد  ،نوری طبرسی که ھمچنان
؛ ھمان طور که از شرح حالش معلوم است و بزرگان از اند، یکی از راویان بزرگ بوده است کرده

 ). ٥٥٠-٣/٥٤٩(المستدرک  کنند. وی روایت می
صاحب کتاب  او .او را شیخ محدث و ُمبلغ صالح نامیده است ،خوانساری در روضات الجنات

) و او حدود پنجاه اثر دارد. ۴بارھا از آن نقل کرده است (ص ،است که کتاب البحار» الغارات«
 .)۱۰۳ص (اعیان الشیعة، بخش دوم،

 . ٨١، ص٣٧نھج البالغة (به تحقیق صبحی صالح)، بیروت، خطبۀ - ٢
 . ٥٣٢، ص٣. ناسخ التواریخ، ج٣٧٣علی بحرانی شیعی، منار الھدی، ص - ٣
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ر کی اول، ابوب فهینوشته بود، به خالفت خل ر شام،یه، امیه به معاوک یا در نامه
طلب مغفرت و  یو یرده بود و بعد از مرگش براکاقرار  یبودن و ق، و افضلیصد

ان یخداوند از م«د: یگو یم که چنانتأسف خورد؛  یرده و نسبت به وفات وکبخشش 
مسلمانان به نزد  ورد. منزلت اک تیرا تقوھا  آن او د و توسطیبرگز را یمسلمانان فرد

، ج ترین مسلمانان به خاطر خدا و پیامبر در اسالم بود. خیرخواهلش یی فضا اندازه
م یار عظیگاه آنان در اسالم بسیق و عمر فاروق بودند. به جان خودم، جایابوبکر صد

د بود. یار شدیبس  مواجه شدند،در اسالم با آن ھا  آن که ییالت و بالھاکباشد و مش یم
 .١»و دھد!کین یرا جزاھا  آن ن وجهیامرزد و به بھتریرا بھا  آن خداوند

ست خوردگان جنگ جمل بود، که وقتی در جمع شکرده کت یروا یعل از ٢یطوس 
ز، با ید، من نیگرداند یه از من روک ید در حالیردکعت یر بکشما با ابوب«گفت: ھا  آن به

ردم و به آن وفادار کعت یز، بید. با عمر نیردکعت یشما ب که چنانردم کعت یر بکابوب
سپس سراغ من آمدید در  ردم.کعت یز، با او بید و من نیردکعت یماندم. با عثمان ب

، ٣نمکنم یا کسی را مجبور کشما را دعوت اینکه  حالی که در خانه نشسته بودم، بدون
                                                 

 .٤٨٨ابن میثم، شرح نھج البالغة، ایران، ص - ١
و ا .گذشتردر نجف د ٤٦٠متولد شد و در سال  ٣٨٥در سال  ،حمد بن حسن بن علی طوسیم - ٢

 ).٣/١٠٥ملقب به شیخ الطائفة است. (تنقیح المقال 
و شیخ و بزرگ شیعیان به طور شیعه  علمایستون و رکن شیعه است و باالتر از تمام   طوسی،

الگو و امام بود و تألیفات  ،تألیفاتی دارد و در این زمینه تمامی علوم اسالمی در یو د.مطلق بو
» التھذیب«ھای  به نام مؤلف دو کتاب از صحاح چھارگانهطوسی است.  نیوی پر از چیزھای شنید

ھای اسالمی و عقیده و اصول و فروع تألیف دارد و  درتمام زمینه یو .باشد می» االستبصار«و 
  ).۶/۲۱۶ ھا به وی نسبت داده شده است. (روضات الجنات، خوش بینی تمام

آیا خالفت منصوص است؟ در این روایت دلیل واضحی وجود دارد که علی بن ابی طالب، به  - ٣
خالفت و امامت منصوص و اینکه امامت عھدی است که از جانب خداوند، از یکی به دیگری 

، و اینکه عھدی است که از جانب )۲۷۷ص ۱تاب الحجة ج(األصول من الکافی، ک شود. منتقل می
 ۱(األصول من الکافی ج شود، اعتقاد ندارد. از شخصی به دیگری منتقل میج رسول الله 

از محمد » اصل الشیعة وأصولھا«ھای شیعه از جمله  . برای تفصیل این مطلب به کتاب)۲۷۷ص
از » بحاراألنوار«از حلی و » األلفین«قمی و از ابن بابویه » االعتقادات«حسین آل کاشف الغطاء و 

 مجلسی و ... مراجعه کنید. 
اعتقادی غیر از این اعتقاد داشت، به خالفت ابوبکر اعتقاد نداشت و با او س چون اگر علی

بدون اینکه من شما را «گفت:  کرد و عالوه بر این، به اھل جمل، این جمالت را نمی مشورت نمی
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پس اگر او از طرف خداوند به عنوان امام انتخاب » کردن با من آمدید. برای بیعتشما   فرا بخوانم،

رفتند. چرا قبل از این، مردم برای بیعت با او نرفتند، و او  شده بود، حتمًا مردم به طرف او می
چنین جمالتی نگفته بود و تنھا بعد از قتل عثمان ذی النورین، مردم برای بیعت با او آمدند و او 

دارید که  ز، گفت: مرا رھا کنید و دیگری را به عنوان امام خود انتخاب کنید. مرا به کاری وا مینی
تا آنجا  –ھا زیر بار آن نخواھد رفت  یابد و عقل ھا به آن قوام نمی رنگ و ریا در آن بسیار است و دل

تر  شما شنواتر و مطیعگوید: اگر مرا رھا کنید من نیز مانند یکی از شما ھستم. و چه بسا از  که می
باشم برای کسی که والیت امور را در دست دارد. من بھتر است که برای شما وزیر باشم تا اینکه 

النورین از او  سخنان حضرت علی وقتی مردم پس از شھادت عثمان ذی( امیر شما باشم.
 بیروت). ، چاپ۱۳۶ص ۹۲ ةنھج البالغة خطبخواستند که خلیفه شود؛ 

خواھان خالفتی نبود که شیعه، منکران آن را س تر از این، وجود دارد که علی صادقآیا دلیلی 
گوید:  دانند. به طوری که مفید می کافرتر از یھودیان و مجوسیان و مسیحیان و مشرکان می

امامیه اتفاق دارند بر اینکه ھرکس امامت یکی از ائمه را انکار کند و آنچه خداوند بر او واجب 
، بحار األنوار( انکار نماید؛ کافر و مستحق عذاب ابدی جھنم است. آنان اطاعت نماید،  کرده که از

 د). مفی به نقل از ،۳۹۰ص ،۲۳ج ،مجلسی

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين «فرماید:  گوید: این آیه که می کلینی، محدث بزرگ شیعیان، می

نازل کرده است. ج اینگونه بر پیامبر  . قسم به خدا که جبرئیل آن را»(بوالية علی) ليس له دافع
 .)۴۲۲ص ۱ج، کتاب الحجة من األصول فی الکافی(

گوید: تنھا کسی خدا را  اند که می به دروغ و ناحق این سخن را به محمد باقر نسبت داده
پرستد که خدا را بشناسد و اما کسی که خدا را نشناسد، او را در گمراھی عبادت کرده است.  می

و ج ت شوم! شناخت خدا چگونه است؟ گفت: تصدیق خداوند و تصدیق رسول وی گفتم: فدای
باب معرفة اإلمام والرد ( ی ھدایت و اعالم برائت و بیزاری از دشمنان آنھا. دوستی با علی و ائمه

  ).۱۸۰ص ۱جي، الکاف يإلیه من األصول ف
ما بر این است که ھرکس گویند: اعتقاد  می بر این اساس صدوق و ابن بابویه قمی، به صراحت 

امامت امیرالمؤمنین و سایر اماماِن پس از وی را انکار کند، مانند کسی است که نبوت تمامی 
ی کسی که امامت امیرالمؤمنین، علی را قبول دارد و  انبیاء را انکار کرده باشد. و اعتقاد ما، درباره

ی پیامبران را  سی است که نبوت ھمهامامت یکی از اماماِن بعد از او را انکار نماید، ھمچون ک
 ).۱۳۰االعتقادات للقمی صقبول داشته باشد و نبوت پیامبرمان، حضرت محمد را انکار نماید. (

ترین و  طالب، امامت و منصوص بودن آن را به نقل از مقدس پس چکار کنیم خود علی بن ابی
کنند و قائل به تحریف  ا انکار میکند؛ ھمان قومی که قرآن ر ھای شیعه انکار می معتبرترین کتاب

ھای  ی واضح و براھین قاطع به نقل از کتاب و تغییر و تبدیل قرآن ھستند ھمان طور که با ادله
 ایم. آن را توضیح داده» الشیعة و السنة«خود شیعیان، در کتاب خودمان، 
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خود علی  ھای شیعه، که ھمان نھج البالغه است. در ھمین کتاب ترین کتاب آری، از مقدس

گوید: بھتر آن است که من مقتدی باشم تا اینکه امام باشم.  ی خودش می دربارهس مرتضی
من نیز،   گوید: مرا رھا کنید و سراغ دیگری بروید، کنیم که می اش را تکرار می دوباره گفته

. تان گوش دھم و اطاعت کنم ھمچون یکی از شما ھستم، و شاید از شما بیشتر به دستورات امام
 ۹۲ ةنھج البالغة خطبوزیر و مشاور بودن من برای شما بھتر است از اینکه امیر و زمامدار باشم. (

  ).بیروت ، چاپ۱۳۶ص
ی  ی خالفت را آن طور که این اشخاص درباره قضیه سکند که علی آنچه این امر را تأیید می

از عبدالله بن عباس روایت  الحدید کنند، تصور نکرده، روایتی است که ابن ابی والیت او تصور می
به نزد مردم رفت و مردم به وی گفتند: ای ج در زمان بیماری پیامبر س گوید: علی کرده که می

چگونه صبح کرد؟ گفت: با حمد و ثنای خداوند، شب را به صبح رسانید. ج ابوالحسن، رسول الله 
خورم  ای علی، قسم می ابن عباس گفت: عباس دست علی را گرفت و بعد از سه بار قسم، گفت:

ی فرزندان عبدالمطلب نیز، تشخیص  دیدم و من مرگ در چھرهج ی پیامبر که مرگ را در چھره
برو و این قضیه را پیش او مطرح کن که اگر میان ما کسی ج دھم. پس پیش رسول خدا  می

را  مستحق خالفت است به ما اطالع دھد و اگر در میان غیر ما کسی مستحق خالفت است، ما
نسبت به او سفارش دھد. علی گفت: نه اگر امروز ابوبکر را از خالفت منع کنیم، پس از او دیگر 

، شرح نھج البالغة( وفات یافت. جآیند. ابن عباس گوید: ھمان روز رسول الله  مردم سراغ ما نمی
 .)۱۳۲ص ۱ج

رد: بدان که آثار و اخبار دا الحدید پس از بیان ماجرای سقیفه و بیعت با ابوبکر اظھار می ابن ابی
وارده در این باره بسیار زیادند و کسی که در این آثار و روایات بنگرد و انصاف داشته باشد، 

داند که نص صریح و قطعی که عاری از شک و احتمال باشد، برای منصوص بودن خالفت  می
  ).۱۳۵ص ۱ج، شرح نھج البالغةحضرت علی وجود ندارد. (

گوید: قسم به خدا من ھیچ رغبتی به  دھد و می زبیر را مخاطب قرار میطلحه و س حضرت علی
 خالفت و ھیچ میلی به والیت ندارم. اما شما مرا به آن دعوت کردید و آن را بر من تحمیل کردید.

 ).۳۲۲نھج البالغة ص(
 از ،عطاره لقب بمالتمیمی کوفی  مأبوالفضل نصر بن مزاحھمچنین نصر بن مزاحم شیعی (

باشد.  میطاھرین  ی هأئم ی اوِل  هطبقسه  تابعین و ی راویان متقدم، بلکه از راویان طیقه ی هجمل
او بر راه راست بود و رفتار و کردارش : گوید اش می ی دربارهنجاش. )۱۶۶ص ۸(روضات الجنات ج

(النجاشی باشد.  ھا می و دیگر کتابمقتل الحسین  کتاب صفین والجمل وخوب بود و صاحب 
روایت کرده که معاویه بن ابوسفیان، حبیب بن مسلمة فھری و شرحبیل بن  . او)۳۰۲و ۳۰۱ص

را معرفی کند. علی بن  سمط و معن بن یزید را فرستاد تا از حضرت علی بخواھد قاتالن عثمان
را مبعوث  جخداوند متعال پیامبر  طالب پس از حمد و بسم الله گفتن آنان را راند و گفت:  ابی
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عت یر و عمر و عثمان بکبا ابوب که ھمچناند. پس شما یعت نزد من آمدیب یبرا
  ١».دیردکعت یز، بیبا من ن د، یردک

ھمچنان به خالفت ابوبکر، اقرار  یند: علک ین از محمد باقر نقل میھمچن یطبرس
رد و ھمچنان در خالفت ابوبکر بر سر بیعتش بود؛ ک یو به امامتش، اعتراف م

، وقتی خواست به جنگ برود، ج امبرید، محبوب پیبن ز هد: اسامیگو یم که ھمچنان
د، ھمراه با یبه اسامه رس یا ه نامهک یوست. ھنگامیپ یوت اعلکبه مل جآن حضرت

ر که اجتماع مردم را در مقابل ابوبک ینه شد. وقتیوارد مداینکه  ارانش منصرف شد تای
ه معلوم ک ینیب ی؟ گفت: میرفت و گفت: چه خبر است ای عل ید، به طرف علید

  ٢؟ گفت: بله.یردکعت یا با ابوبکر بیاسامه گفت: آاست. 
اشف الغطاء، این کن آل یاز امامان آنان، محمد حس یان متأخر و امامیعیاز ش یکی

را به طرف دار  یدار فان ج ه رسول اللهک ید: ھنگامیگو یکند و م مطلب را تأیید می
ا یم که خالفت به علت سن کاز اصحاب معتقد بودند  یرد، گروھک کتر یباق
ھاشم  یبن یه نبوت و خالفت براکخواستند  نمی چون  رسد، نمی یبودن به عل یشیقر

ی اول و دوم در نشر  فهیوقتی حضرت علی دید که خل -دیگو یباشدـ تا آنجا که م
ار تالش یی فتوحات اسالمی بس ردن سپاه اسالم و توسعهک د و آمادهیی توح لمهک

                                                                                                                        
او مردم را از گمراھی و ھالکت نجات داد و پس از جدایی آنان را جمع و متحد  کرد و به کمک

گردانید. سپس خداوند روح وی را باز گرفت در حالی که آن حضرت وظایف محوله را انجام داده 
ھا نیز، سیره و روش نیکویی داشتند و با امت به  بود. سپس ابوبکر و عمر جانشین وی شدند و آن

و او کارھایی انجام داد که مردم آن را  ردند. سپس عثمان متولی امور مردم شد عدالت رفتار ک
دانستند؛ از این رو بر او شوریدند و او را کشتند. سپس مردم نزد من آمدند و  ناپسند و نابجا می

دوباره   کنیم و من خودداری کردم. ھا روی گرداندم. به من گفتند: با تو بیعت می من از آن
کنیم چون امت تنھا با بیعت تو راضی ھستند و من ترسیدم اگر این کار را  تو بیعت می گفتند: با

 چاپ ،کتاب صفین( ھا بیعت کردم و خلیفه شدم. انجام ندھم، مردم متفرق شوند؛ پس با آن
 ). ۱۰۵إیران ص

را پس از خود جانشین  سھنگامی که خواست عمر سدارد که ابوبکر این مورخ شیعه اظھار می
گفت: اگر ابوبکر کسی را غیر از عمر  سبه طلحه سبعضی از مردم به او اعتراض کردند. علی  کند،

 . بمبئی) چاپ ،۲۰۶ص ،تاریخ روضة الصفا فارسی( کنیم. جانشین خود کند، از او اطاعت نمی
 .١٢١،ص ٢شیخ الطایفه طوسی، االمالی، نجف، ج - ١
 .٥٠عراق، ص طبرسی، االحتجاج، - ٢
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روابط صمیمانه  رد وکعت یبھا  آن نشدند و منحرف نشدند، با یمنزوھیچگاه  ردند وک
  ١و محبت آمیزی با آنان داشت.

 سصدیقچند روز دیرتر با حضرت ابوبکر  سه چرا علیکماند  یحال این سؤال م
ر برخاست و از کد: سپس ابوبیگو ین سؤال جواب داده مید به ایالحد یبیعت کرد؟ ابن اب

بود. خداوند ما را از شر آن حفظ  یعت با من ناگھانیرد و گفت: بک یخواھ مردم معذرت
امر  ام. جاد شود. قسم به خدا ھرگز حریص خالفت نبودهیا یا ه فتنهکدم یند و ترسک

م سخت است. دوست داشتم یه طاقت و توان آن براکبر دوش من گذاشته شده  یمیعظ
ن یرد. مھاجرک می یمن باشد. او ھمچنان از مردم معذرت خواھ ین مردم جایتر یه قوک

ه با ما مشورت نشد کن ناراحتیم یر گفتند: ما فقط از ایو زب یرفتند. علیرا پذ یعذر و
است و رسول  ج امبریار غار پین مردم به خالفت است؛ زیرا او یتر قیر الکگرنه ابوبو

  ٢رد.کم جماعت مردم امر خود به اما یاتش به جایاو را در حال ح جالله
اوفی خزاعی آورده  یگری را در شرح خود از عبدالله بن ابیت دید روایالحد یابن اب

ه ک ید. ھنگاممن بویدر  ج د بن عاص از کارگزاراِن رسول خدایکه گوید: خالد بن سع
رده بودند. او کعت یر بکه مردم با ابوبک ید در حالنه آمیدرگذشت، به مد ج رسول الله

ھاشم آمد  یردند. او سراغ بنکعت یب یه مردم با وکرد در حالی کعت نیر بکبا ابوب یمدت
د ما ین ھستیشما خشمگ یم و وقتیھست یز، راضید ما نیباش یشما راض یو گفت: وقت

د؟ گفتند: آری. یردکعت ین مرد بیا شما با ایه آکد یبه من بگوئ م.ین ھستیز، خشمگین
ز، ی.گفت: من نید؟ گفتند: آریردکعت یھمراه جماعت بت و دل خوشی یگفت: با رضا

 !ھاشم یبن ید. اما قسم به خدا ایردکعت یکنم؛ وقتی شما ب و با او بیعت میام  یراض
  ٣رد.کعت یر بکد. سپس با ابوبیدرخت نبوت ھست یھا ھا و ثمره شما شاخه

 :یه از ویردن هدکو قبولس رکدر نماز به ابوبس یعل یاقتدا 
بود و در امور  یراضس قیر صدکبه خالفت ابوب سیعل کنیم که بیان می پس از آن

ت خود یاکه و شیرد و گالک یه قبول میرد و از او ھدک یت مکای امت با وی مشاریو قضا

                                                 
 . ٩١، ص١٩٦٠أصل الشیعة وأصولھا، بیروت، دارالبحار، - ١
 . ١٣٢، ص١الحدید، شرح نھج البالغه، ج ابن ابی - ٢
 . ١٣٥و  ١٣٤، ص١شرح نھج البالغة، ج - ٣
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با محبت رفتار  یرد و با وک یاقتدا م یداد. در نماز خواندن به و یارجاع م یرا به و
 د.یورز یدند، دشمنی میورز یر بغض مکه به ابوبک یسانکرد و دوستدار او بود و با ک یم

به این امر  ھا، آن روانیو پ ج امبرین و اصحاب پیراشد یخلفا انن دشمنیبزرگتر
 دھند. گواھی می

ه مردم از ک یھنگام یه حضرت علکن است یا  م،یردکان یآن را ب  ه قبالً کتی یروا
ه کاست از این ر باشم بھتریشما وز یمن برا«فت: ر بشود، گیفه و امیخواستند، خل یو
  ١».ر باشمیام

روانش گفته است. یبه پ شر و عمر فاروقکن سخن را در زمان خالفت ابوبیا یعل
 که ھمچنانن خلفا بود و سخنانش نافذ بود. یه مشاور و گوش به فرمان اک یھمان زمان

خواست با روم  یر مکابوب«د: یگو یم ساکبرق یی دوران خالفت صد درباره ٢یعقوبی
ز، یطالب ن یبن اب یرد و با علکمشورت  ج از اصحاب رسول الله یپس با گروھ  بجنگد،

ر گفت: اگر انجام کار را انجام بدھد. ابوبکه فالن کرد. علی پیشنھاد کرد کمشورت 
ر کسپس ابوب ام. بشارت داده شده یریار خکگفت: به  یشوم؟ عل یروز میبدھم، پ

  ٣جنگ با روم امر کرد. یخطبه خواند و آنان را برابرخاست و برای مردم 
جا به تو بشارت داده شد؟ گفت: کد: از یپرس یق از علیر صدکه ابوبکآمده  یتیدر روا

ابوالحسن، با  یر گفت: اکداد. سپس ابوب یدم که به آن امر، بشارت میشن ج امبریاز پ«
  ٤»ند.کخداوند تو را خوشحال   !یردک ی، مرا خوشحالیا دهیشن جآنچه از رسول الله 

                                                 
 . ١٣٦نھج البالغة (تحقیق صبحی صالح)، ص - ١
 منصورواز موالی اب یو کاتب شیعی عباسیان بود که جد ،احمد بن ابی یعقوب بن جعفر  یعقوبی، - ٢

شرقی و غربی اسالم  یھا سرزمین به .داشت بود. او مدام در حال سفر بود و سفر را دوست می
وارد ارمنستان شد. از آنجا به رمنه رفت و به مصر و کشورھای غربی  ٢٦٠کرد و در سال  میسفر 

تاریخ معروفی به نام ی و .را تألیف کرد» البلدان« سپس در سفر به این کشورھا کتاب .بازگشت
 ).٣/٢٤٦ ھـ درگذشت. (الکنی و األلقاب،٢٨٤تاریخ یعقوبی دارد. او در سال 

یک او در طبقات مورخین او را شیعه محسوب کرده است. (اعیان الشیعة)  ،اما صاحب األعیان
 .افراطی بود که در کتاب تاریخش پیداست ی شیعه

 .١٣٣و١٣٢، ص٢، ج١٩٦٠وبی، بیروت ،تاریخ یعق - ٣
 .١٥٨، ص٢، کتاب٢، ج»)عزم ابی بکر«تاریخ التواریخ (تحت عنوان  - ٤
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اد یر از او فقه که در زمان خالفت ابوبک یسانکد: از جمله یگو یم یعقوبی 
د یعب و زکبن  یطالب و عمر بن خطاب و معاذ بن جبل و أب یبن اب یگرفتند عل یم

  ١بن ثابت و عبدالله بن مسعود بودند.
ی روابط  این، نشان دھنده داشت و یروانش مقدم میرا بر تمام پ بیعل ر،کابوب 

  ٢بر سایرین در مشورت و قضاوت است.س با ھم و مقدم کردن علیھا  آن گرم و صمیمی
د یخ مفیملقب به ش یبرکبه نام محمد بن نعمان ع یافراط یعیش کیت را ین روایا

ا و یقضا«خود با عنوان: » رشاداإل«تاب کرا در  یه باب خاصک یطورند به ک ید مییتأ
 ، به آن اختصاص داده است.»رکدر زمان خالفت ابوب÷ نیرالمؤمنیاممسائل 

 برکابوب در زمان خالفت یعل یھا ی قضاوت سپس تعدادی روایات را درباره
ر خواست کابوب ده بود، یه شراب نوشکر آوردند کرا نزد ابوب یند؛ از جمله: مردک می رکذ
اما ام  دهیشراب نوشند. آن مرد گفت: من کاجرا اش  را درباره یه حد شرعک

ه آن را حالل کنم ک یم یزندگ یان قومیه حرام است، چون من در مکدانستم  ینم
ه کدانست  یر مردد شد و نمکم آن خبر نداشت. ابوبیتا به حال از تحر یسکدانند و  یم

 علیبودند، گفتند: به آنجا  ه درکاز حاضران  یند. بعضکاش اجرا  را درباره یمکچه ح
گفت: به دو نفر ÷ یند. علکرا نزد او فرستاد تا از او سؤال  یر مردکابوب د.یخبر بدھ

ا کسی یه آن مرد را در مجالس مھاجرین و انصار بگرداند که آکمسلمان معتمد بگویید 
در این باره  ج م را برای آن مرد خوانده باشد یا حدیثی از پیامبریی تحر هیھست که آ

شود و اگر  یحد اجرا م  اھد به آن، شھادت دادند،برایش روایت کرده باشد؟ اگر دو ش
از یک  ھیچ رد.کن یر چنکاز او درخواست توبه کن و آزادش کن. ابوب  شھادت ندادند،

م برای او خوانده یا حدیثی از رسول یی تحر هیه آکن و انصار شھادت نداد یمھاجر
رد و آزادش کابوبکر از او درخواست توبه  در این زمینه برایش روایت کرده باشد.  جالله

                                                 
 .١٣٨، ص٢تاریخ یعقوبی، ج -١
 سعلی مسائل با اصحاب خود و از جملهبرخی روایات زیادی وجود دارد که ابوبکر در  بارهدر این  -٢

: البدایة و النھایة از ابن کثیر، ریاض نگاداد.  ترجیح می ءکرد و رأی وی را بر سایر آرا مشورت می
چون ما عھد ... ولی کنز العمال، تاریخ الملوک و تاریخ ابن خلدون و   النضرة از محب طبری،

 ھا را مورد استفاده قرار ندادیم. استفاده کنیم، این کتاب شیعهھای خود  ایم که فقط از کتاب کرده
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  ١رد و قضاوت علی را در این باره قبول کرد.ک
ت شده یکرد. ھمان طور که روا حضرت علی از دستورات حضرت ابوبکر پیروی می

د چون ف ھستنیه مسلمانان ضعکدند یی منوره آمدند و د نهیفار به مدکاز  یه گروھک
ر کته بودند. حضرت ابوبان مرتدھا به نقاط مختلف رفیان دادن به جریجھاد و پا یبرا

نه یرد. از این رو دستور داد از مدک، احساس انتخت اسالم و مسلمانیرا بر پاھا  آن خطر
ان و سربازان یرکنه قرار داد تا لشیمد یرا در گذرھا ییھا نگھبانی شود و نگھبان

ھا  ن نگھبانیه اکرد کر و طلحه و عبدالله بن مسعود امر یو زب یعل نند و بهکاستراحت 
  ٢احساس امنیت کردند.ھا  آن ن حال ماندند تا ازینند و آن گروه بر ھمک یرا سرپرست

ه کن بس یگر ھمیبه ھمدھا  آن ی روابط صمیمی و مھربانی و عشق و عالقهاثبات  یبرا
ن امر ینمود و ا یقبول م ییایر ھداکابوب از ج امبریپ یھا ت و پدر نوهی، سرور اھل بیعل
ر یز اسینکن التمر، یدر جنگ ع که ھمچنانعادت در آمده بود.  کیبه صورت ھا  آن انیم

 یبرا هیعمر و رق یھا ز دو فرزند به نامینکن یرد. اکر قبول ک، صھباء را از ابوبیعنی شده؛
ی تغلب بود که به وی صھباء  طایفهه از کنیزش از یا آورد. عمر و رقیبه دن یحضرت عل

  ٣».ر شدین التمر اسید در عیر و امارت خالد بن ولکگفتند و در زمان خالفت ابوب می
  ٤عه بود.یب دختر ربینام وی، ام حب

مامه یران جنگ یه ھمراه اسکس یخوله دختر جعفر بن ق  ر،کن حضرت ابوبیھمچن
بعد از حسن  ین اوالد حضرت علیبھترد و او رکه یھد یبه حضرت علرا ر شده بود، یاس

 ا آورد.یبه دنرا ه ی، محمد بن حنفیعنی ن؛یو حس
ه یحمد بن حنفشود و م یه پسرش توسط او شناخته مکران اھل رده بود یاو از اس

  ٥.ه استشدبه او نسبت داده 
 یمال یایو فرزندانش ھدا یعلاینکه  بر یمتعددی وجود دارد مبن یھا تین روایھمچن

 یه و متولخود تقسیم کنند یردند. علک می افتیر درکء را از ابوبیو خمس و اموال ف

                                                 
 .١٠٧ن، صمفید، اإلرشاد، ایرا - ١
 .٢٢٨، ص٤شرح نھج البالغه، تبریز، ج -٢
 .٣٦١. عمدة الطالب، نجف، ص٧١٨، ص٢شرح نھج البالغة، ج -٣
 .١٨٦اإلرشاد، ص -٤
 . ٢١. حق الیقین، ص٣٥٢عمدة الطالب، ص -٥
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ن اموال به دست علی و سپس به دست حسن یا ١بود. برکابوب ء در زمانیخمس و ف
 ٢د بن حسن بود.ین و بعد به دست حسن بن حسن و سپس زیو بعد به دست حس

ر اقتدا کو به حضرت ابوب خواند یپنجگانه را در مسجد م ینمازھا یحضرت عل
بود و اتفاق و یکدلی خود را با حضرت ابوبکر به مردم  یراض یرد و به امامت وک یم

  ٣داد. نشان می
 ین قضیه، امرید: ایگو یر مکبه حضرت ابوب یحضرت عل یی اقتدا درباره یطوس 

  ٤مسلم و ظاھر و واضح است.

 با فاطمه: یق در ازدواج علیر صدکابوب یارکهم 
 لبا فاطمهی ازدواجش  زیرا واسطه گذاشت؛منت  بیق بر علیر صدکابوب 

ه به درخواست کبود  یاز شاھدان ازدواج و یکیه او کرد. به طوری ک کمکشد و به او 
خ یعه معروف به شیاز بزرگان ش یکیه کاست  یتین طبق روایبود. ا ج رسول الله

ه کدم یشن یبن مزاحم آورده که گوید: من از عل کاز ضحا یالطائفه ابوجعفر طوس
، فاطمه را از او یرفت ج ش رسول اللهیر و عمر نزد من آمدند و گفتند: اگر پکگفت: ابوب
بر لب  یتبسم ج ه رسول اللهکدم یرفتم و د ین. علی گوید: من نزد وک یخواستگار
گفت: قرابت و  ی؟ علیخواھ می ، و چهیعل ید: تو را چه شده ایفرما یدارد و م

                                                 
را آورده که گوید: من و عباس و فاطمه و زید بن حارثه نزد  سابوداود روایتی از حضرت علی - ١

دانم که تو مرا متولی حق خودمان از این  چنین صالح می گفتم: ای رسول خدا،   یم،بود جپیامبر 
خمس گردانی و در زمان حیات خودت آن را تقسیم کن تا پس از شما نزاع و درگیری ایجاد 
نشود، پس این کار را بکن. حضرت علی گوید: آن حضرت این کار را کرد. آنگاه حضرت علی گوید: 

ل الله آن را تقسیم کردم. سپس ابوبکر مرا سرپرست آن قرار داد و تا آخرین در زمان حیات رسو
آوردند. پس حق ما را در آن  در اختیار من بود. مال زیادی نزد او میس ھای خالفت عمر سال

سال نداد و بعدًا برایم فرستاد. گفتم: امسال به این مال نیاز نداریم و مسلمانان به آن نیاز دارند، 
کتاب الخراج،  ،دوبودا(ا ھا باز گرداند. را به مسلمانان بازگردان. پس عمر آن را به آناین مال 

 ).مسندات علی ،حمدامسند 
 .١١٨، ص٤الحدید، شرح نھج البالغة، ج ابن ابی -٢
. مجلسی، مرآة العقول، ایران، ٢٥٣. کتاب سلیم بن قیس، ص٥٣طبرسی، االحتجاج، ص -٣

 .٣٨٨ص
 .٣٥٤ایران، صتلخیص الشافی،  -٤
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ردم. ک یاد آوری ج امبریپ یردن اسالم و جھاد خود را براک یاریی اسالم را و  سابقه
. یردکر که ذک یھست ، تو برتر از آنییگو می ، تو راستیعل یفرمود: ا ج امبریپ

  ١اور.یفاطمه را به عقد من در ب ج رسول الله، یگفتم: ا
اورد مگر با چند یر و عمر را بکخصوص ابوبست نام صحابه و به یه قادر نک یاما مجلس

ن یھم –پناه بر خدا  –ن یاطیف، مانند بد چھره و شیثکح و القاب یقب یفحش و ناسزا
 گوید: دھد و می ند و آن را بیشتر توضیح میک یبیان ماینگونه  ن واقعه رایملعون ا یمجلس

نشسته بودند و  ج ر و عمر و سعد بن معاذ در مسجد رسول اللهکاز روزھا ابوب یروز
ش یر گفت: اشراف و بزرگان قرکابوب ٢ردند.ک یی ازدواج فاطمه با ھم بحث م درباره

ار در دست کن یفرمود: ا ج ردند اما رسول اللهک یخواستگار ج امبریفاطمه را از پ
 یاما عل –طالب باشد  یبن اب یه فاطمه از آِن علکنم ک می و گمان –خداوند متعال است 

ر به عمر و کرده است. سپس ابوبکن یار اقدامکن یا یفقر و مشکل مالی برال یبه دل
 جامبرین درخواست را از پیه اکم ینکق یرا تشو یم و علید با ھم برویزیسعد گفت: برخ

ن نظر است. یسعد جواب داد: این بھتر ٣ند. او مشکل مالی دارد باید کمکش کنیم.کب
ھا  آن علی از  دند،یه به او رسک یرفتند. ھنگام ن، علییرالمؤمنیی ام به خانهھا  آن پس
ابوالحسن، دارای  یر گفت: اکابوب اید؟ ن وقت به اینجا آمدهیچرا در ا د: یپرس

 ج امبریه فاطمه را از پکباعث شده  یزیھای خوبی ھستی پس چه چ یژگیو
 یاز چشمانش جار کاش د، یر شنکن سخن را از ابوبیا یعل ی؟ وقتینکن یخواستگار

کیست که نخواھد  ٤ام. آن را پنھان داشتهھاست  مدت هکاست  یین آرزویشد و گفت: ا
و از ابوبکر شرم  ٥ار شده است.کن یند، اما فقر و مشکل مالی مانع اکازدواج  یبا و

                                                 
 .٣٨، ص١طوسی، االمالی، ج - ١
و غم رسول  ھّم  کردند و فکر می جصادقانه در کارھای پیامبر  جچقدر اصحاب رسول الله  - ٢

چون او را دوست داشتند و به او وفادار بودند. چقدر زیباست چنین  ؛ھا بود و غم آن ھّم  ، جالله
 .پیروی کردنی

 .است شیعهبا ھم مھربان و دلسوز بودند و این بر خالف گمان و پندار  جچقدر اصحاب پیامبر  - ٣
و  سازند میھای خرافی و دور از شأن را  این قوم حیا و شرمی ندارند تا جایی که چنین حکایت - ٤

 دارند؟ . آیا دست از این کار بر نمیدھند ھای مبارک نسبت می آن را به شخصیت
کنند که وقتی رسول الله  اطی مانند قمی و مجلسی روایت میھای افر فقر علی چیست؟ شیعه - ٥

گفتند که علی او زنان قریش به ، علی در بیاوردحضرت فاطمه را به عقد حضرت خواست  ج
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  ١م و من در این حال و وضعیت ھستم ... تا آخر.یه بگوکداشتم 
را به ازدواج با فاطمه  یت عله حضرکاست  یسکق ھمان یر صدکن، ابوبیعالوه بر ا

و اسباب و ه عمًال به حضرت علی کمک نمود ک است یسکرد و ھمان کق یتشو
 او فراھم نمود.  یی ازدواج را برا زمینه

امبر یزره خود را فروخت و پولش را نزد پ یه علکند ک یت میروا یطوس که ھمچنان
ر داد و گفت: کگرفت و به ابوبھا را با دو دستش از او  درھم ج آورد. سپس رسول الله

اصحاب را اسر و تعدادی از یفاطمه بخر. عمار بن  یالزم را برا یل خانگیلباس و وسا
دند یخر یدیدند، نم . به بازار رفتند. آنان ھر چیز مناسبی را که میھمراه ابوبکر فرستاد

خریدند تا  می پسندید، دادند. اگر ابوبکر آن را می یر نشان مکآن را به ابوباینکه  مگر
 از وسایل را برداشت و اصحاب رسول الله یر مقدارکل تمام شد. ابوبید وسایاینکه خر

ق و دوستانش به یر صدکالبته ابوب ٢ی آن را برداشتند. هیکه ھمراھش بودند، بق ج
 ٣یعیش یخوارزم که ھمچنان  بودند.ھا  آن شاھد ازدواج ج درخواست خود رسول الله

 یق و عمر فاروق و سعد بن معاذ وقتیر صدکه ابوبکنند ک یان میب یو اربل یو مجلس
که  یماندند تا از پاسخ مثبت یدر مسجد منتظر و  فرستادند، ج امبریرا به نزد پ یعل

                                                                                                                        
 وبا سری طاس و چشمانی درشت است ، با دستانی کشیده و پاھایی جمع شده، مردی چاق

این اوصاف  جندارد. پیامبر  و دارایی مال امااش نرم است و لبی خندان دارد  شانهھای  استخوان
ر دنیا ددانی که خداوند مرا  آیا نمی ،گفت: ای فاطمه – شیعهھای  طبق روایت –. بلکه درا انکار نکر

تو را بر زنان جھانیان سپس خداوند  مشرف گردانیده و از میان مردان جھان مرا برگزیده است.
ای را  سنگ نوشته بلند کرده شدم،به آسمان  شب معراج وقتی در .ای فاطمه برتری داده است

يدته بوزيره ونرصته أاهللا حممد رسول اهللا  اال ال اله« :س یافتم که روی آن نوشته بودددر بیت المق

ی  ی خداست. او را به وسیله ھیچ معبود برحقی جز الله نیست و محمد فرستاده: «»بوزيره
گفت: علی ابن ابی طالب. (تفسیر  .ر من چه کسی استگفتم: وزی ».وزیرش کمک و یاری کردم

 ).۱/۱۸۵ جالء العیون،  ،۱/۳۳۶ قمی،
 .١٦٩مجلسی، جالءالعیون، تھران، کتابفروشی اسالمیه، ص - ١
 .١٧٦، ص١. جالءالعیون، ج ٢٠، ص٢. ابن شھر آشوب مازندرانی، ھند، ج٣٩،ص ١األمالی، ج - ٢
فقیه و محدث و خطیب و شاعری است که کتابی در  عی، ی شیمابوالمؤید موفق بن احمد خوارز - ٣

یکی از روستاھای  وای است  خوارزم نام ناحیه .درگذشت ٥٦٨در سال وی مناقب اھل بیت دارد. 
 ).١١-٢/١٢ باشد. (الکنی واأللقاب، زمخشر می
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ش آمد... علی یانتظار داشتند، پ که چنانخوشحال شوند. پس   دھد، می یامبر به ویپ
گنجیدم.  وشحالی در خودم نمیرفتم در حالی که از خ ج از پیش رسول خدا«گفت: 

دخترش  ج ابوبکر و عمر به روی من آمدند و به من گفتند: چی شد؟ گفتم: رسول الله
ابوبکر و عمر به خاطر این خبر خیلی خوشحال شدند و  فاطمه را به عقد من در آورد...

به ما پیوست و از خوشحالی و شادی  ج به مسجد بازگشتند. در این ھنگام رسول خدا
بالل! بالل جواب داد: گوش به فرمانم ای  یدرخشید، آنگاه فرمود: ا میاش  رهچھ

را جمع ھا  آن ن. باللک. آن حضرت فرمود: مھاجرین و انصار را جمع ج رسول خدا
پله از منبر باال رفت و خداوند را حمد و سپاس گفت و  کی ج امبریرد. سپس پک

ه پروردگارم، کش نزد من آمد و به من خبر داد یپ یکل اندیمردم، جبرئ یفرمود: ا
ه او فاطمه دختر کرا شاھد گرفته ھا  آن ی عبه گرد آورده و ھمهکفرشتگانش را نزد 

ه در کرد کز امر یطالب در آورده است، و به من ن یبن اب یرسول الله را به عقد عل
  ١».یرماورم و شما را بر این ازدواج شاھد گیدر ب ین او را به عقد علیزم

د: از یگو یتاب خود شاھدان ازدواج حضرت علی با فاطمه را نام برده و مکدر  یاربل
ه ک یبر او نازل شد و ھنگام یوح  بودم، ج ه او گفت: نزد رسول اللهکت شده یانس روا

ل از نزد صاحب یه جبرئک یدان یا میآ  انس، یبرگشت، به من گفت: ا یبه حالت عاد
گاه ترند. فرمود: مرا امر  یآورد؟ گفتم: خدا و رسول و یزیمن چه چ یعرش برا رد کآ

ر یو طلحه و زب یر و عمر و عثمان و علکاورم. برو و ابوبیدر ب یه فاطمه را به عقد علک
را فرا خواندم. ھا  آن از انصار را نزد من فرا خوان. انس گوید: من رفتم و یو تعداد

بعد از حمد و سپاس خدا فرمود:  ج امبریدند، پیرس ج آنان به خدمت رسول الله یوقت
در  یی چھارصد مثقال نقره به عقد عل ه فاطمه را با مھریهکرم یگ یمن شما را شاھد م

  ٢آوردم.
دوست پدر بزرِگ  ،قیر صدکابوب مه، صاحب حسن شدند، و فاط یه علک یھنگام
ازدواجشان، در امر ھا  آن ی دھنده یاریو  یار غارش و دوست پدرش، علیحسن و 

شتر یت بیگفت: جانم فدا یرد و مک یم یگذاشت و با او باز یش میھا حسن را بر شانه

                                                 
، ١٠. مجلسی، بحاراالنوار، ج٣٥٨، ص١. کشف الغمة، ج٢٥٢و٢٥١خوارزمی، مناقب، ص -١

 .١٨٤، ص١جالءالعیون، ج .٣٩و٣٨ص
 .٤٨و٤٧، ص١. بحاراالنوار، ج ٣٤٩و٣٤٨، ص١کشف الغمة، تبریز، ج -٢
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  ١.یه علیتا شب یه پیامبر ھستیشب
  ٢گفت. ین سخن را میز، ھمین ج فاطمه دختر رسول الله
س، در یر، اسماء دختر عمکه ھمسر ابوبکبود  ییتا جاھا  آن روابط محکم و صمیمی

بود و در  یآخر ھمراه و یھا رد و تا نفسک یم یاز او پرستار لفاطمه یماریزمان ب
کرد  خودش از فاطمه پرستاری می یفن کردن او شرکت داشت. حضرت علکغسل و 

  ٣کرد. س حضرت علی را در امر پرستاری فاطمه کمک مییاسماء بنت عم و 
 ٤با اسماء باشد. یی و ع جنازهییْفن و دفن و تشکه کرده بود کت یفاطمه وص

آخر ھمراه فاطمه بود، و  یھا ه تا نفسکبود  یسکاسماء ھمین کار را کرد. او ھمان 
و او در غسل فاطمه  ٥در وفاتش، او را مدح و ثنا گفت. یه علکاست  یسکھمان 

  ٦شرکت داشت.
 ج امبریدر ارتباط بود و از حال دختر پ یق مدام با حضرت علیر صدکحضرت ابوب

 پندارند. یبرخالف آنچه که شیعیان م د.یپرس یم
خواند،  یپنجگانه را در مسجد م ینمازھا یض شد و حضرت علیمر لفاطمه«

گفتند: حال دختر رسول  یر و حضرت عمر مکشد، حضرت ابوب یه نماز تمام مک یوقت
 . ٧»چطور است؟ ج الله

پرستار ر به پرستار و مراقب معروف شده بود، چون کھمسر ابوب  گر،یاز طرف د
 او بود. یقیحق

ی مردان و زنان شد. مردم در آن روز  هینه مملو از گریمد  ا رفت،یفاطمه از دن یوقت
 یر و حضرت عمر به حضرت علکناراحت بودند. حضرت ابوب ج امبریمانند روز وفات پ

                                                 
 .١١٧، ص٢تاریخ یعقوبی، ج -١
 ھمان. -٢
 .١٠٧،ص ١طوسی، االمالی، ج -٣
 .٢٤٢و  ٢٣٥جالء العیون، ص -٤
 .٢٣٧جالء العیون، ص -٥
 .٥٠٤، ص١کشف الغمة، ج -٦
 .٣٥٣کتاب سلیم بن قیس، ص -٧
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 ج پیش از ما بر دختر رسول خدا  ابوالحسن، یگفتند: ا کردند و می تسلیت عرض می
  ١»مخوان. نماز جنازه

 ت:یو اهل ب رکان ابوبیهای سببی م شاوندییخو
چ یه ھک یبود به طور یم و قوکار محیر بسکان منزل نبوت و منزل ابوبیروابط م

لی را برخالف این یھا و اباط نبود، ھرچند اسطورهھا  آن در میان یگونه اختالف و دور

ۡوَهَن ﴿ اند: بافته
َ
به « .]٤١[العنکبوت:  ﴾٤١لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  ۡلَعنَكُبوِت� ٱَ�َۡيُت  ۡ�ُُيوتِ ٱ�نَّ أ

 .»بوت است اگر بدانندکی عن ھا خانه ن خانهیتر ه سستک یراست
ن افراد، نزد علی یتر ، از محبوبج امبریق و ھمسر پیر صدکدختر ابوب قه،یصد هشیعا

شه به یثابت است. عا قتیین حقیاما ا بود. بگذار حسودان بسوزند و مخالفان غرق شوند، 
  نند.کار کگرایان و مخالفان، آن را ان باطلھرچند  و مطھر بود کشھادت قرآن، پا

ھمسر جعفر ابن   ر آن گذشت،کقبل ذ یکه اندک یسکس، ھمان یاسماء بنت عم
رد و صاحب کر با او ازدواج کابوب  ه جعفر درگذشت،ک یھنگام  بود. یطالب برادر عل یاب

ر که ابوبک یرده بود، و ھنگامکمصر  یاو را وال یه علک ، به نام محمد شدند یپسر
  شد. ییحیبه نام  یرد و از او صاحب پسرکطالب با او ازدواج  یبن اب یدرگذشت، عل

 – سیعلی  ان و نوهیعیامام پنجم ش –محمد باقر ق با یر صدکبابو یھا از نوه یکی 
ان یدر اصول خود تحت عنوان فرزندان جعفر، ب ینیلک که ھمچنانرد. کازدواج 

سال  ۶۵درگذشت. او  ۱۴۸ا آمد و در شوال یبه دن ۸۳در سال  ÷ابوعبدالله«ند: ک یم
و  ÷یه پدرش و جدش و حسن بن علک یع دفن شد؛ ھمان قبریسن داشت و در بق

ر و مادرش، اسماء بنت عبدالرحمن کب یمادرش، ام فروة دختر قاسم بن محمد بن اب
  ٢».دفن شده بودند  ر،کب یبن اب

ر بود . مادر کب ید: مادر جعفر، ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابیگو یم٣ابن عنبه
ل امام صادق گفته است: ین دلیر بود. به ھمکب یاب بنت عبدالرحمن بن ز، اسماء یاو ن
 ا آورده است.یر دو بار مرا به دنکابوب

                                                 
 .٢٥٥ھمان، ص -١
 . مانند این در کتاب الفرق از نوبختی وجود دارد.٤٧٢، ص١االصول فی الکافی (کتاب الحجة) ،ج -٢
 قمی باشد. می صاحب کتاب عمدة الطالب ،جمال الدین احمد بن علی بن حسین حسنی -٣

که   ود،از علمای امامیه بوی ای نسب شناس بود.  سیدی گرانقدر و عالمهاو گوید:  میاش  بارهدر
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بن  یبوده و عل سرکی حضرت ابوب ر، نوهکب یقاسم بن محمد بن اب که ھمچنان
پسر خاله ھردو  بوده است و سیی حضرت عل طالب، نوه یبن اب ین بن علیحس

گوید: اماِم  آورد، می د وقتی از علی بن حسین سخن به میان مییمف که ھمچنان؛  بودند
ن ین مشھور به زی، پسرش ابو محمد، علی بن حس÷یبعد از حسن بن عل

زد یدختر » شاه زنان«ی ابو الحسن داشت. و مادرش  هینکز، یه او نکبود.  ÷نیالعابد
 ه اسم او شھربانو بود.کشود  یز بوده است. گفته میار بن خسرو پرویگرد بن شھر

رده بود. او دو کشرق  یرا وال یث بن جابر حنفین، حضرت علی حریر المؤمنیام
(شاه زنان) را ھا  آن از یکیه کفرستاد  یار بن خسرو را نزد علیزد گرد بن شھریدختر 

را محمد بن  یگریا آمد و دیبه دن ین از وین العابدیه زکرد کن، عقد یپسرش حس
ن یا آورد. پس قاسم و زیر را به دنکب یه قاسم بن محمد بن ابکرد کر عقد کب یاب

  ١ن پسر خاله ھستند.یالعابد
 اند، ه آوردهید و ابن بابویمفه کرا  یاتیرده و رواکان یون بیآن را در جالء الع یمجلس

ر نشد، یاس یشھربانو در زمان خالفت حضرت علاینکه  بر یصحیح دانسته است؛ مبن
ابن  که چنانر نشد ید و در زمان خالفت حضرت عثمان اسیگو ید میه مفکآن طور 

رده در زمان خالفت حضرت کت یروا ٢یقطب راوند که چنانه کبل  د،یگو می یه قمیبابو
ن یر و زکب یه قاسم بن محمد بن ابکند ک می شد. سپس بعد از آن اعتراف عمر اسیر

  ٣پسر خاله بودند. ین بن علین بن حسیالعابد
نند و آن ازدواج حفصه، دختر ک یر مکرا ذ یگرین، قرابت دیشناسان و مورخ نسب 

ا قبل یاست که بعد  سطالب یبن اب ین بن علیق با حسیعبدالرحمن پسر ابوبکر صد
 ر بوده است.یعبدالله بن زباز 

                                                                                                                        
 ٨٢٨سال  بهدر کرمان  ویمعیة بوده است.  وشاگرد اب ،سال در فقه و حدیث و نسب ١٢

 .تحت عنوان نسب شناسان شیعه) ٣٥عیان الشیعة صأو  ١/٣٥٠درگذشت. (الکنی و األلقاب 
 آمده است. ٢/٣ھمچنین در کشف الغمة و منتھی اآلمال از شیخ عباس قمی  ، ٢٥٣ص  اإلرشاد،مفید،  - ١
در قم درگذشت و در  ٥٧٣سال  متولد شد و بهقرن ششم ھجری  درسعید بن ھبة الله بن حسن  - ٢

وی  ھمان جا به خاک سپرده شد. او عالم متبحر و فقیه و محدث محقق و مورد اعتماد بود.
بود و از محدثین » شرح نھج البالغة«و » قصص األنبیاء«و » الجرائح و الخرائج« صاحب کتاب
 ).٣/٥٨ لقاب،رود. (الکنی و األ ه شمار میبزرگ شیعه ب

 . ٦٧٤و٦٧٣جالء العیون، ص - ٣
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و  یی حضرت عل س است که فرزند خواندهیر از اسماء بنت عمکب یمحمد بن اب 
 زمان خود به او سپرد. ت مصر را دریبود و وال یمحبوب و

  ١ر است.کد: محمد، پسر من از پشت ابوبیگو یم ÷یحضرت عل
صمیمیتی که ق و دوستی و یر صدکت نسبت به ابوبیھای محبت اھل ب از نشانه

ھا  آن نیدند. نخستینام یر مکفرزندانشان را به نام ابوبھا  آن هکن است یمیانشان بود، ا
د تحت یمف که چنانده یر نامکاز فرزندانش را ابوب یکیه کطالب است  یبن اب یعل

از سرگذشت  یا و خالصهھا  آن یو اسامھا  آن ن و تعدادیر المؤمنیان اوالد امیب«عنوان 
 گوید: می» ھا آن

ھمراه برادرشان، ھردو  هکدالله یعب -۱۳ر کی ابوب هینکمحمد اصغر با  -۱۲«... 
  ٢»بودند. یدختر مسعود دارم یلیمادر، به نام ل کید شدند و از ین شھیحس
دالله ین و ... و عبیھای حسن و حس چھارده فرزند پسر به نام ید: علیگو یم یعقوبی

دختر مسعود  یعلین دو نفر، یه مادر اکداشته  -این دو نفر فرزند نداشتند -رکو ابوب
 ٣تمیم بود. ی بنی از طایفه یحنظل

طالب  یبن اب ین بن علیان خبر حسیب«تحت عنوان » نیمقاتل الطالب«در  یاصفھان
د: از یگو یم» شته شدندک یاش به ھمراه و ه از خانوادهک یسانکو  یو محل شھادت و

، دختر مسعود بوده یعلی طالب و مادرش؛ یبن اب یر بن علکابوب« یی و خانوادهجمله 
د: او در یگو یم یاو را به قتل رساند. مدائن یھمدان ید: مردیگو ی... ابوجعفر م است

  ٤»شته است.کاو را  یسکه چه کدا شد و معلوم نبود یپ جنگان دیم
به حضرت  یو احترام حضرت عل یل بر عشق و عالقه و برادریدلھا  این ایآ 
 ست؟ین سرکابوب

، بلکه پس از حضرت ابوبکره این فرزند پس از به خالفت رسیدن کشایان ذکر است 
 وفات ابوبکر بود. این قضیه بدیھی و مسلم است. 

                                                 
 .١١٣دنبلی شیعی، الدرة النجفیة. شرح نھج البالغة، ایران، ص - ١
 .١٨٦اإلرشاد، ص - ٢
 .٢١٣، ص٢تاریخ یعقوبی، ج - ٣
کشف  . مانند این در١٤٢ابوالفرج اصفھانی شیعی، مقاتل الطالبین، بیروت، دارالمعرفة، ص - ٤

 آمده است. ٥٨٢و جالء العیون از مجلسی، ص ٦٤، ص٢الغمة، ج
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و اوالدش  یعشق به عل یه ادعاک یانیعیان شین عشق و عالقه به ابوبکر در میا ایآ
ا یھستند  یرو علیپھا  آن ایر بنامند؟ آکفردی از خود را ابوبرا دارند، وجود دارد تا 

ل یجز به دل یه علکنیم کته جلب کن نیخواھیم توجه شما را به ا یمخالف او؟ م
ر ننھاد به طوری که در ک، نام فرزندش را ابوبیو عشق و عالقه و وفادار کو تبرّ  یکمبار

 ینامگذار ن نام، یفرزندش را به اه کوجود نداشت  یقبل از عل یسکھاشم  یان بنیم
 .–شیعه داریمھای  کتاب ه ازک یا طبق شناخت و مطالعه –ند. ک

ه کرد بلکو اظھار محبت و عشق و عالقه بسنده ن کو تبّر  یکمبار نی، به ایتنھا عل
  ن روند را ادامه دادند.یز، ایفرزندانش ن یپس از و

امام  – ی، حسن بن علج رسول اللهی  و پسر فاطمه و نوه یاین فرزند بزرگ عل 
ر کاز فرزندانش را ابوب یکید، یگو یم یعقوبیه طبق آنچه کاست  –عیانیمعصوم دوم ش

 نھد. نام می
ه خوله مادرش که عبارتند از: حسن بن حسن کحسن ھشت فرزند پسر داشت «

  ١»ر.یر و عبدالرحمن و طلحه و زبک... و ابوب بود
بود  یسانکز، از جمله یطالب ن یبن اب یحسن بن عل ر بنکد: ابوبیگو یم یاصفھان

  ٢ربال شھید شد.کن در یه ھمراه حسک
، یعیمورخ ش که ھمچناننھد.  یر نام مکاز پسرانش را ابوب یکیز، ین ین بن علیحس

ربال به ھمراه کشدگان  شتهکان یو ھنگام ب» شرافاإله ویالتنب«در  یدمشھور به مسعو
 برد. ین از او نام میحس

بر و کا ین بودند سه نفر بودند: علیشته شدند و فرزند حسکربالء که در ک یسانک«
  ٣»بودند. ین بن علیر. اینان فرزندان حسکعبدالله که کودک بود و ابوب

  ٤ر بوده است.کابوباش  هینکن ین العابدیه زکاند  بعضی گفته
از پسرانش  یکیطالب  یبن اب یی عل ، نوهیعنی؛ ین حسن بن حسن بن علیھمچن

ند ک یت میروا یحمزه علو یاز محمد بن عل یاصفھان که ھمچنانر نام نھاد. کرا ابوب
ر بن کشته شد و او ابوبکطالب  یبن اب یم بن حسن بن حسن بن علیه او ھمراه ابراھک

                                                 
 .٢٤٠، ص١. منتھی اآلمال، ج٢٢٨، ص٢تاریخ یعقوبی، ج - ١
 . ٨٧مقاتل الطالبین، ص - ٢
 . ٢٦٣التنبیه و االشراف، ص - ٣
 . ٧٤، ص٢کشف الغمة، ج - ٤
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  حسن بن حسن بود.
از پسرانش را  یکیز، یاظم نکبن جعفر ملقب به  یان، امام موسیعیامام ھفتم ش

 ر نام نھاد.کابوب
ر داشت، کی ابوب هینکز، ین –امام ھشتم شیعیان  – یه پسر او، علکد: یگو یم یاصفھان

ی  مأمون درباره یه گفت: روزکند ک یت میروا یبن مھران از ابوصلت ھرو یسیو از ع
بن مھران  یسیند. عکد آن را حل یر ما باکد و من گفتم: ابوبیاز من پرس یا مسأله

ی  هینکه کالرضا  یبن موس یست؟ گفت: علیکر شما کابوصلت گفتم: ابوبد: به یگو یم
  ١ر داشت و مادرش کنیز بود.کابوب

ر کاز دخترانش را به نام دختر ابوب یکیاظم ک یه موسکشایان ذکر است 
 یان تعداد اوالد موسیب«د تحت عنوان یمف که ھمچناند؛ یقه نامیی صد شهیعا ق، یصد

 آورده است.» ھا به اخبار آن یبن جعفر و نگاھ
بن  یعلھا  آن ی ه از جملهکفرزند دختر و پسر داشت  ۳۷÷ یابوالحسن موس

  ٢شه و ام سلمه بودند.یو فاطمه و .... و عا÷ الرضا یموس
  ٣ده بود.یشه نامیاز دخترانش را عا یکین یبن حس یعل یجد و که ھمچنان

از دخترانش  یکیابوالحسن ـ امام دھم شیعیان ـ  یبن محمد ھاد ین، علیھمچن
درگذشت و   ھـ۳۵۴در رجب سال ÷ د: ابوالحسنیگو ید میده بود. مفیشه نامیرا عا

ابومحمد حسن، پسرش ھای  از او به نام یی خود، سامراء دفن شد و فرزندان در خانه
  ٤ماند. یشه به جایو... دخترش، عا

ھاشم  یاز بن یارییم: بسیدھیم، دوست داریم بگون بحث خاتمه یبه ااینکه  پیش از 
ی حضرت علی؛ یعنی  ر نام نھادند. از آن جمله برادرزادهکا فرزندان خود را ابوبیخود 

د؛ ھمان یر نامکطالب است که یکی از پسرانش را ابوب عبدالله بن جعفر طیار بن ابی
  گوید: طور که اصفھانی می

ان مسرف یی م طالب در جنگ حره در حادثه یر بن عبدالله بن جعفر بن ابکابوب«
 شته شد.کنه یبن عقبه و اھل مد

                                                 
 . ٥٦٢و ٥٦١مقاتل الطالبین، ص - ١
 .٢٣٧، ص٢. کشف الغمة، ج٢٤٢المھمة،. الفصول ٣٠٣و  ٣٠٢اإلرشاد، ص - ٢
 . ٩٠، ص٢کشف الغمة، ج - ٣
 .٢٨٣. الفصول المھمة، ص٣٣٤کشف الغمة، ص - ٤
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ه برخالف پندار کان اصحاب بود یت میمیعشق و عالقه و صم یھا از نشانه یکین یا
توزی و جنگ و جدال  نهیکو  یان امروز است؛ زیرا معتقدند میان اصحاب دشمنیعیش

  بوده است. یشگیھم

 :کی فد هیقض
م، یت بپردازیبا اھل ب یی و و رابطه سی عمر فاروق به بحث دربارهاینکه  قبل از
، کمی  شود ین اصحاب گرانقدر مطرح میسؤالی که پیرامون اختالف ای  باید درباره

ه اگر عشق و عالقه و صمیمیت صحابه به یکدیگر این کدرنگ کنیم. سؤال این است 
 ست؟ یچ کی فد هیاست، پس قض

جھت  ج ه منافقان و دشمنان امت حضرت محمدکاست  یا هیی فدک قض قضیه
و از آن برای تفرقه و ایجاد اختالف اند  مقاصد پست و آمال بدشان، بزرگ جلوه داده

و میان عموم مسلمانان  ان اھل بیتیو به خصوص م ج ان اصحاب رسول اللهید میشد
ن و یطرف و مھاجر کیت در یگویی اھل بھا  آن دگاهیاز د اند. ی ابزاری کرده استفاده

 باشند. یگر میر امت اسالمی در طرف دیانصار و سا
طعن و لعن  یبرا یا آن را بھانهھا  آن ت نبود بلکهین قدر بزرگ و پر اھمیمسأله ا

ر کبعت با ابویو پس از ب ج ه ھنگام وفات رسول خداکن بوده یقرار دادند. کل ماجرا ا
را  یراثیر رفت و مک، نزد ابوبج امبریدختر پ ،فاطمه ، یدن ویو به خالفت رس سصدیق

ه رسول کر جواب داد کابوب ١از او خواست. داده بود،  ج امبریه خداوند از فدک به پک

ال نورث، ما تر�نا فهو صدقة، إنما يأ�ل آل �مد �ن معارش األنبياء « اند: هفرمود ج الله
و�� واهللا ال أغّ� شيئاً من صدقات انليب ص� اهللا عليه  …من هذا املال يع� مال اهللا 

وسلم اليت اكنت عليها يف عهد انليب ص� اهللا عليه وسلم، وألعملن فيها بما عمل فيها 
رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، وقال: واذلي نفيس بيده لقرابة رسول اهللا ص� اهللا عليه 

برد. آنچه از ما  نمی از ما، پیامبران ارث یسک« :»من أن أصل من قرابيت وسلم أحب إيلّ 
 خورند یم ی، مال خدا روزیعنین مال؛ یماند، صدقه است. آل محمد تنھا از ا یم یباق

 ... 

                                                 
ھا و  های در حجاز است که در آن چشم اند: ناحیه گفتهبعضی  .فدک روستایی در خیبر بوده است - ١

 .)۱۰/۴۷۳ (لسان العرب، بود.داده  جدرختان خرما وجود دارد و خداوند آن را به پیامبر 
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 ایشانه در دوران کاز صدقات پیامبر را  یزیبعد ابوبکر گفت: قسم به خدا من چ
عمل  رده است، کعمل ھا  آن ی درباره ج ه رسول اللهکھمانگونه  دھم و یر نمییبوده تغ

شاوندان رسول یخو  ه جان من در دست اوست،ک یسکنم. آنگاه گفت: قسم به ک یم
 ».شاوندان خودم استیاز خوتر  نزد من محبوب ج الله

ن سخن را به فاطمه گفت: فاطمه بازگشت و تا ھنگام وفاتش یق ایر صدکابوب یوقت 
ن یه فاطمه به اکعه آمده یش یھا تیااز رو یدر بعض یاز آن نگفت. حت یگر سخنید

ت یدر شرح نھج البالغه روا١ثم شیعییابن م که ھمچنانو قانع شد؛  یپاسخ راض
 یروز کاز فد ج مال پدرت مال توست. رسول خدا« ر به فاطمه گفت:کند که ابوبک یم

د یباز، یداد. تو ن یرد و آن را در راه خدا مک یم میمانده را تقسیداد و باق یشما را م
 . ٢»شد و بر آن عھد بست یار راضکن ی. فاطمه به اینکار را بکھمان 

  ٣آورده است.» ةیالدرة النجف«ن را در شرح خود یز، مانند ھمین یدنبل
پس  تن داده باشد،  یارکن یبه چن یه فاطمه به راحتکست یعه خوشحال نیاما ش

اند  ن باب نوشتهیرا در ا یادیزھای  کتاب واند  ردهکاه یرا س یاریصفحات و اوراق بس
ر و فاسق خواندن و مرتد یفکو ت ج ه انباشته از طعن و سرزنش اصحاب رسول اللهک

و حتی  اند، ردهکت ظلم یه به اھل بکاند  ھاست و گفته دانستن و ظالم شمردن آن
                                                 

او عالمی ربانی و  متولد شد. قرن ھفتم ھجری در  ،میثم بحرانیبن کمال الدین علی   ،ابن میثم - ١
بر نھج البالغه بوده است. از محقق طوسی روایت شده که گفته  یھای صاحب شرح ،فیلسوف

حکمت بوده است. او  میثم در فقه وبن استاد کمال الدین ، شود: خواجه نصیر الدین طوسی می
به خاک سپرده شد. (الکنی واأللقاب  ،درگذشت و در ھلتا یکی از روستاھای ماحوذ ٦٧٩در سال 

 گوید:  او می .)١/٤١٩

 .طلبت فنون العلم أبغي هبا العيل فقرص يب عام سموت به القل
به دست ھای مختلف علمی جھت رسیدن به مدارج باال رفتم، تنھا چیز اندکی  به دنبال رشته«

 ».آوردم

 .ن املحاسن كلها فرع وأن املال فيها هو األصلأ تبني يل
 ».اش، فرع است و تنھا مال و دارایی، اصل است ھا ھمه برایم معلوم شد که محاسن و خوبی«

ن ، به آھای برجسته یک از شخصیت دارد که تا به حال کسی آن را نشنیده و ھیچ یاو شعرھای نو
 .و ما بعد) ۷/۲۱۸وضات الجنات، اند. (ر دسترسی نیافته

 .١٠٧،ص ٥ابن میثم بحرانی، شرح نھج البالغة، تھران، ج - ٢
 .٣٣٢و  ٣٣١ایران، ص - ٣
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رده است. که را دنبال یز، آن قضیه در عمل نکرده بلکتفا نکر تنھا به حرف اکابوب
، ینق یض االسالم علیمعاصر ف یعید و شیالحد یو ابن اب یثم و دنبلیابن م که ھمچنان

از به اھل یی ن گرفت و به اندازه یرا م کر درآمد حاصل از فدکابوب«که: اند  اظھار داشته
ار کن یز، ایعمر و عثمان ن که ھمچنان رد. ک یم میی آن را تقس ماندهیداد و باق یت میب

  ١»ار را انجام داد.کن یز، این یرا انجام دادند و عل
 گوید:  می٢ی، مجلسیعنی ھا؛ شوند؟ بزرگ آن ولی شیعیان چگونه راضی می 

را از اھل  کر و عمر، فدکه ابوبکن است یم ایعظ یبزرگ و بالھا یھا بتیاز مص
ر خالفت را از که ابوبکزمانی بود  کی ھولنا هین قضیا ردند.کت رسالت غصب یب

ومت را در کعت گرفت و امر حین و انصار بیو به زور از مھاجر ردکن غصب یرالمؤمنیام
در دست اھل بیت بماند، مردم  کد اگر فدیزیرا ترس ؛ردکطمع  کدست گرفت. در فد

ر و دوستانش) را رھا خواھند ک، ابوبیعنین (ین ظالمینند و اکدا یش پیبه اموالشان گرا
ھا  آن یبرا یزینند تا چکز یچ یه اھل بیت را مفلس و بکرد. پس خواستند ک

نند. به کنند و خالفت ناحّقشان را باطل نکدا نیش پیگراھا  آن نماند و مردم به یباق
به ارث  یزیه ما، پیامبران چکاند  ردهکن را جعل یف و دروغیثکت ین روایل این دلیھم
  ٣»ماند، صدقه است. یم یم، آنچه از ما باقیگذار ینم

 ھستند؟ تمام یسانکچه ھا  آن ھستند اما کن مسلیرو ایز، پیاز افراد ن یا  عده 
  ای که اصًال وجود ندارد، ھا را به سبب قضیه ھا و خشم نهیکبرای این است که ھا  این

                                                 
. الدرة ١٠٧، ص٥. ابن میثم بحرانی، شرح نھج البالغة، ج٤ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغة، ج -١

 .٩٦٠، ص٥. علی تقی، شرح النھج (فارسی)، تھران، ج٣٣٢النجفیة، ص
باشد و او ھیچکدام  گستاخ ،تواند در شتم و ناسزا گفتن به اصحاب کمتر کسی مانند مجلسی می -٢

 ی هقضی ی بارهدر .ذکر کند لعن و کفربا را ھمراه ھا  نام آنبرد مگر اینکه  از صحابه را نام نمی
، کردطلب شھود ، فدک حق وی استاثبات اینکه فدک نوشته که وقتی ابوبکر از فاطمه برای 

. خواھی؟ آیا برای ھر چیزی باید شاھد آورد؟ ابوبکر گفت: آری علی به وی گفت: آیا تو شاھد می
کنی؟ گفت: مانند  چکار می ،شھادت بدھند که فاطمه زنا کرده ،علی به وی گفت: اگر شاھدان

 .)١٩٣ص مجلسی،  (حق الیقین، –پناه بر خدا  –کنم  اجرا میاش  بارهسایر مردم حد شرعی را در
خجالت از توھین به دختر رسول الله نیز کند و  صحبت می گستاخیبنگرید که با چه جسارت و 

 کشد؟) نمی
 .١٩١، ص»)مطاعن ابی بکر«مجلسی، حق الیقین (تحت عنوان  -٣
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ی  خانه  اند، ساختهھا  آن هک یا دانند خانه ین قوم نمیاحمق اھای  انسان نند اماکدار یب
 ماند. ینم یاز آن باق یزیچ قت،یوتی است و در مقابل طوفان حقبکعن

امام   اند، ردهکرد  -دانند نمی اگر-رکنه نسبت به ابوبیکحسادت و  یه از روک یتیروا
خودشان موجود ھای  کتاب رده و درکنقل  ج پنجم خودشان آن را از رسول الله

خود ھای  کتاب نیتر حیه آن را جزو صحک خودشان، » یافکال«تاب کدر  یباشد. آر یم
تاب از کن یدر ا ینیلک است.  یافکعه یش یتاب براکن یند: ایگو یاش م دربارهدانند و  یم

 رده است: کت یروا÷ داللهیاز قداح از ابوعب یسیحماد بن ع
را جھت طلب علم بپیماید، خداوند آن راه را  یه راھک یسک«فرمود:  ج امبریپ

عالم بر عابد، مانند  یدھد، و فضل و برتر یدن به بھشت قرار میبرایش راھی جھت رس
ا ینار یاء ھستند و دیر ستارگان است. علما، وارثان انبیبرتری ماه شب چھارده بر سا

ه علم ک یسکپس   برند، یبه ارث مھا  آن ه علم را ازکبرند بل یبه ارث نمھا  آن از یدرھم
  ١»ند خوشبخت است.یرا برگز
اء یعلما وارثان انب«د: یگو یه ابوعبدالله، جعفر صادق مکن است یگر ایت دیروا

به ھا  آن ث را ازیه تنھا احادکبرد، بل یبه ارث نم یا درھمینار یدھا  آن از یسکھستند و 
  ٢»برند. یارث م

ن جرم است چرا در شھر خود آن را یند؟ اگر ایگو یو ھمراھانش چه م یپس مجلس
 دھند؟ یانجام م

رده و کت یخ صدوق آن را روایشه کگر وجود دارد یت دیت، دو رواین روایر از ایغ
 ند:ک ید مییت را تأین روایا

ه گفت: فاطمه کت شده یاز جدش ابورافع روا  از پدرش،  ،یرافع یم بن علیاز ابراھ«
 یآمد و گفت: ا ج ن نزد رسول اللهیبا پسرانش، حسن و حس ج دختر رسول الله

بت و یبده. فرمود: ھھا  این از ارث به یزیفرزندان تو ھستند. پس چھا  این رسول خدا،
  ٣ن.یحس یحسن، و شجاعت و بخشش من برا یوه من براکش

                                                 
 .٣٤، ص١األصول من الکافی (کتاب فضل العلم، باب العالم والمتعلم)، ج - ١

 . ٣٢، ص١، جفضله وفضل العلامء)(باب صفة العلم واألصول من الکافی  -٢
 .٧٧قمی، الخصال، ص - ٣
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فرزندان تو ھا  این ،ج ت دوم این است که فاطمه گفت: ای رسول خدایروا
وه من و کبت و شیی حسن، ھ هیفرمود: ھد ج به آنان بده. رسول الله یا هیھد ھستند، 

  ١ن، شجاعت و بخشش من است.یی حس هیھد
ن امر را یر و ھمراھانش اکنند، ابوبکه اثبات کاند  و بسیاری دیگر خواسته یمجلس 

 نند تا مردم به مال و منالکت را مفلس یو اھل ب یخواستند عل یدانستند و فقط م ینم
گمان ھا  آن ایرشان بسیار تعجب آور ھستند. آکن قوم و تفیاورند. این یروھا  آن

طلبان و ریاست طلبان ھستند که به  مانند حکومتت، یو اھل ب یه علکنند ک یم
 یادیمال زھا  آن بوداینگونه  ی مال و رشوه دنبال حکومت و قدرت باشند؟ اگر وسیله

 یوارھایه دکند ک یروایت م –امام دھم شیعیان –از ابوالحسن  ینیلکداشتند؛ چون 
 -۴ یحسن -۳عوف  -۲دالل  -۱عبارتند از: ھا  آن وقف فاطمه شده و ھفت گانه

  ٢.هبرق -۷ب یمث -۶م داشت یآنچه مادر ابراھ -۵ه یصاف
 چیزی از مال کم دارد؟  گانه را دارد، ھفت یوارھاین دیه اک یسکا یآ

خودش دانسته  کاموال دولت را، اموال و مل جه پیامبر کنند ک یآنان گمان م
عصر ه عصر غارت و چپاول و کن عصر یدر ا یه عقل حتکاست  یزین چیاست؟ ا

 یا ن دورهیست. در چنین یار راضکن ین است، به ایبه د کو عدم تمّس  یمباالت یب
آن را   نند،کره شوند و آن را فتح یچ ینیام اگر بر سرزمکه پادشاھان و حکبینی  می
دھند و در راه مصالح ملت و امور  دولت قرار می که ملکدھند بل یخود قرار نم کمل

پدر و مادر و جانم – ج ا رسول اللهینند. پس آک یمعام و خاص در آن دخل و تصرف 
دھد؟ سبحان الله  یح میگران ترجیدگاه شیعه خودشان را بر دیاز د –باد  یشانا یفدا

ن یامبِر بزرگوار و مھربان و بخشنده، از چنیست. پیش نیب ین دروغ و بھتانیه اک
 مبرا است.  یتھمت
است،  ج راث رسول اللهیم کاگر فده کن است یماند ا یم یه باقک یگریی د تهکن

ز، وارثان آن یق و عمر فاروق نیر صدکه دو دختر ابوبکتنھا فاطمه وارث آن نبوده، بل
ق و عمر فاروق، از فدک چیزی به ارث دو دخترشان درنیاوردند یابوبکر صد اند. بوده

، ج امبریپ یه چیزی را به ارث فاطمه درنیاوردند. ھمچنین عباس، عموکھمان طور 

                                                 
 ھمان. -١
 .٤٨و  ٤٧، ص٧الفروع من الکافی (کتاب الوصایا)، ج -٢
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بود، ولی با این وجود چیزی از فدک به  ج از وارثان پیامبر که زنده بود و بدون شک
 ارث نبرد. 

ن یه در مذھب خودشان، زن از زمکدانند  یکنی که معترضان شیعه نم آیا تصور می
 برد؟  یر منقول چیزی به ارث نمیو اموال غ

ه کد یبنگر ینیلکتاب کبه  اند. نه آوردهین زمیای در ا محدثانشان ابواب جداگانه
ات یبا روا» برند یر منقول چیزی به ارث نمیزنان از اموال غ«را به نام  یباب مستقل

 ل آن آورده است.یدر ذ یادیز
ن و یزنان از زم«ه گفت: کت شده یروا –امام معصوم چھارم شیعیان  –از ابوجعفر 

  ١».برند یبه ارث نم یزیر منقول چیاموال غ
 –از ابوعبدالله جعفر » هیحضره الفقیمن ال «خود،  کتاب، در یقم هیابن بابو ،صدوق

ارث  ییزھایه زنان در چه چکردم کاز جعفر سؤال «ه گفت: کآورده  –امام پنجم شیعیان
  ٢»برند. یر منقول ارث نمین و اموال غیبرند؟ گفت: زنان در زم یم

، ٣برد یمنقول ارث نم رین و اموال غیه زن در زمکشان مبنی بر اینیآنان اتفاق علما
 –برد، چگونه فاطمه یر منقول ارث نمین و اموال غیزن در زم یپس وقت اند. ردهکر کذ

ر منقول است یز، جزو اموال غین کفد کبود؟ بدون ش کخواستار فد –طبق قول شیعه 
 ست.یدر آن ن یچ اختالفیو ھ

گر با یزمان وفاتش درده و فاطمه برگشته و تا کر، فاطمه را ناراحت کابوباینکه  اما
منصرف شد و با  کابوبکر سخن نگفت، در جواب باید گفت که فاطمه از گرفتن فد

 ن موضوع سخن نگفت.یاز ااش  یرضایت و دلخوشی تا آخر زندگ
اما راجع به غصب حقوق فاطمه توسط ابوبکر باید گفت که ھمین مجلسی با وجود 

ر که ابوبکاعتراف کند که: وقتی  شود به این واقعیت ناچار میاش  تعصب و بددھنی
تو را با رسول  یکیمتوجه شد که فاطمه از او ناراحت است، به او گفت: من فضل و نزد

ردم، و کمنع ن کتو را از فد ج از امر رسول الله یرویپ ینم و جز براک یار نمکان جالله 

اء ال يمعارش األنب�ن « ه فرمود:کدم یشن ج ه من از رسول اللهکرم یگ یخدا را شاھد م

                                                 
 .١٣٧، ص٧الفروع من الکافی (کتاب المواریث)، ج - ١
 .٣٤٧، ص٤ھمان، (کتاب الفرائض و المیراث)، ج - ٢
 ھای فقھی شیعه مراجعه کنید. به کتاب - ٣
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به  یزیاز خود چ ما، جماعت پیامبران « :»مة والعلمكتاب واحلكنا إال ال�نورث، وما تر
ی مسلمانان  من این کار را به اتفاق ھمه». مت و علمکتاب و حکم جز یگذار ینم یجا

، یخواھ یم ییاگر تو مال و دارا کنم. و تنھا من نیستم که این کار را میام  انجام داده
ی  بهیی ط چون تو عزیز پدرت و شجره بردار،  یخواھ یھر چقدر از اموال من م

  ١ند.کار کتواند فضل تو را ان ینمھیچکس  و یفرزندانت ھست
رده و کرده و حّقش را غصب کر او را ناراحت که ابوبکتوان گفت  ین میا بعد از ایآ

  خود برسد؟ یو آرزوھاند تا به اھداف که او را آزار بدھد و او را مفلس کخواسته 
ه قلبشان، قفل و عقلشان بسته و ذھنشان ُکند و حواسشان مختل ک یسانکمگر 

مجالس  یی این اصول سست، جھت اجرا خواستند بر پایه یمھا  آن هک. بنایی !باشد
 یان خلفایم یتوزی و دشمن ت و اثبات کینهیماتم و لعن و طعن و غصب حقوق اھل ب

ت، برپا کنند، ھمان روزی که قصد ساختنش کردند، یو اصحابش با اھل ب ج امبریپ
  ال بسازند، برباد رفته ویخواستند آن را از وھم و خ یه مک یویران شده است، و داستان

ملقب  ید مرتضیس که چنان  نده شد.کر تند بادی قرار گرفت و پرایقبل از برپایی در مس
 طالب، ھمسر فاطمه، خالفت را به دست گرفت، یاببن  یه علک ی، از روزیبه علم الھد

سخن  کد، او در رد فدیطالب رس یبن اب یان به علین جریه اک یوقت«گوید:  سخن می
رده و کر از آن منع که ابوبکرا  یارکشم ک یرد: من از خداوند خجالت مکان یگفت و ب

  ٢»بخواھم. رده، کعمر آن را تأیید 
ای ابوجعفر، «ه کن باره سؤال شد یاز ابوجعفر محمد باقر در ا یل، وقتین دلیبه ھم
ر و عمر حق شما را خورده و به شما ظلم که ابوبک یا معتقد ھستیتو باد! آ یجانم فدا

امت یان را از عذاب قیرده تا جھانکه قرآن را نازل ک یسکقسم به   ر،یگفت: خ اند؟ ردهک
ا آنان را دوست یگفتم: آ اند. ردهکدانه خردل به ما ظلم ن کیی  به اندازه  بترساند،

امت آنان را دوست بدار، و ھر گناھی که به خاطر یا و قیدر دن یبدارم؟ گفت: آر
  ٣».به تو رسید، به گردن من باشدھا  آن دوست داشتن

طالب،  یبن اب یز، مانند آنچه جّد اولش، علین، برادر باقر، نیبن حس ید بن علیز
بن  یه بحترک یند و برادرش، محمد باقر، وقتک یرار مکد، تیگو یم کی فد رهدربا

                                                 
 .٢٠٢و  ٢٠١الیقین، صحق  -١
 .٤الحدید، شرح نھج البالغة، ج . ابن ابی٢٣١مرتضی، الشافی، ص -٢
 .٨٢، ص٤الحدید، ج ابن ابی -٣
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ه کرا  یارکه من کگفتم ÷ ید بن علیبه ز«د: یگو یم ند، ک یحسان از او سؤال م
ر مرد کرا از فاطمه گرفت. زید گفت: ابوب کدانم؛ زیرا او فد یزشت م  رده،کر کابوب

انجام  ج ه رسول اللهکرا  یارکاینکه  دانست از بود و ناپسند می یا مھربان و بخشنده
را به من داده  کفد ج آمد و گفت: رسول الله یر بدھد. پس فاطمه نزد وییتغ  داده،

را آورد و علی بر آن ÷ ی؟ پس علیبرای آن دار یا شاھدیاست. ابوبکر گفت: آ
 یه من بھشتکد یدھ یا شما شھادت نمیمن آمد و گفت: آیشھادت داد. سپس ام ا

من گفت: من یدھیم که تو بھشتی ھستی. پس ام ا چرا، شھادت می ھستم؟ گفتند:
ا زن یر گفت: مرد کرا به فاطمه داد. ابوب کفد ج ه رسول اللهکدھم  یشھادت م

د گفت: قسم به ید. سپس زیه شھادت بدھد تا مستحق آن حق شوکد یاوریب یگرید
  ١».ردمک یر قضاوت مکابوبآمد، مانند  یش میمن پ ین مسأله برایخدا اگر ا

 شتر وجود دارد؟یح بیبه توض یازیحات، نین توضیا پس از ایآ
را  ینیلکت از یخواھیم دو روا ان برسانیم، میین باره به پایبحث را در ااینکه  قبل از

 در اینجا بیاوریم:
انفال «ه گفت: کرده کت یاز ابوعبدالله جعفر، روا یه وکت اول، روایتی است یروا
یا جماعتی که این مال به اند  سواره یا جماعتی که بر آن مصالحه کردهکه  یمادام

رانه و ین خرابه و ویدستشان داده شده، به آن دسترسی پیدا نکرده باشند و ھر زم
است که به صالحدید خود آن را  یو اماِم بعد از و ج از آِن رسول خدا ھا، درون دره
  ٢».کند خرج می

ن مردم برای یتر قیال ج امبریه امام بعد از پکند ک یان میب  احتن روایت به صریا
 ن امور بوده است.یتصرف در ا

ت شده که ابوالحسن یروا یافکخواھیم بیاوریم، باز از اصول  ه میکت دوم یروا
ه به ستم کرا  ییزھایه او چکد یوارد شد و د یبر مھد –امام ھفتم شیعیان  – یموس

ه به ک ییزھایچ ن، یرالمؤمنیای ام«گرداند. گفت:  یصاحبانش باز مبه اند  گرفته شده
. کگفت: فد ابوالحسن؟  یا ییزھایشود؟ گفت: چه چ یچه م  اند، ستم از ما گرفته شده

ش مصر و تا یوه احد تا عرکن. گفت: از کم مشخص یبه او گفت: حدود آن را برا یمھد

                                                 
 .٨٢، ص٤الحدید، شرح نھج البالغة، ج ابن ابی - ١
 . ٥٣٩، ص١األصول من الکافی (کتاب الحجة، باب الفیء و انفال)، ج - ٢
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شان. یھا ن قوم و دروغید به ایبنگر ا.ی، نصف دنیعنی ؛١»ف البحر و دومة الجندل.یس
 جا؟ کا یجا و نصف دنکبر یخ یاز روستاھا یکی

 کوچکامر  کیه چگونه کآنان  یھا دروغن قوم و یا یارھاکتعجب است  یبس یجا
  ن قوم است.یھای ا ییگو ھودهیل مبالغه و بین سخنان دلیدھند و ھم یرا بزرگ جلوه م

ی صادق  فهین و خلیر المؤمنیل امیو فضا کی فد ن بحث دربارهیبدین صورت ا 
و  ج و افضل بودن و برحق بودنش برای خالفت و امامت بعد از پیامبر ج رسول الله

خودشان ھای  کتاب ت که در پرتو اقوال و افعال اھل بیت و ازیمحبتش نسبت به اھل ب
 ازی حق  نندهک، جدا سعمرفاروق  ی دوم، فهیبریم. سپس به خل به پایان میرا بود، 

 م. یپرداز یباطل م

 :سعمر فاروق ی هبارت دریدگاه اهل بید
 یایآسمرکزی سنگ ر مؤمنان، قھرمان ملت، یاسالم، ام قائد، سعمر بن خطاب

، یسرکی  ست دھندهکه، شیصریفاتح ق ھا، آن تکعظمت و شو یبان مسلمانان،
رة یاسالم از قلب جزی  الم خدا و رسانندهکی  دھنده ی، تعالیی پرچم الھ باالبرنده

دور و  یعت برایام شرکی اح نندهکا، ناشر عدل و اجرا یالعرب به نقاط دور دست دن
نندگان، ک جاع و نترس در مقابل سرزنش سرزنشو فقیر و ثروتمند، ش کینزد

ی حق  نندهکعت، جدا یحق و شر ی، حامیفر و گمراھکو بدعت و  کی شر نندهک نابود
ن خدا، نابود یت دیی تقو ر و چه مأمور، مایهیمردم چه ام ان تمامیاز باطل، عادل م

ھا، راھنما، راستگو، امانتدار، مرشد و مصلح، محبوب اھل  فر و بتکی طاغوت و  نندهک
 یسکبود. ھمان  ج ه محبوب سرور فرزندان آدم، حضرت محمدکت بود ھمان طور یب

 …دخلت اجلنة «فرموده است: اش  درباره ج رفت، پیامبر ین راه میه بر زمکدر حالی 
وارد بھشت :« ٢»قرصاً بفنائه جار�ة، فقلت: ملن هذا؟ فقالوا: لعمر بن اخلطاب ورأيُت 

ست؟ گفتند: یکن مال یدیدم که در حیات آن یک کنیز بود.. گفتم: ا یشدم... و قصر
  مال عمر بن خطاب است.

سخن  یوح یند و تنھا از روک یو ھوس صحبت نم یھو یه از روک ج امبریپ

                                                 
 . ٥٤٣ھمان، ص - ١
 متفق علیه. - ٢
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بينا أنا نائم رأيت� ىلع قليب عليها دلو، ف�عت منها ما شاء اهللا، « فرماید: د، مییگو یم
أو ذنو�� و� نزعه ضعف، واهللا  ١قحافة الصديق، ف�ع منها ذنو�اً  ثم أخذها ابن أيب

فأخذها عمر بن اخلطاب فلم أر عبقر�اً ي�ع نزع  ٢يغفر هل ضعفه، ثم استحالت غر�اً 
در «: ٤»حىت روى انلاس ورض�وا بعطن« –ة یروا یوف – ٣»ىت رضب انلاس بعطنعمر ح

خدا خواست از ھرچه  بر چاھی گذاشته شده بود، یه دلوکدم یه خواب بودم، دک یحال
ق) آن را گرفت و یک دلو یا دو دلو از یر صدکقحافه (ابوب یآن آب کشیدم. سپس ابن اب

 بخشاید. داشت و خدا ضعفش را میآن آب کشید و در کشیدنش کمی ضعف وجود 
چ قھرمانی یسپس دلو به دلو عظیمی تبدیل شد و عمر بن خطاب آن را گرفت. ھ

که ھمچون عمر از چاه آب بکشد. آن قدر آب از چاه کشید که مردم شترانشان ام  ندیده
را سیراب کردند و ھمان جا شتران را فرو خواباندند و اطراف آب برایشان آغل 

ر اساس روایت دیگری تا اینکه مردم سیراب شدند و برای چھارپایانشان و ب-ساختند
 ». کنار آب آغل ساختند

سخن  یوح یند و تنھا از روک یو ھوس صحبت نم یھو یه از روک- ج امبریپ

خداوند حق را بر «:  »إن اهللا جعل احلق ىلع لسان عمر وقلبه« د:یفرما یم -دیگو یم
  ٥».استزبان و قلب عمر قرار داده 

ه از امام دو عالم و ک یثین سه حدیبود. ا ج امبریاز زبان پ سن عمر بن خطابیا
اھل سنت  تب معتبرک م ازیردکر کذ –ش باد یجانم و پدر و مادرم فدا –ن یرسول ثقل

 زیرا قرار بود جز از ؛تاب استکن یدر ا ن برخالف روش و عادت مایبود. البته ا
، امام معصوم و سطالب یبن اب یم؛ چون از علینکن رکذ یزیخود شیعه، چھای  کتاب

 ث را با اقوال واضح و صریح خود که درین حدیا اول شیعه، روایت خواھیم کرد که 
 کند. د میییشیعه روایت شده، تأھای  کتاب

                                                 
 لو که در آن آب ھست.د -١
 دلوی بزرگ. -٢
یعنی تا اینکه شترانشان را سیراب کردند و ھمان جا شتران را فرو خواباندند و اطراف آب برایشان  -٣

 مشکاة المصابیح).بر لبانی آتعلیقات شیخ  از( آغل ساختند.
 متفق علیه. -٤
 به روایت ترمذی. - ٥
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، چه یار امت اسالمکوکین مصلح نیی ا دربارهھا  آن ت و سروریه اھل بکم یپس بنگر
 ند.یگو یم

سرور  یایی رؤ تصدیق کننده یت وید: فاروق و والیگو یم سطالب یبن اب یعل
، یوال کی«را به آن بشارت داد:  سه عمر بن خطابکبود  ج پیامبر فرزندان آدم،

جاد ین ایدر د یثبات و استوار یی و لهیه به وسکسرپرستی مردم را به عھده گرفت 
  ١»شد.
 یدر شرح سخن و یدنبلن ی، شارح نھج البالغه، و ھمچنیعیش یثم بحرانیم 
ه از ثبات و استقامت و یناک یو ی، عمر بن خطاب بوده و استوارین والیند: ایگو می

  ٢ن است.یدر راه د یداریپا
، عمر بن خطاب ین والید: ایگو ین خطبه میل ایدر ذ یعیش ید معتزلیالحد یابن اب
عمر بن خطاب  یاست که در زمان خالفت طوالن ین سخن از سخنان علیبوده و ا

د: یگو یه مک ییرده است. تا جاکاشاره  ج امبریبا پ یو یکیگفته است و در آن به نزد
روی  ه در حد توانش میانهکردند کرا انتخاب  یسکخود  یبا رأ ج امبریمردم پس از پ

ای دیگر سرپرستی مردم را  فهیکرد و راستی و درستی را ایجاد کرد. سپس بعد از او خل
ابت قدم و استوار ماند تا اینکه ثت. پس دین را بر پای داشت و خودش به عھده گرف

  ٣ن استواری و ثبات خود را به دست آورد.ید
و حضرت  سرکن اوصاف را به حضرت ابوبیه چگونه اکد یبنگر یپس به حضرت عل

داند، و عمر  یامبر میپ یایی رؤ کننده تصدیقرا دقیقًا ھا  آن دھد و ینسبت م سعمر
کند که  دھد، و بنگرید که چگونه اعتراف می قرار می ج ی پیامبر را مصداق مژدهفاروق 

استقرار یافت و اسالم در ایام خالفتش فاروق حضرت عمر  کدین در زمان خالفت مبار
 –طالب یبن اب ین سخن علیه به اکشود  یدا میعه پیان شیاز م یسکا یقدرت گرفت. آ

  تمسک جوید؟ -ندک یو اشتباه نمخطا ھا  آن دگاه خودیه از دک یامام
حضرت علی در آن به مدح حضرت عمر پرداخته و او را  هک یا به عالوه، خطبه

                                                 
عنوان سخنان غریبی که نیاز به تفسیر دارند) بیروت، نھج البالغة (به تحقیق صبحی صالح تحت  - ١

 .١٠٧، ص٤. نھج البالغه (به تحقیق شیخ محمد عبده)، بیروت، دارالمعرفة، ج٥٥٧دارالکتاب، ص
 . ٣٩٤. الدرة النجفیة، ص٤٦٣، ص٥ابن میثم، شرح نھج البالغه، ج - ٢
 . ٥١٩، ص٤ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، ج - ٣
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ام خالفت خود یه در اکاست  یا ھمان خطبه  دانسته، ج رمکمصداق بشارت رسول ا
ه آن را کعه وجود نداشت یی دروغ ش هیتق یبرا یه ضرورتک یرده است، به طورکان یب

 اند. نسبت داده امامانشان
در نھج البالغه آورده و بر این مفھوم داللت  یه حضرت علک ییھا ار خطبهیچه بس

اسالم و عظمت مسلمانان و  ین و سربلندیه عمر فاروق سبب عزت دکند ک یم
رد و ک یت میبود و او مردم را به راه روشن و راست ھدا یاسالم یھا نیی سرزم توسعه

ھا را راست و باطل را نابود و سنت اطاعت از خداوند ھمراه  یجکن و کشه یھا را ر فتنه
ه چگونه در مدح کد یبنگر یو یھا امبر و پدر نوهیپ یرد. به پسر عموکبا ترس را زنده 

را راست نمود و  یجکماشاالله به فالنی! او «د: یگو می رده وکعمر فاروق مبالغه 
 کرا پشت سر انداخت و پا یارکرد و سنت را برپا داشت و تباھکرا معالجه  یماریب

گرفت.  یشیافت و از شّر آن پیخالفت را در ییوکیا رفت. نیب از دنیم عکجامه و 
رد و حقش را ادا نمود و پس از وفاتش کز یاو پرھ یطاعت خدا را به جا آورد و از نافرمان

پیدا  تواند راه درست را گوناگون را در پیش گرفتند که ھیچ گمراھی نمی یھا مردم راه
  ١».ن و باور نداردیقیای به راه درستش  کند و ھدایت یابد و ھیچ ھدایت کننده

عمر بن خطاب است. من  یاز فالنمنظور اینجا  د: دریگو ید میالحد یابن اب
، یر فالنیزه در کام  افتهیی نھج البالغه،  را با خط ابوالحسن رضا، گرد آورنده یا نسخه

دم، به من یدر این باره پرس ید علویز یبن اب ییحیو از ابوجعفر  .نوشته شده بود: عمر
  ٢.ین او را ستود؟ گفت: آریر المؤمنیا امیگفت: او عمر است. به او گفتم: آ

، مانند آن را ٥یو شرح النھج فارس٤ةیدر الدرة النجف ینق یو عل یو دنبل٣ثمیابن م
 اند. آورده

د: یگو یی عمر فاروق م بلند درباره یچگونه در مأل عام با صدا سیعل هکد یبنگر
ھا را نابود  رد و فتنهکعمل  یرد و به سنت نبوکھا را دوا  یماریرا راست و ب یجکاو «
ت و ین والیآزرد و بھتر یاو را نم یزیه چک یرد و به سمت پروردگارش رفت در حالک

                                                 
 . ٣٢٢، ص٢. نھج البالغه (تحقیق محمد عبده)، ج ٣٥٠البالغه (تحقیق صبحی صالح)، صنھج  -١
 . ٩٢، ص٣الحدید، شرح نھج البالغه، ج ابن ابی -٢
 .٩٧و  ٩٦، ص٤نگاه کنید به شرح نھج البالغه، ابن میثم، ج -٣
 .٢٥٧ھمان، ص -٤
 .٧١٢، ص٤ھمان، ج -٥
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 ه دستش به قتل وک یمتعال شتافت در حال یخالفت را داشت. به طرف خدا
ت یرد و معصک یان مسلمانان رخ داد، آلوده نشد. او خدا را اطاعت میه مک یزینرخو
 ».کرد یو ظلم نم یوتاھکحق الله، تقوا داشت و در آن  ید و در ادایورز ینم

ن با ی، دیگفته شود: در عصر و اش زیبا است دربارهه کاست  یشخصیتعمر ھمان 
فاروق را پناھگاه اسالم و  -تیھمان رھبر اھل ب یعل- افت.ی یوجود او استوار

ند ک یف مین اوصاف توصیه چگونه او را با اکشمارد. بنگر  یمھا  آن مسلمانان و مرجع
 د: یگو یو ھنگام جنگ با روم در مشورت با او م

گاھیتو خود به باطن ا«   ست است.کبا ش یمساوھا  آن مواجھه با  ،ین دشمن آ
ه به آن کست ین یندارند و بعد از تو مرجع یدوردست، قدرت یھا نیمسلمانان در سرزم

بفرست. اگر ھا  آن نفر مبارز را به ھمراه ناصحان و مصلحان نزد کی نند. کمراجعه 
خداوند مسلمانان را پیروز کرد، این ھمان چیزی است که تو دوست داری و اگر خالف 

  ١».مانی د، تو یاور و پناھگاه مسلمانان باقی مییایش بیآن پ
» تسر« بر است؛ زیرا مجزوم »بکتن« نویسد: می هخطب این شرح درد یالحد یباابن 

ھم روایت » انفةک« شود. یعنی غاری که بدان پناه برده می» ھفةک« و شود عطف می

یعنی به  »حفزت الرجل أحفزه« کند. شده یعنی جھت و سمتی که انسان را حفظ می

َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس ﴿ یعنی محل امن و پناھگاه »مثابة« ، ویعنی یاور »ردأ« شدت او را کشید.
ۡمٗنا

َ
شخصًا به جنگ نرود از ترس  فاروقپیشنھاد کرده که عمر سعلی .]١٢٥[البقرة:  ﴾َوأ

ی مسلمانان به خاطر از بین رفتن او که به  اینکه مبادا بالیی سرش بیاید و ھمه
ای  جای خود فرماندهروند، بلکه به بی سر برای بدن مسلمانان است، از بین  منزله

بفرستد و خودش در مدینه بماند که اگر خدای ناکرده مسلمانان شکست خوردند، او 
  ٢باشد.شان  مرجع و پناھگاه

علی لمات کق در خالل یای عم خواند، عشق و عالقه یخواننده این خطبه را م یوقت
احساس  ومت و خالفت عمر راکح ید و آرزو به بقایو امات یت و حیو حرص بر شخص

ھای  انسان ن بر خالف پنداریاسالم و مسلمانان باشد. ا یبرا یا رهیکند تا او ذخ می
ه کم قاطع داشت یش است. شایان ذکر است که عمر فاروق خود تصمکتوز و سر نهیک

                                                 
 .١٩٣نھج البالغه (به تحقیق صبحی صالح)، ص - ١
 .٣٧٠و  ٣٦٩، ص٢شرح نھج البالغه، ج - ٢
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ن یدانست و با وجود ا ین را میز، این یان اسالم به جنگ با روم برود و علیرکھمراه لش
 یه او باعث عزت و سربلندکبشود، چرا  یتواند مانع و یم هک ییخواست، تا جا یم

ی اسالم و دولت  ، نتواند چھرهیچ امر بدیھاینکه  اسالم و افتخار و عظمت آن بود و تا
را س یه علکخواست  یمس ن عمر بن خطابیرالمؤمنیند. تازه امکاسالمی را دگرگون 

ه اگر به کبود س یعل یبرا ییطال ین فرصتیو ا ١ند.کن خود یگزیتخت اسالم جایدر پا
خود ھای  کتاب هک یرد. گمانیع شده بود، حقش را بگیھا حقش ضا البافین خیگمان ا

ی برادران  ھمچون گریه یطوالن یا هیو چه بسا به خاطر آن گراند  ردهکرا از آن انباشته 
وی ای که شیعیان از  س بود؛ چون علیکه کامًال برعیدر حقیقت قض اند. وسف داشتهی

ه به جای او کآورند بل به حساب می یو یمدافع و حام لیکو کنند و خود را حمایت می
عمل اند  جنگند و کاسه از آش گرم ترند، علی دقیقًا خالف آنچه که شیعه پنداشته می

نگھبان خود را برای او به  کیبود و مانند  یکرد و در طول مدِت خالفت عمر، ھمراه و
بود و صالح امت  یخواست. خیرخواه و و بقا و دوام او را میانداخت و مصالح  خطر می

شخص  رفتنی  دربارهس عمر یل وقتین دلیخواست. به ھم را میھا  آن و رستگاری
 رد و گفت:کرد، علی او را از این کار منع کمشورت س علی ران بایخود به جنگ با ا

ن خداست ینیست و این د یمکو  یانبوھ ن امر بهیردن اکنمودن و خوار  یرای  -۱
کرده تا به  کمکا ساخته و یه آن را مھکر خداست کروز کرده و لشیه آن را پک

و ار شده است کار شود آشکد آشیه باک یو جائ ،د برسندیه باکبرسند  یا مرتبه
 ھای خداوند ھستیم.  ما منتظر وعده

ه آن را کای است  ت، مانند رشته مھرهکمران مملکن و حیجایگاه زمامدار د  -۲
ھا از ھم جدا  زنند، پس اگر رشته بگسلد، مھره یوند میگرد آورده و به ھم پ

 آیند.  گرد نمیھا  آن ی و ھرگز ھمه گردند،  ینده مکشده، پرا
و به خاطر   ارند،ین اسالم بسیاست، اما به سبب د کاگر چه امروز عرب اند  -۳

 اجتماع و اتحاد و یکپارچگی شکست ناپذیرند.
اب را با عرب بگردان و آنان را به جنگ یو آس باش  ابیخ وسط آسید مپس تو مانن

 ی، عرب از اطراف و نواحیرون روین بین زمیرا اگر تو از ایز ارزار مرو؛ کبفرست و خود به 
ه حفظ و کرسد  یم یار به جائکتا  ند،ینما یم یارکسته و فساد و تباھکآن، عھد تو را ش

                                                 
 در جای خود به طور مفصل بیان خواھد شد. - ١
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 گردد. یمتر  ارزار مھمک، برای تو از رفتن به یا گذشتهه در پشت سر کسرحدات  ینگھبان
ن یعرب است که اگر او را از ب یشواین پیند: ایگو ینند، میھا تو را بب یرانیا  -۴

شان را بر تو و طمعشان را در تو ین حرص، ایو ا ابید، ی می ید، آسودگیببر
 گرداند. یادتر میو زتر  سخت

خداوند   ،ینمود یادآوریھا به جنگ با مسلمانان  یرانیآنچه تو راجع به آمدن ا  -۵
راھت دارد و او به برطرف نمودن آنچه از کش از تو یشان بیسبحان از آمدن ا

 راھت دارد، تواناتر است. کآن 
ن به خاطر یش از ای، پیردکر کشان ذیار زیاد ایاما آنچه راجع به تعداد بس -۶

خداوند متعال  یاریو  کمکه به کبل  ،میردک یلشکر زیادی جنگ نم
  ١م.یدیجنگ یم

را مصداق س ، عمر فاروقسیه علکماند  یم یباق یکش یسک ین برایا بعد از ایآ
ه از آن خبر داده بود و به مسلمانان مژده کی یایدانست، رؤ یم ج رسول الله یایرؤ

گفت:  سیل علین دلیابد و به ھمی یتوسعه م یه اسالم در عصر و عھد وکداده بود 
 یاریانش را یرکند و لشک یم یرا عملاش  خداوند به ما وعده داده و او وعده«
 ».دھد... تا آخر کالمش یم

ثم استحالت غر�اً فأخذها «د: یفرما یه مکرده کاشاره  ج امبریالم پکن یبه ا یعل
سپس این : «»�ع نزع عمر حىت رضب انلاس بعطنياً �فلم أر عبقر ،عمر بن اخلطاب

ام  دلو بزرگی تبدیل شد و عمر بن خطاب آن را برداشت، ھیچ قھرمانی را ندیده دلو به
تا جایی که مردم کنار  -آن قدر آب از چاه کشید–که ھمچون عمر آب از چاه بکشد. 

 راست گفت. ج رسول الله ».آب برای چھارپایان شان، آغل ساختند
تابش که در کند ک یجلب م یی الھ الم و وعدهکن ین، توجه مردم را به ایعالوه بر ا

 ه باطل در آن راه ندارد، آمده است: ک

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  َ�ٰ ۡرتَ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ

                                                 
 -علیه السالم -علیاز سخنان  :تحت عنوان ٢٠٤، ٢٠٣صصالح، تحقیق صبحی ه نھج البالغة ب - ١

 راجع به حضور شخصی خود در جنگ با ایران با علی مشورت کرد.عمر  وقتی که
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 ۚ ۡمٗنا
َ
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارھای شایسته انجام « ]٥٥[النور:  ﴾َخۡوفِِهۡم أ

 دھد، ی نیکو داده است که حتمًا آنان را در این سرزمین جانشین قرار می وعده اند، داده
جانشین قرار داد، و آن دینی را که برایشان  بودند،که کسانی را که پیش از آنان ھمانگونه 

  .»یمشان را به ایمنی مبدل گرداندپسندیده است به سودشان مستقر کند و ب
ه کن است یم، ایھست یی الھ ن وعدهید: ما بر ایگو یه مکته کن نیان ایمنظور از ب

ما مؤمن ن وعده داده است، پس یزم یخداوند به مؤمنان و صالحان قدرتمند در رو
 یی خدمت تو عمل ی خود را درباره ؛ و خداوند وعدهییر مایفاروق، ام یم و تو ایھست

ی تو  حات مرشدانهیی تو و توض مانهیکح یر پرچم رھبریه زکانش را یرکند و لشک یم
امر آن  یار و غالب باشد؛ چون تو والکد آشین خداوند بایدھد. چون د یم یاری  ھستند،

گاه مخصوص خود را داری. چون اگر یو تو شأن و جا یمسائل آن ھستی   و تدبیر کننده
شود و  ، وضعیت دین و مسلمانان آشفته و اتحاد و جمع مسلمانان متفرق مییریتو بم

شوند تا  ینده مکرود. مردم پرا از بین میشان  تکگردند قدرت و شو ف مییروھا ضعین
نظم  یپس وقت ١آن وجود ندارد.بعد از ھا  آن به اجتماع و اتحاد یدیه امک ییجا
ح یتسب یھا  شوند. (دانه می ختهیآن نیز، از ھم گس یومت از بین برود، واحدھاکح

  شوند.) یگاه جمع نم چیشوند و ھ ینده مکپرا

ا� أعز اإلسالم بعمر بن « :ه فرمودکاشاره دارد  ج امبرین دعای پین به ایھمچن
». ز و قدرتمند بفرمایی عمر بن خطاب عز خداوندا، اسالم را به واسطه« :»اخلطاب

حتمًا  ج امبریپ یدعا ٢رده است.کت ینوار از محمد باقر رواآن را در بحار األ یمجلس
 شود. قبول می

ست. ین یگریچ انسان دیه عمر فاروق مانند ھکت خاطرنشان ساخته یساالر اھل ب
چرخند.  یم یرامون ویاب اسالم و مسلمانان عرب پیه سنگ آسکاست  یه او محورکبل

ه کل پیشنھاد کرده ین دلیتواند بچرخد. به ھم یاب نمیسنگ آس  محور نباشد، یوقت
سته و کتو را شآن، عھد  یعرب از اطراف و نواح یرون بروین بین سرزمیاگر تو از ا

ن یه عمر فاروق اصل است. اگر اصل از بکدانند  یند. چون مینما یم یارکفساد و تباھ

                                                 
حدیثی  ،بسته نشده ،حال نیزه عد از شھادتش درھای فتنه باز شده و تا بگفته بود ب که ھمچنان - ١

 آمده است.در این مفھوم 
 . ٤بحار األنوار (کتاب السماء و العالم)، ج -٢
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ز، یاب نیند، سنگ آسکماند؛ چون او محور است و اگر بش ینم یاز فرع باق یاثر  برود،
ھا  آن و حافظ عورت یقوم ھست یواقع یچرخد و چون تو حام یند و نمکش یم
چون ما و اقوام  ، یه خود را به دست مردن بسپارکم ینک یما تو را رھا نم  ،یباش یم
 م.یازمندیگر به تو نید

با اعتقاد خود را یآنچه در دل داشته گفته است و چقدر زبا یو و زکیچقدر نس یعل
 رده است.کان ینسبت به عمر فاروق ب

قرار داده س قت را بر زبان و قلب عمریه معتقد است خداوند حقکاست  سیعل نیا
ن یاست و به ھم ج ث رسول اللهیی احاد کننده انیه حضرت عمر بکاست. او معتقد بود 

ش پا افتاده ھم، اختالف ندارد. یو پ کوچکدر امور  یحت یی عملی و رهیل با سیدل
ر یوفه گذاشت به او گفتند: ای امکعلی قدم در  یرده که وقتکنقل ١یعیش ینورید

چون عمر بن خطاب از   به قصر ندارم، یازین«؟ گفت: ییآ یا در قصر فرود مین، آیالمؤمن
سپس وارد مسجد بزرگ شھر م. یآ یفرود ماینجا  یدان عمومیدر م  د،مآ یآن خوشش نم

  ٢».شھر فرود آمد یدان عمومیعت نماز خواند، سپس در مکدو رآنجا  شد و
خالف آنچه  یارکاینکه  از یحضرت عل  سخن گفت، کی رد فد ه دربارهک یھنگام

گوید:  ه میکاست  ید مرتضین سی. ادیورز یخوددار که حضرت عمر انجام داده، بکند
من از خداوند شرم دارم «د، در رد فدک گفت: یعلی رسی فدک به گوش  هیقض یوقت

  ٣».رده، انجام دھمکرده و عمر آن را تأیید کر از آن منع که ابوبکرا  یارک
 م:ینک یر مکشیعه ذھای  کتاب ت را ازین سخن سه رواید اییتأ یبرااینجا  در

                                                 
او در  ) است.شھری در نزدیکی ھمدان ( ابوحنیفه دینوری احمد بن داود از اھالی دینور -١

گویی بوده است. تمعروف به صدق و راس ،ابن ندیم گفته که چنانھایش مورد اعتماد بود و  روایت
درگذشت. بیشتر چیزھایی که روایت کرده از یعقوب بن اسحاق  ٢٩٠یا  ٢٨٢یا  ٢٨١در سال 

خود را اعالم کرد.  ی بودنبود که امام ھایی شیعه بود و از ایرانی ،نحوی آورده است. چون او نیز
 ).١/٣٣٩ آقا بزرگ تھرانی  تھران، لی تصانیف الشیعة،إ(الذریعة 

 .١٥٢احمد بن داود دینوری، االخبار الطوال، ص -٢
 الحدید، شرح نھج البالغه. . ابن ابی٢١٣الشافی فی اإلمامة، ص -٣
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 یعله کمن ندیدم «د: یگو یه مکاست  سطالب یبن اب یت اول از حسن بن علیروا
ا موقع رفتن به کوفه، آنچه که عمر انجام داده یرده باشد کبا عمر مخالفت  ییدر جا

 ١»ر دھد.ییتغ  بود،
 ه عمر در حّق ک ییارھاکآمدند تا از  ینجران نزد عل یه اھالکن است یت دوم ایروا

عمر ھمه  یارھاک«گفت: ھا  آن در جواب ینند. علکت یاکانجام داده بود، شھا  آن
  ٢».دھم یر نمییرا تغھا  آن از یزیدرست است، و من چ

وفه گذاشت، گفت: که پا در ک یھنگام یه حضرت علکت سوم آن است یروا
  ٣».نمک یباز نمھیچگاه  ه عمر زده،کرا  یا گره«

معتقد بود، حضرت عمر کسی است  یه حضرت علکن است ینشانگر اھا  این یتمام
ه کم و مصمم کاست مح یالھام شده و شخص یبه و جامبر یه با توجه به خبر پک

 است. یھمراه و ییقت در ھر جایحق
 ج ه از رسول اللهک یثیدر حد که چنانبوده است،  یحضرت عمر بھشتاینکه  اما

از رجال معتمد و  یکیش و یطالب و پسر عمو یبن اب یعل آمده است،   م،یردکت یروا
 اند. به آن شھادت داده ،بر معتمدان، عبدالله بن عباسیام

 یھنگام ضربه خوردن عمر از ابولؤلؤ مجوس«ه: کت را آورده ین رواید، ایالحد یابن اب
طالب، بر او وارد  یبن اب ی، عبدالله بن عباس و علج رسول الله ی، دو پسر عمویرانیا

 یھا ه زنکم یدی) را شنی(دختر عل لثومکام  یوا عمرا یشدند. ابن عباس گفت: ما صدا
بر مادر  یخانه به لرزه در آمده بود. عمر گفت: واھا  آن ی هیگر ھمراه او بودند و از گرید

ه کگفتم: امیدوارم که جھنم را نبینی جز آن مقداری   عمر اگر خدا عمر را نبخشد.

ۚ ﴿ تابش آورده است:کخداوند در  ن نیست یر از ایغ .]٧١[مریم:  ﴾�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها
تاب خدا ککه مطابق  ید و ساالر مسلمانان ھستین و سیرالمؤمنیم تو امیدان یما مه ک

ی من خوشش آمد.  کردی. از گفته م مییتقس یکردی و به صورت مساو قضاوت می
دم و یدھی؟ ترس  ا برای من به این امر گواھی میینشست و گفت: ای ابن عباس! آ پس 

                                                 
 . ٨٥، ص٢محب الطبری، ریاض النضرة، ج -١
، ٤ج. امام بخاری، التاریخ الکبیر، ھند، ٢٠١،ص٢. ابن أثیر، الکامل، مصر، ج١٣٠، ص٢بیھقی، ج -٢

 .٧٤. فتوح البلدان، ص٩٨. کتاب االموال، ص٢٣. ابن آدم، کتاب الخراج، مصر، ص١٤٥ص
 .٧٤. بالذری، فتوح البلدان، مصر، ص٢٣ابن آدم، کتاب الخراج، ص - ٣



 ١٠١   ها با اهل بیت باب دوم: شیعه و مخالفت آن

تی دیگر آمده است: چرا یمن زد و گفت: شھادت بده. در روا یھا بر شانه یدم و علیلرز
ن یه زمکامارت تو افتخار بود  و یه اسالم تو قوکر مؤمنان؟ قسم به خدا یام یا یترس یم

ابن عباس؟ راوی  ی، ایدھ یشھادت ماینگونه  ز،یا تو نی. گفت: آیردکرا از عدل پر 
به او گفت: بگو  یساکت شد. عل امد وین شھادت خوشش نیابن عباس از ا ییگوید: گو

  ١».دھم ز، با تو ھستم. پس ابن عباس گفت: بله، شھادت مییمن ن بله و 
ه از زبان کچرا  ؛است یه حضرت عمر بھشتکمعتقد بود  ین، حضرت علیعالوه بر ا

ه حضرت کرا  یه خداوند اعمالکرد ک یل، آرزو مین دلیده بود. به ھمیشن ج امبریپ
و  یو ابوجعفر طوس ید مرتضیس که ھمچنانند. کالقا  یانجام داده به و یعمر در زندگ

 اند: ردهکت ید روایالحد یه و ابن ابیابن بابو
سالم و درود خدا بر «وارد شد و گفت:  یردند، علکفن که عمر را غسل و ک یھنگام

در   ست.ین  ن شخص کفن شده که در حضور شماست،یتر از ا محبوب یسکه کاو باد 
  ٢».دارد یی عمل خود را به خدا عرضه م ه نامهک یحال

، ٣مکحا کاھل سنت از جمله المستدرھای  کتاب امل درکت به طور ین روایا
و مانند آن در صحیح  ٤، مسند احمد و طبقات ابن سعد آمده است.یص ذھبیالتلخ
  و صحیح مسلم آمده است. یبخار

ن، عمر ضربت زدند، مردم از یر المؤمنیند: وقتی به امک  یان مید بیالحد یاما ابن اب
گر نماز صبح ید، دیغلت یه او در خونش مک ینماز خواندن منصرف شدند؛ در حال

رد و گفت: به خدا کسرش را بلند  بخوان. را ن، نمازت یر المؤمنیای ام« نخواند. گفتند:
زد ناگاه یست. پس خواست برخیع بشود، خوشبخت نیه نمازش ضاک یسکدر اسالم 

سپس زخمش را با آن بست و  د. یاوریم بیبرا ید و گفت: دستاریخون از جراحتش جھ
صورتم را بر  :ست و گفتیرد و سپس به پسرش عبدالله نگرکنماز خواند و مناجات 

از  یه مقدارکردم کر کردم و فکای پسرم عبدالله. عبدالله گفت: جرأت ن ن بگذار، یزم

                                                 
  ابن جوزی،از   و سیرة عمر ٢٠٧ص ،در کتاب اآلثار ،مانند این .١٤٦، ص٣جالحدید،  ابن ابی -١

 چاپ مصر آمده است. ١٩٣ص
. صدوق، معانی ٤٢٨، ص٢. طوسی، تلخیص الشافی، ایران، ج١٧١علم الھدی، کتاب الشافی، ص -٢

 .١١٧األخبار، ایران، ص
 .٩٣، ص٣ھمان، ج - ٣
 .٢٧٠و  ٢٦٩، ص٣احوال عمر، لیدن، ج - ٤
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ن بگذار. یصورتم را بر زم  ر گفت: پسرم،گیخته است. بار دیصورتش ر یمغزش رو
ن قرار بده. یبار سوم گفت: صورتم را بر زم ردم. کار را نکن یعبدالله گفت: من ا

آن قرار بدھد، پس  ه او سرش را برکاز مغزش بود و مانعش شدم  یه مقدارکدم یفھم
ه ک یبود و ھنگام که مملو از خاکردم کش نگاه یشھاین گذاشتم و به ریسرش را بر زم
را جلو بردم، ھایم  گوش ستم ویگر ده بود افتاد،یه به چشمانش چسبک یچشمم به ِگل

دیگر آمده  یتیدر روا». بر مادر عمر، اگر خداوند از عمر نگذرد یه گفت: واکدم یشن
فن شده، نزد من کتر از این شخص  محبوب یسک«سر او گفت:  یآمد و باال یه علک
  ١».دارد یمل خود را به خدا عرضه می ع ه نامهکست ین

 یعمر را بھشت ید علیه بگوک یسک یماند برا یم یباق ین، مجالیا پس از ایآ
ی عملش،  ارنامهکه عمل و کند ک یآرزو م یسکان مردم یا از میآ رده است؟کمحسوب ن

 باشد؟ یی و ارنامهکمانند عمل و 
ن ین ایبھتر«ه: کشھادت داده س یه حضرت علکچرا  ن وجود دارد؟ یشتر از ایا بیآ

  ٢».اندر و عمر بودهک، ابوبج امت پس از پیامبر
گوید: این دو نفر  اش می ی حضرت عمر و حضرت ابوبکر در نامه حضرت علی درباره

به آنان اقتدا  ج که پس از رسول خدااند  امامان ھدایت و بزرگان اسالم و کسانی
  ٣».ماند گمراھی و انحراف محفوظ میبه آنان اقتدا کند، از ھرکس  شود و می

ب�ر م� بم�لة السمع، إن أبا«ه فرمود: کت شده یروا ج ن از رسول اللهیھمچن
  ».من مثل گوش، و عمر مثل چشم است یر براکابوب: «٤»و�ن عمر م� بم�لة ابلرص

رده، کت یروا ج از رسول الله یتی که حضرت علین روایه اکشایان ذکر است 
  رده است.کت یروا یز، آن را از علیپسرش حسن ن

 ت:یتمجید عمر فاروق توسط اهل ب
ت نبوت و بزرگ آنان و پسر ین افراد اھل بیتر از برجسته یکی، بابن عباس

                                                 
 .١٤٧، ص٣ابن ابی الحدید، شرح النھج، ج -١
 . ٤٢٨، ص٢کتاب الشافی، ج -٢
 .٤٢٨، ص٢طوسی، تلخیص الشافی، ج -٣
. تفسیر الحسن ١١٠. قمی، معانی االخبار،ص٣١٣،ص ١ابن بابویه قمی، عیون اخبار الرضا، ج -٤

 العسکری.
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او  امرزد، یخداوند عمر را ب«کند:  تمجید میاینگونه  ، حضرت عمر راج امبریپ یعمو
مان و یگاه ایشد و جا او ختم میھا به  مان بود و نیکییتین اسالم و پناھگاه یھمنش

را واضح و  ین وید تا دیدر راه خدا صبر ورزان بود. کفان و پناھگاه پایی ضع قلعه
 ١».رد و بندگان را امنیت دادکھا را فتح  نیرد و سرزمکار کآش

در سخن گفتن از  که ھمچنان اند. ردهکمبالغه  یو یز، در مدح و ثنایت نیر اھل بیسا
از پسرش  ، ین بن علیبن حس ین علین العابدیه از زکح داده شد یتوض سقیر صدکابوب

، و اینکه او بر مزار ت شدهیق روااز جعفر بن باقر ملقب به صاد د، ید شھیمحمد باقر و ز
و آنان را دوست فرستاد  حضرت ابوبکر و حضرت عمر رفته و بر آن دو سالم و درود می

 ح داده شد.یتوض سقحافه یر بن ابکاز ابوبسخن  ن مطالب، ھنگامیداشت. تمام ا می
اضافه   ایم، را به آنچه گفته یگریت دیم، روایگری بپردازیبه مطلب داینکه  قبل از

 ، آورده است:یافکتاب الروضة من الکدر  ینیلکه کاست  یتینیم و آن رواک می
رده کتفا نکر و عمر اکتنھا به دوستی با ابوب –عیانیامام ششم ش–جعفر بن محمد

رده است. یار و رفیق مشھور وی از نظر که پیروانش را به دوستی با آنان، نیز امر کبل
ه مادر خالد بر ما ک نشسته بودم،  ÷نزد ابوعبدالله«د: یگو یر میشیعه، یعنی ابوبص

شوی  آیا خوشحال می وارد شد، اجازه گرفت که پیش ابوعبدالله برود. ابوعبدالله گفت:
بده اش  . ابوعبدالله گفت: پس اجازهی؟ ابوبصیر گوید: گفتم: آریالم او را بشنوکه ک

که داخل شود. ابوبصیر گفت: ابوعبدالله مرا بر روی بوریا نشاند. وی افزود: سپس مادر 
ر و عمر کی ابوب خالد وارد شد و سخن گفت. دیدم که زن بلیغ و ناطقی است و درباره

بدار. ام خالد گفت: ھنگام مالقات با خدا را دوست ھا  آن رد. ابوعبدالله گفت:کسؤال 
  ٢؟ ابوعبدالله گفت: چشم.یاردهکامر ھا  آن م تو مرا به دوستی بایگو می

ه آنان مذھب خود را به اسم او نامگذاری کن ھمان امام ششم شیعیان است یا
 یه خود را جعفرک یبه طور اند، گذاشته یعت ویعت خود را بر اساس شریکرده و شر

ر و عمر را دوست ندارد و بس، کر مذھبشان، امام جعفر تنھا خودش ابوبَس  اند. نامیده
باد! ھا  آن یرده است. رحمت خداوند بر ھمگکامر ھا  آن روانش را به دوستی بایه پکبل

ر و کی دوستی با ابوب و امر اجدادش درباره یه از امر وکباد  یسانکو رحمت خداوند بر 

                                                 
 .١٤٤، ص٢. ناسخ التواریخ، ایران ،ج٥١، ص٣مسعودی شیعی، مروج الذھب، ج - ١
 .١٠١، ص٨الروضة من الکافی (تحت عنوان حدیث ابی بصیر مع المرأة)، ایران، ج - ٢
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 اند. ردهکت ین) تبعیھم اجمعیضوان الله عل(ر ر اصحابیعمر فاروق و سا

 آورد: می در شعمر فاروق یلثوم را به همسرکام  یعل
، متولد ج امبریه از فاطمه، دختر پکدخترش را  سطالب یبن اب یبر این اساس، عل

ه حضرت عمر درخواست کبود  ین ھنگامیآورد. ا یدر م سشده بود به عقد عمر فاروق
ت داد؛ زیرا از یرضا یبه درخواست و یرده بود و حضرت علکرا مطرح  یازدواج با و

او  ییرو کیل و مناقب و محاسن و نیاعتماد داشت و به فضا یمطمئن بود و به و یو
داشت؛  یاظھار م یی خود را با و و صمیمانه کم و مبارکرد و روابط محک یاعتراف م

د یرا ناامھا  آن د وسوزان ین امت را میو دشمنان ا یھودیه قلب حسودان ک یروابط
ی  شناسان و محدثان و فقھا و بزرگان و ائمه ند. در واقع تمام مورخان و نسبک یم

تاب کمخصوص به آن را در  یھا تیما روا اند. ردهکعه به این ازدواج اعتراف یمعصوم ش
م یآور یرا اینجا م یگریات دیردن مبحث، رواکامل ک یبرا ایم. آورده» عة و السنةیالش«
خ خود تحت یعقوب، در تاری ی، احمد بن ابیعیمورخ ش ایم. در آن کتاب نیاوردهه ک

  آورد: یم» سن عمر بن خطابیرالمؤمنیحوادث سال ھفدھم از خالفت ام«عنوان 
 یرد. علک یخواستگار یو فاطمه، را از عل یلثوم، دختر علکن سال عمر، ام یدر ا«

 یه گفت: ھر نسب و سببکدم یشن ج است. عمر گفت: از رسول الله کوچکگفت: او 
خواھم داماد رسول  یرود جز سبب و نسب و دامادی من. م ین میامت از بیدر روز ق

  ١نار مھریه به او داد.یرد و ده ھزار دکباشم. پس با او ازدواج  ج الله
ة و یر در البدایثکابن حافظ ، ٢»كالملومم واأل«خ خود یدر تار ین طبریھمچن

  اند. و دیگران که زیادند، آن را آورده ٥و طبقات ابن سعد ٤املکر در الی، ابن اث٣ةیالنھا
و ابوجعفر محمد بن اند  ردهکعه به این ازدواج اعتراف یی ش صاحبان صحاح اربعه

لثوم، دخترش، را به عقد عمر بن ک، ام یه علکآورده  یافکتاب کدر  ینیلکعقوب ی
 ١خطاب در آورد.

                                                 
 .١٥٠و  ١٤٩، ص٢ج تاریخ یعقوبی، - ١
 .١٦، ص٥مصر قدیم، ج - ٢
 .١٣٩، ص٧ھمان، ج - ٣
 .٢٩، ص٣بیروت، دارالکتاب، ج - ٤
 .٣٤٠لیدن، ص - ٥
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یعنی جعفر -÷از ابوعبدالله «ه گفت: کرده کت یروامان بن خالد ین از سلیھمچن
تمام اش  ه چه وقت عّدهکرده است که شوھرش وفات کدم یپرس یی زن درباره -صادق

ه بخواھد. آنگاه کھرجا  گر؟ گفت:ید یا در جایی شوھرش بماند  شود؟ در خانه  یم
را به  لثوم آمد و دستش را گرفت و اوکپیش ام  یرد، علکعمر وفات  یگفت: وقت

  ٢».ی خودش آورد خانه
ت یاز پدرش روا و او –امام ششم شیعیان –از جعفر یه طوسکھست  یگریت دیروا

 کید بن عمر بن خطاب، در ی، و پسرش، زیلثوم، دختر علکام « رده که او گفت:ک
رده کوفات  یگریزودتر از د کیدام که کدانست  ینم یسکگر مردند و یزمان با یکد

ارث نبردند، و بر ھر دوشان در یک زمان نماز جنازه  یگریاز دھیچکدام  است، پس
  ٣».خوانده شد

در  یعلم الھد ید مرتضیعه از جمله سیش ین ازدواج از طرف محدثان و فقھایا
مناقب آل «تاب کدر  ٦و ابن شھر آشوب ٥»اءیه األنبیتنز«تاب کو در ٤»یالشاف«تاب ک

                                                                                                                        
. دو روایت در این باب ٣٤٦ص  ٥الفروع من الکافی، کتاب النکاح، باب تزویج أم کلثوم، ج  نگا: -١

دواج حضرت عمر با ام کلثوم ھای اھل سنت راجع به از ھای زیادی در کتاب وجود دارد، و روایت

جها«اثر حاکم، باب » المستدرك« آمده است. از جمله به کتاب   ٣، ج»النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوّ
، »الجھاد«چاپ ھند مراجعه کنید. امام بخاری این ازدواج را در صحیح خود در مبحث ١٣٠ص 

اجتماع جنائز الرجال «، باب »زالجنائ«، و نسائی در سننش، مبحث »حمل النساء القرب«باب 
» إذا حضر الرجال والنساء من یقدم«، باب »الجنائز«، و ابوداود در سننش، مبحث »والنساء

 اند. آورده

). در ھمین باب روایت دیگری ١١٥-٦/١١٦ ( ،عنها زوجها املتويفباب  الطالق،  الکافی فی الفروع،  -٢
باب  ،هعّد ، ابواب االستبصار ،را در صحیح خود این روایتطوسی ، شیخ الطائفه .را آورده است

آورده است. و روایت دومی را از معاویة بن عمار آورده است، و آن ) ٣/٣٥٣( ،»املتوفی عنها زوجها«
 ) آورده است.٨/١٦١( ،»فی عدة النساء«باب ، ماحکرا در تھذیب األ

 .٢٦٢،ص ٩شدگان)، ج تھذیب األحکام (کتاب المیراث، باب میراث غرق شدگان و نابود - ٣
 .١١٦ص - ٤
 .١٤١ایران ،ص - ٥
بزرگ شیعه و مروج   رشید الدین ابو جعفر محمد بن علی بن شھر آشوب سروی مازندرانی، - ٦

امامیه و صاحب  استاد بزرگانشریعت و احیاگر آثار مناقب و فضائل و دریای سرشار از تالطم و 
منزلتی  ،روزگار بوده و از دیدگاه شیعه هکتاب المناقب و غیره بود. او امام عصر خود و یگان
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شرح «د در یالحد یو ابن اب ٢»ئمةمعرفة األ ية فشف الغمک«در  یو اربل ١»طالب یاب
ه او ک ینور الله شوشتر یو قاض ٤»عةیقة الشیحد«در  یلیو مقدس اردب٣»نھج البالغة

 ر شده است. کذ٥»نیمجالس المؤمن«تاب کدر اند  دهید ثالث نامیرا شھ
دخترش را به  یدخترش را به عثمان داد و عل ج امبرید: پیگو یمقداد ابن اسود م

 ٦عمر داد.
د ین سیآمده است. ھمچن ٧»مصائب النواصب«تاب کن ازدواج در ین ایھمچن

بحار «تاب کدر  یو مال باقر مجلس» ةیاألنوار النعمان«تاب خود، کدر  ینعمت الله جزائر
تاب کدر  یو محمد جواد شر ٩خ خودیدر تار یقل ی، عباس علیعیو مورخ ش ٨»األنوار
ھای  کتاب گران دریو د ١١مالاآل یدر منتھ یقم یو عباس ١٠»نیالمؤمنر یام« خود،

ران کده و جز جاھالن بزرگ و منیه تعدادشان به حد تواتر رسکاند  خود آورده
 ند.ک یار نمکآن را ان یسکگر،  مجادله
با غیر ھاشمی استدالل  یاح ھاشمکز بودن نین ازدواج بر جایعه به ایش یفقھا

اح زن آزاده با برده؛ زن عرب با مرد عجم، کد: نیگو یسالم مدر شرائع اإل یحل اند. ردهک
  ١٢ز است.ی، جایر ھاشمیبا غ یو زن ھاشم

ن موضوع یذیل ا ید ثانیملقب به شھ ین عاملین الدیسالم، زشارح شرائع اإل

                                                                                                                        
در حلب درگذشت. (الکنی  ٥٨٨در سال وی . داردخطیب بغدادی از دیدگاه اھل سنت  ھمچون

 ).١/٣٢١واأللقاب 
 . ١٦٢، ص٣بمبئی،ج - ١
 . ١٠ایران قدیم، ص - ٢
 . ١٢٤، ص٣ج - ٣
 . ٢٧٧تھران، ص - ٤
 . ٨٢و  ٧٦ایران قدیم، ص - ٥
 . ٨٥مجالس المؤمنین، ص - ٦
 . ١٧٠تھران، ص - ٧
 .  ٦٢١باب احوال اوالد و ھمسران علی، تھران ،ص - ٨
 تاریخ طراز مذھب مظفری (باب حکایت ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب). - ٩

 . ٢١٧تحت عنوان علی در عھد عمر، بیروت، ص - ١٠
 .١٨٦، ص١ت عنوان ذکر اوالد امیر المومنین، ایران قدیم، جتح - ١١
 حلی، شرائع اإلسالم (درفقه جعفری ،کتاب النکاح). - ١٢
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نب را به ابو العاص بن یگرش، زیدخترش را به عثمان و دختر د ج امبریپ«نویسد:  می
لثوم، را به عمر کام  دخترش، ین علیھاشم نبودند. ھمچن یاز بنھیچکدام  هکع داد یرب

رد و مصعب بن کن، ازدواج یداد و عبدالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه، دختر حس
از ھا  این یرد. ھمگکنه نام داشت، ازدواج یکر با خواھر فاطمه دختر حسین که سیزب
  ١اند. ھاشم بوده یر بنیغ

، خاتمه یعیش ید، معتزلیالحد یاز ابن اب یگریت دیخواھیم این موضوع را با روا می
عمر بن خطاب پیکی را نزد پادشاه روم فرستاد. ام «دھیم. در این روایت آمده است: 

قرار داد و به زن  ید و آن را در ظرفیلثوم، ھمسر عمر، چیز خوبی را به چند دینار خرک
لثوم بازگشت، دو ظرف پر از کی عمر به نزد ام   رستادهف یرد. وقتکه یپادشاه روم ھد

خت. یر یسنگ یجواھر ھمراھش بود. عمر بر ام کلثوم وارد شد و او جواھر را بر رو
را از او ھا  آن ؟ جریان را برایش تعریف کرد. عمریا جا آوردهکرا از ھا  این عمر گفت:

ن در مقابل یا  فت: چطور،ن جواھر مال مسلمانان است. ام کلثوم گیگرفت و گفت: ا
ی  میان ما قضاوت کند. حضرت علی گفت: به اندازه یپدرت، عل ی من بود. گفت:  هیھد

ی  ای که به او دادی، مال تو و بقیه، مال مسلمانان است؛ چون فرستاده هیمت ھدیق
  ٢مسلمانان آن را آورده است.

 یمانند بالذر اند؛ ردهکن ازدواج اشاره یز، به ایسان نینسب شناسان و شرح حال نو
تاب کدر  یو بغداد٤»نساب العربأجمھرة «و ابن حزم در ٣»انساب األشراف«در 

 گران. یو د ٦»المعارف«در  ینوریو د ٥»المحبر«

 :ایشانها به  ت و احترام آنیاحترام عمر فاروق به اهل ب
عمر بن ردند. ک ین روابط توجه میطرف به اھردو  طرفه نبود بلکه کین روابط یا

گذاشت.  یاحترام م ھا  آن گذاشتند، به یاحترام م یت به ویشتر از آنچه اھل بیخطاب ب

                                                 
 .١مسالک األفھام (شرح شرایع االسالم، باب لواحق)، ج - ١
 .٥٧٥، ص٤ھـ، ج١٣٧٥شرح نھج البالغه، بیروت،  - ٢
 . ٤٢٨، ص١مصر، ج - ٣
 . ٣٨و  ٣٧مصر، ص - ٤
 .٤٣٧و  ٥٦عنوان دامادھای علی، دکن، صتحت  - ٥
، و ھمچنین تحت عنوان اوالد عمر بن خطاب، صفحه ٩٢تحت عنوان دختران علی، مصر، صفحه  - ٦

 . ٨٠و  ٧٩
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ه کاند  داشت. تمام موّرخان گفته یمقدم ماش  را بر خانوادهھا  آن ا،یاو در حقوق و عطا
ھاشم را بر ھمه مقدم  یرد، بنک ن میییت المال تعیرا از ب یعمر بن خطاب مال یوقت

 ت بودند.یامبر قرابت داشتند و از اھل بیبا پ داشت؛ چون یم
 د:یگو یم یعقوبی

اد یاموال ز«ا را مقرر نمود و گفت: یرد و در سال بیست عطاکن یرا تدوھا  دیوان عمر
طالب و مخرمه  یل بن ابیبه او داده شد. پس عقھا  دیوان نیپیشنھاد تدو». شده است

را صدا زد و گفت: مردم را با توجه ١ر بن مطعم بن نوفل بن عبد منافیبن نوفل و جب
ن ید. پس اولینکعبد مناف شروع  ینویسی کنید و از بن به منزلت و جایگاھشان نام

با سه ھزار و  یطالب با پنج ھزار، حسن بن عل یبن اب یه نوشتند، علکسانی را ک
.. ٣خود چھار ھزار درھم برداشت یو برا ٢با سه ھزار درھم بودند. ین بن علیحس

ه مبلغ آن ھفت ھزار ک ٤ن بودیره در بحریاعطا شد توسط ابوھر یه به علک ین مالیلاو«
نویسی کنید و  نامشان  مردم را با توجه به منزلت و جایگاه درھم بود. عمر فاروق گفت:

ر و قومش را بیاورید، سپس عمر بن کد. بعد از آنان ابوبینکعبد مناف شروع  یاز بن
ز، دوست یگفت: قسم به خدا من ن  ست،یعمر نگر یقتخطاب و قومش را بنویسید. و

                                                 
 ھای علی و پسر عموھای او بودند. ھمگی فامیل -١
ا یرھم دو ھزار د  اند، گویند که به کسانی که در جنگ بدر بوده ھای خود می ھل سنت در کتابا -٢

به خاطر قرابت با رسول ھا  برای ھرکدام از آنجز حسن و حسین که ه سه ھزار درھم داده شد ب
 جبه دلیل فامیلی با پیامبر  ،نیز جعباس عموی پیامبر برای  مقرر شد.پنج ھزار درھم  جالله 

-۴۴ص ،یوسفوو کتاب الخراج، اب، ۲۱۳-۲۱۴ /۳ ،. (طبقات ابن سعدمقرر شدپنج ھزار درھم 
بالذری و  .عبید بن سالم) واب ،و کتاب األموال ۴۵۴-۴۵۵ص ،چاپ مصر و فتوح البلدان  ،۴۳

یحیی بن آدم و طرابلسی و سایرین از جعفر بن محمد باقر از محمد باقر از عبدالله بن حسن و از 
و چیزھای دیگری را  مقرر نمودعلی  رایبرا ای  اند که عمر چشمه علی بن ابی طالب روایت کرده

 ياإلسعاف ف و چاپ مصر ، ۸ص  و کتاب الخراج، ۲۰ص  بالذری،  به آن افزود. (فتوح البلدان،
 .مصر)چاپ  ۸ص ،طرابلسی ، اثرأحکام األوقاف

گویند: عمر حقوق اھل بیت را غصب کرده است. این  کنند و می با وجود این از خدا شرم نمی - ٣
زند. خدا توفیقش داده که به این حقیقت  را به صورتشان میھای حق  که سیلی یعقوبی است

 تر بود. اعتراف کند. آن موقع، حضرت عمر، امیرالمؤمنین بود و حضرت علی از او پایین
جز احادیثی که از زبان پیامبر   ورزند، میدشمنی شدیدًا نسبت به وی  شیعهای که  آری، ابوھریره - ٤

بیان نکرده است. ، ابوبکر صدیق و عمر فاروق شنیده  خصوصبه  اصحاب و فضایل مناقب ی بارهدر
 قبل از ھمه از آن به علی پرداخت کرد.آورد و  ااین ابوھریره است که اموال ر  آری!
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د سپس به ینکشروع  ج داشتم، اما از رسول الله ین قرابتیچن ج امبریداشتم با پ
 ١».د و عمر را در جایی بگذارید که خدا گذاشته استینکشروع  یان وکیترتیب از نزد

د و سپس از ینکشروع اش  و خانواده ج نه بلکه از رسول الله«د گفت: یالحد یابن اب
عبدالمطلب بعد  یھاشم سپس بن یانش به ترتیب قرابت شروع کنید. پس از بنکینزد

ن یشروع شد. بعد عمر اموال را ب شیقر یھا فهیر طایعبد شمس و نوفل و سپس سا
بودند،  یه در اطراف وکای  ای زیبا باقی مانده بود. عده رد. پارچهکم ینه تقسیزنان مد

 ه نزد توستک ج ن، این پارچه را به دختر رسول اللهیر المؤمنیگفتند: ای ام
ط، این پارچه را به ام یبود) بده. گفت: ای ام سل یلثوم دختر علک(منظورشان ام 

  ٢کلثوم بده.
ھا  آن ه بهک یگذاشت و احترام یت احترام میه عمر فاروق به اھل بکثابت شد 

  گذاشت. ینم ی خودش به خانواده یگران و حتیگذاشت به د یم
 یرانیا یه ھمراه اسراک ین پادشاه آن زمان، وقتیزدگرد، شاه ایران، بزرگتریدختر 

، عمر فاروق، آورده ج ی رسول خدا ن و خلیفهیر المؤمنیر شد، ھمراه اسرا نزد امیاس
ن دختر را به یه عمر اکردند کشدند. مردم به دختر یزدگر چشم دوختند و ھمه گمان 

ر یه در زک یسکدھد؛ ھمان  یشجاع خودش مو مبارز پسر ن و یالمؤمنر یام فرزند
ت داشت. چون تنھا او مناسب دختر کشر یادیز یھا در غزوه ج پرچم رسول الله

ه اھل کی خود اختصاص نداد، بل یزدگرد بود اما عمر او را به خود و پسرش و خانواده
 یسکن دختر ھمان ید. ایخشب ین بن علیح داد و او را به حسیرا ترج ج ت پیامبریب

  ٣افت.یادامه  یا آورد و نسل ویربال، را به دنکی  ن، تنھا بازماندهیبن حس یه علکاست 

                                                 
 .١٥٣، ص٢تاریخ یعقوبی، بیروت، ج - ١
 .١١٤و  ١١٣، ص٣الحدید، نھج البالغه، ج ابن ابی - ٢
 دھند و او را ظالم فاروق را دشنام می و عمر ،سین ھستندکنند از نسل ح پس کسانی که ادعا می - ٣

گاه باشند اگر او ، دانند میشان  و غاصب خالفتھا  ف آنالخماھل بیت و  به ، آنان اصال بودنآ
از حضرت عمر کنیز این  حسین به گرفتن گونهچ وجود نداشتند، و اگر حضرت عمر غاصب باشد،

 ، راضی شدهاسیر شدهھای وی  با دستورات و راھنمایی و زیر پرچم عمر و ھا که در یکی از جنگ
 کسی ھست که فکر کند؟آیا  باید اندیشید.است؟ 
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ز شھربانو بود و ینکن یه اسم اک، ابن عنبه، اظھار داشته یعینسب شناس مشھور ش
  ١ن داد.یر شد و عمر بن خطاب او را به حسیدر جنگ مدائن اساند  گفته

االصول، از محمد باقر  یف یافکح خود، الیعه در صحیمعروف شن محدث یھمچن
نه به او نگریستند و یجوانان مد  زد گرد بر عمر وارد شد،یدختر  یوقت«آورده است: 

ست صورتش را پوشاند و یعمر به او نگر یشد. وقت یھنگام ورود شھربانو مسجد نوران
ن، علی به او گفت: نه یر المؤمنیا مرا ناسزا گفت؟ امیبر ھرمز. عمر گفت: آ یگفت: وا

 یند تا آن مرد به جاکرا انتخاب  یمسلمان ر کن تا مرد به تو چیزی نگفت. او را مخیّ 
ن یء خود، او را بردارد. عمر او را مخیر کرد. شھربانو آمد و دستش را روی سر حسیف

ین ھست؟ گفت جھان شاه. امیر المومن ین به او گفت: اسمت چیر المؤمنیگذاشت. ام
 ین فرد روین زن بھتریا ن گفت: ای ابوعبدالله، یه. سپس به حسیگفت: نه شھربانو

بن  یا آمد. به علین از او به دنیبن حس یآورد. سپس عل یا میتو به دن ین را برایزم
. یرانیھاشم و رگی از عجم و ا یو بنھا  عرب گفتند. رگی از پسر دورگه می ÷نیحس
  ی علی بن حسین گفته است: درباره یه ابواسود وائلکت شده یروا

ـــــم ـــــ وهاش ـــــني كرس ـــــاً ب  وإن غالم
 

ــــرم مــــن نيطــــت عليــــه الــــتامئم   ٢ألك
 

 ».رسد یرام مکی ا ن درجهیه به باالترکاست  یان فارس و ھاشمیم یپسر«
  رده بود.ک کمکدر ازدواج با فاطمه  ÷یعمر قبل از آن، به پدرش عل

 که ھمچنان  کرد. ت نبوت شروع مییم را از اھل بیعمر فاروق دادن خمس و غنا
رده کن طور عمل یر ھمکز، ابوبین یرد و پس از وک ین طور عمل میز، ھمین ج امبریپ

ر درآمد حاصل از که ابوبکم یردکاشاره  کی فد ر به مسألهکھنگام بحث از ابوب بود. قبًال 
میان مسلمانان  مانده رایداد و باق یبه اھل بیت م یافکی  گرفت و به اندازه یرا م کفد

عمل ھا  آن ز، به روشین یمان و علرد. عثک می رفتاراینگونه  ز،یرد. عمر نک یم میتقس
 ٣ردند.ک

ه ابن کن بس یت ھمینسبت به اھل بس فاروقرام و احترام عمر کی ا درباره
رد کامر  ین بن علیعمر به حس«ند که گوید: ک ید نقل میبن سع ییحید از یالحد یاب

                                                 
 .١٩٢عمدة الطالب في انساب ابی طالب (تحت عنوان اوالد حسین)، ص - ١
 .٤و  ٣،ص ١٠. ناسخ التواریخ، ج٤٦٧، ص١األصول من الکافی، ج - ٢
 الحدید. . ابن ابی٣٣٢الدرة النجفیة، ص .١٠٧، ص٥ابن میثم، شرح نھج البالغه، ج - ٣
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د: یاز حسین پرساو ، عبدالله بن عمر را دید و ÷نیاید. حسیب ینزد وه برای کاری ک
عبدالله گفت: ایشان . روم نزد امیرالمؤمنین میگفت:  ؟ عبدالله بن عمریرو یجا مک

تو را از آمدن نزد  یزید و گفت: چه چین بازگشت و فردا عمر او را دیحس اند. مشغول
ه پسرت عبدالله اجازه نداد و من کآمدم  یرد؟ گفت: من داشتم نزد تو مکمن منع 

  .١»سرتان با ھم فرق دارد؟ یا موھای. آیبازگشتم. عمر گفت: تو نزد من مانند او ھست
بن  یگذاشت. عل ھاشم این چنین احترام می ی بنی ی ھمه حضرت عمر درباره
ادت یرده که گوید: عمر بن خطاب گفت: عکنقل  ین بن علیحسین از پدرش، حس

  ٢نافله است.ھا  آن دار بایھاشم، سنت و د یبن
ه عمر ھرگز به سخن کسی که به علی عیب و ایراد کاند  ردهکو صدوق نقل  یطوس

ای  کرد. دفعه داد و آن را تحمل نمی کرد، گوش نمی کرد و از او بدگویی می می وارد
 ؟یاسشن ین قبر را میا صاحب ایکسی در حضور عمر از علی بدگویی کرد. عمر گفت: آ

 ٣ای. ن قبر را آزردهیصاحب ا  ،یازاریاد مکن؛ چون اگر او را بی یکیرا جز به ن یعل

 :یها با و عت آنیعمر و بحضرت ت به یاهل ب ی هعشق و عالق 
داشتند و به  ست نبوت عشق و عالقه و احترامی دو طرفه با حضرت عمریاھل ب 

وارد  یشانایرادی به ا کردند یا عیب و صحبت می فاروقعمر ی کسانی که درباره
ه ک یسانکدادند، بلکه از  کردند، گوش نمی کردند یا به نحوی از او بدگویی می می
کردند. به امید خدا این موضوع به  و او را سرزنش می جستهردند، دوری ک ن مییچن

 طور مفصل خواھد آمد. 
نان نیز در باالتر از آن در مقابل احترام و ارزش نھادن حضرت عمر به اھل بیت، آ

نبوت را به او  یھا از ثمره یکینھادند تا جایی که  مقابل به او احترام و ارج می
کردند و  از او اطاعت می اند. را به عقدش در آورده م کلثوم بنت فاطمهو ااند  دهیبخش

کردند و  ن امر با او مشورت مییوفادار و گوش به فرمان و خیرخواھش بودند و به بھتر
ن خود یرا جانشھا  آن گرفتند و می یریاو را به وزھا  آن گرفته و یریبه وز راھا  آن او
جنگیدند و در خیرخواھی به  می یر پرچم ویکردند، و در ز رده و آنان این را قبول میک

                                                 
 .١١٠، ص٣الحدید، شرح نھج البالغه، ج ابن ابی -١
 .٣٤٥، ص٢طوسی، األمالی، نجف، ج -٢
 .١٥٤، ص٢. ابن شھر آشوب، مناقب، ھند، ج٣٢٤. صدوق، األمالی، ص٤٦، ص٢طوسی، األمالی، ج -٣
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ارزشمند و  یزھایکردند و تمام چ نمی یوتاھکھایش مطابق قرآن و سنت  او و خواسته
 کردند.  او می یخود را فدا یگرانبھا

  کارگزار خود در مصر،  ر،کب ه پس از قتل محمد بن ابیک یا طالب در نامه یبن اب یعل
ان حوادث اتفاق افتاده بعد یکند. پس از ب به این مطلب اعتراف می  به اصحابش نوشت،

ن او یه درگذشت عمر جانشک ی... ھنگام امور شد یر متولکابوب«د: یگو ی، مج امبریاز پ
سپس طبق عادت خود در  –١»میو گوش به فرمان او و خیرخواه او بود عیشد و ما مط

                                                 
دروغ پناه برده و در کتابش علیه ما خ است که به  -این برخالف تصور تمام منکران و تصور س -١

کند ـ او  کند و به آن اعتراف می ایم، اثبات می نویسد، آنچه ما گفته نویسد ـ در ردی که می رد می
توان از آن گریخت، را  کند که ما را تکذیب نموده، اما حقایقی ثابت و قطعی که نمی گمان می

گوید: اگر من پای منبر علی  که آوردیم، مینماید. پس از ذکر فضایل ابوبکر و عمر  تکذیب می
ی مفصل را در ثنا و تمجید ابوبکر و عمر خواند، به  و این خطبه  حاضر بودم ھنگامی که گریه کرد

گفتم: ای علی تنھا تو ما را گستاخ کردی که با ابوبکر و عمر مخالفت نموده و ما را وادار  او می
کردن با ابوبکر  از بیعت جو و اھل بیت رسول الله کردی از آنان عیب و ایراد گیریم؛ چون ت

ی شما را با کسانی که در آن  خودداری کردید و عمر را مجبور کردید که چوب بیاورد و خانه
در آن بود. به او گفته شد که دختر رسول  جھستند، بسوزاند. در حالی که دختر رسول الله 

نکه به زور تو را بیرون کرد. تو بعد از شش ماه و بعد گوید: و اگر ... تا ای در آن است. او می جالله

این به خاطر رفتار آنان ! از مرگ ھمسرت بیعت کردی، ھمسری که شبانه وی را دفن کردی؟
  نسبت به تو و فاطمه بود.

اینگونه است، چرا تو و اصحاب  جدانستی که جایگاه آن دو نزد رسول الله  پس ای علی، وقتی می  
ھا را به خاطر ارتکاب آن کار نقد  و ھمسرت این کار را انجام دادید و ما را وادار کردید که کار آن

سفیان که از تو به  به این ھم اکتفا نکردی تا خطاب به معاویه بن ابی -ای علی –کنیم؟ سپس 
بوبکر و عمر تو را ھمچون شتر پیاده، خاطر این اتفاق عیب و ایراد گرفت و اظھار داشت که ا

 بیرون کردند و تو با افتخار گفتی:

ـــــــــــيكم ـــــــــــول اهللا ف ـــــــــــب يل رس  وأوج
 

ــــــــــه غــــــــــداة غــــــــــدير خــــــــــم   واليت
 

 ».ی شما واجب کرده است والیت مرا در صبح غدیر خم درباره جرسول الله «
ھا را رأی دانسته و فقط محبت و  فقط رأی آن جکنی ای علی که رسول الله  پس چگونه ادعا می

ھا را محبت و دوستی دانسته است در حالی که ما، در تاریخ، مسائل زیادی را  دوستی آن
با او مخالفت کرده است. عمر بعد از جنگ بدر  جبینیم که عمر نظری داشته و رسول الله  می

گردن بزند و تو نیز، برادرت عقیل را عمویش عباس را جلوتر از ھمه  جمعتقد بود که رسول الله 
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ھا را رھا کرد.  مخالفت کرد و در مقابل دیه آن ججلوتر از ھمه گردن بزنی ولی رسول الله 

او را به زدن گردن ابوسفیان امر کند  جھمچنین عمر در روز فتح مکه معتقد بود که رسول الله 
 اش را پناھگاه قرار داد. امتناع کرد و او را آزاد گذاشت و خانه جاما رسول الله 
ھنگام مرگش گفت: قلم و کاغذی برایم بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد  جباآلخره پیامبر 

از من گمراه نشوید. عمر با او مخالفت کرد و گفت: کتاب خدا را داریم که در آن ھر چیزی یافت 
از این برخورد ناراحت شد و عمر را بیرون کرد و گفت:  جکافی است. پیامبرشود و برای ما  می

 گویی ای علی؟ ھا زیادند. پس چرا حقیقت را نمی برخیزید و ھمه برخاستند. امثال این مخالفت
تجاوز نکرده، اما  جاز امر رسول الله  جدانی، عمر در زمان حیات پیامبر  ای علی، فرض کن که می

این را به تو  جکند؟ آیا رسول خدا  تی که بعد از وفات وی از امرش سرپیچی نمیچگونه مطمئن ھس
 جرسول الله  ی خالد بن ولید میان ابوبکر و عمر اختالف افتاد، ی قضیه خبر داده است؟ وقتی درباره

(کتاب با کدام یک موافق بود؟ بدون شک علی خواھد گفت: لعن و نفرین خداوند بر دروغگو. 
 بیروت). ، چاپ۹۰، ۸۹، ۸۸ص ،خ –صاحب قناع س  ، اثرالمیزان يسنة فالشیعة وال

  خ باشد و خواه صافی باشد.-گویم: نفرین خدا بر دروغگویان خواه صاحب لقب س آری، من ھم می
ای، به نظرم  گوید: ای گدای دروغگوی جسور که بر تختی نشسته کند و می علی او را تکذیب می

دھی و شوھر دختر من و فاطمه؛  کسی نیستی، که عمر را دشنام میتو جز نوادگان ابن ملجم 
دھی، و  ام به من نسبت می ام و نکرده گویی و چیزی را که نگفته ، را ناسزا میجدختر پیامبر 

گویی که من تو را  ی و مینمائ کنی سپس ادعای دوستی و والیت مرا می فاروق و مرا تکذیب می
کر و عمر بیفتی. تو جز نوادگان ابن سبأ کسی نیستی، ھمان کسی ام که به جان ابوب گستاخ کرده

که از ترس رفتار و کردار و سخنانش که دقیقًا مثل سخنان و آرای توست، وجودش را انکار 
گاه نشوند. تو می می دانی که من ھمان  کنی تا رسوا نشوی و مردم از باطن و درون کثیفت آ

در دین فتنه و فساد به پا کند و مسلمانان را آشفته و  خواست کسی ھستم که ابن سبأ را چون می
اند، اینک تو در قرن چھاردھم  پیشینیان و قوم تو این را گفته  سرگردان نماید، کشتم و سوزاندم.

ھا قبل از تو به وجود و اعمال کثیفش اعتراف  کنی در حالی که ھمگی آن آیی و او را انکار می می
 غگویان و منکران!اند. لعنت خدا بر درو کرده

ُ ٱ۞�َّ ُ�ِبُّ ﴿ ِ  ۡ�َۡهرَ ٱ �َّ وٓءِ ٱب ُ ٱإِ�َّ َمن ُظلَِمۚ َوَ�َن  ۡلَقۡولِ ٱِمَن  لسُّ  .]١٤٨[النساء:  ﴾١٤٨َسِميًعا َعلِيًما �َّ
 چه کسی دروغگو است؟ تو یا صاحبت؟

ھای  بسیار خطبهپناه بر خدا اگر بد سرشتی و بد زبانی تو به بزرگ اھل بیت رسیده باشد و چه   
کنی. ما این  ھایی که تو علم به آن را انکار می کنی و چه بسیار عبارت علی که تو انکارش می

اید و بر  ھایی که خودتان جمع کرده ایم؛ کتاب ھای خودت و قومت آورده از کتاب ی علی را  خطبه
و » الغارات«این کتاب  اید. به ھمین خاطر آن تعلیق زده و چاپ کرده و آن را به دنیا عرضه کرده

ھای معروف شیعه بسیار کم یافت  ھایش، منبع مھم و مستند شیعه شده است. از کتاب سایر کتاب
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(مقدمة  واسطه از آن ذکر نکرده باشند. شود که ھنگام روایت کردن، مطلبی را با واسطه یا بی می

 ثقفی ص ع). ، اثرالغارات
شود. پس به فضل و لطف  ن مراجع شیعه محسوب میتری این بدین معناست که این کتاب از مھم

 شخدا و برخالف انتظار مخالفان اثبات کردیم که حضرت علی با حضرت ابوبکر و حضرت عمر 
بیعت کرده و به این بیعت وفادار مانده و خود به آن اعتراف کرده، و این پس از وفات حضرت 

گویند لعنت خدا بر  گویند؟ آیا نمی  چه میھای با انصاف  باشد پس انسان ابوبکر و حضرت عمر می
 دروغگویان باد؟

  عبدالله بن سبأ
انکار کردن عبدالله بن سبأ یھودی، دقیقًا مثل انکار یک حقیقت روشن ھمچون انکار وجود 
خورشید در وسط روز است. از میان متقدمان کسی یافت نشده که وجود او را انکار کرده باشد. 

به حقایق، علم بیشتری دارند: متقدمان یا متأخران؟ متأخرانی که از ترس، دانم که کدام یک  نمی
کنیم تا اثبات کنند یکی از  کنند. ما این قوم را به مبارزه دعوت می مؤسس و پدر خود را مخفی می

 متقدمان خودشان نه ما، وجود عبدالله بن سبأ را انکار کرده و او را وھمی و خیالی دانسته باشد؟ 
توانست رد بنویسد. ھنگامی  این دوست ما که مایل است بر ما رد بنویسد. ای کاش می به خصوص

خواستم بدانم که  ھا پیدا شده و بر ما رد نوشته، بسیار خوشحال شدم و می که شنیدم، کسی از آن
کنم اما  چرا بر من رد نوشته است؟ اگر راست بگوید من به اشتباه و خطا و قصور خودم اعتراف می

غیر صحیح خودشان یا منابع غیرمعتبر یا عبارات  ھای و کردم که آنچه علیه ما نوشته از کتابآرز
دانم. و حتی  ھای غلط نباشد. من خود را از اشتباه و خطا بری نمی منسوب و غیر صحیح یا برداشت

سخن گوید: از  کند و می طالب به امکان صدور خطا و اشتباه از خودش اعتراف می خود علی بن ابی
به األصول  يف يالکافحق و مشورت عادالنه خودداری نکنید چرا که من از اشتباه معصوم نیستم. (

. اگر احتمال خطا با خالفت و امامت منافات داشته باشد، ُخب )۱۳۶ص ،۱ج، أعیان الشیعة از نقل
از نظر  ترین و معتبرترین کتاب خطا برای امامان شما صورت گرفته است؛ چون خود ائمه در مقدس

 گوید؟). اند. پس در این صورت چه می شما به این امر اعتراف کرده
ھا و ناسزاھا و  ھا و دشنام گویی گویم که تمامی این بیھوده خداوند جھانیان را سپاس می

ھا، جز اطمینان و دلگرمی و اعتماد چیزی به من نیفزود؛ چون خداوند، خود، مرا در این  بدگویی
و یاران وی دفاع کنم و در حقیقت امور مخفی  جتا از اصحاب حضرت محمد کار موفق گردانیده 

ام تا نتوانند آن را انکار و یا تکذیب  ھای خودشان آورده و پنھان این قوم را آشکار کنم و از کتاب
  اند. ھا و محدثان و فقھاء و امامان خود را انکار کرده کنند؛ چون با انکار آن، کتاب

خودمان نه به نقل از ابن حجر عسقالنی و نه » الشیعة و السنة«ما، در کتاب شایان ذکر است که 
ایم که عبدالله بن سبأ یھودی بوده  از ذھبی و ابن حبان و ابن ماکوال و بخاری و... سخن نگفته

است، بلکه از کشی، امام خودشان در علم رجال و نوبختی در فرق و مورخ شیعی در الروضة 
ھای سه گانه، بارھا چاپ شده و شیعه، بارھا در  ایم. ھریک از این کتاب ردهالصفا این را ذکر ک
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ی عقال را نادان و گیج و  تواند که ھمه اند. سپس چگونه می تحقیقات خود از آن استفاده کرده

ی علما را احمق بداند و بگوید: این ابن سبأ کیست؟ و این قدرت عجیب را از کجا آورده  ھمه
بینیم و او را   را در مصر و گاھی در عراق و گاھی در بصره و گاھی در کوفه میاست؟ که گاھی او 

رود، و  یابیم و این قدرت را از کجا آورده که ھرجا بخواھد می ای حاضر و مطلع می در ھر حادثه
اند و چرا عثمان ھنگام شکایت ابوذر و عمار و  چرا مؤرخان اولیه در آوردن نام وی اھمال کرده

بودند و چرا کاری را که با  جھا اصحاب رسول الله  ن، از او شکایت نکرد در حالی که آنعبدالرحم
  شود؟ ھا کرد با این یھودی نکرد؟ و چرا در احادیث و شکایات او نامی از او برده نمی آن
آوری کرده و کسی که  این یھودی، پسر یک سیاه پوست عرِب اسیر که سخنان متناقض را جمع«

آورند، چیز عجیبی است و  کسانی وجود دارد که برای عثمان بن عفان عذر می فقط در تصور
کتاب الشیعة » (تر آنکه اصرار بر وجود خارجی او ھمراه با ذکر دالیل دروغین دارند. عجیب

 .)بیروت چاپ ۳۲، ۳۱والسنة فی المیزان ص
یا از کشی و  پرسی دانی؟ از ما می پرسی ای کسی که فقط خود را عاقل می از چه کسی می

 نوبختی خود؟
ای کسانی که حقیقت را به خواری تباه کردید و باطل را به خوبی یاری کردید و ای دروغگویان و 

کنید که با بیان کلمات دلربا و لطیف  آیا گمان می ورزید!  کسانی که بر دروغ گفتن اصرار می
بھت زده کنید. پس به این سخنان  ھا را توانید دیگران را فریب و حقایق را مخفی و کاشفان آن می

اند و  نگاھی بیندازید که چقدر گرایش به باطل و دروغ دارند؟ چقدر عقل را به مسخره گرفته
کنند دیگران را گمراه و منحرف کنند تا انسان فریب خورده یا فرد نادان یا کسی  دائمًا سعی می

بخورد. چه بسیارند این بیچارگان که به  که از اصل ماجرا و قضیه خبر ندارد، آن را بخواند و فریب
ای ندارد. اما چه کسی  اند که ھیچ اصل و اساس و برگ و دانه ی چیزھایی شکست خورده وسیله

گاھان به اصل ماجرا نجات دھد؟  می  تواند که شیعیان را از زور حق و قدرت آ
 گوید: سپس در جایی دیگر می 

ن سبأ غربال کردیم، دیدیم که این شخصیت در قرن ی اب ی قضیه ما شیعیان، تاریخ را درباره
 ). ۸۴، ۸۳ص چھارم ھجری ساخته شده است. (خالصه ای از آنچه که گفته است،

چگونه تاریخ را غربال کردید و حقایق را وارونه جلوه دادید و چشمانت بسته که به   گوئیم: می
 ر غفلت زده شده است؟بینی؟ و قلبت قفل شده و بر آن مھ ندرت حقیقت و راستی را می

دانی  نوشتم و تو می کردم و چنین چیزی را نمی اگر اینگونه نبود، من چنین سخنی را بیان نمی
گویید، برھان خود  که کسی از قبل از قرن چھاردھم ھجری نیست که کمکت کند. اگر راست می

 را بیاورید.
ھایی دارند که با آن  قلبکنی. آنان  تو در این گفته فقط از کسانی مثل خودت تقلید می

شنوند. و این ھمان تقلیدی  ھایی که با آن نمی بینند و گوش ھایی که با آن نمی فھمند و چشم نمی
کنیم و ھمانند تقلید یھودیان  است که تقلید کورکورانه نام دارد و ما آن را در اصول و فروع رد می
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د، آن را مذمت کرده است. خداوند از کنن و مسیحیانی است که بدون تحقیق از راھبان تبعیت می

ھا  کردند بلکه امور حالل را برای آن ھا را عبادت نمی آن به عبادت و تعّبد تعبیر کرده است. آن
کردند و  اند، عمل می کردند و بدون مجوز شرعی به آنچه به آن امر شده حرام و حرام را حالل می

 ).۵۰، ۴۹ص( دانستند. که خودشان نمی کردند در حالی ھا را عبادت می از روی تقلید آن
پس به این تناقض و تعارض بنگرید که ھمگی از لوازم دروغ و بھتان است که گاھی چیزی را 

 آورند. کند، سپس خودشان آن را می انکار می
 ال تنـــــه عـــــن خلـــــق وتـــــأتي مثلـــــه

 

 إذا فعلـــــت عظـــــیم كعـــــار علیـــــ 
 

دھی. اگر این کار را بکنی، گناه بس  جام میمردم را از کاری نھی مکن که خودت ھمان کار را ان«
  ».ایعظیمی مرتکب شده

گویند: این  کنند که قائل به عدم تحریف قرآن ھستند و می ھا این قول اھل سنت را انکار می آن
اعتقاد را به تقلید از گردآورندگان قرآن؛ یعنی، صدیق و فاروق و عثمان ذی النورین به دست 

ز سید حیدر و محمد جواد مغنیه و وردی و شیبی و طه حسین و بعضی از اند. شما نیز، ا آورده
ھا فرزندان این قرن ھستند. و به ھیچ دلیل و  ی این کنید درحالی که ھمه مستشرقان تقلید می

این  شدی، بگویی:  کردند، مجبور نمی اند. اگر استناد می برھانی جھت انکار آن استناد نکرده
ی قرن چھارم تو را به دروغ  ی ساخته شده است. چون کلمهشخصیت در قرن چھارم ھجر

یابی منبعی که ما  کند اگر اندکی تفکر کنی، در می اندازد و اندیشه و سخنت را ابلھانه می می
ایم، ھمان منبع مورد اعتماد و  ھای عبدالله بن سبأ یھودی را از آن ذکر کرده حکایات و داستان

از وی یعنی، قرن سوم ھجری به وجود آمده، و آن کتاب مشھور شیعه است که یک قرن قبل 
است که  -از علمای قرن سوم ھجری–اثر ابومحمد حسن بن موسی نوبختی فرق الشیعۀ نوبختی، 

  نوشته شده است. -مانند سیاھی دل منکران و زورگویان –در زیر آن با خط مشکی 
خصیت عبدالله بن سبأ به دالیل غیر دانم که استاد اسد حیدر چگونه توانسته برای انکار ش نمی

فایده که مبنی بر وھم و خیال است، مانند وھم و خیال وردی و شیبی و مغنیه و  کالمی و اقوال بی
افتد که کتابی در مورد تاریخ اسالم  گوید: بسیار کم اتفاق می طه حسین و دیگران، استناد کند. می

(و این  عبدالله بن سبأ در آن جایگاھی نداشته باشد.تر تاریخ شیعه) چاپ شود و  (یا به تعبیر صحیح
تا آنجا که  -ھایشان را پریشان کرده و باعث شده وجودش را انکار کنند). چیزی است که خواب

اکنون وقت آن رسیده که نگاھی به عقب بیندازیم تا حقیقت پیدایش این اسطوره را  -گوید: می
اند  اند یا تو و ھمعصرانت را رھا کرده ن آن را کشف نکردهیک از متقدمی دریابیم. ای استاد! چرا ھیچ

ھاست بر آن مھر  شویم که سال تا خسته شوید؟ به ھر حال متوجه عوامل این امور باطل می
 ).بیروت چاپ ،۴۵۶ص ۶ج،اإلمام الصادق والمذاھب األربعة ( اند. خاموشی زده

خواھد این مسأله را بیشتر از  اما او می اند، کنیم که چگونه و چطور آن را کشف کرده ما نگاه می
ی ابن سبأ از اموری  کند کسی که بگوید: قضیه گوید: اشتباه می آنچه ھست، ساده جلوه دھد و می

زیرا زمانه تغییر کرده و این امر از امور   ی آن ھستیم؛ است که در این عصر ناگزیر از بحث درباره
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ھای مھم چاپ  ھا را بیرون بیاوریم و در کتاب دهمدفون شده است و درست نیست که این دفن ش

گویند، از جمله امور نابود شده و  گوییم: این قضیه ھمان طور که خیال اندیشان می کنیم. ما می
کند و از جمله  روید و رشد می ای جدید از آن می فراموش شده نیست. بلکه در ھر زمان شاخه

کنند و ابزاری برای طعن و سرزنش  ن استناد میشود که شیعیان در عصر حاضر به آ منابعی می
 ).۴۵۷اإلمام الصادق والمذاھب األربعة ص( شود. علیه شیعه می

گویند از مسائل فراموش شده نیست بلکه  آری! این مسأله ھمان طور که خیال اندیشان می
ھایی  بنیانھا و  ی تاریخ تشیع و اصول اعتقادی آن ی جدیدی است که ھنگام بحث درباره شاخه

شود. چون این حقیقت ثابتی است که گذشت ایام  که مذھبشان بر آن استوار است، آشکار می
ھا زیاد و صدای انکارھای بدون دلیل بلند شوند و ھر  کند ھرچه دروغ تغییری در آن ایجاد نمی

ای است برای کشف اصول و اساس شیعه و مؤسسان و  چقدر زمان بگذرد؛ چون این امر وسیله
 اند.  بانیان آن و کسانی که تورھایشان را جھت شکار امت اسالمی گسترانده

  گوید: سپس بعد از سیاه کردن شش صفحه می
ی ابن سبأ در دل بسیاری از مستشرقان و دیگران جا باز کرد. پس با توجه خاصی به آن  مسأله

تکرار کردند که مؤمن در  ی وی گفتند و آن قدر آن را پرداختند و سخنان زیبا و دلنشینی درباره
اإلمام الصادق ( کند. گویی که این امر از حقایقی است که قابل شک نیست. صحت آن شک می

 ).۴۶۳والمذاھب األربعة ص
خواھد بنایش را بر شن و ماسه  آری، این قضیه از حقایقی است که قابل شک نیست، ولی او می

گوید: چه بسا  ماند. پس از سخنان طوالنی می بنا کند و معلوم است که چنین بنایی پابرجا نمی
تصور شود که این قضیه نظر به مشھور بودن و انتشارش، منبع معتبر و قابل اعتمادی در تعدادی 

ھای تاریخ و ادبیات داشته باشد، ولی این طور نیست و ھیچ منبعی ندارد که بتوان بدان  از کتاب

اإلمام الصادق ( مسأله را بیان خواھیم کرد.استناد نمود؛ ھمان طور که به امید خدا این 
 ). ۴۶۴والمذاھب األربعة ص

ھا را رھا کن و حقیقت را بیان  آید جز اینکه بگوییم ای استاد، تمام این کاری از دستمان بر نمی
کند و  ی دیگر را تباه می کند تا اینکه چھار صفحه رود و در فضا پرواز می کن. سپس به ھوا می

دانیم و بر منابعی که نویسندگان از آن  خود را ملزم به بیان منبع این داستان مینویسد: ما  می
گاه ھستیم؛  استفاده کرده خواھند در صحت این داستان شک  چون بعضی از نویسندگان می اند، آ

کنند که روایات متعدد و متواتر از  توانند به صراحت بگویند چون گمان می ھا نمی کنند،اما آن
شود و  تمد در این باره وجود دارند. این امری است که باعث مطرح نشدن آن میمؤرخان مع

 ). ۴۶۸اإلمام الصادق والمذاھب األربعة ص( کند. نفی می ھای آن را  مبالغه
آورد (عمدًا این صفحات و این ارقام را بیان کردیم  ی کاملی را می سپس بعد از یک مقدمه، صفحه
تواند ابتدا  گویند: انسان ضعیف و دروغگو نمی ود. روانشناسان میتا روان این گوینده شناخته ش

گاه است. از  به سراغ مقصود و ھدف برود؛ چون او از ضعف و دروغی که می کوشد پنھانش کند، آ
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تواند با این  پیچد تا اوًال به خودش اطمینان دھد که می این رو برای کتمان آن به راست و چپ می

این ضعف را دور کند، اما انسان قوی و راستگو نیازی به این ندارد و  ،پیچیدن و دوردادن
گوید:  و می رود) مستقیمًا و بدون تردید و بدون توجه به راست و چپ به سراغ مقصود و ھدف می

(خوب به این عبارت دقت  آری! منبع نخست در این باره که کسی قبل از او مطرح نکرده باشد
ود است و منظور اصلی ما ھمین است، و باید دقت شود که چگونه شود؛ چون ھمین عبارت مقص

 ۳۱۰دھد) ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفای سال   زند و لجاجت به خرج می حرف زور می
ھجری و صاحب تفسیر طبری و مؤلف تاریخ األمم و الملوک معروف به تاریخ طبری است. این، 

آوری کرده خته و تمام اخبار عبدالله بن سبأ را جمعتنھا منبعی است که به این داستان پردا
و  ۸۰۸و ابن خلدون متوفای سال  ۷۷۴و ابن کثیر متوفای سال  ۶۳۰است. ابن اثیر متوفای سال 

 ).۴۶۹ص( اند. سایرین از ابن جریر نقل کرده
که از خواھد که رنج بررسی و نقد ثقه بودن و عدالت طبری و کسانی را  بعد از این استاد اسد می

تحمل کند که در بیست و چھار صفحه از کتابش آورده است و این جدای از   اند، او نقل کرده
 ای است که ضایع کرده بود. ی مقدمه چھارده صفحه

 ی هصفح (نگا: گوئیم: ای کسی که راه استقامت و تدّبر و نقد را در پیش گرفته ای ما به او می
ایم و تو را  برد) ما تو را مجبور به این سختی نکرده ایان میکه آنجا بحث را به پکتاب از این  ۴۹۲

داد  اگر این استاد انصاف به خرج می[کنیم نیاز می ھای رجال و اسناد بی از رنج نگریستن به کتاب
رفت؛ چون مذھبش  کرد، قطعًا سه چھارم مذھبش برباد می ھای رجال نگاه می و خوب به کتاب

ھا و اوھام و افکار غلط بنا شده و تنھا دروغگویانی  ھا و داستان افسانهھا و  ی اسطوره فقط بر پایه
ھا را نقل  اند، آن ھا شکایت و گله کرده شان و صالحان و سروران اھل بیت از آن که امامان

کند: بنان بر  اند. اینک به یک روایت از ائمه نگاه کن که کشی از ابوالحسن، امام رضا نقل می کرده
بست و خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و مغیره بن سعید بر  دروغ می ÷علی بن حسین

بست و خداوند گرمای آھن را به او چشاند. محمد بن بشیر بر ابوالحسن،  دروغ می÷ ابوجعفر
دروغ ÷ بست و خدا گرمای آھن را به او چشاند. ابوالخطاب بر ابوعبدالله امام موسی دروغ می

بست، محمد بن فرات بود.  را به او چشاند. کسی که بر من دروغ میبست و خدا گرمای آھن  می
(رجال  ابویحیی گوید: محمد بن فرات از نویسندگانی بود که ابراھیم بن شکله او را به قتل رساند

خ و  -به آقای نقاب دار س ایم، آنچه قبًال  . ما راه را بر تو آسان کردهکربالء)] چاپ ۲۵۶الکشی ص
کنیم از طبری و غیر طبری مثل  ما وقتی چیزی را نقل می کنیم؛  یم، تکرارمیا ھمراھانش گفته

نوبختی نیز، از طبری نقل   کنیم و قطعاً  کنیم بلکه از نوبختی نقل می ابن اثیر و ابن کثیر نقل نمی
توانند او را متھم کنند که از طبری نقل کرده است؛ چون  نکرده و ھیچکدام از شیعیان نیز، نمی

بختی پیش از طبری نباشد، قطعًا از او متأخر نیست و نوبختی معاصر ثابت بن قره متوفای اگر نو
)، و او محور و منبع نجف چاپ ۱۴وبختی صن ، اثرمقدمة فرق الشیعةباشد (  ھجری می ۲۸۸سال 
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سپس از رجال دان شیعی متعصب که  باشد.   ی فرق و مذاھب می   ھای شیعه در زمینه تمام کتاب

کند؛ یعنی، از کشی معاصر ابن فولدیه، متوفای سال  دھد و مخالفان را لعن و نفرین می یدشنام م
ھا در علم الرجال به حساب  ترین و نخستین کتاب کنیم. کتاب وی از مھم ھجری نقل می ۳۶۹

مقدمة رجال ( ای است که در این کتاب به آن استناد شده است. آید و از اصول چھار گانه می
 ). ۴الکشی ص

الحدید در شرح نھج البالغه و حلی در  طوسی ملقب به شیخ الطایفه در رجال خود و ابن ابی
ی خود و قمی در تحفة األحباب و خوانساری در روضات الجنات و مامقانی در تنقیح المقال  خالصه

 و مرزه در ناسخ التواریخ و تستری در قاموس الرجال و عباس قمی در الکنی و األلقاب و بسیاری
اند. پس چرا این استاد خود را  شان از غیر طبری نقل کرده اند و ھمه ی ابن سبأ را آورده دیگر قضیه

  خسته کرده است؟ چرا خود را مجبور به نقد و بررسی طبری و عقیده و سند او کرده است؟
خبر  از آن سکنیم؛ زمانی که علی مرتضی  کار این استاد و ھمراھان وی را در این زمان راحت می

تر از حقیقت و ھیچ چیزی  زمانی بعد از من خواھد آمد که ھیچ چیزی مخفی«گوید:  داده و می
 ). دار الکتاب بیروت چاپ ۸۲نھج البالغة ص( »آشکارتر از باطل نخواھد بود.

گوییم: قبل از اینکه طبری در تاریخش  آری، برای اینکه کار شما و دیگران را راحت کنیم، می
لله بن سبأ بحث کند، ابواسحاق ابراھیم بن محمد ثقفی کوفی شیعی متعصب در ی عبدا درباره

خود آورده است. ھمان کسی که بیش از پنجاه کتاب برای ترویج مذھب و »الغارات«کتاب 
و ابن ابی الحدید و   رود، ترین منابع شیعه به شمار می مسلکش تألیف کرده و این کتاب از مھم

و نوری و قمی و شیرازی و خوئی و مرزه محمد تقی مقاماتی و حلی و مجلسی و حر عاملی 
). در این کتابش آورده که مقدمة الغارات ص خط (نگا: اند. دیگران از او روایت نقل کرده

عبدالرحمن بن جندب از پدرش، جندب نقل کرده که گوید: عمرو بن حمد و حجر بن عدی و 
ی قاتالن امام شھید، حضرت عثمان بن  شان از زمره (ھمه حبة العوفی و حارث و عبدالله بن سبأ

وارد شدند در حالی که حضرت علی  ÷بودند) بعد از فتح مصر بر حضرت علیس عفان
ی ابوبکر و عمر چیست؟ گفت: فرصت گیر  اندوھگین بود و به او گفتند: بگو نظرت درباره

فرستم و در  ای برای شما می ن نامهاند. م اید؟ مصر فتح شده و شیعیان من آنجا کشته شده آورده
اید، حفظ کنید و آن را  خواھم حقی را که از من ضایع کرده دھم و از شما می آن، جواب شما را می

انجمن  چاپ ۱ج ۳۰۳، ۳۰۲ثقفی ص ، اثرالغارات( برای شیعیان من بخوانید و یاریگر حق باشید.
 ).آثار ملی إیران

آوری و تألیف  ھجری جمع ۳۰۰ریخ خود را بعد از سال آنچه معروف است این است که طبری تا
ھجری  ۲۸۳ھجری تألیف کرده و وفات وی سال  ۲۵۰کرد، اما ثقفی این کتابش را حدود سال 

ی شیعه بودن و محکم بودن روایات وی  ی متعصب مشھور بود که شیعه درباره بود. او یک شیعه
گاھی بیشتر به  ھای متعددی دارند. داستان ھای رجال شیعه یا به  شرح حالش در کتاب(برای آ
 ی این کتاب مراجعه کنید). مقدمه
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ی آن، محقق و محدث مشھور و شیعی معاصر است و  پس، این کتاب، کتاب شماست و نویسنده

 ی شیعی است و ناشر آن نیز، گروھی از شیعیان ھستند. چاپخانه نیز، یک چاپخانه
توان گفت اولین و تنھاترین منبع در این  وجود دارد و میآیا بعد از این نیازی به رّد این قضیه 

این گناھی است که در شھر شما «گوید:  باره، کتاب ابوجعفر طبری است؟ به قول شاعر که می
 باشند.  اگر این گناه باشد، مرتکبان آن از شھر شما می». کنند نیز، می

ھا ننگ است که بانی و  معتقدند برای آندر خاتمه، به این استادان غیرتمند و مغرور شیعه که 
دھم آیا وجود  گوییم: شما را به خدا سوگند می می  مؤسس مذھبشان عبدالله بن سبأ یھودی باشد،

مراجعه » الشیعة و السنة«(جھت اطالع بیشتر به کتاب ما کنید؟ وی را از روی تقیه انکار نمی
ژوھشگر کافی باشد و تشنه را سیراب و بیمار ی آنچه که برای پ شود؛ چون در این کتاب به اندازه

از ترس اینکه مبادا  ای بر آن نوشته نشده است) به لطف خدا ردیه ورا درمان کند، آمده است 
ی خودتان ھر کسی آن  رسوا شوید و حقیقت آشکار شود؟ چون شما بر دینی ھستید که به گفته

خدا او را خوار و ذلیل   ا منتشر کند،گرداند و ھرکس آن ر را پنھان کند خدا او را عزیز می
امام –). و به امام محمد باقریرانا چاپ ،۲۲۲ص ،۲ج ،باب التقیة ،الکافی فی األصول( گرداند. می

پس چگونه جسورانه [ دھید که گفت: تقیه در ھر ضرورتی وجود دارد. نسبت می –معصوم پنجم
ای که عقل و  گوید: تقیه و می دھد ر میحاکم قراخود را » الشیعة و السنة فی المیزان«در کتاب 

نقل بر آن داللت کند از جمله امور بدیھی است که نیاز به شرح و توضیح ندارد. کدام عقل به 
گوید: جلوتر برو و خود را در مقابل این گرگ قرار بده  انسانی که گرگی درنده در مقابلش است می

مانند این عمل نیست؟ آیا  ،تقیه ھا بدون کار آنآیا  رد؟که ھیچ سالحی ھمراه ندا یدر حال
ات را بدون در نظر گرفتن شرافت و کرامت انسانی  خود و خانواده :گویند ھا می بینی که آن نمی

 ). ۴۳که شریعت و عرف برای انسان در نظر گرفته است، قربانی کن؟ (ص
کنند، اگر انصاف  خاطر تقیه سرزنش میه شیعه را ب که ھمچنین این فرد پاکستانی و امثال وی،

از دست ظلم و جورھای زمانه و بعضی حکام اسالمی به تقیه  ،دانند که ائمه نیز ، می داشته باشند
اند و  خاطر ظلمشان سرزنش نکردهه ھا را ب چگونه این کار را انجام داده و آن امااند.  پناه آورده

اند. این فرد پاکستانی  دست کشیده آرزوھا و امیال خوداز در مقابل  و ھا رقصیده  مدام به ساز آن
اند و  کردهظلم ھا  آن خلفای جالد بهبخورند تا زمانی که  تأسفاین امر برای  توانند و امثال او نمی

روحشان  اماکنند  این در حالی است که ھمگی در قرن بیستم، قرن آزادی و مساوات زندگی می
ترین چیز ھر قومی ھمراه وی محشور  کند. (دوست داشتنی سیر می و نادانی در قرن گمراھی

جا که در کتاب  آن شود) خداوند دوست مرحوم ما، شیخ محمد رضا مظفر را بیامرزد، می
که امیدواریم تمام مسلمانان در نقاط مختلف زمین آن را بخوانند - »مامیةعقائد اإل«ارزشمندش 

ما ابزاری جھت  ی هتقیی  هدگوید: عقی می -عقاید و مبانی و اخالص دینی شیعه را بشناسند تا
 مگر اینکهکند  ھا را سیراب نمی سرزنش و نفرت از امامیه شده است. گویی که ھیچ چیزی آن

در است  کافی تا این عقیده را در آن عصرھایی ریشه کن کنند کهشمشیرھای خود را آخته کرده 
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ت پسند و یرضا یا رهیه سکامور شد  یو عمر متول –ند ک یمبالغه م یو یمدح و ثنا
  ١داشت. کمبار یتیشخص

 یوتاھک یحت ویدن و اطاعت و نصیم و از شنیردکر نیعت با او تأخیما، در ب
ش موفق و در یارھاکبود و در  کتش مباریو شخص کپااش  رهیچون س  م،یردکن

 روز بود.یش پیھا خواسته
طالب گفت:  یبن اب یه علکشیعه در امالی خود آورده  ی هفیخ الطای، شیطوس 

دار و یعت پاین بیردم بر سر اکعت یز، با عمر بیمن ن  ردید،کعت یشما ب که ھمچنان«
قرار داد و مرا در جایی قرار شش نفر شته شد مرا ششمیِن که ک یو زمانفادار ماندم 

 ٢».داد که خدا مرا در آنجا قرار داده بود
رد و ھر آنچه او امر کرد و از او اطاعت کعت یبا حضرت عمر ب یپس حضرت عل

ای شد که حضرت عمر برای  رد و خیرخواه او بود و جزو کمیتهک یاطاعت م  رد،ک یم
حضرت  یر و مشاور و قاضیلی وزانتخاب خلیفه از میان آن تعیین کرده بود. حضرت ع

م در موارد متعددی حضرت عمر با او مشورت یردکان یه بکعمر بود و ھمان طور 
ه ک یرد به طورک می عمل یان نظر مشاورانش به نظر حضرت علیرد و از مک می

 د:یگو ی، مؤرخ شیعی میعقوبی

                                                                                                                        
و پس  یان و عباسیانتوسط دشمنان اھل بیت (امو تااین فرد شیعه است  این عصرھا گفته شود:

 ). ۴۵-۴۶) کشته شود. (صاز آنان عثمانیان
تابع یا متبوع؟ امام معصوم یا مقتدی   گویند، یک راست می دانستم که کدام ای کاش می

 ) .۲ج (الکافی فی االصول، باب تقیه، »داند صاحب آن بھتر می«و   گناھکار؟
داشته و عقاید و افکارش پیوسته نزد شیعه بوده ماند که ابن سبأ وجود  آیا در اینجا شکی باقی می

کنند. خداوند ھدایت کننده به  کنند و بدان معتقد و پایبندند و بدان عمل می ھا را حفظ می که آن
 .]ای کنیم ی عبدالله بن سبأ به طور مختصر اشاره راه راست است. ما خواستیم که درباره

 اند به معنای سرشت است. است. بعضی گفته نفس به معنای هنقیب ٣٠٧، ص١ثقفی ،الغارات، ج -١
ھمان  »ھایش پیروز و موفق است مردی پاک سرش که در تالش«یعنی  »میمون النقیبة رجل«

ھایش  باشد، در تالش میمون األمر اگر کسی: گوید ابن سکیت گوید. فریقیاابن منظور  طور که
باشد، در کارھایش موفق و پیروز  میمون المشورة در صورتی که: گوید ثعلبموفق و پیروز است. 

بود؛ یعنی انسانی موفق و کوشا  میمون النقیبة او: آمده است حدیث مجدی بن عمرو است. در
 ).٧٦٨ص ١فریقی جامنظور  ، اثر ابن(لسان العرب رسید. ھایش می بود و به خواسته

 .١٢١، ص٢طوسی، االمالی، نجف، ج -٢
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  رد،کمشورت  ج از اصحاب رسول الله یوفه با بعضک یھا نیی زم عمر درباره«
رد، علی گفت: کمشورت  ین. عمر با علکم یان ما تقسیگفتند: آن را مھا  آن از یبعض

 یباق یزید، چیآ یاز ما م  ه بعدک یسک یبرا ینکم یان ما تقسیاگر امروز آن را م
بگذار تا در آن کار کنند  یباق یرا در دست صاحبان اراضھا  آن اما به نظر من  ماند، ینم

افراد بعد از ما. عمر گفت: خداوند تو را توفیق داد، این  یما باشد و ھم برا یکه ھم برا
  ١».رأی درست است

 کیدر  یوجود دارد که حضرت عل یادی در مسائل قضائیز یھا تین روایھمچن
را  یگر بودند، اما عمر فاروق قضاوت و نظر حضرت علیر اصحاب در طرف دیطرف و سا

در زمان  یه علک ییھا قضاوت«را تحت عنوان  یمستقل د بابیخ مفیداد. ش می حیترج
را آورده که حضرت عمر به  یادیز یھا آورده و زیر آن قضاوت» امارت عمر انجام داد

 رده است، از جمله:کعمل  بیقضاوت حضرت عل
رد. ک یم به سنگسار وکرده بود، نزد عمر آوردند و عمر حکه زنا کرا  یا زن حامله

ن؛ چون خداوند کدا یمش است، پکه در شک ینیجن یبرا یگفت: راھ یبه و ÷یعل

ۡخَرىٰۚ ﴿ :دیفرما یمتعال م
ُ
ٞ وِۡزَر أ عمر گفت: زنده نمانم  .]١٦٤[األنعام:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرة

م؟ ینکار کبا این زن چ اگر معضل و مشکلی پیش آید و ابوالحسن نباشد. سپس گفت: 
گفت: از سنگسار این زن دست نگه دار تا بچه متولد شود. اگر بچه متولد شد و  یعل
رد، حد را بر مادرش اجرا کن. پس عمر یفالت بچه را به عھده بگکه کدا کردی یپ یسک

  ٣ ٢رد.کم ک، حین قضاوت علیبه ا
فرا خواند.  ردند، ک یه مردان کنار او صحبت مکرا  یعمر زن گوید: ھمچنین مفید می

                                                 
 .١٥٢و  ١٥١ص، ٢تاریخ یعقوبی، ج - ١
 . ١٠٩اإلرشاد ،ص - ٢
ھای شیعه است؛ زیرا مشابه ھمین واقعه در زمان  رسد این روایت از دروغ خیلی واضح به نظر می - ٣

اتفاق افتاده بود (داستان غامدیه که مرتکب زنا شده بود) و رسول الله در  جرسول گرامی اسالم 
خبر باشد و در  ی مشھور بی اروق از آن واقعهمورد او ھمین فیصله را کردند. امکان ندارد عمر ف

 این مسأله به کسی مراجعه کرده و یا از فردی نظری خواسته باشد.
 ای را متوجه نشود. تر از این بوده که موضوع ساده خود باھوش سو عمر

بیفزایند؛ اما خوشبختانه فضل  سھای بر علم و فضل علی اند با جعل چنین دروغ روافض خواسته
 شود. [مصحح] روایات صحیح نیز ثابت شده است و نیازی به این اباطیل محسوس نمیاو در 
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رون رفت و ید و ھمراه آن مردان بیی عمر نزد آن زن رفت، او ترس ه فرستادهک یھنگام
سقط شد و مرد. سپس این خبر را به عمر دادند. اش  ن افتاد و بچهیُسر خورد و بر زم

 یا شد. ھمگیجوھا  آن ن مسأله را ازیم اکرد و حکرا جمع  ج عمر اصحاب رسول الله
ر یست. امیچ گناھی بر تو نین باره ھیم و در اینیب یر در تو نمیگفتند: ما جز خ

گفت: عمر به او گفت: نظر تو  ینشسته بود و در این باره سخن نم÷ ین علیالمؤمن
دم آنچه گفتند. عمر گفت: نظر تو یست ای ابوالحسن؟ حضرت علی گفت: شنیچ
ه نظرت را کدھم  یدم آنچه گفتند. عمر گفت: تو را قسم میست؟ علی گفت: شنیچ

دھند و  بت مییکنند و فر د مییار تمجین قوم تو را بسیگفت: ا بگویی. حضرت علی
در اثر اشتباه تو بوده  کودکی توست؛ چون قتل  ه بر عاقلهیکنند، د  اینان اشتباه می

ی اینان خیرخواه من بودی. به خدا باید  است. عمر گفت: قسم به خدا، تو از میان ھمه
  ١ار را انجام داد.کن یا ی. علاجرا کنی یعد یه را بر بنید

ه شش ماھه کرا نزد عمر آوردند  یه زنکت شده یونس از حسن رواین از یھمچن
به او گفت:  ÷نیر المؤمنیند. امکا آورده بود. عمر خواست او را سنگسار یبچه به دن

 د:یفرما ین؛ چون خداوند مک، پس این کار را بینک یتاب خدا دشمنکبا  یخواھ یاگر م

 ۡلَ�ٰلَِ�ُٰت ٱ۞وَ ﴿ د:یفرما یگر میی دیدر جا .]١٥[األحقاف:  ﴾ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿
ن يُتِمَّ 

َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
ۚ ٱيُۡرِضۡعَن أ زن  یپس وقت .]٢٣٣[البقرة:  ﴾لرََّضاَعَة

ماه باشد، پس دوران  یو شیردھی س یشیرده دو سال را تمام کرد و دوران باردار
ن یرد و به آن حکم نمود و صحابه و تابعکباشد. عمر آن زن را رھا  بارداری شش ماه می

 ٢اند. ردهکز، به آن عمل یتا زمان حال ن
ھای  آبشھادت دادند که وی را در میان بعضی ھمچنین چند نفر شاھد علیه زنی 

که با مردی نزدیکی کرده و آن مرد شوھرش نبود. عمر به سنگسار زن اند  عرب دیده
گناھم.  دانی که من بی دستور داد و آن زن شوھر داشت. زن گفت: خدایا! خودت می

گفت: این  ÷دانی. امیرالمؤمنین عمر خشمگین شد و گفت: تو گواھان را ناعادل می
شاید عذری داشته باشد. زن آورده شد و از وی پرسیده زن را بیاورید و از وی بپرسید 

شد که جریان را تعریف کند. زن گفت: شوھرم شتری داشت. به دنبال شتر شوھرم 

                                                 
 .١١٠اإلرشاد، ص - ١
 ھمان. - ٢
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رفتم. شتر شوھرم شیر نداشت. شریک ما نیز بیرون آمد و شترش شیر داشت. آب من 
او خوداری  تمام شد و از وی خواستم که کمی شیر به من بدھد تا تشنگی ام رفع شود.

کرد که شیر به من بدھد مگر به شرطی که خودم را در اختیارش بگذارم. من از این 
کار امتناع کردم. در این ھنگام که سعی کردم خودم را نجات دھم، او به زور با من 

 َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�مَ  ۡضُطرَّ ٱَ�َمِن ﴿ گفت: الله اکبر ÷نزدیکی کرد. امیرالمؤمنین
  ١وقتی عمر این را شنید، زن را آزاد کرد. .]١٧٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيهِ� 

رد و ھر آنچه کعمل  ÷یا به قضاوت حضرت علین قضایا یحضرت عمر در تمام
از  یگفت: عل یعه، میش یھا تیرد؛ چون حضرت عمر طبق رواک یگفت، اجرا م یم

گاه ھمه   ٢است.تر  ی ما در قضاوت آ
ه کتوان گفت  ین میا بعد از ایبود. آ یو یھا و مشورت یحضرت عل یھا قضاوتھا  این

بوده است؟ تا جایی که گفته شود: علی  یا نهیکھا  آن انیا میبا عمر مخالفت کرده  یعل
ت و یبه وال یه شخصکرد کتوان تصور  یا میآ ردند.کعت نیو خویشاوندانش با عمر ب

قاطع خود  یند و رأکالت مھم با او مشورت کند اما در مسائل و مشکاقرار ن یسکخالفت 
 عمل شود؟ و میان مردم قضاوت کند و قضاوتش اجرا شود؟  یو یند و به رأکرا اعالم 

ِر داماد خود و جانشین یو مشاور و وز یحضرت علی تنھا قاضاینکه  باالتر از آن،
بس، بلکه در ، نبود و سعمر فاروقی مسلمانان،  فهیر مؤمنان و خلیو ام ج رسول الله

 حضرت عمر او یھجر ۱۵بود. در سال ز، نائب حضرت عمر یو دولتی ن یومتکامور ح
 کمکن از حضرت عمر یحمله به فلسط یرا جانشین خود کرد؛ آنگاه که اھل شام برا

رد و گفت: تو خودت کاو را منع  یحضرت عل  رد،کخواستند و او با اصحاب مشورت 
است. حضرت عمر گفت: من پیش از مرگ  رون نرو، چون دشمن تو سگ صفتیب

اگر شما عباس بن  روم؛ چون  عباس بن عبدالمطلب به رویارویی با دشمن می
ی  هه عشق و عالقکد یرد ـ بنگریگ یشر دامن شما را م د، یعبدالمطلب را از دست بدھ

پس حضرت  ـ ٣امبر چگونه بوده استیپ یعمو  ت و به خصوصیعمر فاروق به اھل ب

                                                 
 .٣١٢ھمان، ص - ١
 .٢٥٦، ص١طوسی، االمالی، نجف، ج - ٢
 .٣٧٠، ص٢ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، ج - ٣
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  ١نه شد.یدر مد ین ویجانش÷ یبه طرف شام رفت و حضرت عل عمر شخصاً 
تخت یومت و پاکرا سه بار در ح یمرتض ی، علسه فاروقکاند  ردهکان یمورخان ب

ه خودش به جنگ ک یھنگام یھجر ۱۴بار در سال  کیرد: کخود  نیمسلمانان، جانش
و بار  ٢رفته بود.ه به جنگ با روم ک یوقت یھجر ۱۵بار در سال  کیعراق رفته بود، 

مردم ه ک یل، ھنگامین دلیبه ھم٣.یھجر ۱۷له در سال یسوم ھنگام خروج به طرف أ
 ر شما باشم تایه من وزکنند، گفت: بھتر است کعت یب یخواستند با حضرت عل یم

ق و یر صدکحضرت علی به وزارت خودش در دوران خالفت ابوب ٤ر شما باشم.یاماینکه 
ش و یھا ل او و فرزندان و نوهین دلیره دارد. به ھمعمر فاورق اشا به خصوص 

ز و ینکه و یمت و ھدیدند و از او غنیر پرچم حضرت عمر جنگیدر ز یاش، ھمگ خانواده
ر یدن در زیتوان جنگ یردند. اگر خالفت حضرت عمر حق نباشد، چگونه مکر قبول یاس

ز نبود. تمام یجاھا  آن و استفاده از ران اویزان و اسینکد، و قبول یامرا جھاد ن یپرچم و
بیان کردیم. روافض ھای  کتاب ازثابت شده ھمان طور که قبًال آن را  این مسائل 

ر پرچم عمر ی، زج ی رسول الله ، نوهیحسن بن عل اند: ردهکت یعه روایش که ھمچنان
به  هک یرکاو در لش یھا ییی راھنما هیو در سا ید و در دوران خالفت ویفاروق جنگ
 یند: در اصفھان مسجدیگو یرده است. آنان مکجھاد  ران فرستاده شد، یجنگ با ا

ه کده شده است ین اسم نامین دلیل به این) بود. به ایمعروف به لسان األرض (زبان زم
ن یجنگ و جھاد در راه خدا و فتح ا یدر زمان عمر بن خطاب برا یوقتی حسن مجتب

سخن  یبا واینجا  ن درین مسجد، فرود آمدند و زمیبه اصفھان رفت، در ا ھا  نیسرزم
زیرا با حضرت حسن  اند؛ دهین را لسان األرض نامین قسمت از زمیگفت. از این رو ا

  ٥رده است.کصحبت 
 ایم. ی صدق و راستی مطالبی است که گفته نشان دھندهھا  این ی ھمه

ارا داللت بر عشق کآش هکان برسانم یبه پا ین بحث را با نمادیم اخواھ یدر پایان م
ن یدارد. آن نماد، ا -نیھم اجمعیرضوان الله عل-ت به فاروق اعظم یی اھل ب و عالقه

                                                 
 ھمان. -١
 . ١٥٩و  ٨٣، ص٤. طبری، بیروت، ج٥٥ و ٣٥، ص٧ابن کثیر، البدایة و النھایة، بیروت، ج -٢
 طبری. -٣
 .١٣٦نھج البالغه (تحقیق صبحی)،  -٤
 . ٣٩٠عباس قمی، تتمة المنتھی، ایران، ص -٥
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ت به خاطر محبت و دوستی نسبت به حضرت عمر و خوش آمدن از یه اھل بکاست 
و خدمات  یشانم اخالقی ایعظ یھا ارزشمند و ارزش یارھاکاز  یتش و قدردانیشخص

م و خویشاوندی و کمانه و محیرده و اقرار به روابط صمکم ه به اسالک ییگرانبھا
  اند. عمر، نام نھاده ه با اھل بیت داشته است، فرزندانشان را به نام فاروق یا کدامادی 

ه بر اساس کاست  یامام اول معصوم  د،یه فرزندش را عمر نامک یسکن ینخست
ر که ابوبک یرکعه بیدختر رب ،بیه از ام حبکند. او پسرش را ک یاعتقاد شیعه اشتباه نم

و  یو مجلس یعقوبید و یمف که ھمچنانده بود، عمر نام نھاد. یبه او بخش سقیصد
ر یان فرزندان امیب«د در باب یمف اند. و صاحب الفصول این را اظھار داشته یاصفھان
نفر پسر و  ۲۷ن یر المؤمنید: فرزندان امیگو یم» ھا آن یھا ن و تعداد و نامیالمؤمن

دوقلو ھا  این یه ھر دوکه، یرق -۷عمر  -۶ن ... یحس -۲حسن  -۱دختر بودند: 
  ١عه بوده است.یب دختر ربیبودند و مادرشان ام حب

 یکودکدر ه کن و محسن یپسر داشت: حسن و حس ۱۴ ید: علیگو یم یعقوبی
 ،بیه مادرش، ام حبکو عمر  بود ... ج دختر رسول الله ،درگذشت و مادرشان فاطمه

  ٢ه بود.یرکعه بیدختر رب
ن یحس ربال ھمراهکه در کبود  یسانکاز جمله ÷ ید: عمر بن علیگو یم یمجلس

  ٣، بوده است.یالبکدختر حزام  ،نیشته شد و مادرش ام البنک
بن علی د: و عمر یگو یطالب م یبن اب یان اوالد علیل بیصاحب کتاب الفصول در ذ

ه کبود  یرانیعه از جمله اسیھمان صھباء دختر رب ی تغلبی بود. این زن از زنی از طایفه
رد و کعمر  یسالگ ۸۵رده بود. عمر تا کن التمر به آنان حمله ید در عیخالد بن ول

ه عبدالله و جعفر و عثمان کبرادرانش  یچون تمام را صاحب شد؛ یراث علینصف م
شته کھا  آن ، او ھمراهیعنیاند  شته شدهکن یو ھمراه حس یقبل از و یبودند، ھمگ

  ٤نشد و از آنان ارث بردـ.

                                                 
 . ١٧٦مفید، اإلرشاد، ص -١
 . ٨٤. مقاتل الطالبین، بیروت، ص ٢١٣، ص٢تاریخ یعقوبی، ج -٢
 .٥٧٠دند)، صجالء العیون (ذکر کسانی که در کربالء ھمراه حسین کشته ش -٣
. ٣٦١طالب، نجف، ص . عمدة الطالب فی انساب آل ابی١٤٣الفصول المھمة، تھران، اعلمی، ص -٤

 . ٥٧٥، ص١. کشف الغمة، ج١٥٢و  ١٥١تحفةاإلھاب، ص
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از پدرش س فاروقعمر ن عشق و عالقه به یدر ا نیز، بن علی بعد از وی، حسن
 د. یاز پسرانش را عمر نام یکیتبعیت کرد و 

 د:یگو یم» شانیھا و تعدادشان و نام÷ یان اوالد حسن بن علیب«د در باب یمف
 -۷قاسم  -۶عمر  -۵د... یز -۱پسر و دختر بودند:  ۱۵ یفرزندان حسن بن عل«

 یسانکعمر بن حسن، از جمله «د: یگو یم ی. مجلس١»ه مادرشان کنیز بود.کعبدالله 
 ٢»ربالء شھید شد.کن در یه ھمراه حسکبود 

  د:یگو یر شد و میه اسکشته نشد بلکه او کمعتقد است  یاما اصفھان
د و حسن یه عمر و زکران را برداشتند یاس ن پس از شھادتش،یی حس و خانواده«

  ٣»بودند.ھا  آن انیطالب در م یبن اب یپسران حسن بن عل
از پسرانش را  یکیز، ین سپسر دوم حضرت علی از فاطمه، یعنی حضرت حسین

 یی و ن و از خانوادهیه ھمراه حسک یسانکان یب«ل یذ یمجلس که ھمچناند؛ یعمر نام
که در اتاقش  -بر و عبداللهکا ید: از پسران حسین، علیگو یم» شته شدندکدر کربال 
ند: ھمچنین از پسران حسین، عمر و زید کشته یگو یم یکشته شدند. بعض -شھید شد

  ٤شدند.
از پسرانش را به نام  یکی ز،ین نین العابدیملقب به ز ین فرزندش علیپس از حس

د در یمف که ھمچنانده است. یعمر نام  و دوست پدربزرگش،اش  ش و شوھر عمهیعمو
محمد  -۱نفر بودند:  ۱۵ن یبن حس ید: فرزندان علیگو یم» ÷یان اوالد علیب«باب 

که  بن علی عمر -۶دختر حسن، بود...  ،ه مادرش ام عبداللهکوجعفر، باقر ی اب هینکبا 
  ٥مادرش کنیز بود.

بوده  ید بن علیز یو مادر ین عمر از برادران پدریه اکد یگو یم ین اصفھانیھمچن
بن  ین بن علیبن حس ید بن علید: زیگو یم ید بن علیدر شرح حال ز اواست. 

                                                 
، ١ ، جمنتھی اآلمال  .٨١عمدة الطالب، ص  .٢٢٨، ص٢جتاریخ یعقوبی . ١٩٤ص  اإلرشاد، -١

 .١٦٦ص، الفصول المھمة  .٢٤٠ص
 .٥٨٢جالء العیون، ص -٢
 .١١٩مقاتل الطالبین، ص -٣
 . ٥٨٢مجلسی، جالء العیون، ص -٤
. ٤٣، ص٢. منتھی اآلمال، ج١٩٤. عمدةالطالب، ص١٠٥، ص٢. کشف الغمة،ج٢٦١اإلرشاد، ص -٥

 . ٢٠٩الفصول المھمة، ص
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ه ین ھدیبن حس یده او را به علیعب یه مادرش کنیز بود که مختار بن ابک...  طالب یاب
را به  یزینک... مختار  ا آوردیجه و ... را به دنیو خد ید و عمر و علیداده بود و او ز

سپس به او گفت: رو کن.   د و به او گفت: پشت کن. او پشت کرد.یخرھزار درھم  یس
نم. یب ینم ین برای ویبن حس یاز علتر  ستهیرا شاھیچکس  او رو کرد. سپس گفت:

  ١پس او را برای علی بن حسین فرستاد، و او مادر زید بن علی است.
خودشان علیه ن عمر ھمراه پسرعموھای یاز نوادگان ا یاریه بسکشایان ذکر است 

  ٢اند. ردهکان شورش یعباس
از پسرانش را  یکی –امام ھفتم شیعیان–اظمکبن جعفر ملقب به  ین موسیھمچن

  ٣ند.ک یر مکذ یآن را تحت عنوان اوالد و یه اربلکده است، یعمر نام
ه نسبت به عمر فاروق کرا  یعشق و عالقه و محبت  پس این پنج امام معصوم شیعه،

 اند. ردهکو بعد از وفاتش ابراز  یداشتند، در زمان ونه یدر س
آیا نمادی بزرگتر از این نماد وجود دارد که محبت و دوستی و عالقه به یک 

 را نشان دھد؟س عمر فاروقنظیر اسالمی، و قھرمان اسالم،  شخصیت بی
رواج یافت. ھا  آن ان فرزندانین اسم در میا ن افراد بزرگ و مشھور،یبعد از ا

را ھا  آن از یبعض یره آمده است. اصفھانیخ و سیانساب و تارھای  کتاب در که ھمچنان
 د:یگو یم یاصفھان اند. آورده» شف الغمةک«در  یو اربل» المقاتل« در

بن عمر بن  ییحیه برای خواستاری حکومت شورش کردند، ک یسانکاز جمله 
ن یه در زمان مستعک طالب بود  یبن اب ین بن علیبن حس ید بن علین بن زیحس

 شورش کرد.
ن یه ھمراه حسکن یبن حس ییکی دیگر از آنان، عمر بن اسحاق بن حسن بن عل

 ٤رد.کشورش  یالھاد یمعروف به صاحب فخ بود که در زمان موس
  ٥ن بن حسن بود.یبن حسن بن حس ییکی دیگر از آنان، عمر بن حسن بن عل

 ھستند.ھا  آن شیعه قائل به عصمت و امامتم چون یردکتفا کولی ما به پنج نفر اول، ا

                                                 
 .١٢٧مقاتل الطالبین، ص - ١
 ھا آمده است. توضیح این مطلب در المقاتل و سایر کتاب - ٢
 .٢١٦کشف الغمة، ص - ٣
 . ٤٥٦اصفھانی، مقاتل الطالبین، بیروت، ص - ٤
 . ٤٤٦ھمان، ص - ٥
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ه ک، عمر فاروق بود ج ی یکی از اصحاب رسول الله ت دربارهیدگاه اھل بین دیا 
داشتند و از او اطاعت  گذاشتند و او را دوست می ق به او احترام مییر صدکمانند ابوب

داشتند  یفرزندانشان به نام او پس از وی، نامش را زنده نگه م یردند و با نامگذارک یم
 کردند. ی سببی و دامادی داشتند و خود را به او نزدیک می و با او رابطه

 ن:یالنور یی عثمان ذ ت دربارهیدگاه اهل بید 
ا، محبوب رسول یو صاحب بخشش و ح ی سوم راشد،  فهین، خلیالنور یعثمان ذ

نظیر  ن مقام بزرگ، بییه در اکه است یلثوم و رقکام  ایشان؛و ھمسر دو دختر  ج الله
او باجناق ح  اند. ه و بعد از آن، به این مقام نرسیدهیاولھای  امت انیاز م یسکبوده و 

ه پرچم اسالم را برداشت و به کبود  ین مھاجریل الله، اولیبود. و بعد از خلس علی
 یعیوس یھا نید و سرزمیجد یده بود، رساند و شھرھایرسه اسالم به آن نک ییھا مکان

مسلمانان  یرا برا هرد. چاه رومک یبسیار مسلمانان را یاری م یو با امدادھا رد کرا فتح 
نداشتند  ینه، چاھیبه مد ج امبریبعد از ھجرت پھا  آن هکرد آن ھم زمانی ک یداریخر

ن یه آخرکرد ک یداریساخت مسجد خر یرا برا ینیه از آن آب بنوشند. ھمچنین زمک
 شود. یمسجد پیامبران محسوب م

ردن ارتش و کمانند آماده شان  به عموم مسلمانان و مصالح اجتماعی یو یھا کمک
 . سربازان تنگدست و ...

ه کار و سخاوتمندی بود کوکیر، بخشنده، نه او خیّ کن امور نیست و بس، بلیتنھا ا 
ه او را باالتر از ک یمعصوم –د. او به امام اول یبخش یماموال خود را به عام و خاص 

رد و تمام ک کمکدر ازدواج با فاطمه،  ١-دانند یپیامبران و فرشتگان مقرب خدا م

                                                 
  امامان از پیامبران برترند -١

÷ کند که ابوجعفر محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از عبدالله بن ولید سلمان نقل می
یند؟ گفتم: جانم فدایت گو علی و موسی و عیسی چه می ی بارهشیعه در ،عبدالله ایبه من گفت: 

علی از  دا،پرسم. گفت: قسم به خ علمشان از تو می ی بارهپرسی؟ گفت: در می نظرچه  ازباد 
ھر  جپیامبر  :گویند آیا این درست است که می ،عبدالله ایتر بود. گفت:  موسی و عیسی عالم

ھا اینگونه نزاع کن که خداوند به موسی  گفت: با آن .دارد؟ گفتم: آری ،علی نیز علمی داشت، 

لَۡواحِ ٱِ�  ۥَوَ�َتۡبَنا َ�ُ ﴿ فرمود:
َ
ءٖ  ۡ� ۡ�َ ِ

 ی قضیه ھمهپس ما دانستیم که  .]١٤٥[األعراف:  ﴾ِمن ُ�ّ

وَِجۡئَنا بَِك ﴿ فرماید: می جمحمد حضرت روشن نشده است و خداوند متعال به  موسی برای
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ۡ�َا َعلَۡيَك  � َونَزَّ ُؤَ�ٓءِ ٰٓ�َ ٰ ءٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱَشِهيًدا َ�َ ۡ�َ ِ

و از علی بن اسماعیل از  .]٨٩[النحل:  ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ
عیسی و موسی و  ی بارهگفت: شیعه در÷ محمد بن عمر زیات نقل شده که گفت: ابوعبدالله

د. گفت: آیا فکر نموسی و عیسی از علی برتر باش کهکنند  گویند؟ گفتم: فکر می چه می÷ علی
بر  مردم او را اماداند؟ گفتم: آری.  می دانسته، جرسول الله  را که آنچه که امیرالمؤمنین کنی می

ھا بحث  . ابوعبدالله گفت: با کتاب خداوند با آندھند برتری نمیپیامبران اولوالعزم  یک از ھیچ

لَۡواحِ ٱِ�  ۥَوَ�َتۡبَنا َ�ُ ﴿ خداوند به موسی فرمود:چگونه؟ گفت:  گفتم: کجا و .کن
َ
ءٖ  ۡ� ۡ�َ ِ

 ﴾ِمن ُ�ّ

َ لَُ�م َ�ۡعَض ﴿و خداوند به عیسی گفت:  ِ�ّ�َ
ُ
ِيٱَوِ� و خداوند  .]٦٣[الزخرف:  ﴾َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ�  �َّ

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ فرمود: جمحمد حضرت متعال به  � َونَزَّ ُؤَ�ٓءِ ٰٓ�َ ٰ تِۡبَ�ٰٗنا  ۡلِكَ�َٰب ٱوَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا َ�َ
ءٖ  ۡ�َ ِ

اولوالعزم پیامبران گفت: خداوند ÷ که ابوعبداللهه و از علی بن محمد... نقل شد ،﴾ّلُِ�ّ
و ما را در  ارث بردیم راو ما علمشان  ما دادھا را با علم فضیلت داد و علمشان را به  و آن آفریدرا 

دانستند و علم رسول  چیزھایی یاد داد که آنان نمی جو به رسول خدا  علمشان بر آنان برتری داد
 .)۱۵۲-۱۵۱الحر العاملی، ص  . (به نقل از الفصول الھمة،و علم آنان را به ما یاد داد جخدا 

لی بن موسی الرضا از پدرش الحسن عواز اب »عیون األخبار«در کتابش  ،ھمچنین ابن بابویه قمی
خداوند متعال   محمد، اینازل شد و گفت:  جآورده که جبرئیل بر رسول الله ÷ از علی

کفوی غیر چگونه برای دخترت فاطمه بر روی زمین  ،کردم را خلق نمی÷ فرماید: اگر علی می
 ).۱/۲۲۵ (عیون اخبار الرضا، ؟شد پیدا می از او

استناد  ،گوید: بعضی از محققان به این گروه احادیث تعلیقی بر آن آورده و می ،سید بجنوردی
 برتری دارند. (ھمان). پیامبرانکنند که موسی و عیسی بر تمام  می

 ی هپیامبر و ائم«خود تحت عنوان باب  »التھذیب«حر عاملی این روایت را از طوسی در 
(الفصول  ، آورده است.»صیاء و مالئکه و... برتر ھستنداز انبیاء و اوو یر مخلوقات اگانه از س دوازده

 ایران). ،۱۵۱ص  المھمة،
فرمود: خداوند ھیچکس را برتر از  جورده که پیامبر آ÷ روایت دیگری را از رضا ،و در ذیل آن

و ، تجرسول الله  ایتر از من نیست. علی گفت: گفتم:  من خلق نکرده و ھیچکس نزد وی گرامی
مرا بر  برتری داده و بر فرشتگان مقرب خود را پیامبران مرسلخداوند : ل؟ گفتبرتری یا جبرئی

بعد از  اماماِن تو و  ِن آاز ای علی  ،و رسوالن برتری داده است و برتری بعد از من پیامبرانتمام 
 تا آنجا که –ن ما ھستندراادخدمتکاران ما و خدمتکاران دوست فرشتگان، ھمانا و، توست

م در حالی که نسبت به شناخت و تسبیح و تقدیس خداوند یچطور از مالئکه برتر نباش -:گوید می
دم را خلق کرد و از روح خود در آخداوند متعال : گوید ایم. تا آنجا که می ھا جلوتر بوده خود از آن

ھا  آن ی هسجد ، وامر کرد و بزرگداشت مااکرام  به عنوان برای آدم ید و مالئکه را به سجدهموی د
است و برای آدم از لحاظ اکرام است. پس چگونه ما برتر  توجل از لحاظ عبودی برای خداوند عزّ 
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 طالب به این امر اعتراف یبن اب یخود عل که ھمچنانداد.  یمخارج ازدواج را به و
کنم، به من  یرفتم تا فاطمه را از او خواستگار ج من نزد رسول الله یوقت«ند: ک می

تو و دخترم فاطمه آنچه الزم  یاور تا با آن برایرا بفروش و پولش را بات  گفت: زره
است، بخرم. زره را برداشتم و به بازار رفتم و آن را به چھارصد درھم به عثمان بن 

از من گرفت، گفت: ای را از او گرفتم و او زره را ھا  ه درھمک یعفان فروختم. وقت
تر نیستی؟  تر و مستحق شایستهھا  ابوالحسن! آیا تو نسبت به من برای زره و این درھم

ھا را گرفتم و نزد  و درھم ی من به تو باشد. پس زره    هین زره، ھدی. گفت: ایگفتم: آر
بود رده که عثمان ک یارکگذاشتم و از  یش ویھا را پ رفتم و زره و درھم ج رسول الله

  ١رد.کر یخ یعثمان دعا یبرا ج به او خبر دادم. پس رسول الله
د: خداوند به ابوعمرو یگو ی، مج امبریپ یبر این اساس عبدالله بن عباس، پسر عمو

اران است کوکین نیتر ن و بخشندهیتر میرکقسم به خدا او  ند! ک(عثمان بن عفان) رحم 
زد و ھنگام یر یم کار اشیر بسکھنگام ذد و نک شتر از ھمه عبادت مییو سحرگاھان ب

دار است و از ھمه بخشندگان، جلوتر است. دوست وفادار من یب یرام و بخششکھر ا
  ٢است. ج ری قدرتمند و داماد رسول اللهکاست و صاحب لش

 یه بر ازدواج فاطمه با علکقرار داد  یسانکی  عثمان را از جمله ج رسول الله
ر و کد و ابوبیفرمود: برو ج امبریه پکاند  ردهکت یاز انس روا که ھمچنانشاھد باشند؛ 

ه ک یرا صدا زدم. وقتھا  آن د. گفت: رفتم ویاوریعمر و عثمان ... و سه نفر از انصار را ب
 ۴۰۰ی  با مھریه یدند، فرمود: من شما را بر ازدواج فاطمه با علیرس ج امبریبه حضور پ

  ٣رم.یگ یمثقال نقره شاھد م
داده  یاز دخترانش را به و یکی ج امبریه پکن افتخار بس ی، ھمیحضرت عل یبرا

 ین امر را نشان افضل بودن حضرت علیعه ایرده است. شکو او را جزو دامادھای خود 

                                                                                                                        
 عیون  ،۱۵۳ص (الفصول، ردند.ک سجده آدم برایھا  آن ھمگی که حالی در از مالئکه نباشیم

 .)فرشتگان و پیامبرانبر تمام  و امامان پیامبرتحت عنوان برتری داشتن   ،۱/۲۶۲ اخبار الرضا،
. مجلسی، بحار ٣٥٩، ص١. اربلی، کشف الغمة، ج٢٥٣و  ٢٥٢خوارزمی، المناقب، نجف، ص - ١

 .٤٠و  ٣٩االنوار، ایران، ص
 .١٤٤،ص ٥. مرزه محمد تقی، ناسخ التواریخ، تھران، ج٥١، ص٣تاریخ مسعودی، مصر، ج - ٢
 .٣٨، ص١٠. مجلسی، بحاراالنوار، ج٢٥٢. خوارزمی، المناقب، ص٣٥٨، ص١کشف الغمة، ج - ٣
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ه دو دختر ک یسکپس چطور است  اند. دانسته ج امبریبرای خالفت و امامت بعد از پ
ن ی؟ ھمستحق خالفت و امامت نیستم یکی پس از دیگری گرفته باشد ج امبریاز پ

ن شرف و یمانند او به چن یسکا، یه در دنکحضرت عثمان بس است  یافتخار برا
ن امر یدر اھیچکس  رده باشد وکازدواج  ج امبریه با دو دختر پکده ینرس یگاھیجا

ه کدر م ج امبریه دختر پیست. چون حضرت عثمان با رقین یمھم و مبارک مثل و
ھوا و  یاز رو ج امبریه پکبوده است. چرا  ین ازدواج به فرمان الھیرد و اکازدواج 

لثوم را به عقد کگرش، ام یدختر د ج امبریه پید. و بعد از وفات رقیگو یھوس سخن نم
 – یمجلس اند. ردهکعه به آن اعتراف یش یعلما که ھمچنانحضرت عثمان در آورد. 

اة یتاب خود حکدر  –ند ک یم نیشه لعن و نفریه ھمکمشھور و متعصب  یعیھمان ش
از  ج ه رسول اللهکند ک یح نقل میو با سند صح یه قمیالقلوب، به نقل از ابن بابو

با  ینب و فاطمه شد و علیلثوم و زکجه صاحب قاسم و عبدالله ملقب به طاھر و ام یخد
 ١ود.ه بیام یاز بن یردند و ابوالعاص مردکنب ازدواج یعه با زیفاطمه و ابوالعاص بن رب

                                                 
 ھاشم: امیه و بنی     ھای میان بنی ازدواج - ١

امیه، کینه و نفرت و دشمنی وجود  ھاشم و بنی کند بر اینکه میان بنی ھا داللت می این ازدواج
اند.  ھایی پیرامون آن بافته نداشت که دشمنان اسالم و مسلمانان اختراع کرده و اساطیر و داستان

ھاشم پسر عمو و برادر و دوست بودند و حتی از لحاظ دوستی و  با بنیامیه  دیدیم بنی که ھمچنان
کردند و با  ھای خود را با ھم تقسیم می ترین افراد به یکدیگر بودند که غم و غصه فکری نزدیک

اند که ابوسفیان که رئیس  ھا اظھار داشته ھمدیگر رابطه داشتند. حتی علمای شیعه و مورخین آن
ترین پیروان حضرت علی بوده و مؤید این امر روز سقیفه  قوم بود یکی از بزرگامیه و بزرگ آن  بنی

کرد و  است. یعقوبی آورده که ابوسفیان، از جمله افرادی بود که به بیعت با ابوبکر مخالفت می
دھید که کسی غیر از خودتان والیت این امر را به دست  گفت: ای بنی عبد مناف، آیا رضایت می می

 ه علی بن ابی طالب گفت: دستت را بده که با تو بیعت کنم و در این حال گفت:بگیرد؟ و ب
ـــ ـــیکم يبن ـــاس ف ـــوا الن ـــم ال تطمع  ھاش

 

ـــد  ـــرة أو ع ـــن م ـــیم ب ـــیما ت  يوال س
 

 ».اگر تیم بن مره یا عدی باشند کسی در حق بنی ھاشم طمع نکند به خصوص « 
 فمـــــا األمـــــر إال فـــــیکم وإلـــــیکم

 

 يولــــیس لھــــا إال أبــــو حســــن علــــ 
 

 ».ی آن نیست این کار جز برای شما و به سود شما نیست، و جز ابوالحسن علی کسی شایسته«
ـــازم ـــف ح ـــا ک ـــدد بھ ـــن، فاش ـــا حس  أب

 

 یرتجـــی ملـــی يمر الـــذبـــاأل كفإنـــ 
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ای ابوالحسن! خالفت را به دست بگیر و مصمم و دوراندیش باش؛ چون تو شاسیته و مستحق «

 ».خالفت ھستی
ـــــــ و ـــــــرأ یرم  وراءه اً قصـــــــی يإن ام

 

 يوالنــاس مــن غالــب قصــ يعزیــز الحمــ 
 

 ۲تاریخ الیعقوبی (ج( ».کنند و کسی که به دور دست نظاره کند مردم از او حمایت می«
  ).الحدید بن أبیا ، اثرشرح نھج البالغة )، و۱۲۶ص

کند که یاران مخلص علی، دوازده نفر از مھاجرین و انصار بودند که یکی  ابن بابویه قمی بیان می
کند: قسم به خدا قریش  ھا خالد بن سعید بن عاص اموی بود. و او در برابر عموم ادعا می از آن

ھا و  ھا از لحاظ ادب و زیباترین آن ترین آن داند که من باالترین فرد از لحاظ مقام و قوی می
 ).۳۶۱کتاب الخصال صھا نسبت به خدا و رسولش ھستم. ( فقیرترین آن

  ھاشم، رفاقتی َمثل زدنی بود. و بزرگ بنی ج، عموی پیامبر میان ابوسفیان و عباس
سه دختر از  جھایی بوده است. رسول الله  ھا قبل و بعد از اسالم ازدواج میان آن که ھمچنان

امیه داد که یکی ابوالعاص بن ربیع و دیگری عثمان بن عفان بود که  چھار دختر خود را به بنی
بود که ھمراه پدر رسول  جی رسول الله  عثمان پسر دختر عمهامیه بودند. حضرت  ھردو از بنی

، عبدالله بن عبدالمطلب، دوقلو بودند که مادرشان اروی، دختر کریز بن حبیب بن عبد جالله 
، جی پیامبر  ام حکیم بود که نامش بیضاء دختر عبدالمطلب، عمه سشمس بود. مادر عثمان

، بغداد، المحبر چاپ ،۱ص ۵ج ،بالذری ، اثرأنساب األشراف انندنساب مھای أ ابکتبوده است. (
 ۵ج ،لیدن، أسد الغابة چاپ ،۱۶ص ۸ج ،دکن، طبقات ابن سعد چاپ ۴۰۷ص ،بغدادیاثر 
 ، فصل نھم). ۱ج ،منتھی اآلمال ، واز اوستفظ ل و ۹۶ص ۳ج ،حاکم ك، اثر، المستدر۱۹۱ص

فت که ام کلثوم، دختر عبدالله بن جعفر ھاشم زن گر بعد از عثمان پسرش أبان بن عثمان از بنی
ی دختری حضرت علی،  ). نوه۸۶دینوری ص، اثر المعارف( طالب برادر علی، بود. (طیار) بن ابی

ازدواج کرد و  سی حضرت عثمان، زید بن عمرو بن عثمان سکینه، دختر حضرت حسین، با نوه
حسین ھمسرش بود. و او بعد زید بن عمرو بن عثمان بن عفان ھمان کسی بود که سکینه دختر 

بن قتیبة ، اثر االمعارف ، و۱۲۰ص ۴ج ،زبیری ، اثرنسب قریش( از وفات حسین، وارث وی شد.
 . )۳۴۹ص ۶ج ،، طبقات ابن سعد۸۶ص ۱ج ،بن حزما ، اثر، جمھرة أنساب العرب۹۴ص
بن ی دیگر عثمان، محمد بن عبدالله بن عمرو  ی دوم علی و دختر حسین، فاطمه با نوه نوه

عثمان بن عفان ازدواج کرد و مادرش فاطمه دختر حسین بود که عبدالله بن عمرو بعد از وفات 
 طالب با او ازدواج کرد.  حسن بن حسن بن علی بن ابی

مروان بن أبان ازدواج کرد. مادر قاسم  ی عثمان،      ی ابن علی، حسن بن علی با نوه سپس نوه
تر و  آیا دلیلی بزرگ( ن ابان بن عثمان بن عفان بوددختر حسن (دوم) بن حسن نزد مروان ب

اش راضی  اھل بیت از او و خانواده ،تر از این وجود دارد که عثمان وقتی به نزد ایزد شتافت صریح
و منصفی وجود  کسی ھست که فکر کندھا وجود نداشت. آیا  ھا و فامیلی    بودند و گرنه این ازدواج
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). و محمد بن مروان را زده شده است؟ مھرھایشان  ا اینکه بر قلبدارد که انصاف داشته باشد. ی

. بغدادی، ۸۵، ص۱. جمھرة انساب العرب، ج۵۳، ص۲برای او به دنیا آورد.( نسب قریش، ج
 ).۴۳۸المحبر، ص

، جھاشم و سرور فرزندان آدم؛ رسول الله  امیه با سرور بنی ام حبیبه، دختر ابوسفیان، رئیس بنی
  نیازی به اثبات ندارد.ازدواج کرد که 

سپس ھند، دختر ابوسفیان، با حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ھاشم ازدواج کرد که 
 ).۱۵، ص۵. طبقات ابن سعد، ج۵۹و  ۵۸، ص۳ھا به دنیا آمد. (اإلصابة، ج محمد از آن

  ازدواج کرد، طالب ھمچنین لبابه، دختر عبیدالله بن عباس عبد المطلب، با عباس بن علی بن ابی
. نسب ۴۴۱ھا به جای ماند. (المحبر، ص که ولید بن عتبه (پسر برادر معاویه) بن ابوسفیان از آن

 (حاشیه). ۴۳. عمدةالطالب، ص۱۳۳قریش، ص
طالب، با سلیمان بن ھشام بن عبدالملک  بن ابی –طیار  –بعد از وی رمله، دختر محمد بن جعفر 

(اموی) ازدواج کرد که بعد از وی ابوالقاسم بن ولید بن عتبة بن ابوسفیان با وی ازدواج کرد. 
 ). ۴۴۹(المحبر ،ص

مروان بن حکمی ، آریطالب، با پسر مروان بن حکم ازدواج کرد.( ھمچنین رمله، دختر علی بن ابی
 ، ھماناند. این قرار داده ،سعثمان بن عفان ،خود به امام شھیدھای  او را ابزار طعنه ،که شیعه

). و ازدواج کرد –امام معصوم شیعیان به گمان خود  –مروانی است که پسرش با دختر علی مرتضی 
 ).۱۸۶رمله، دختر علی، مادر سعید بن عروه بن مسعود ثقفی بوده است. (مفید، اإلرشاد، ص

بود که معاویه بن مروان بن حکم بن ابی العاص از او به جای رمله، دختر علی، زن ابو الھیاج 
 ).۸۷. جمھرة أنساب العرب، ص۴۵ماند. (نسب قریش، ص

زینب، دختر حسن دوم، مادرش فاطمه دختر حسن بوده است و زینب دختر حسن بن حسن بن 
ان تحت عنو  ،۵۲ص  نسب قریش،( طالب ھمسر ولید بن عبدالملک بن مروان بود. علی بن ابی

 .)تحت عنوان بیان اوالد مروان بن حکم ،۱۰۸ص  جمھرة انساب العرب، . بیان فرزندان حسن دوم
ی مروان حکم ازدواج کردند. نفیسه، دختر زید بن حسن  طالب با نوه ی علی بن ابی ھمچنین نوه

 طالب، ھمسر ولید بن عبدالملک بن مروان (اموی) بود که نزد وی نیز، درگذشت بن علی بن ابی
. عمدة الطالب فی  ۲۳۴،ص ۵و مادرش لبابه، دختر عبدالله بن عباس، بود. (طبقات ابن سعد ،ج

 ).۷۰انساب آل ابی طالب ،ص
ھا کفایت  ھاشم فراوان بود و ما فقط به بیان بعضی از آن امیه و بنی ھا میان بنی اینگونه ازدواج

کسی که خداوند او را گمراه کرده خواھان و اندیشمندان کافی است. اما  کردیم، و این برای حق
 شود. باشد، با این مطالب ھدایت نمی

عزت و سربلندی «نویسد:  می سای به معاویه بن ابوسفیان در نامه سبر این اساس، علی مرتضی
خواھید با ما خویشاوند باشید، پس  اگر می  کند، ما را از خویشاوندی با شما منع نمی ی ما،  دیرینه

(نھج البالغه به تحقیق صبحی صالح، ». با افراد ھم سطح شما ازدواج کنند افراد ھم سطح ما
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 یرد اما قبل از ھمبستر شدن با وکلثوم ازدواج کعثمان بن عفان با ام  که ھمچنان
  ١ه را به او داد.یرق  ی بدر برود، ه به غزوهکخواست  ج امبریپ یدرگذشت. سپس وقت

از  ج امبریه گفت: پکرده کرا از جعفر بن محمد از پدرش نقل  یتیروا یریحم
با فاطمه  ینب و فاطمه را داشت. علیه و زیو رقلثوم کجه، قاسم و طاھر و ام یخد

رد و عثمان بن کنب ازدواج یبا ز ه بود،یام یه از بنکعه یرد و ابوالعاص بن ربکازدواج 
رد اما قبل از ھمبستر شدن با او درگذشت. سپس رسول کلثوم ازدواج کعفان با ام 

  ٢او به عثمان داد. یه را به جایرق جالله
ت یاآلمال از جعفر صادق روا یت، از منتھین روایرا مانند ا یتیز، رواین یعباس قم

                                                                                                                        
 ). ۳۲، ص۳و تحقیق محمد عبده، ج ۳۷۸و  ۳۸۶ص

ماند که بگوید میان بنی امیه و بنی ھاشم، نفرت و  ھا، مجالی برای گوینده باقی می آیا بعد از این
ه بعد از آن به صورت جنگ و توزی بوده است؟ و این چیزھایی است ک دشمنی و حسادت و کینه

گیرد با وجودی که  مشاجره میان حضرت علی و پسرش، حسن با معاویه و پسرش، یزید در می
 این قول اصل و اساسی ندارد؟

ھاشم چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم ھمگی  آنچه معروف است این است که بنی امیه و بنی
ھای یک درخت بودند. ھمگی از یک چشمه آب  ھای یک جد و شاخه فرزندان یک پدر، و نوه

باشند.  آورده است، می جھای دین پاک و جاویدی که محمد صادق و امین  اند و از میوه خورده
فرماید: فرقی میان عرب و عجم و سیاه و سفید نیست و فضیلت و برتری به  پیامبری که می

ھای  که از تعلیمات و راھنمایی تقواست. و تنھا مقام و نسب باعث فخر و سربلندی نیست. کسی
ی حجة الوداع، طبق  در خطبه جاستفاده نکرده باشد، سربلند نیست. ھمین پیامبر  جرسول الله 

 فرماید: ھای شیعه می روایت
ھای یک ترازو ھستند. ھیچ عربی بر عجم و  ھا با ھم برابر و ھمگی کفه ی انسان در اسالم ھمه«

آیا پیام دین را رساندم؟ ھمگی گفتند: آری.   گر با تقوای الھی،ھیچ عجمی بر عرب برتری ندارد م
: خداوندا، شاھد باش. سپس فرمود: نسب خود را نزد من نیاورید بلکه عمل خود را جپیامبر 

کند      دھد و به او خیانت نمی   بیاورید. سپس گفت: مسلمان، برادر مسلمان است و او را فریب نمی
ریزد. و ھیچ چیز از اموالش برای دیگری حالل    خون مسلمانی را نمی کند و و غیبت او را نمی

آیا پیام دین را رساندم؟ گفتند: آری. گفت: خدایا شاھد باش.  نیست مگر با رضایت خود فرد؛ 
 ).۱۱۱و  ۱۱۰، ص۲(تاریخ یعقوبی (تحت عنوان حجة الوداع)، ج

 .٥٨٨، ص٢مجلسی، حیاة القلوب، ج -١
 . ٧و ٦قرب االسناد، ص -٢



 شیعه و اهل بیت     ١٣٦

  ١رده است.کت یروا ح الرجالیآن را در تنقز، ین یه مامقانکرده ک
و  ینیسد: عثمان از لحاظ ھمنشینو یرده و مکن امر اعتراف یز، به این یشر
که دو بار داماد ر و عمر نبود. او از مسلمانان با وقار بود کمتر از ابوبکمان یی ا سابقه

 یرد و از او صاحب فرزندک، ازدواج ج امبریه، دختر پیحضرت عثمان با رق امبر شد.یپ
 ج امبریز، درگذشته بود. پیدرگذشت و مادرش قبل از وفات او ن یسالگ ۶ه در کشد 

ه در دوران پدرش کد یینپا یریز، دیه او نکداد  یلثوم را به وکدختر دوم خود، ام 
  ٢درگذشت.
 آورده است:» ج امبریان اوالد پیب«تحت عنوان  یمسعود

ا یجه به دنیجه بودند. قاسم از خدیاز خد یم ھمگیجز ابراھ ج امبریفرزندان پ یتمام
لثوم زنان عتبه و که و ام یباشد. رق یم ین پسر وین است و بزرگتریاش، ھم هینکه کآمد 

ان آن به طول یه بکرا بر اساس روایتی ھا  آن هکامبر) بودند یپ یلھب (عمو یبه بن ابیعت
  ٣رد.کازدواج  یگریپس از د یکیھا  آن طالق دادند و سپس عثمان با  انجامد، یم

ستند؛ ین ج امبریلثوم دختران پکه و ام یند، رقیگو یه مک یسانک یرد ادعا یبرا
  م:ینک      یر مکذ ج تحت عنوان فرزندان پیامبر یزیحو یو عروس ینیلکرا از  یتیروا

ه کست و چند ساله بود یب یجوانه او ک یرد در حالکجه ازدواج یبا خد ج امبریپ
ز، صاحب یلثوم شدند و بعد از بعثت نکنب و ام یه و زیقبل از بعثت، صاحب قاسم و رق

 ٤شدند.‘ب و طاھر و فاطمهیط
مان و یبه ا که ھمچنانن امر شھادت داده است. یز، به ایطالب ن یبن اب یعل
ھا  این ی ی عثمان در اسالم، شھادت داده بود. ھمه و علم و معرفت و سابقه ینیھمنش

سؤال  یه مردم از وک ی، ھنگام قتل حضرت عثمان و ھنگامیدر سخنان و
بر عثمان وارد شد و گفت: مردم پشت سر من ھستند و از من  یعل«داست؛ یپ ردند، ک
 یزیدانم چه چ یگذشته است. به خدا قسم نم یزیچه چھا  آن ان تو بایه مکپرسند  یم

 یدان یم م، تو ھم یدان یدانم که تو آن را ندانی؛ چون آنچه ما م به تو بگویم. چیزی نمی

                                                 
 .٧٣، ص٣. التنقیح، ج١٠٨، ص١المنتھی، ج -١
 . ٢٥٦محمد جواد شیعی (تحت عنوان علی در عھد عثمان)، امیر المؤمنین، ص -٢
 . ٢٩٨، ص٢مروج الذھب، مصر، ج -٣
 . ٣٠٣، ص٣. عروسی حویزی، نور الثقلین، ج٤٤٠و  ٤٣٩، ص١األصول من الکافی، ج -٤
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رسانیم و ھر مطلبی که در غیاب تو  و ھر چیزی پیش از تو بدانیم به اطالعت می
ای و  تو ھم دیده ایم، و شنیدهایم  کنیم. آنچه دیده برایمان پیش آید، از آن باخبرت می

بوده ای و پسر ابوقحافه و پسر خطاب  ج ای و مثل ما رفیق و ھمراه رسول خدا شنیده
و  یتر بودکینزد ج تر نبودند. تو از ابوبکر و عمر به رسول الله در عمل از تو شایسته

ای  به درجه ج بودی و در دامادی پیامبر ج بیشتر از آن دو خویشاوند آن حضرت
قسم به خدا  –پس مراقب خودت باش. چون  اند. ه آنان به آن درجه نرسیدهکای  رسیده

  ١».یدھ یم نمکو جاھالنه ح ینگر یورانه نمکورک –
ن برای یبعد از ا .د؟یگو یی چھارم ما و امام معصوم شیعیان چه م فهیه خلکد یبنگر
 چنین ایشان و ھمتر بوده، کیبه رسول الله نزدس عثمان کهماند  یمن یباق یککسی ش

ن ھم پس از یا !دھد نگرد و جاھالنه حکم نمی عالم فاضلی بوده و کورکورانه نمی
 باشد. می سیاعتراف عل

ی قلب خود قرار  حضرت عثمان را به منزله ج ه رسول اللهکاست  ین در حالیا
ر نزد من به که فرمودند: ابوبکم یردکت یاز آن حضرت روا که ھمچنانداده است، 

  ٢ی قلب من است. ی چشم و عثمان به منزله وش و عمر به منزلهی گ منزله
ی  ی قلبش قرار داده است، و نوه او را به منزله ج مبارکش باد که رسول خدا

و نیز س ٣و پسر سرور زنان بھشتی، حضرت فاطمه، یعنی حسین بن علی جپیامبر
  ٤نند.ک یاز او روایت م یحسن بن عل

 آنانر یسا  طالب، یبن اب ین و پدرشان علیو حسر از حسن یت غیان اھل بیاز م
امام  –از جعفر بن باقر  ینیلک که ھمچنان اند. را تمجید کردهس ز، حضرت عثمانین

گفته  یبودن او داده و در مدح و یه بشارت به بھشتکآورده  -انیعیمعصوم ششم ش
ھمان و پیروانش ÷ یه علکد یآ یاز آسمان م یا است: اول ھر روز ندا دھنده

  ٥روانش رستگارند.یه عثمان و پکد یآ  یم یا رستگارانند و آخر ھر روز ندا دھنده

                                                 
 . ٢٣٤نھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، ص -١
 .١١٠تفسیر الحسن العسکری. معانی االخبار، ص -٢
 ھمان . -٣
 ھمان. -٤
 . ٢٠٩، ص٨الکافی فی الفروع، ج -٥
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نان و اخالص و یو اطم ج امبریرا نزد پ سگاه عثمان بن عفانین جایجعفر ھمچن
بارز  یھا یژگیاز و یکیه کند؛ اطاعتی ک یان میرا ب یر وینظ بی یرویو پ یابت و وفادارین

خود  یھا از دست یکیبا  ج ه رسول اللهکاست  یسکحضرت عثمان بوده است. او ھمان 
 د:یگو یه مک یه ھست، به طوریبیه در داستان صلح حدکرد کعت یاو ب یبه جا

بشارت ھا  آن عثمان را فرستاد و فرمود: نزد مؤمنان قوم خود برو و به ج رسول الله
أبان بن سعد را  عثمان رفت،  یمکه داده است. وقتی فتح  ه خداوند به من وعدهکبده 

 را به ج رد و عثمان را با خود برد. عثمان نزد قوم رفت و پیام رسول خداکمالقات 
ر کنشسته بود و عثمان در میان لش ج ل بن عمرو نزد رسول اللهیگفت. سھھا  آن

زد و  یگریدست خود را بر د کیرد و کعت یبا مسلمانان ب ج ان بود. رسول اللهکمشر
ی  رد. مسلمانان گفتند: خوشا به حال عثمان طواف خانهکعت یز، بیعثمان ن یبه جا

ان صفا و مروه را انجام داده و اکنون از احرام خارج شده است. یرده و سعی مکخدا را 
عثمان برگشت:  یار را انجام دھد. وقتکن یفرمود: امکان ندارد عثمان ا ج رسول الله
توانم طواف  ی؟ عثمان گفت: چطور میردکعبه کا طواف یآ  د،یاز او پرس ج رسول الله

  ١رد.کف یشان تعریان را برایسپس جر اند؟ ردهکه رسول الله طواف نک ینم در حالک
ی خدا  وارد حرم شود و طواف خانه یه شخصکن وجود دارد یباالتر از ا یا اطاعتیآ

 رده است؟ کطواف ن ج دوستشند به این دلیل که سرور و کن
خبر  ج آورده و گوید: وقتی به پیامبر» حیاة القلوب« مجلسی مانند آن را در کتابش،

خورم مگر اینکه با قاتالن عثمان  تکان نمیاینجا  رسید که عثمان کشته شده، فرمود: از
آیات بجنگم. پس به آن درخت تکیه زد و آنجا از مسلمانان بیعت گرفت، و آن موقع این 

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ نازل شد: ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة َ�َعلَِم َما ِ�  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
ِينَ ٱإِنَّ ﴿ و .]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ َّ� 

َما ُ�َبا َ ٱيُِعوَن ُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ ٱيَُد  �َّ يِۡديِهمۚۡ  �َّ
َ
سپس تمام داستان را  .]١٠[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

  ٢آورد.

                                                 
 .٣٢٦و  ٣٢٥، ص٨الروضة من الکافی، ج - ١
 .٤٢٤، ص٢حیاة القلوب، تھران، ج - ٢
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ی راشد بود. خدا از وی راضی باد و او را راضی  این ھم امام شھید و سومین خلیفه
 و خشنود گرداند!

 بیعت حضرت علی با حضرت عثمان:
خاطر اجماع مھاجرین و حضرت علی به صحت امامت و خالفت حضرت عثمان به 

انصار بر انتخاب وی به عنوان خلیفه، معتقد بود و خالفت وی را از رضایت خدا 
تواند پس از آن، خالفت او را رد کند یا امامتش را    دانست به طوری که کسی نمی می

ھایش در رد  انکار نماید؛ چه حاضر باشد و چه غایب؛ ھمان طور که در یکی از نامه
شورا فقط حق مھاجرین و انصار است. اگر آنان بر « گوید: ابی سفیان میمعاویه بن 

کسی اجماع کردند و او را امام نامیدند، خدا به این کار راضی است. اگر کسی از روی 
عیب و ایراد به نظر شورا و یا به خاطر بدعتی از دستور شورا خارج شد، او را به تبعیت 

ر از این کار سرباز زد، به دلیل تبعیت از غیر راه گردانند، اگ از دستور شورا باز می
 ١».گرداند جنگند و خدا او را به راھی که در پیش گرفته، می مؤمنان با وی می

حضرت عثمان از جمله شش نفری بود که حضرت عمر فاروق جھت انتخاب خلیفه 
شورای از میان آنان، تعیین کرده بود. وقتی عبدالرحمن بن عوف پس از آنکه با 

مھاجرین و انصار نظرخواھی کرد و دید که شورا جز حضرت عثمان کسی دیگر را به 
خواھند، او نخستین کسی بود که با حضرت عثمان بیعت کرد. پس  عنوان خلیفه نمی

 از عبدالرحمن بن عوف، حضرت علی با وی بیعت کرد:
بن  یعل وو پس از اعبدالرحمن بن عوف  بیعت کرد، عثمان نخستین کسی که با«

 ٢».بود طالب یبا
ق به قتل رسید، وقتی عمر فارو«کند:  بیان میاینگونه  حضرت علی این مطلب را

قرار داد و من ناپسند دانستم که جماعت مسلمانان را متفرق  مرا ششمین شش نفر
 ٣».کنم و وحدت آنان را بشکافم. شما با عثمان بیعت کردید، من ھم با او بیعت کردم

                                                 
 . ٣٦٨نھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، ص -١

داستان بيعت و اتفاق عيل عثامن بن «ھمچنین بخاری، باب  ٤٢، ص٣طبقات ابن سعد، لیدن، ج -٢

 آن را آورده است. »عفان
 .١٢١، ص٢طوسی، األمالی، نجف، ج -٣
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دانید که من از ھمه نسبت به خالفت شایسته ترم. به خدا  شما می«وی افزود: 
سامان گیرد، تسلیم ھستم و در این کار ھیچ ظلم و  و مادام که امور مسلمان سر

 ١».ستمی به من نشده و این تسلیم، اجر و پاداش دارد
الحدید معتزلی شیعی زیر این خطبه در شرح خود نوشته که عبدالرحمن  ابن ابی

ی، از غیر راه ف به علی گفت: با عثمان بیعت کن؛ چون اگر این کار را نکنبن عو
من از ھمه نسبت به  دانید که پس علی گفت: شما می ای... مؤمنان تبعیت کرده

 ٢ترم... سپس دستش را دراز کرد و با عثمان بیعت کرد. خالفت شایسته
بود، و در زمان  حضرت علی از جمله وفاداران و مخلصان و خیرخواه حضرت عثمان

خالفت حضرت عثمان، وزیر، یا قاضی بود؛ ھمان طور که در زمان خالفت حضرت 
ای   ابوبکر و حضرت عمر، وزیر یا قاضی بود. محدثان و مؤرخین شیعه ابواب جداگانه

 اند. ھای حضرت علی در زمان خالفت حضرت عثمان را آورده و در آن قضاوتاند  آورده
» ھای علی در زمان فرمانروایی عثمان    قضاوت«زیر عنوان » داإلرشا«مفید در کتاب 

ھایی که حضرت علی به آن حکم کرده و حضرت عثمان آن را اجرا       تعدادی از قضاوت
 گوید: کرده، آورده است. می

گفت که وی با آن زن  پیرمردی با یک زن ازدواج کرد و زن باردار شد. پیرمرد می«
کرد. قضیه برای عثمان مبھم بود و از زن  شته و حمل را انکار میی زناشویی ندا    رابطه

پرسید که آیا این پیرمرد با تو نزدیکی کرده یا نه؟ زن که ھنوز باکره بود، گفت: خیر. 
گفت: زن دو سوراخ دارد: س عثمان گفت: حد را بر زن اجرا کنید. امیرالمؤمنین، علی

به ادرار. شاید این پیرمرد با این زن یکی مربوط به خون حیض است و دیگری مربوط 
را در سوراخی که مربوط به خون حیض است، ریخته و در اش  نزدیکی کرده و آب منی

نتیجه زن بر اثر آن باردار شده است. پس در این باره از مرد سؤال کن. از پیرمرد در 
دون اینکه ریختم ب را در ُدبر زن میام  این باره سؤال شد، در جواب گفت: من آب منی

گفت: حمل و بچه از آِن اوست، و  ÷عمل دخول را انجام داده باشم. امیرالمؤمنین
معتقد بود که این پیرمرد باید به خاطر انکار بچه، مجازات شود. عثمان به قضاوت علی 

  ٣».حکم کرد و از قضاوتش خوشش آمد

                                                 
 .١٠٢نھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، ص -١
 .٤٤٩، ص٢الحدید. ھمچنین ناسخ التواریخ، ایران، ج ابن ابی -٢
 .١١٣،١٢٢(ایران)، بصیرتی، صاإلرشاد، قم  -٣
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 یریگ نارهکا آورد و سپس از کنیز یاو به دن یرا براای  ه بچهککنیزی داشت  یمرد
ی  درآورد. سپس صاحب برده درگذشت و کنیز به وسیلهاش  رد و او را به ازدواج بردهک

ملک پسرش آزاد شد و فرزندش از شوھر این زن ارث برد. سپس پسرش وفات یافت و 
از پسرش سھم ارث شوھر دومش را داد. زن و شوھر دومش با ھم اختالف داشتند و 

گفت: این زن من  است و مرد میام  گفت: این برده را پیش عثمان بردند. زن میقضیه 
ز، در ینس عثمان گفت: این قضیه، مبھم است. علی ام. است و من از وی جدا نشده

ه به این مرد داده، مرد با او کا بعد از ارثی یآنجا حاضر بود و گفت: از زن بپرسید که آ
ار را کن یه مرد اکدانستم  یعلی گفت: اگر م ر.یرده است؟ زن گفت: خک یھمبستر

ی توست و او حقی بر گردن تو  ه او بردهکردم. برو ک یاو را مجازات م انجام داده، 
  ١چون مال خودت است.  ا او را بفروش،ین کآزادش  یندارد. اگر خواست

ه یه علک یه گفت: وقتکند ک یت میح خود از ابوجعفر محمد باقر روایدر صح ینیلک
ان یگفت: م یده است، عثمان به علیه شراب نوشکد بن عقبه شھادت داده بودند یول
ه او کرد کامر  ÷ین. علکده است، قضاوت یپندارند شراب نوش یه مک یسانکو  یو

  ٢چھل ضربه بزنند. دو سر، یا انهیرا با تاز
زند؟  او را می یسکد نزد عثمان آمد، عثمان گفت: چه یول ید: وقتیگو یم یعقوبی

نگفتند؛ چون ولید برادر مادری عثمان  یزیچ او با عثمان،  یشاوندیل خویمردم به دل
  ٣بلند شد و او را تازیانه زد. یبود. عل

ه به خالفت و صحت خلیفه اعتراف و آن را صحیح کد یآ یمبر یسکار فقط از کن یا
طالب  یبن اب یباشد. علت داشته کم با حاکم مشارکفه را برآورد و در حیبداند و اوامر خل
  ردند.ک یی سوم راشد، حضرت عثمان اطاعت م فهیاز خل یھاشم، ھمگ یو پسرانش و بن

 یخواستند با و بعد از شھادت آن امام مظلوم ـ وقتی مردم می سیسخن حضرت عل
مرا «ه گفت: کتاب شیعه آمده، بر آن داللت دارد؛ آنجا کن یتر که در مقدس -نندکعت یب

و  از شما ھستم،  یکیز، مانند ید، من نینکبروید... و اگر مرا رھا  یگریدنبال د د وینکرھا 
  ٤».ی شما گوش بدھم و از وی اطاعت کنم فهیه از شما بیشتر به خلکچه بسا 

                                                 
 .١١٣اإلرشاد، ص - ١
 .٢١٥، ص٧شود)، ج ی آن واجب می الکافی فی الفروع (باب آنچه حد شرب درباره - ٢
 . ١٦٥، ص٢تاریخ یعقوبی، ج - ٣
 . ١٣٦نھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، ص - ٤
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 ت:یاش با اهل ب ن و رابطهیالنور یعثمان ذ
 ردند؛ مثالً ک را از وی قبول می یھا در زمان خالفت حضرت عثمان، مناصب یھاشم

و  ١رد.کقبول  یبن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب منصب قضاوت را در زمان و هریمغ
  ٢رد.کز، منصب قضاوت را قبول یحارث بن نوفل ن

  ٣رد.کھجری قبول  ۳۵عبدالله بن عباس سرپرستی حج را در سال 
ر پرچم عثمان و در ارتش و سپاه و لشکری که حضرت یھا در ز ن ھاشمییھمچن

کردند.  تدارک دیده بود، جھاد می یفار و دشمنان امت اسالمکرزه با عثمان برای مبا
قا یدر آفر یھجر ۲۶سال  یاسالم یھا عبدالله بن عباس در جنگ  امبر،یپ یپسر عمو

  ٤رد.کت کشر
طالب و  یطالب، و عبدالله بن جعفر بن اب یبن اب یفرزندان عل ،نیحسن و حس

عبدالله  یر فرماندھی، در زبعبدالله بن عباس، ج امبریپ یو پسر عموھا  آن یعمو
  ٥ردند.ک یشکرکقا لشیسرح به برقه و طرابلس و آفر یبن اب

 یھا در جنگ ید بن عاص اموین و عبدالله بن عباس زیر پرچم سعیحسن و حس
ت کھا نیز، شر ر غزوات و جنگیو در سا ٦ت داشتند.کخراسان و طبرستان و گرگان شر

 داشتند. 
ز و ینکداد ھمین طور  یھا م ا به ھاشمییم و ھدایعثمان غنا ن حضرتیھمچن

ه کرده کنقل  –انیعیامام ھشتم ش– فرستاد. مامقانی از رضا ار را برایشان میکخدمت
زد یرد، دو دختر از دختران کز، خراسان را فتح یرکعبدالله بن عامر بن  یوقت«گفت: 

را به  یکینزد عثمان فرستاد. عثمان را ھا  آن و  د،یران را دیار پادشاه ایگرد بن شھر
  ٧نزد حسن و حسین وفات یافتند.ھردو  د وین بخشیرا به حس یگریحسن و د

داشت. به  را دوست میھا  آن رد وک رام میکن را ایعثمان بن عفان، حسن و حس

                                                 
 االستیعاب، اسد الغابة، االصابة، و غیر آن. -١
 طبقات، االصابة . -٢
 .١٧٦، ص٢تاریخ یعقوبی، ج -٣
 . ٤٥، ص٣ابن اثیر، الکامل، ج -٤
 .١٠٣، ص٢تاریخ ابن خلدون، ج -٥
 تاریخ طبری، الکامل ابن اثیر، البدایة و النھایة، تاریخ ابن خلدون. -٦
 .٨٠، ص٣مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، تھران، ج -٧
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ن را یحسن و حس یعل  ان محاصره شده بود،یعثمان از طرف شورش یل، وقتین دلیھم
د و یستید و جلو در منزل عثمان بایخود برو یرھایگفت: با شمشھا  آن فرستاد و به

  ١».به او نزدیک شود یسکد ینگذار
فرزندانشان را فرستادند تا مانع ورود شورشیان  ج امبریاز اصحاب پ یا ھمچنین عده

 یستاده بود، پسر عمویه بر در منزل عثمان اک یبه منزل عثمان بشوند. از جمله مدافعان
اه، یرانگر و سیو ین روزھایه در اک ی، عبدالله بن عباس، بود، و ھنگامیحضرت عل

من  ین، جھاد برایر المؤمنیام یقسم به خدا ا«رده بود، گفت: کعثمان او را به حج امر 
  ٢».ینکتر از حج است. قسم خوردم تا مرا از آن رھا  ار محبوبیبس

دفاع از او حاضر شد. خود را بارھا  ین بار برای، نخستیمرتض یخود عل که ھمچنان 
عبدالله بن جعفر،  اش، رد و پسرانش و برادرزادهک یرد و شورشیان را از او دور مکآماده 
  ٣نجات او گمارد. یرا برا

رد ولی دفع شورشیان ممکن کمدتی طوالنی با دست و زبان از او دفاع اینکه  بعد از
کرد، اما ره  فرزندانش، شورشیان را دفع میبا دست و زبان و  ٤رد.ک یریگ نارهکنبود، 
  ٥»نبرد. ییبه جا

د: قسم به خدا آن قدر از او دفاع یگو یاو خودش این مطلب را اظھار داشته و م
  ٦ه گمان کردم گناھکارم.ک ییردم تا جاک

د و یشما برگرد«گفت:  یرده بود و مکردن منع کرا از دفاع ھا  آن چون عثمان
  ٧».دیخود بمان یھا بگذارید و در خانهتان را زمین  سالح

از فرزندان انصار  یر و محمد بن طلحه ... و گروھیو عبدالله بن زب یحسن بن عل
ی  گفت: شما در زمره کرد و می یرا منع مھا  آن ه عثمانکشدند  یان میمانع شورش

  ١د.ینک یم یاریه مرا کد یھست یسانک

                                                 
 . ٦٩و  ٦٨، ص٥بالذری، انساب االشراف، مصر، ج -١
 ھجری. ٣٥تاریخ االمم والملوک، اوضاع سال  -٢
 .٥٨١، ص١٠ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، ایران، ج -٣
 . ٣٥٤، ص٤شرح ابن میثم بحرانی، تھران، ج -٤
 بیعت کردند. ،ذیل عنوان ھمان قومی که با ابوبکر بیعت کردند، با من نیز  شرح ابن ابی الحدید، -٥
 .٢٨٦، ص٣نھج البالغه، جابن ابی الحدید، شرح  -٦
 .١٥٢و  ١٥١، ص١تاریخ خلیفة بن خیاط، عراق، ج -٧
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قنبر  اش، ی آزاد شده بن علی و بردهت و فرزندان صحابه، حسن یاز میان اھل ب
  ٢زخمی شدند.

 گفت:ھا  آن به یردند، علکان عثمان را از آب منع یه شورشک یھنگام
ه یار مسلمانان است و نه شبکه ید نه شبیدھ یه شما انجام مک یارک  مردم، یا«

را به  داده شد. شماھا  آن ر شدند، غذا و آب بهیه اسک یانیان و رومیرانیافران. اکار ک
از  یخدا قسم، آب را از این مرد قطع نکنید. و او سه ظرف پر از آب را ھمراه گروھ

  ٣».عثمان فرستاد یھاشم برا یجوانان بن
ز یانگ ی ھول ن فاجعهیاز ا یا گوشهه کم ینکنقل  ٤یم از مسعودیخواھ یان میدر پا

خواھند  یم انیه شورشکمتوجه شد  یعل یوقت«ند: ک یان میننده را بک و ناراحت
ر به دست از ین را با چند نفر فرستاد تا شمشیپسرانش حسن و حس  شند؛کعثمان را ب

 یسکه نگذارند، کرد کامر ھا  آن دھند و به یارینند و او را کی عثمان مراقبت  در خانه
اری از صحابه، یر، فرزندش عبدالله و طلحه، فرزندش محمد و بسیوارد بشود. زب

ه معروف به ک یسکنند. پس کمحافظت  یی و ادند تا از خانهفرزندانشان را فرست
شد و قنبر خراش  ینده شدند و حسن زخمکپرا یانداخت و ھمگ یریت  رانداز بود،یت

در مقابل ه کدند یشد. پس از آن، این افراد ترس یبرداشت و محمد بن طلحه زخم

                                                                                                                        
 کردن او از آب. عثمان و منع ی هتحت عنوان محاصر  شرح النھج، -١
 تحت عنوان قاتالن عثمان.  البدایة،. ٩٥، ص٥ج االنساب،بالذری،  -٢
 . ٦٩، ص٥. بالذری، انساب االشراف، ج٥٣١، ص٢ناسخ التواریخ، ج -٣
بغداد متولد شد  سوم قرن سوم ھجری در ی در دھه  ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی، -٤

 درگذشت. ٣٤٦یا  ٣٤٢ھای شرقی آفریقایی گشت و گذار کرد و در سال  و در سرزمین
امام بود و صاحب کتاب  ،: مسعودی در تاریخگوید میرخین شیعه ؤمالمحسن امین در طبقات 

 ).۱/۱۳۰ بخش دوم،  بود. (اعیان الشیعة،» الزمان اخبار«و  »مروج الذھب«
از  ؛دارد و غیر از آن کتاب امامت ی بارهھاست. در ن و ستون آنارخؤگوید: او بزرگ م قمی می

است و نجاشی » مروج الذھب«کتاب  صاحبو ا .»طالبي بن اب يثبات الوصیة لعلإ«جمله کتاب 
 ).۳/۱۵۳ است. (الکنی واأللقاب، آوردهدر فھرست خود او را از راویان شیعه 

اند و با  از علمای رجال شیعه را بیان کرده که او را مدح و ثنا گفتهای  عدهخوانساری اقوال 
معاصر  ،معتمد، امین و شیخ متقدم امامیه ،شیخ گرانقدر ھمچونزیادی  ی هاوصاف پسندید

ه امامی، او را تمجید ی دوازد شیعه متقدمبزرگان علمای امامیه و از فاضالن  از، صدوق
 .)۴/۲۸۱ (روضات الجنات،اند. کرده
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ردند کند، از این رو این افراد را در جنگ بر در عثمان رھا قرار گیره یام یھاشم و بن یبن
ھا رفتند. از جمله  و باالی خانه هجماعتی از انصار رفت ی به خانهھا  آن و چند نفر از

گر بودند. ھمسر عثمان یر و دو مرد دکب یکسانی که به عثمان رسیدند، محمد بن اب
ر، کب  بودند. محمد بن ابی اعدفو دوستدارانش مشغول اش  ھمراھش بود و خانواده

،  دید یمحمد، قسم به خدا اگر پدرت تو را م یریش عثمان را گرفت. عثمان گفت: ا
رد. او دستش را پایین نھاد و از خانه خارج شد. دو نفر دیگر عثمان را ک یسرزنشت م

 سپس زنش شتند. کخواند،  ه قرآن در جلویش بود و آن را میک یدر حال دند و او را ید
ن و چند نفر از یشته شد. ناگاه حسن و حسکن یر المؤمنید: امیشکاد یبرخاست و فر

و  یردند. خبر به علکه یرده است. پس گرکه فوت کدند یه داخل شدند و دیام یبن

 »إنا إليه راجعونإنا هللا و«د. آنان ین و انصار رسیاز مھاجر یر و سعد و گروھیطلحه و زب
ن به پسرانش گفت: یناراحت و اندوھگ یلیداخل خانه شد و خ ی. عل گفتند

د؟ یک سیلی به یه شما جلوی خانه بودک یشته شد در حالکن چگونه یرالمؤمنیام
ر یرد و عبدالله بن زبکن زد و محمد بن طلحه را سرزنش یی حس نهیحسن زد و به س

  ١رد.کرا نفرین 
شبانه او را به خاک سپردند و بر او نماز خواندند؛  اش، و خانواده یسپس عل

 د: یگو یم یمعتزل یعید شیالحد یابن اب که ھمچنان
فه یر و ابو جھم بن حذیو ابن زب یبه ھمراه حسن بن علاش  افراد کمی از خانواده

از  یکیی عثمان را بیرون بردند و در  جنازه  ی بین نماز مغرب و عشاء، در فاصله
، به خاک سپردند و ٢ع استیه خارج از بقک» بکوک حّش «نه معروف به یھای مد نیزم

  ٣بر او نماز جنازه خواندند.
ھا  آن هکن بود یا النورین ذی ت با عثمانیاھل ب یدوست یھا از جمله نشانه

به  ، دو دختر خود راج امبریپ که ھمچناندادند،  یم یدخترانشان را به پسران و
 یکید: یگو ید میمف که ھمچناندند. ینام یم یرا به نام و عثمان داده بود و فرزندانشان

نفر پسر  ۲۷ن یر المؤمنیعثمان نام داشت. فرزندان ام ،سطالب یبن اب یاز پسران عل

                                                 
 . ٣٤٤، ص٢مسعودی، مروج الذھب، بیروت، ج - ١
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ن دختر خرام یه مادرش ام البنکعثمان  -۱۰ن... یحس -۲حسن  -۱ اند: و دختر بوده
  ١است.بن خالد بن ورام بوده 

 شته شد.کربالء کاو ھمراه برادرش در  د:یگو یم یاصفھان
 یگفت: خول کشته شد. ضحاکساله بود،  ۲۱ یه پسرک یدر حال یعثمان بن عل«
أبان بن دارم او را زد و  یاز بن یزد و وی را از پای در آورد و مرد یرید او را با تیزیبن 

  ٢»شت و سرش را برداشت.ک
ا و آخرت، دوستدار ی، دوست وی در دنج امبریداماد پ سعفانن، عثمان بن یبنابرا

ز، ینھا  آن داشت و یرا دوست مھا  آن هکبود ھا  آن ی ، پسر عمو و پسر عمهتیاھل ب
از ابوبکر و د. او از نظر قرابت و خویشاوندی داشتن یر و عمر او را دوست مکمانند ابوب

ای رسید که ابوبکر و عمر به  به درجهتر بود و در دامادی  نزدیک ج عمر به رسول الله
 دارد. طالب این را اظھار می یبن اب یعل که ھمچنان ٣ده بودند.یآن درجه نرس

 ه ازکی راشد بود  ، سه خلیفهر و عمر و عثمانکی ابوب ت دربارهیدگاه اھل بین دیا
  م.یردکان یر صفحه و جلد بکبا ذھا  آن و معتبر یخود شیعه و منابع اصلھای  کتاب

 ی راشد:  فهیی سه خل عه دربارهیدگاه شید 
ھا  آن پندارند و مذھب خود را به یت میرو اھل بیه خود را دوستدار و پکعه یاما ش
ت ھستند؛ آنان یس اھل بکامًال بر عکرا دارند، ھا  آن از یرویپ یدھند و ادعا ینسبت م

 توزی دارند و کینهھا  آن نسبت به  ر و عمر و عثمان ھستند و به شدتکمخالف ابوب
افر و فاسق کرا ھا  آن یند و حتیگو یپندارند و فحش و ناسزا م را دشمن میھا  آن

دانند  یبه خداوند م یکین ابزار نزدیھا را بھتر نیھا و لعن و نفر ن سرزنشیدانند، و ا یم
ه کست ین یا تاب و رسالهکچ ین ثواب را نزد خداوند دارد. ھیتر ند این کار بزرگیو و 

ن یو بھتر ج ن مخلصان رسول خدایتر ی خالص  ن دربارهیمملو از سرزنش و طعن و نفر
عت و رسانندگان یو حامالن شرھا  آن نیتر یو دوست داشتنھا  آن نیمردمان و باتقواتر

ھم یرضوان الله عل –ن امت یده و نخبگان ایبان و شاگردان پیامبر برگزیرسالت و نا
  نباشد. –ن یاجمع
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 تابش آورده است:کاظم در کمال محمد 
ه ک یسک«ند که گوید: ک ینقل م –ن ین العابدیو او به دروغ از ز – یاز ابوحمزه ثمال

سد و ینو یاو م یخداوند ھفتاد ھزار ھزار حسنه برا  ند،کبار لعنت  کیر و عمر را کابوب
 یسکبرد و  یکند و ھفتاد ھزار ھزار درجه، او را باال م یم کھزاران ھزار گناه او را پا

ن گفت: یبن حس یما عل ین است. موالیز، چنیبار لعنت کند ن کیرا ھا  آن ه شبانهک
را از پدرتان  یثیسرورم، حد یخود ابوجعفر محمد باقر وارد شدم، گفت: ا یبر موال

ا ی، آیثمال یا یث را گفتم: گفت: آری،آن را بازگو. حدیثمال یگفت: ا ام. دهیشن
 کیه ھر صبح ک یسکسرورم. سپس گفت:  یم؟ گفتم: آریفزایبر آن ب یخواھ یم

ه ک یسکاو نوشته نخواھد شد و  یبرا یتا آخر ھمان شب، گناھ  بفرستد،ھا  آن لعنت بر
نوشته نخواھد شد. راوی گوید:  یبر و یلعنت بفرستد تا صبح گناھ کیھا  آن شب بر

از پدر و جدت  را یثیم صادق وارد شدم و گفتم: حدیابوجعفر رفت و سپس بر موال
قت یث را برایش خواندم، گفت: این حقیابوحمزه. حد یاور ایگفت: آن را ب ام. دهیشن

ار بخشنده یرود. سپس گفت: خداوند بس یدارد. آنگاه گفت: و ھزار ھزار درجه باالتر م
  ١».م استیرکو 

خود را به لعن و  کوچکھاشم بزرگ و  یما قوم بن« اند: ردهکامر  ز،یسپس به آن ن
  ٢»م.ینک     یامر مھا  آن از یزاریو اعالم بھا  آن فحش بر
نثار  شدهین اصحاب برگزیه آن را بر اکنمانده  ییچ فحش و ناسزاین، ھیبنابرا

ی برائت از  ر سورهیر خود و در تفسیتاب تفسکه در کھاست  آن یاشین عینند. اکن
 یسانکبه امام گفتم: دشمنان خداوند چه «ه گفت: کند ک ینقل م یابوحمزه ثمال

ل و رمع و یھستند؟ گفت: ابوالفص یسانکچھارگانه. گفتم: چه  یھا ھستند؟ گفت: بت
ند با ک یدشمنھا  این باھرکس  ھستند. پسھا  آن نیکه بر د یسانکه و ینعثل و معاو

  ٣».رده استک یدشمنان خدا، دشمن
ل، یه گفت: مراد از ابو الفصکند ک ینقل م یجزرن سه اصطالح از یی ا سپس درباره

نامند.  یل میز، فصیاست و شتر جوان را ن کیل نزدیر به فصکر است چون بکابوب
 یالم بعضکر مادرش گرفته شده باشد. در یه از شکند یگو یم یل به بچه شتریفص
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 ل معروف شده است ویشتر چران بود به ابوالفص یر زمانکه چون ابوبکآمده است 
ل، متولد شد و یقحافه در سال سوم عام الف یر بن ابکند: ابوبیگو یاز اھل لغت م یبعض

ل یت، ابوالفصیی وی در زمان جاھل نیهکنھادند و  –است  ینام بت –یاسم او را عبدالعز
ی  لمهکر معروف شد. اما که اسالم آورد، عبدالله نام گرفت و به ابوبک یبوده و ھنگام

ه ک یسکن یه اولکث آمده یه برگردانده شده است و در حدکرمع، ھمان عمر است 
ه ارث را عول داده، رمع ک یسکن یرده، رمع (عمر) بود و اولکشھادِت َبرده را رد 

ادی داشته باشد. جوھری یش زیه رکاست  ی(عمر) بوده است. اما نعثل، اسم مرد
  ١ه بود.یار به آن شبیشد، بس یاو م کینزد ید: عثمان وقتیگو یم

 نھند. می ن اصحاب بزرگواریرا بر اھا  بت نام ییایح ین قوم چطور با بیه اکد یبنگر
 –عه یامام پنجم معصوم ش –جا و سخن محمد باقر کن یه بپرسد، اکست ین یسکا یآ

گفت:  اند؟ ردهکع یرا از شما ضا یحقھا  آن ایآ«د: یه پرسک یسکه در جواب کجا ک
ان را از عذاب خدا یرد تا جھانکنازل اش  بندهه قرآن را بر ک یسکقسم به   ر،یخ

  ٢».رده اندکع نی، حق ما را ضایی خردل به اندازه بترساند، 
داد و چرا رسول  سدخترش را به عمر بن خطاب سیافر بودند، چرا علکھا  آن اگر 
را مدح ھا  آن ت،یو اھل ب یداد؟ چرا عل سدو دختر خود را به عثمان بن عفان ج الله

 یشد در حال یزخمھا  آن از یکیو اند  ردهکو چرا او و پسرانش از او دفاع اند  گفتهو ثنا 
 ه جواب بدھد؟کھست  یسکا یدگاه شیعه امام معصوم بوده است؟ آیز، از دیه او نک

 بنرا از ازدواج دخترش با أبان اش  برادرزاده سیعل افر بود، چراکس اگر عثمان
د یی حضرت عثمان، ز نه دختر حسین با نوهیکازدواج سرد؟ و چرا مانع کعثمان منع ن

 پسرش را به نام عثمان نام نھاد؟ ینشد؟ و چرا حضرت عل
  کند، روی می ن زیادهیراشد یتوزی نسبت به خلفا نهیکه در بغض و ک یاشیع

 ج امبریه پک ید: وقتیگو یرده و مکرا سر ھم  ییھا ھا و داستان خرافات و دروغ
رد و با کرا رفع و اصالح ھا  آن جاد شد و عمریان مسلمانان ایم یدرگذشت، اختالفات

 یعل یبه خاک سپرده نشده بود. وقت ج ه ھنوز رسول اللهک یرد در حالکعت یر بکابوب
تاب خدا کجاد شود، پس به یای ا ه فتنهکد یترس ردند، کعت یر بکه مردم با ابوبکد ید
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ه کر سراغ او فرستاد کند. ابوبکتاب جمع ک کیه آن را در کمشغول شد و خواست 
گر سراغ یآیم. بار د نم، بیرون نمیکن یآور ن قرآن را جمعیگفت: تا ا یند. علکعت یب
 یم. بار سوم پسر عمویآ یرون نمیار فارغ نشوم، بکن یگفت: تا از ا یفرستاد و عل یو

 یان او و علیفرستاد و فاطمه برخاست و م یه قنفذ نام داشت، سراغ وکخود را 
جمع  یه مردم دور علکد یرا با خود نبرد و ترس یستاد و قنفذ او را زد و رفت و علیا

پس عمر رفت و  نند. کھیزم جمع  یی عل ه اطراف خانهکشوند، از این رو دستور داد 
ن در یو فاطمه و حسن و حس یه علک یرا آتش بزند در حال یی عل ه خانهکخواست 

  ١رد.کعت یبیرون رفت و به زور و برخالف میلش بد، ین دیچن یعل یآن بودند. وقت

 :سعلیحضرت شجاعت 
به خدا قسم اگر من تنھا : «گفته است یعلاند  روایت کردهاین در حالی است که 

  ٢».نمک یترسم و وحشت نم ینم ن باشند، یی تمام زم به اندازهھا  آن باشم و
ه ک، عمر یعنیـ  یفالند: من با یگو یماش  درباره هه ابو وائلکاست  یسک یعل
را از او  یا ه ناگاه ھمھمهکرفتم  یرا آورده است ـ م یالقلوب، اسم و اةیدر ح یمجلس

رزاد و آن سخت یا آن شیبر تو، آ ی؟ گفت: وایچه شده فالن«به او گفتم:  دم، یشن
 یدم علیردم و دک؟ نگاه ینیب یپرچم را نم کیر و یبا دو شمش رنده بر ظالمان، یگ

ی   ا تا دربارهیبتر  کیطالب است. گفت: نزد یبن اب یعلاینکه  ،یفالن یاست. گفتم: ا
ه فرار کدر جنگ احد با ما عھد بست  ج امبریم. پیت بگویبرا یو یشجاعت و قھرمان

د بود. و یشد، شھ    شته میکه کھرکس  کرد، گمراه بود و ه فرار میکھرکس  م وینکن
ر یه ما شمشیه صد قھرمان از دشمن، علک یبود. وقت، خود فرمانده جنگ ج امبریپ

شتر بودند، پس ما از نابود شدن یا بیز، صد نفر ینھرکدام  ر پرچمیه در زکبرداشتند 
 یرد و مشتک یریجلوگھا  آن ھمچون شیر از پیشروی یه علکدم یم و دیدیخود ترس

را  یشانیسست و پر یھا رد، آنگاه گفت: صورتکزه برداشت و بر صورت ما پرتاب یسنگر
ورش آورد یپس بر ما  م. یگرد ید؟ به جھنم؟ ما باز نمینکد فرار یخواھ یجا مک،  نمیب یم

د و گفت: یرس یمرگ از آن به مشام م یه بوکدر دستش بود  یه تخته سنگک یدر حال
قسم به خدا، شما به مرگ سزاوارتر  د. یستکد و سپس عھد خود را شیردکشما عھد 
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دو ظرف  ییا گویبود روشن ھا  آن آتش در ییستم، گویچشمانش نگر بهد. سپس یھست
ی ما انداخت. من از میان  بر ھمه ه [تخته سنگ را]کردم کرکپرخون بودند. پس ف

ورش آوردند و فرار یھا  عرب اصحاب خودم به طرف علی رفتم و گفتم: ای ابوالحسن،
را از اش  شید و چھرهک یلت مه او خجاک ییگو  ند.ک یورش، فرار را نقض میردند و ک

ز، از یقسم به خدا آن ترس تا به امروز ن  ن ترس، مدام در دلم ھست،یمن برگردانید. ا
  ١».رون نرفته استیدلم ب

 یاز جمله آنچه قطب راوند  اند؛ ردهک ھای زیادی مبالغهس یی شجاعت عل     درباره
رده کصحبت  یان ویعیش ی ه عمر دربارهکده بود یخبر رس یرده که به علکت یروا

 یبود، گفت: ا یدر دست عل یمانکه ک یبه استقبال او رفت در حال است. پس در راه
مانش ک. سپس با یرده اکان من صحبت یعیی ش ه تو دربارهکاند  عمر، به من خبر داده

رده تا او را که دھانش را در مقابل عمر باز کماند  یین زد به ناگاه ھمچون اژدھایبه زم
کنم، و  ین تکرار نمیگر بعد از ایابوالحسن، د یاد زد: مواظب باش ایببلعد و عمر فر

برگشت و عمر  یمان زد و به حالت عادکرد. علی با دستش به که یشروع به گر
  ٢ھمچنان ترسان به خانه برگشت.

ن یلعن و نفر یلیخدوستان خدا را ه ک یعیش یس عامریم بن قین سلیھمچن
قسم به  رده و گفته است:کد یناسزا گفته و او را تھد عمر را یه علکد یگو یند، مک یم

گردانم؛ اگر  ی، دست راستت را به تو بر مینکن را پرتاب ی! اگر اکخدا ای ابن صھا
ت کنم. عمر ترسید و ساک یرم، آن را غالف نمینم، تا جانت را نگکرم را آخته یشمش

ا تو یعمر، آ یگفت: ا ید. پس علیوگ یقسم بخورد، راست م یه اگر علکشد و دانست 
رم یبه تو مشغول بود و دنبال من فرستاد و با شمش ج ه رسول اللهکھمان نیستی 

َما ﴿ ه نازل شد:یه این آکشم که تو را بکآمدم و سپس خواستم  فََ� َ�ۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖ إِ�َّ
ا ھم اتفاق نظر داشتند و به  باھا  آن د:یگو یابن عباس م .]٨٤[مریم:  ﴾٨٤َ�ُعدُّ لَُهۡم َعّدٗ

ما  یارھاکاز یک  ھیچ  ن مرد زنده است،یه اک یگر متذکر شدند و گفتند: تا زمانییکد
شد؟ عمر گفت: خالد بن ک یاز ما او را م یسکر گفت: چه کشود. پس ابوب یراست نم

ه به تو ک یارکن یی ا خالد، نظرت درباره ید. دنبال خالد فرستادند و گفتند: ایول

                                                 
 .  ١١٥و  ١١٤، ص١تفسیر قمی، ج -١
 . ٢١و  ٢٠ھـ، ص١٣٠١الخرائج و الجرائح، بمبئی ، -٢
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د، قسم به خدا اگر ید به من بسپاریخواھ یه مک یارکست؟ گفت: ھر یم، چیسپار یم
 یزیقسم به خدا ما چ دھم. گفتند: ید، انجام مینکطالب امر  یبن اب یمرا به قتل عل

ما مشغول نماز  یر گفت: وقتکشم؟ ابوبکجا او را بکم. گفت: یخواست   ین را نمیر از ایغ
  ه سالم داد،ک یر در دستت باشد و ھنگامیو شمش ستینار او باکم تو در یصبح شد

ه اگر مردم کرد کر کر فکنده شدند. سپس ابوبکپس پرا  گردنش را بزن. گفت: چشم.
ار کن یشود. پس از ا یشروع م یجنگ سخت  شته است،کرا  یعل یسکه چه کبفھمند 
شد. او امام ه به مسجد آمد و نماز اقامه ک ید تا وقتیمان شد و آن شب نخوابیخود پش

د. خالد یگو یه چه مکدانست  یکرد، در فکر بود و نم امامت می یجماعت شد و در حال
از  ی، متوجه بعضیاریبا ھوش یستاد و علیا یر به دست نزد علید آمد و شمشیبن ول

 یاد زد ایر تمام شد قبل از سالم دادن فرکه تشھد ابوبک ین مسائل شده بود. وقتیا
شمت؛ سپس به راست و چپ ک یانجام نده و گرنه م ام، ردهکه به تو امر ک یزیچ  خالد،

ر را از دستش گرفت یی خالد را گرفت و شمش قهیزد و  یجست یسالم داد. سپس عل
 یرش را گرفت تا او را بکشد. اھالینشست و شمشاش  نهیسپس او را زمین زد و بر س

گفت: علی را به خاطر صاحب  مسجد گرد او جمع شدند تا خالد را نجات دھند. عباس
این قبر سوگند بدھید تا آزادش کند. او را به خاطر صاحب این قبر سوگند دادند و 

  ١رد. خالد برخاست و به منزلش رفت.کش یرھا
ار یاو بس« اند: رده و گفتهکار مبالغه یبس یی شجاعت حضرت عل شیعیان درباره
  ٢».کوبید و زمین لرزید نیه روزی پایش را بر زمک ییقدرتمند بود تا جا

 یصاف که ھمچنانن تاخت تا اینکه زمین آرام شد. یبر زم یزمین لرزید و عل یروز
جاد شد، مردم یر اکدر زمان ابوب یا ه گوید: زلزلهکبه دروغ از فاطمه نقل کرده 

 اند. رفته یش علیده و پیز، ترسینھا  آن هکدند یر و عمر رفتند، دکدند و نزد ابوبیترس
بیرون رفت در ھا  آن دند. علی به اسقبالیرس یی عل مردم راه افتادند تا به در خانه

ردند تا به کنداشت. او رفت و مردم او را دنبال  ییاعتناھا  آن ی ه به غم و غصهک یحال
ستند ینه نگریمد یوارھایآن نشستند و به د یدند. علی و ھمراھانش بر رویرس یا تپه

 اید؟ ردهکوحشت اید  دهیشما از آنچه د ییگفت: گوھا  آن به یسپس عل د. یلرز یه مک
 م؟ پس علییا دهیند یزین چیه تا به حال چنک یم در حالینکگفتند: چگونه وحشت ن

                                                 
 . ٢٥٧و  ٢٥٦سلیم بن قیس عامری، ص -١
 . ٧٤تفسیر البرھان، ص -٢
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ن را زد و گفت: تو را چه شده است؟ چرا یان داد و با دستان مبارکش زمکرا تھایش  لب
 یه نزد وک ین باریاین بار از اول؟ پس به اذن خدا زمین آرام شد. مردم یریگ یآرام نم

ار من کگفت: از ھا  آن ردند. علی بهکشتر تعجب یآمده بودند و او به طرف آنان رفت، ب
 فرموده است:اش  ه خداوند دربارهک. گفت: من ھمانم ید؟ گفتند: آرینک  یتعجب م

�ُض ٱإَِذا ُزلۡزِلَِت ﴿
َ
ۡخرََجِت  ١زِلَۡزالََها ۡ�

َ
�ُض ٱَوأ

َ
ۡ�َقالََها ۡ�

َ
�َ�ٰنُ ٱَوقَاَل  ٢�  ﴾٣َما لََها ۡ�ِ

ُث ﴿ د:یگو یماش  ه خداوند دربارهکھستم  یمن ھمان انسان .]٣-١[الزلزلة:  يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ
ۡخَبارََها

َ
 کند.  ه باشد، زمین برای من نقل میک ١یا ھر حادثه .]٤[الزلزلة:  ﴾٤أ

ه یابن بابو که ھمچنانن زد. یزمس را بر یبا قدرت، ابل یروز÷ ین، علیعالوه بر ا
  ٢رده است.کت یروا» ون اخبار الرضایع«در  یقم

 ادند.یزرندھا در کتب شیعه ن چیامثال ا
آن  یگریب دیت عجیاکان حیم با بیخواھ یم، میردکن بحث را شروع یه ما اکحال 

ه شیعه بافته و اساس کدارد  ییھا ھا و اسطوره ه داللت بر دروغکم ینکل یمکرا ت
 اثر» هیاألنوار النعمان«تاب کن داستان را از یا اند. د خود را بر آن گذاشتهیمذھب و عقا

 د:یگو یم. او مینک ینقل م٣ینعمت الله جزائر
بر توسط یه فتح خکند ک یت میبر روایف جنگ خیتاب خود ھنگام توصکدر  یبرس«

آمد و از قتل مرحب به او مژده  ج نزد رسول الله ل یانجام شد، و جبرئ ÷یعل
 یه علک یرسول خدا، وقت یل گفت: اید. جبرئیاز بشارت او پرس ج امبریداد. سپس پ

ه کرد کل امر یائکیل و میر را باال برد تا مرحب را بزند، خداوند متعال به اسرافیشمش
ن و یآھنای ھ ن، او و لباسیرند تا با قدرت تمام نزند؛ با وجود ایش را در ھوا بگیبازوھا

 ید. خداوند به من گفت: این رسیزم یھا هیرش به الیرد و شمشکاسبش را نصف 
ن یگرنه زمن برسد ویبه قعر زم یر علیه شمشکن برو و نگذار یر زمیل، به زیجبرئ

                                                 
 . ٥٧١الصافی، ص -١
 . ٧٢، ص٢ج -٢
از بزرگان علمای متأخر و فضالی متبحر ماست که دارای  ،نعمت الله بن عبدالله حسینی جزائری -٣

یک عمر حاصل است که » ةاألنوار النعمانی«قلبی سالم و سرشتی استوار است و او صاحب کتاب 
  ھـ ١١١٢سال  . بهعالم، محقق عالمه و گرانقدراست  فاضل،او گوید:  است. حر عاملی می

 ).٨/١٥٠ خوانساری،   او از شاگردان مجلسی بوده است. (روضات الجنات، .درگذشت
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از مدائن قوم لوط تر  نیسنگ یزیقرار گرفتم. بعد چآنجا  شود. پس رفتم و در یدگرگون م
شه گرفته و ین ریه از ھفت زمکم فرود آمد. مدائن قوم لوط ھفت شھر است یھا بر شانه

ده است. ھمچنان تا سحر منتظر شدم تا یآسمان رس کیشه باال رفته و تا نزدیر کیبر 
 یر علیشمش ینیه آن را دگرگون کنم. سنگینی آن مانند سنگکرد کخداوند به من امر 

ردی و آن را بلند نکردی؟ کزمان آن را دگرگون ند: چرا در یک یاز او پرس ج امبرینبود. پ
ده یه بر پشتش خوابکپیرمردی کافر بود ھا  آن انی، در مج جبرئیل گفت: ای رسول خدا

سحر  یرا عذاب دھد. وقتھا  آن شش رو به آسمان بود و خداوند شرم کرد از اینکهیو ر
ز، یدر ھمان روز نرد. کامر  یرمرد برعکس شد و خدا مرا به عذاب ویشد، آن پ یسپر
ه بود یبه نام صف یزنھا  آن انیدر م ر شدند، یبر فتح شد و زنانشان اسیی خ ه قلعهک یوقت

دا یپ یستگکه در صورتش اثر شک یآمد در حال ج امبریه دختر صاحب قلعه بود. نزد پک
از  یکیوارد قلعه شد و  یعل ید، او گفت: وقتیپرس یستگکی آن ش درباره ج امبریبود. پ

خت یزھای آویخته از قلعه فرو ریان خورد و تمام چکداد، تمام قلعه ت انکآن را ت یھا برج
ردم. کن پرت شدم و به تخت اصابت ییآن به پا یز، بر تخت نشسته بودم و از رویو من ن

ان داد، خداوند به کشد و قلعه را ت یعصبان یعل یه، وقتیصف یبه او گفت: ا ج امبریپ
 یه ھمگکمالئاینکه  را لرزاند تاھا  آسمان ی شد سپس ھمه یعصبانخاطر خشم او 

ه کبر یی خ دارد. اما دروازه یشان افتادند. علی شجاعت ربانیھا دند و بر صورتیترس
وارد قلعه شد سپر  یعل یردند تا شبانه آن را ببندند. وقتک یم یارکچھل نفر با ھم ھم

ند و آن را به عنوان سپر خود کوازه را از جا سپس در  ثرت ضربه از بین رفته بود؛کاز  یو
  »رد.کقلعه را فتح اینکه  د تایقرار داد و جنگ

ر و عمر متوجه شدند کابوب«د: یگو یه مکمنافات دارد  یعقوبیت یاین روایت با روا
ھمراه  پس  اند، طالب جمع شده یبن اب ین و انصار گرد علیاز مھاجر یه گروھک

ر یر به دست خارج شد. عمر شمشیشمش یورش بردند و علی یی عل به خانه یجماعت
ست و وارد خانه کرش را شین زد و شمشیر شد و او را بر زمیدرگ یاو را انداخت و با عل

و ھا  آن نم. پسکار کم را آشیا موھاید یرو یرون میرون آمد و گفت: بیشدند. فاطمه ب
پس از  یکین سان گذراندند و سپس یرا بد یامین قوم ایرون رفتند و ایھمراھانشان ب

  ١».ردندکعت یب یگرید

                                                 
 . ١٢٦،ص ٢تاریخ یعقوبی ،ج -١



 شیعه و اهل بیت     ١٥٤

گوید: نعمت الله جزائری یا سلیم  دانیم که کدام یک از شیعیان راست می    واقعًا نمی
 ؟ یا قطب راوندی یا قمی یا مجلسی یا عیاشی یا یعقوبی؟١بن قیس عامری

ھا را نقل  ایتگویند و به دروغ این رو دروغ میشان  که ھمهبلکه واقعیت اینست 
و اگر این اند  و اصًال چنین نبودهاند  را نگفتهھا  این دانند که اھل بیت کنند و نمی می

ق است و یه صدکگفتند  ر نمیکی ابوب گفتند، درباره چنین بودند یا این چنین می
ت بخش داشت و یو سیرت و روشی رضا کمبار یه نگھبانکگفتند  ی عمر نمی درباره

ازدواج و معاشرت نداشتند و بعد از ھا  آن دند و باینام ینمھا  آن به نامفرزندانشان را 
م چیزی جز این یتوان یت نمین ھمه روایردند. بعد از اک یرا مدح نمھا  آن مرگشان

شان یھا شان و گفتهیارھاکو اند  ت در اعمال و افعال خود صادق بودهیبگوییم که اھل ب
مخالفند ھا  آن ده بایو در عقاند  دروغ بستهھا  آن عه بریاست، اما ش ین راستیمصداق ا

ه ک یسانکدشمن ھستند. ھمان ھا  آن امکان و رھبران و امرا و حکیو با دوستان و نزد
 که ھمچناننمودند.  یمشورت مھا  آن ردند و باک یاطاعت مھا  آن اھل بیت خالصانه از

  م.یردکان یل بیپیش از این به تفص
ر او کابوب  مانند آن مرد شجاع و قھرمان و دالور، یسکه کاست  ا خردمندانهیوگرنه آ

ند و عثمان از او پیشی بگیرد کازدواج  یند و عمر با دختر وکعت یرا به زور وادار به ب
  باشند؟ یاوران ویھمان ھا  آن اورانیبنامد و ھا  آن و فرزندانش را به نام

ه کای  ینهکنند اما در ک میت یبا اھل ب یاظھار دوست ،ھرچند شیعیان در ظاھر
دارند، با اھل بیت مخالفت  ج امبریی پ دهین و اصحاب برگزیراشد ینسبت به خلفا

                                                 
از او گویند که  او میی  بارهدرگذشت. در ٩٠در سال   ، تقریباً  ی کوفیلسلیم بن قیس عامری ھال -١

اصحاب  : او ازنویسد میاش  بارهاصحاب علی بن ابی طالب بوده است. خوانساری در
األنوار و غیره از آن نقل حارب که کتاب کتاب مشھوری استی  هو نویسند ÷امیرالمؤمنین

که  ،رده استمعصوم را مالقات کی  هپنج نفر از ائم وه داھل بیت بو متقدماز علمای  وی کند. می
 ).٤/٦٦باقر. (روضات الجنات،  زین العابدین،   حسین، حسن ، ،عبارتند از: علی

اند و اولین  ن اھل بیت از آن نقل کردهاو محدث گوید: او کتاب معروفی دارد که علما قمی می
 همعروف شده است. شیخ کلینی و صدوق و سایر قدما ب ،کتابی است که در میان محدثین شیعه

 .)۳/۲۴۸ اند. (الکنی و األلقاب، کرده یهتکآن 
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ه ک یسکفرمود: خوشا به حال شان  درباره ج ه رسول اللهک ینند؛ ھمان اصحابک یم
  ١مان آورده است.یده و به من ایمرا د

، ج امبریپ یاقوام و دامادھان قوم نسبت به یا یدر ھر حال ما با توجه به دشمن
ن یالنور یی عثمان ذ درباره یاشیم. عینک یت بیان میب را با اھلھا  آن مخالفت

َها ﴿ ی: هید: آیگو یم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ْ َصَدَ�ٰتُِ�م ب ْ َ� ُ�ۡبِطلُوا ذَىٰ ٱوَ  لَۡمنِّ ٱَءاَمُنوا

َ
[البقرة:  ﴾ۡ�

 ٢ی عثمان نازل شده است. درباره .]٢٦٤
متر از کافر خواندن اصحاب، کزدن و فاسق و  ردن و طعنهک ه در لعنتک یاما قم

� َشَ�ِٰطَ� ﴿ د:یگو یه مین آیل ایست، در ذین یاشیع ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ

�ِس ٱ نِّ ٱوَ  ۡ�ِ چ یخداوند ھ .]١١٢[األنعام:  ﴾ُغُروٗر�ۚ  لَۡقۡولِ ٱيُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض زُۡخُرَف  ۡ�ِ
نند که ک ت مییه او را اذکاند  طان بودهیدر امتش دو شاینکه  پیامبری را نفرستاده مگر

 ٣اند. ق بودهیاصحاب محمد، حبتر و زر از
 ایم. ردهکرا از او نقل  یادیھای ز تیخود روا» عة و السنةیالش«تاب کدر 

[التوبة:  ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ سد:ینو یه مین آیل ایذ  ھا، آن ھم مانند یبحران

نه و یه به مدکدر سفر م ج امبریق با پیر صدکابوب یه به ھمراھک یدر حال .]٤٠
 یه در جاکرد کامر  یبه عل ج امبرید: پیگو یم ورزند،  یمھاجرت در راه خدا حسادت م

گاهکد یر ترسکبخوابد و پیامبر از ابوب یو کند، از این رو او را  ه دشمن را از رفتن آنان آ
  ٤ھمراه خودش به غار برد.

ر کدر غار به ابوب ج رسول الله«ه او گفت: کد یگو یبندد و م  یبر ابوجعفر دروغ م
اصحابم را که در  یخواھ یم -دیگو یه مکآنجا  تا –خداوند با ماست   گفت: آرام باش،

عفر و اصحابش را به نند، به تو نشان دھم و جک یو صحبت ماند  مجلس انصار نشسته
بر صورتش  یدست ج . رسول اللهیا ھستند؟ ابوبکر گفت: آریه در درکتو نشان دھم 

و به جعفر و اصحابش نگاه کرد اند  ه در مجلس نشستهکد ید و سپس او انصار را دیشک

                                                 
 . ٣٤٢، ص٢الخصال، ج -١
 . ٢١٧، ص٨. البحار، ج١٤٧، ص١تفسیر عیاشی، ج -٢
 .٢٤٢، ص٢تفسیر قمی، ج -٣
 .١٢٧، ص٢البرھان، ج -٤
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  ١».جادوگر است ج ه پیامبرکدر آن لحظه در دل خود گفت   نند.ک یا شنا میه در درک
را ھا  آن تکسری و شوکھای  رد و بتکرا خاموش  یه آتش مجوسکاما عمر فاروق 

ب خدا محبوب یه نزد حبک یسکرد، کرا نابود ھا  آن و قدرت یھودیست و عظمت کش
 یھود و مجوس منفور است، بحرانیو نزد دشمنانش و دشمنان امت، فرزندان 

ۡيَ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿ زیر این آیه:اش  درباره �َ�ِٰن َخُذوٗ�  لشَّ  د:یگو یم .]٢٩[الفرقان:  ﴾٢٩لِۡ�ِ

ِۡذ فَُ�نًا َخلِيٗ� ﴿ ی: ی دوم است. و آیه فهیطان ھمان خلیش َّ�
َ
 ﴾٢٨َ�َٰوۡ�لََ�ٰ َ�ۡتَِ� لَۡم �

َضلَِّ� َعِن ﴿ ی: ی دوم است. و فرموده فهیمنظور، خل .]٢٨[الفرقان: 
َ
َ�ۡعَد إِۡذ  ّ�ِۡكرِ ٱلََّقۡد أ

  ٢ت است.یمنظور، وال .]٢٩[الفرقان:  ﴾َجآَءِ�� 
س و آنچه در ید: ابلیگو یدھد و م یادامه م ییاو به غلو خود و به فحش و بدگو

است. و در  یکیھردو  ل شده است؛ چون مسماییی دوم تأو فهیآن آمده، به خل یمعنا
بن  هفیه حذک یھمراه گروھ÷ یه علکنقل شده  هاصبغ بن نبات ھا از تیروا یبعض

اند  ردهکر کرا از او ذ یا رون رفتند و معجزهیز، ھمراھشان بود به طرف جبانه بیمان نی
ن یتر فرشتگان پروردگار من، اکنون ابلیس یگفت: ا÷ ید: علیگو یه مکآنجا  تا
لحظه او را حاضر  کید. قسم به خدا، در یاوریھا و فرعون فراعنه را نزد من ب سیابل
ه به ک یبر تو از ظلم یم گرفته بودند، گفت: واکمح یعل ه او را نزدک یردند و در حالک

را  ین عذابین؛ من توان چنک. سپس گفت: سرورم! به من رحم یا ردهک ج آل محمد
طان یف نجس، شیثک ید ایرد و تو را نبخشکگفت: خداوند به تو رحم ن یندارم. عل

ست؟ گفتند: یکد که ید تا به شما بگوینکست و گفت: او را رھا یث. سپس به ما نگریخب
ه کھستم  یسکن امت ھستم و یھا و فرعون ا سین ابلیتر سی؟ گفت: من ابلیستیکتو 
ار کرا ان یات و معجزات ویی خدا را و آ ر مؤمنان و خلیفهیخود و ام ید و موالیس
است  یسکی مفسدان بود و  ی دوم بود؛ زیرا او سردسته فهی، خلیمراد و  ردم. ظاھراً ک
  ٣ل شده است.یطان به او تأویه در قرآن شک

به  ج ه رسول اللهکنوشته است  ن مسلمانان، عثمان بن عفان، یارترکوکیی ن درباره 

                                                 
 .٢٦٢، ص٨الروضة من الکافی، ج ١٢٥ھمان، ص. -١
 .١٦٦، ص٣ھمان، ج -٢
 . ٩٨البرھان، ص -٣
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رده که را نازل ین آیی تو ا ه خداوند دربارهک؛ برو یردکاسالم خود را نابود او گفت: 

ْۖ ﴿ است: ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
 . ١]١٧[الحجرات:  ﴾َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

لَۡم ﴿ د:یگو یه مین آیل ایدھد و ذ یی اصحاب نشان م توزی خود را به ھمه نهیکاو 
َ
�

ِينَ ٱتََر إَِ�  نُفَسُهم�  �َّ
َ
وَن أ ق و یخود را صد هک ٢ھستند یسانکمراد  .]٤٩[النساء:  ﴾يَُز�ُّ

  ٣اند. دهین نامیالنور یفاروق و ذ
و مراد از  یان ویعیو ش یعل» نهیمن ثقلت مواز«ه مراد از کند ک  یم مکاو به زور ح

  ٤روانشان ھستند.یسه گانه و پ یخلفا» نهیمن خفت مواز«
زیاده روی  یو ھمسران و ج ردن اصحاب رسول اللهکو مسخره  ییدر بدگو

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ی د: آیهیگو یند و مک می َّ�  ِ ۡفكِ ٱَجآُءو ب شه و حفصه یی عا درباره .]١١[النور:  ﴾ۡ�ِ
  ٥تھمت زنا زدند. یی قبط هیه به مارک یوقتر و عمر نازل شده کو ابوب

ن یر نوادگان ایمتر از ساکه در خباثت و سرزنش کھا، کاشانی،  آن ن مفسریچھارم

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ی: هین آیزیر ا  ست،یقوم ن ْ �ُمَّ  �َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا َءاَمُنوا
ْ ٱ اول و دوم و سوم و  یی خلفا نویسد: این آیه درباره می .]١٣٧[النساء:  ﴾ُ�ۡفٗر� ۡزَداُدوا

  ٦ه) و عبدالرحمن و طلحه نازل شده است.یچھارم (یعنی معاو

ْ َ�َِمَة ﴿ ی: هیل آیو ذ ْ َ�ۡعَد إِۡسَ�ِٰمِهمۡ  ۡلُ�ۡفرِ ٱَولََقۡد قَالُوا  .]٧٤[التوبة:  ﴾َوَ�َفُروا
رد، مقابل ھفت نفر کر خم بلند یرا در غد یدست عل ج ه رسول اللهک ینویسد: روز می

سعد بن   ر، عمر، عبدالرحمن بن عوف،که عبارتند بودند از: ابوبکاز منافقان بود 

                                                 
 .٢١٥، ص٤ھمان، ج -١
یک از این سه نفر خود را به  داند که ھیچ و کینه و جھل او را کور کرده به طوری که نمی ادتحس -٢

. اند بلکه امت اسالمی و واقعیت زندگی ایشان را به این القاب ملقب نموده است نخوانده ھا این نام
این است که  ،آمدهھای خودشان  ھا و روایت نچه در کتابآداند که  این فرد کینه توز و فحاش نمی

خود اطالق کرد و گفت: من صدیق و فاروق  ھا را بر ھا نامید و آن خود را به این نام سعلی
 .) پس بفھم و تدبر کن۱/۹۵ الطبرسی،  االحتجاج،(ھستم. 

 . ١٧٢البرھان، ص -٣
 . ٣٣٣ھمان، ص - ٤
 . ١٢٧ھمان، ص - ٥
 . ١٣٦کاشانی ،تفسیر صافی، ایران، ص - ٦
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ه کد ینیب یگفت: نم بن شعبه. عمر هریفه و مغیی ابوحذموالسالم   ده،یابوعب وقاص،  یاب
و گفت: برخاست  –بود  جامبر یمنظورش، پ –ھاست  وانهیچشمانش مانند چشم د

فر و لعنت خدا بر کن خرافات و یپروردگارم به من گفت: ـ پناه برخدا از نقل ا
 ١ان بادـ یدروغگو

است  یزیحو یعروس ده، یه خود را مفسر نامکی شیعه  دشنام دھنده :پنجمین

بَۡ�ٰٖب ﴿ ی: ند و زیر آیهک اصحاب را سرزنش می که 
َ
ر یاز ابوبص .]٤٤[الحجر:  ﴾لََها َسۡبَعُة �

ق یه ھمان زرکظالم  یروایتی نقل کرده که گوید: جھنم ھفت در دارد: در اول برا
 یعثمان و در چھارم برا یحبتر (عمر) و در سوم برا یر) است و در دوم براک(ابوب
 یر بن ھوسر و در ھفتم براکعس یو در ششم برا کعبدالمل یه و در پنجم برایمعاو

  ٢ھستند. روان خودیی پ دروازهھا  این ابوسالمه.
گفته است:  ید: مجلسیگو یآورده و م یقیھا تعل ن نامین حاشیه نویس ملعون بر ایا 

ه روباه است کداند، و حبتر  یبود را بد مکاست؛ چون عرب چشم  یه از اولیناکق یزر
ه حبتر کن آمده است یس اکگر بر عیباشد و در اخبار د یر وکله و میل حید به دلیشا
ی دوم مقدم شده  فهین باشد و خلیز، مراد ھمیناینجا  است درن کاست، و مم یاول

 یخلفا یه از بعضیناکر بن ھوسر کارتر است. عسکتر و گناھ است؛ چون او بدبخت
است. احتمال دارد  یقیه از ابوجعفر دوانیناکعباس است. ابوسالمه نیز  یا بنیه یام یبن
ر بود و کشه عسیاسم شتر عار اھل جمل باشد؛ چون یشه و سایه از عایناکر که عسک

  ٣طان بوده است.یه شترش شکت شده یروا

ِينَ ٱوَ ﴿ ات:یل آیذ ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَ�ٌٰت  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
َ
أ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ 
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ر خدا یه غک یسانکد: یگو یم .]٢١-٢٠[النحل:  ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ

دروغ  ج ی اول و دوم و سوم ھستند. آنان به زبان رسول الله فهی، خل خوانند یرا م
 یدشمن ید، اما آنان با علینک یرویدوست باشید و از وی پ یند: با علیگو یبسته و م

ی  ت خود خواندند، و این ھمان فرمودهیردند و با او دوستی نکردند و مردم را به والک

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: است که میخداوند  ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ا وَُهۡم  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
                                                 

 . ٧١٥،ص ١و (چند جلدی) ج ٢٣٦جلدی)، صالصافی(تک  - ١
 .١٨، ص٣نور الثقلین، ایران (قم)، ج - ٢
 .١٨ھمان، ص  - ٣
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ۡحَيآءٖ�  ٢٠ُ�ۡلَُقونَ 
َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
چیزی  خوانند یر خدا را میه غک یسانک« .]٢١-٢٠[النحل:  ﴾أ
 و »... باشند نمیزنده مردگان ھستند و  توانند بلکه خود آفریده شده ھستند، آفریده نمی

ونَ ﴿ ۡسَتۡكِ�ُ  یخوددار یت علی، از والیعنیبرانند؛ کآنان مست .]٢٢[النحل:  ﴾٢٢َوُهم مُّ
  ١»کنند. می

 :عهیش ین و فقهایمحدث
دھند و اصحاب حضرت  ین و دشنام میه لعن و نفرکعه بودند یھا مفسران ش نیا

 ھا این دانند. یافر مکِن بعد از او را یراشد یو خلفا ایشانی  دهیو افراد برگز ج محمد
ن ین لعن و نفریتفسیر شیعیان است که پر از لعن و نفرین و سرزنش است. اھای  کتاب

 و یکه خداوند به پاککنند  می یسانککنند؟ نثار  یم یسانکھا را نثار چه  و تھمت
ھا  آن ت خود را بهیو بھشت و رضا یرستگار شھادت داده وھا  آن یاخالص و صفا

ه ھمراه او ک یدان ویو دوستان و شاگردان و مر ج بشارت داده، یاران رسول خدا
و اند  ردهکھجرت  یداده و ھمراه و یاریردند و او را کعت یستند و با او بیز

رھا  ج امبریار و وطن خود را به خاطر پیله و فرزندان و اموال و دیشاوندان و قبیخو
ردند و تمام کجھاد  یر پرچم وینازل شد و در ز یه بر وکشدند  یرو نوریکردند و پ

را  یبخشیدند و پرچم و ج ی پیامبر خود را به یک اشاره یارزشمند و گرانبھا یزھایچ
آنان  اند. اھا رساندهیھا برافراشته و به آن سوی در وهکبعد از وفاتش برداشته بر قلل 

ه اھل ک یسانکنیستند؛  سنیالنور یق و عمر فاروق و عثمان ذیکسانی جز ابوبکر صد
ردند و در ک یمبالغه مھا  آن رامکو ا یدانستند و در عظمت و بزرگ یرا مھا  آن قدر تیب

ھای قلب خود و  و ثمرهاند  را مدح و ثنا گفتهھا  آن ز،یات و بعد از وفاتشان نیحال ح
چشم  یآنان را بر رو یھا هیردند و ھدک یمھا  آن میھای خود را تقد جگرگوشه

 ردند.ک یم یرویآنان پ کگذاشتند و از روش و مسل  یم
 کنند و با ن عمل مییس اکبر ع پندارند،  یمھا  آن رویه خود را دوستدار و پکعه یش

از  یخالھا  آنھای  کتاب ازیک  ھیچ هک ینند به طورک یبه صراحت مخالفت مھا  آن
ه از مفسرانشان کست، ھمان طور ینھا  آن ترین سخنان نسبت به ن و زشتیتر پست

                                                 
 . ٤٧، ص٣ھمان، ج - ١
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مبّراست و خیلی بعید است که مفسران ھا  آن ر ازیه علم تفسک یم. در حالیردکنقل 
 واقعی مثل اینان باشند. 

از  یز، خالینھا  آنھای  کتاب ن مفسرانند ویز، مانند ھمیعه نیش ین و فقھایمحدث
و  ج ت پیامبریامل با اھل بکز، به طور ینھا  آن ست.یھا و افتراھا ن ییگو ھودهین بیچن

و دوستانش  ج نند. نسبت به دوستداران رسول خداک یمخالفت م سیت علیاھل ب
 نند.ک یو دامادھا و ھمسرانش را نفرین م یشان ویتوز ھستند و خو نهیک

ن قوم و ی، بزرگ اینیلکم. یانداز یعه میش یدگاه محدثان و فقھایوتاه به دک ینگاھ
ه کند ک یار مکآشاینگونه  و اعماق قلب خود رای خود را اظھار  دهیعق ھا، آن محدث

يَ�ٰنَ ٱَحبََّب إَِ�ُۡ�ُم ﴿ د:یگو یالم خداوند مکن یل ایذ  ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ۥَوَز�ََّنهُ  ۡ�ِ
هَ إَِ�ُۡ�ُم ﴿ و –است  ین، علیر المؤمنیمنظور، ام – .]٧[الحجرات:   لُۡفُسوقَ ٱوَ  ۡلُ�ۡفرَ ٱَوَ�رَّ

  ١ی اول و دوم و سوم است. منظور خلیفه .]٧[الحجرات:  ﴾ۡلعِۡصَيانَۚ ٱوَ 
ه بر منبر کد یرا د ٢هیام یو بن یم و عدیت ج رسول الله ید: وقتیگو ین میشتر از ایب

 فرو فرستاد: یآرامش و یرا براای  هید. سپس خداوند این آیترس  اند، سوار شده یو

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ َ�ٰ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ پس به او  .]٣٤[البقرة:  ﴾�َدَم فََسَجُدٓوا

نگران   نند،ک یاز تو اطاعت نم یه وقتکنم ک یمحمد، من به تو امر م یرد اک یوح
  ٣رد.کز، از تو اطاعت نخواھند ین نین جانشییه ھنگام تعکنباش چرا 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :ی هیل آیو ذ ْ ٱ �َّ وا َ لَُهُم  ۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َ
ٰٓ أ [محمد:  ﴾لُۡهَدىٱَ�َ

مرتد  ÷نیر المؤمنیت امیوال کبه خاطر تر یو فالن یو فالن ینویسد: فالن می .]٢٥

َل ﴿ شدند. ْ َما نَزَّ ِيَن َكرُِهوا ْ لِ�َّ ُهۡم قَالُوا َّ�
َ
ُ ٱَ�ٰلَِك بِ� ۡمرِ� ٱَسُنِطيُعُ�ۡم ِ� َ�ۡعِض  �َّ

َ
�ۡ﴾ 

روانشان نازل یی ابوبکر و عمر و پ ه دربارهین آیوی گوید: قسم به خدا ا .]٢٦[محمد: 
آورده  ج امبریپ یل آن را برایه جبرئکالم خداوند است کن ھمان یشده است. و ا

 م يفكعيسنط -ه السالميعل یعل يف-رهوا ما نزل اهللا كن يبأهنم قالوا للذ كذل((است: 

                                                 
 . ٤٢٦، ص١األصول من الکافی، ج - ١
فاروق از ، تیم ی از قبیله است؛ چون ابوبکر النورین و عمر فاروق و عثمان ذی مراد ابوبکر صدیق - ٢

 ند.امیه بود از بنی شو امیرمعاویه النورین  عدی و ذیی  قبیله
 .٤٢٦، ص١األصول من الکافی (کتاب الحجة)، تھران، ج - ٣
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  ١.))بعض األمر
ی آن  درباره«کند که گوید: به ابو عبدالله گفتم:  ت میین روایبن اع کاز عبدالمل 

ع یت را ضای(یعنی ابوبکر و عمر) به من خبر بده؟ گفت: آنان حق ما، اھل ب دو مرد
به  –است و  یردند که ظلمشان تا امروز باقکمحروم اش  یو فاطمه را از ارث پدر  ردندک

  ٢».خدا را پشت انداختندتاب کو  –رد کپشتش اشاره 
 ی آن دو مرد درباره«ه گفت: گفتم: کت شده یروا یت اسدیمکاز  که ھمچنان

چسباند و اش  نهی(یعنی ابوبکر و عمر) به من خبر بده؟ بالشت را برداشت و آن را به س
چ مال برداشته یست و ھینای  خته شدهیچ خون ریت، ھیمک یگفت: قسم به خدا ا

  ٣».باشد ن دو نفر مییه بر گردن اکست جز آنینای  ستهکسنگ ش چیست و ھینای  شده
ه گفت: از کرده کت یه از پدرش رواکد آورده ین به دروغ از حنان بن سویھمچن

 ؟یپرس یچرا از آن دو م ابوالفضل،  یا«دم، گفت: یی ابوبکر و عمر پرس ابوجعفر درباره
و بزرگ گفته  کوچکن بودیم و به یاز دست آن دو خشمگایم  ه مردهکاز ما ھرکدام 

بودند  یسانکن یردند. آن دو اولکحق ما را خوردند و ما را از ارث محروم ھا  آن هکشده 
د و سخن یایه قائم ما نک یه بر گردن ما سوار شدند و بر ما تف انداختند و تا زمانک

  ٤».ن گونه استیوضع ھم  نگوید و مردم را روشن نکند،
 یبه و یروز صبح ناراحت و نگران بود، عل کی ج : رسول اللهدیگو یم با صراحت 

دم، یه خواب دک ینم؟ گفت: چطور ناراحت نباشم در حالیب می گفت: چرا شما را ناراحت
  ٥گردانند. یروند و مردم را از اسالم بر م امیه از منبر من باال می و بنی یعد یم و بنیت یبن

ه کاء نبودند بلیانب عقوبیه گفت: فرزندان کاز ابوجعفر روایت شده  که ھمچنان
اء بودند. خوشبخت از دنیا رفتند؛ چون از کاری که کردند به خود آمدند و ینوادگان انب

ن یر المؤمنیه با امکتوبه کردند؛ اما ابوبکر و عمر بدون توبه از دنیا رفتند و از کاری 
  ٦ردم بر آن دو نفر باد.م یه و ھمگکپس لعنت خدا و مالئ ردند، به خود نیامدند. ک

                                                 
 . ٤٢٠، ص١الحجة من الکافی، ج - ١
 . ١٠٢، ص٨الروضة من الکافی، ج - ٢
 . ١٠٣الروضة، ص - ٣
 .١٠٢، ص٨الروضة من الکافی، ج - ٤
 . ٣٤٥الروضة من الکافی، ص - ٥
 .٢٤٦ھمان، ص - ٦
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عه و ملقب به صدوق با طعنه یی ش سندگان صحاح اربعهیاز نو یکی یه قمیابن بابو
 یردند، یاران علکعت یر بکمردم با ابوب یسد: وقتینو یبه صدیق اکبر و فاروق اعظم م

ن یبر ا یگفت: امتھا  آن به یی آن قضیه سخن گفتند. عل به طرف علی رفتند و درباره
را رھا کردند و بر زبان خدا دروغ بستند.  ج ی پیامبر ه فرمودهکاند  ردهکار اجماع ک

 یزیوت چکجز سھا  آن ت خودم مشورت کردم،یمن راجع به این قضیه با اھل ب
خبر داشتند و  ج ت رسول اللهین قوم نسبت به اھل بیی ا نهیکچون از  اند؛ نگفته

را انجام  یارکن یبه خدا اگر شما چن اند. یه خواھان خون جاھلکن افراد ھستند یھم
 یردند تا مرا عصبانکن یچن که ھمچنانجنگ آماده است؛  یبرا شانیر اید، شمشیبدھ

به او خبر بدھید و  اید، دهیشن ج امبرتانینند. اما نزد این شخص بروید و از آنچه از پک
علیه او باشد و  یبزرگن کار حجت یای نداشته باشد؛ تا ا او را روشن کنید تا دیگر شبھه

بیشتر او را شکنجه دھد؛ چون او پروردگارش را نافرمانی کرد و از امر پیامبرش 
 ج رد. گفت: آنان رھسپار شدند تا اینکه روز جمعه اطراف منبر رسول خداک یچیسرپ
د بن یرد و بلند شد، خالد بن سعکزدن  ه شروع به حرفک یسکن ی... اول گرفتندرا 

عمر گفت:  –د یگو یه مکتا آنجا  –ه داشت یام یکه با بنای  یکیخاطر نزدعاص بود به 
ت یه سخنش رضاک یستین یسانکو از  یستیخالد، تو از اھل شورا ن یت باش اکسا

 یدان یابن خطاب، قسم به خدا تو خودت م یت باش اکبخش باشد. خالد گفت: تو سا
بری. قسم به خدا  پناه می یگرید یزھایو به چ ییگو یسخن م یگریه با زبان دک

ن یازترین یدارم و ب یشتریه من از لحاظ حسب برتر ھستم و ادب بکداند  یش میقر
و بدجنسی  یل ھستیه تو ھنگام جنگ، ترسو و ھنگام بخشش، بخکشما ھستم، حال آن

  ١و ھیچ افتخاری در میان قریش نداری.
اول و ھای  امت شش نفر از ینیید: در تابوت پایگو ین میالنور یی عثمان ذ درباره

عمرو بن عاص   ه،یمعاو  شش نفر از امت آخر، عثمان، ؛شش نفر از امت آخر وجود دارند
  ٢رده است.کگر را فراموش یاست. محدث دو نفر د یاشعر یو ابوموس

نخست و امت ھای  امت تاب خصال اظھار داشته است: بدترینکاز  یگرید یدر جا
شش  سپس-نخست و شش نفر از امت آخر. ھای  امت نفر ازشش  آخر، دوازده نفرند: 

                                                 
 .٤٦٣الخصال، تھران، صدوق، ص -١
 .٤٨٥ھمان، ص -٢
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شت و فرعون و ھامان و که برادرش را کپسر آدم  -برد: ینخست را نام مھای  امت نفر از
نخست آمده است اما در آخر زمان ھای  امت انیه اسمش در مکو دجال  یقارون و سامر

فرعون   که ھمان عثمان است،ند، و شش نفر از امت آخر عبارتند از: گوساله، ک یخروج م
ه ھمان کاست و قارون این امت » ادیز«ه ھمان کن امت یھامان ا  ه است،یه ھمان معاوک

س است؛ چون او ھمچون یعبدالله بن ق یه ابوموسکآن  یباشد و سامر د مییسع
  ١سامری قوم موسی گفت: جنگی در کار نیست، و ابتر که ھمان عمرو بن عاص است.

واجب است و برائت از ھا  آن تیخداوند و وال یایافزاید: دوست داشتن اول وی می
ردند و که به آل محمد ظلم کاند  کسانیشان  ز، واجب است. دشمنانینھا  آن دشمنان

راثش را از او منع و حقوق او و یو م٢را از فاطمه گرفتند کدند و فدیحجاب آن را در
ردند و کظلم را بنا  ٣ھمت گماشتند.اش  ردند و به آتش زدن خانهکھمسرش را غصب 

نان و ظالمان واجب است و کمان شیر دادند. پس برائت از پییسنت رسول الله را تغ
  ٤اول و آخرشان واجب است.شان  برائت از پیشوایان گمراھی و رھبران جور، ھمه

بغض و ھرچه  بندد و می صدیقه، دروغ ی شهیق و عایو ابوبکر صد ج بر زبان پیامبر
ه کبافد  یف و باطل را میثکت یاکن حیند و اک یمھا  آن نه و حسد در دل دارد، نثاریک

 گفت: یبه عل ج رسول الله
مشمول رحمت   ت تو را قبول داشته باشد،یتو را دوست بدارد و والھرکس  ،یعل یا

مشمول لعنت   ورزد، یتو را دوست ندارد و با تو دشمنھرکس  شود، و یخداوند م
ه من و پدرم را جزو کاز خداوند بخواه  شه گفت: ای رسول خدا،یشود. عا یخداوند م

روان و یت باش. اگر تو و پدرت از جمله پکگفت: سا ج امبریقرار ندھد. پ یدشمنان عل
بغض و کینه داشته  ید و اگر به ویشو یباشید، مشمول رحمت خدا م یدوستداران عل

ه به کاست  یسکن ید. پدرت اولیشو ید، مشمول لعنت خدا میاو باش د و دشمنیباش
  ٥د.نجنگ یبا او م از زمره کسانی ھستی کهند و تو ک یعلی ظلم م

                                                 
 .٤٥٩و  ٤٥٨ھمان، ص -١
 ، امابه آن راضی بود ،جدختر رسول الله ، ای که فاطمه تازد در معامله بنگرید چگونه به صدیق می -٢

 .راضی نیست  ھا دارد، یھودی که سعی در تفرقه و نابودی وحدت مسلمان أقوم عبدالله بن سب
 .و جعلی و ابداعی که فقط برای طعنه و سرزنش فاروق ساخته شده استداستان باطل  -٣
 . ٦٠٧، ص٢الخصال، تھران، حیدری، ج -٤
 . ٥٥٦ھمان، ص -٥
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 یو فالن یو فالن ین با فالنیر المؤمنیه چرا امکده شد ید: از جعفر پرسیگو یم

ۡ�َنا ﴿ ی:  هیل آیجنگد؟ گفت: به دل ینم ْ لََعذَّ ِينَ ٱلَۡو تََز�َّلُوا ْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا  �َّ َ�َفُروا
ِ�ًما

َ
ھای مؤمنان در پشت  ست؟ گفت: نطفهیل چیگفتند: منظور از تزا .]٢٥[الفتح:  ﴾٢٥أ

  ١افران.کقوم 
با دشمنانش  ج د: چرا به مدت بیست و پنج سال بعد از رسول اللهیافزا یوی م

جھاد با  کاین است که او در ترد؟ دلیلش یجنگھا  آن ام خالفت خود باید اما در اینجنگ
ه و نوزده کسیزده سال در م ج امبریرده است؛ چون پکاقتدا  ج ان، به رسول اللهکمشر

 ÷٢مبود اصحاب بوده است. علیکل ین به دلیو ا  د،یان نجنگکنه با مشریماه در مد
  ٣د.یمبود اصحاب با آنان نجنگکل ھمین یز، به دلین

ھا چگونه اختراع  ن داستانیو ااند  چگونه ساخته شدهه کد یھا بنگر ن اسطورهیبه ا
 اند، دهیان جھنم نامیه خلفای راشدین را امامان گمراه و ظالم و داعکنیاز ا اند. شده

را به ھا  آن ن افزوده ویراشد یو غلو خود نسبت به خلفا یه بر تعّد کشوند، بل سیر نمی
 نند.ک یه مینش، تشبیو د ج امبریه و دشمنان پکان مکمشر

الم کو رسانندگان  یدگان و حامالن پرچم الھین نیکان و برگزیا ، این چنین یآر
، به مشرکان و دشمنان ج و دوستداران و دوستان رسول الله ین وین دیو ناشر یالھ

را تحقق  ج امبریپ یھا ه در عصر خود بشارتکھمان اصحابی  اند؛ دین تشبیه شده
 ایشانو رسالت  ج ی صدق نبوت پیامبر نشانهه ک ییھا دند، ھمان بشارتیبخش

تاب کن شخص دروغگو در یه اک ییھا بشارت –او و دوستانش  یجانم فدا –باشد  یم
 ه گفت:کرده کخودش از براء بن عازب، نقل 

در عرض  یرد با سنگ سخت و بزرگکبه حفر خندق امر  ج رسول الله یوقت«
لباسش  آمد  ج ت. سپس رسول اللهنداش یریلنگ در آن تأثکه کخندق مواجه شدند 

ست کسوم آن ش کیه کضربه زد  کیبسم الله و  لنگ را برداشت و گفت:کرا در آورد و 
                                                 

 .١٤٧ابن بابویه، علل الشرائع، نجف، ص -١
یا » ÷« ی هخود را بدون ذکر کلم ی هنام ھیچکدام از ائم ،از جمله عجایب این است که این قوم -٢

گذارند و گاھی تنھا به  گاھی بعد از آن ھیچ عالمتی نمی جبرای پیامبر  اما ،آورند نمی» †«
 باشد. می جاعتقاد این امت به ائمه و پیامبر  ی میزان هکنند. این نشان دھند اکتفا میص  حرف

 . ١٤٧علل الشرائع، ص - ٣
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سرخ آن را  یھا اخکبر، کلیدھای شام به من داده شد. قسم به خدا کو بعد گفت: الله ا
ست. کگر از سنگ شیسوم د کیای دیگر زد و گفت: بسم الله و  بینم. سپس ضربه می

د یسفھای  اخکران به من داده شد. قسم به خدا، یبر، کلیدھای اکبعد گفت: الله ا
ست و گفت: الله کی سنگ را ش هیی سوم را زد و بق بینم. سپس ضربه مدائن را می

 ١».بینم میاینجا  صنعاء را از یقسم به خدا درھا من به من داده شد. یبر، کلیدھای کا
ه کبود  یسکن چه یاخبار محقق شد؟ و ان یا یسکپس در زمان خالفت چه 

 من به من داده شد؟یران و یکند: کلیدھای شام و ا از وی این چنین تعبیر می جپیامبر
او را قائم مقام خود قرار داده تا جایی که دادن کلیدھا  ج این چه کسی است که پیامبر

 جواب بدھد؟ ی دادن کلیدھا به خودش دانسته است؟ آیا کسی ھست به منزلهرا به او 
ھا  کتاب نیتر حیبه عنوان صحطبق پندار روافض  یوھای  کتاب هکن صدوق است یا

ف یتاب خدا طبق اعتقادشان تحرک، چون  تاب خداکاز  شناخته شده است، البته قبل
ه ک –ھا  آنھای  کتاب از یکیه بر کایم  ردهک یرده است و ما به عمد سعکر ییشده و تغ

پر از ھا  کتاب نیه اکابد یم، تا خواننده درینکز کتمر –مثل ھم ھستند  در دروغ یھمگ
 اء و رسوالن است.ین خلق خدا بعد از انبینه نسبت به بھتریکحسد و 

ه ککسی  –اند  خود او را به این نام، نامیده که ھمچنان -ترین محّدث شیعه  قدیمی
س یم بن قیھمان سل اند، ردهکت یروا یھایشان از و گران در کتابیو صدوق و د ینیلک

ی اصحاب به کار  را درباره بیند مگر اینکه آن   ی را نمییچ دشنام و ناسزایاست. او ھ
ه کرده کنقل  یه به دروغ از علکده یبرده است تا جایی که جسارتش به حّدی رس

  ه از منبر باال رفت ـک یردـ ھنگامکعت یر بکه با ابوبک یسکن یاول یدان یا میآ«گفت: 
ه داده بود و از یکش تیه بر عصاکدم یرا د یرمرد بزرگیبود؟ گفتم: نه، اما پ یسکچه 

رد و گفت: سپاس که یه باالی منبر رفت، گرکبود  یسکن یرفت. او اول منبر باال می
ابوبکر دستش را باز   اور.یدستت را ب  ببینم،اینجا  راند تا تو را دریه مرا نمکرا  یخدا

ن آمد و از ییرد و سپس گفت: امروز مانند روز آدم است. سپس پاکعت یرد و با او بک
بود؟ گفتم:  یسککه این چه  یدی، فھم سلمان یگفت: ا ÷یمسجد خارج شد. عل

 یخوشحال بود. عل ج ه از مرگ رسول اللهک ییگو داد؛ ینه.. اما سخنانش مرا رنج م

َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنَّهُ ﴿ –د یگو یه مکآنجا  تا -بود...  سیگفت: او ابل  ۥَولََقۡد َصدَّ
                                                 

 . ١٦٢، ص١الخصال، ج - ١
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َبُعوهُ ٱفَ    .]٢٠[سبأ:  ﴾٢٠لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱإِ�َّ فَرِ�ٗقا ّمَِن  �َّ
اند  بافته ییھا داستان ج ن و اصحاب رسول اللهیراشد یدر نکوھش و سرزنش خلفا

 اند: فرموده ج پیامبر بلی، .خندند یآن م ز، بهیان نکودکنادان و ھای  انسان یه حتک
 یا نداریح یاز جمله سخنان پیامبران گذشته که به مردم رسیده این است که: وقت«

 ». نکب یخواھ می یارکھر
ه مملو از کرا  یی طوالن ن قصهیو ااند  ن داستان را بافتهیه چگونه اکد یپس بنگر

و اند  ردهکه مردم او را خوار کد ید یعل یوقت« اند: ردهکاختراع  دشنام و فحش است، 
در خانه   اند، ردهکم یرده و او را تعظکر توافق کو با ابوباند  او برداشته یاریدست از 

ند؛ کعت یتا با تو ب یفرستبه دنبال او کمانع شده  یزیر گفت: چه چکماند. عمر به ابوب
ر از کنکرده باشد؟ ابوبن چھار نفر کسی نمانده که بیعت یر از او و ایغ یسکه کچرا 

تر بود اما عمر از ھر  تر و ساده تر داشت و مھربان تر و لطیف نرم یعمر و عثمان قلب
را دنبال او  یسکر به او گفت: چه کتر بود. ابوب تر و خشن دویشان، سخت گیرتر و ظالم

ار و کار ستمیبس ین مرد، شخصیم و ایفرست یم؟ عمر گفت: قنفذ را دنبال او میبفرست
عب است. سپس او را به ھمراه چند نفر کبن  یعد یر و از آزاد شدگان بنیسختگ

اجازه نداد. ھمراھان قنفذ ھا  آن به یاجازه بگیرند. عل یرفتند تا از علھا  آن فرستادند.
ه آن دو در مسجد نشسته بودند و مردم ک یر و عمر برگشتند در حالکابوب یبه سو

ما اجازه نداد. عمر گفت: دوباره بروید اگر به شما اجازه رامون آنان بودند. گفتند: به یپ
رفتند و اجازه گرفتند، ھا  آن د.ید؛ در غیر این صورت بدون اجازه وارد شویداد، وارد شو

دوباره  د. یی من شو ه شما بدون اجازه وارد خانهکگذارم  یفاطمه گفت: من نم
اش  از ورود بدون اجازه به خانهن و چنان گفته و ما را یبازگشتند و گفتند: فاطمه چن

رد کم. سپس به چند نفر امر یندار یارکشد و گفت: ما با زنان  یرد. عمر عصبانکمنع 
ردند و آن را اطراف کزم جمع یھمراه عمر چوب و ھھا  آن اورند ویزم بیه چوب و ھک

و  یبلند ندا داد تا عل یو فرزندانش گذاشتند. سپس عمر با صدا یمنزل فاطمه و عل
  د،ینکعت نیب ج ی رسول الله فهیید و با خلیایرون نیفاطمه بشنوند: به خدا قسم، اگر ب

د و ینکعمر، ما را چه به شما. گفت: در را باز  یفاطمه گفت: ا زنم. یشما را آتش م
ترسی که بدون  عمر، آیا از خدا نمی یزنم. فاطمه گفت: ا یگرنه خانه را با شما آتش م

کرد که برگردد. عمر گفت: آتش  یعمر خوددار شوی؟ میام  خانهمن وارد  ی اجازه
د، آتش را بر در خانه روشن کرد. سپس آن را پرت کرد و داخل خانه شد. یندازیب
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اد زد: ای پدر! ای رسول خدا! عمر شمشیر را بلند کرد و آن یفاطمه رو به عمر آمد و فر
پدر! عمر تازیانه را برداشت و با آن اد زد: ای یرا در پھلوی فاطمه فرو کرد. فاطمه فر

ر و عمر بدترین جانشینان ک، ابوبج بازوی فاطمه را زد. فاطمه فریاد زد: ای رسول خدا
ن زد و یر شد و او را بر زمیرا گرفت و با او درگاش  قهیزد و  یجست یتو ھستند. عل

ادش یبه  جهی رسول الل ن فرمودهیشد، اکه او را بکو گردنش را گرفت و خواست  ینیب
ه نبوت را به محمد ک یسکپس گفت: قسم به  رده بود.کت یه به او وصکافتاد 

با رسول  یامده بود و عھدیاز جانب خداوند ن یتابک، اگر کده است ای ابن صھایبخش
ه با تو چه کنم. عمر شروع به پوزش و التماس کرد. کدانستم  ینبسته بودم، م ج الله

ر بازگشت و او کرش رفت. قنفذ نزد ابوبیبه طرف شمش یمردم وارد خانه شدند و عل
دانست که علی چقدر نیرومند و  رون آورد؛ چون مییرش را بیشمش یترسید که عل می

رد خانه را بر سرش خراب کرونت یر به قنفذ گفت: برگرد و اگر بکابوب قدرتمند است.
به طرف  ی. علن و آتش بزن. قنفذ ملعون و اصحابش بدون اجازه وارد خانه شدندک

چیره ر رفتند و بر او یرش رفت اما قنفذ و یارانش پیش از علی به طرف شمشیشمش
واقع ھا  آن انیدر گردنش انداختند و فاطمه م یو طناب شدند چون تعدادشان زیاد بود

ه در کبود  یش دملیه درگذشت در بازوک یانه زد و ھنگامیشد. قنفذ ملعون او را با تاز
ستاده بود. یر به دست، ایر برد و عمر شمشکرا نزد ابوب ی. سپس عل بودن ضربه یاثر ھم

فه و معاذ بن جبل و یی ابوحذ بن جراح و سالم آزاد شده هدید و ابوعبیخالد بن ول
ر بودند و کرامون ابوبیر مردم پیر بن سعد و سایر و بشید بن حضیره بن شعبه و اسیمغ

ا آنان بدون اجازه وارد منزل ین گفتم: آبه سلما: راوی گوید شمشیر ھمراھشان بود.
و به خدا قسم فاطمه پوشش بر سر نداشت و فریاد  یفاطمه ُشدند؟ سلمان گفت: آر

نان تو ھستند و چشمان تو در یر و عمر بدترین جانشکزد: ای پدرم! ای رسول خدا! ابوب
دم یزد. د او با صدای بلند فریاد می اند. بینی که اینان چکار کرده قبر کور نشده و می

بن شعبه، و عمر  هریمغ ونند جز عمر و خالد ک یه میانش ھمه گریر و اطرافکه ابوبک
م و نظرمان مثل آنان نیست. راوی گوید: یستیگفت: ما، در ھیچ چیز مثل زنان ن می

در  ریگفت: قسم به خدا اگر شمش یپس این جماعت، علی را به نزد ابوبکر بردند. عل
اما به خدا قسم من در جھاد با شما خود را  د؛یدست من بود، شما اکنون زنده نبود

آمدم اما لعنت   د از پس شما بر مییشتر از چھل نفر ھم، بودینم و اگر بک یمالمت نم
این  یر وقتکردند. ابوبکردند و سپس مرا خوار ک عتیه با من بک یخدا بر آن قوم
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ه کرا  یچرا با عجله حق  ر،کابوب یگفت: ا ید. علینکا باز د، فریاد زد: راھش رین دیچن
عت با خود فرا ید؟ به چه حقی مردم را به بیردکع یضا  رده بود،کثابت  ج رسول الله

عت کردند؟ قنفذ یروز به امر خدا و رسولش با من بیدھا  آن ، در حالی کهیخوان یم
و قنفذ قرار گرفته بود و  ین علیبه کبود  ین ھنگامیانه زد و ایملعون فاطمه را با تاز

قنفذ او را به   ان شما قرار گرفت او را بزن.یعمر به او گفته بود که اگر فاطمه م
مش بود، سقط شد و که در شک ینیش زد و جنیشاند و به دو پھلوکاز خانه  یا گوشه

شود.  ید محسوب میل شھین دلینشد و به ھم یصاحب فرزندھیچگاه  گر بعد از آنید
 نید و گفت: ایشکعمر بر سر او داد   ر آورد،کرا نزد ابوب یقنفذ عل یراوی گوید: وقت

د ینم چه خواھکار را نکن یگفت: اگر ا ین. علکعت ین و بکباطل را رھا ھای  حرف
ی خدا و برادر رسولش  شیم. گفت: شما بندهک یم یو پست یرا به خوار تورد؟ گفتند: ک

ی خدا که بله، اما اینکه برادر رسول خدا باشی، این را  هد؟ ابوبکر گفت: بندیشک یرا م
پیمان برادری بود؟  ج کنید که میان من و پیامبر قبول نداریم. علی گفت: آیا انکار می

رو به مردم کرد و  ÷رد. سپس علیکرار کن سخن را سه بار تی، و ایابوبکر گفت: آر
ا از یآ دھم  را به خدا قسم می ن و انصار! شمایجماعت مسلمانان و ای مھاجر یگفت: ا

چیزی از  سرخم چنین و چنان گفت. علییه در روز غدکد یدینشن ج رسول خدا
ر وقتی ک. ابوبیرا تکرار کرد. گفتند: آراش  نینداخت و ھمهرا  ج ی پیامبر فرموده

ی حاضرین گفت:   نند و از وی حمایت کنند، پیش از ھمهک یاریه مردم او را کد یترس
 ج ، با گوش و دل شنیدیم، اما من بعد از این سخنان از رسول الله حق بودھر آنچه 

رد و برای ما کرام کد و ایت ھستیم که خداوند ما را برگزیه گفت: ما، اھل بکدم یشن
ت، نبوت و خالفت را با ھم یح داده است. خداوند برای اھل بیا ترجیآخرت را بر دن

ن امر شھادت یبه ا ج صحاب رسول خدااز ا یسکا یگفت: آ یرده است. علکجمع ن
د آنچه گفت، من ھم از رسول یگو یی رسول خدا راست م فهیدھد؟ عمر گفت: خل  یم

ز، آن را یفه و معاذ بن جبل گفتند: ما نیی ابوحذ ده و سالم آزاد شدهیدم. ابوعبیخدا شن
عبه امضا که در کرا  یا گفت: شما نامه÷ یم. پس علیدیشن ج از رسول الله

ت ین امر را اھل بیاگر رسول الله درگذشت، ااینکه  بر یپیمانی مبن د؛یردکنابود  د، یردک
رده ک ؟ چه کسی تو را از آن باخبریدان ین را میجا اکر گفت: تو از کببرند. ابوب به ارث

مقداد، در راه  یابوذر و تو ا یسلمان و تو ا یر و تو ایزب یگفت: تو ا ÷یاست. عل



 ١٦٩   ها با اهل بیت باب دوم: شیعه و مخالفت آن

د؟ شما گوش یدینشن ج ا شما آن را از رسول اللهید آییه بگوکخواھم  یخدا از شما م
را  یا نامهھا  آن ن پنج نفر را نام برد) بودند و برایی(تا ا ه فالنی و فالنی ...کد یداد یم

ه کم یدی، ما شنینوشت و آنان بر سر آن عھد بستند و نامه را امضا کردند؟ گفتند: آر
ا ُمردم، یشته شدم که اگر من کد ید و قول بدھیفرمود: شما شاھد باش ج رسول الله

چنین  ی، وقتج ت باد ای رسول خداین من باشد. گفتم: پدر و مادرم فدایجانش یعل
ن و کجھاد ھا  آن با یداشت یاوریار و یدھی که چکار کنم؟ فرمود: اگر  شد، دستور می

ن یگفت: قسم به خدا اگر ا÷ یعل ز.ین و خونت را نرکعت ی، بینداشت یاوریاگر 
از نسل یک  ھیچ جنگیدم، و قسم به خدا می کردند، با شما     عت مییچھل نفر با من ب

دھد شما بر  رسید. از جمله چیزھایی که نشان می امت به خالفت نمییشما تا روز ق

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿ ن آیه است:یاید، ادروغ بسته ج رسول خدا
َ
ٓ َءاتَٮُٰهُم  �َّاَس ٱأ ٰ َما ُ ٱَ�َ َّ� 

ٓ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  ۡلً� َعِظيٗما ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَ�َقۡد َءاتَۡيَنا  ﴾٥٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ
، خالفت است و ما، کمت، سنت پیامبر و ملکتاب، نبوت است و حکپس  .]٥٤[النساء: 

؟ قسم به ینک یما را به چه امر م ، یعل یگفت: ام. مقداد برخاست و یم ھستیآل ابراھ
  ،ینکردن امر کنجنگم و اگر به جنگ یرم میبا شمش  ،ینکخدا اگر ما را به جنگ امر 

اد آور و یرا به  ج و عھد رسول الله گفت: ای مقداد! دست نگه دار  ینم. علک یجنگ نم
ه جان من در دست ک یسکرده است. برخواستم و گفتم: قسم به کت یآنچه به تو وص

دادم،  کردم و دین خدا را عزت می ه ظلمی را دفع میکدانستم  یاگر م  اوست،
و  ج ا به برادر رسول اللهیزدم. آ یگذاشتم و آرام آرام آن را م یرم را بر گردنم میشمش

بت ید؟ به بال و مصیبند ھستیان امتش و پدر فرزندش پاین او در میو جانش یوص
ه بعد ک یامت یرفاه و آسایش ناامید کنید. ابوذر برخاست و گفت: ا بشارت بدھید و از

خداوند متعال   اید!و به سبب نافرمانی خوار شدهاید  ران ماندهیسرگشته و ح ج از پیامبر

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ د:یفرما یم  ٣٣ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ  ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ
ُ ٱُذّرِ�َّ� َ�ۡعُضَها ِمۢن َ�ۡعٖض� وَ   .]٣٤-٣٣[آل عمران:  ﴾٣٤َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ

اء و امام مّتقین و رھبر وضوگیرندگانی است که دستان و پاھایشان یاوص ی، وصیعل
ن یق اکبر و فاروق اعظم و جانشیدرخشد و او ھمان صد بر اثر وضو در روز قیامت می

خداوند  که ھمچناناست. تر  ث علم او و نسبت به مؤمنان از خودشان مقدممحمد، وار
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ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ د:یفرما یمتعال م ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ْولُواْ  ۥٓ ِمۡن أ

ُ
َ�ُٰتُهۡمۗ َوأ مَّ

ُ
رَۡحامِ ٱأ

َ
�ۡ 

ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب 
َ
ِ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ جلو  اندازد،  خدا را جلو میھرکس  پس .]٦[األحزاب:  ﴾�َّ

 یسک یت و وراثت را برایاندازد، عقب بیندازید و وال یاو را عقب مھرکس  بیندازید و
منبر نشسته بود  یه باالک–رکه خدا قرار داده است. عمر برخاست و به ابوبکد یقرار بدھ

نشسته و بلند ن شخص محارب یگفت: چرا روی این منبر نشسته ای، در حالی که ا –
ستاده ین ایشود تا با تو بیعت کند؟ دستور بده تا گردنش زده شود. حسن و حس نمی

ی خود  نهیرا به سھا  آن یستند. علیدند، گرین سخن عمر را شنیه اک یبودند وقت
 منیشند. ام اکرا ب شما توانند پدر ید، قسم به خدا آنان نمینکه نیچسباند و گفت: گر

ن قدر زود حسادت و نفاق خود را یر، چرا اکابوب یجلو آمد و گفت: ا ج رسول الله کنیز
 یارکگفت: ما را با زنان  رون ببرند ویه او را از مسجد بکرد ک؟ عمر امر ینشان داد

و پدر  ج برخاست و گفت: ای عمر! آیا به برادر رسول خدا یده اسلمیست. برین
شناسیم.  در میان قریش می کنی و تو ھمان کسی ھستی که تو را فرزندش حمله می

به شما گفت: نزد علی بروید و امارت مؤمنان را به او  ج ه رسول خداکد یا شما نبودیآ
 ج تحویل دھید و شما گفتید: آیا این قضیه، دستور خدا و پیامبر است، آن حضرت

بعد از آن گفت: خالفت و  ج بود اما رسول اللهاینگونه  ر گفت: بلهکفرمود: بله؟ ابوب
 ج شود. بریده اسلمی گفت: قسم به خدا رسول الله یت من جمع نمیبوت در اھل بن

نم. ک ینم یزندگ  ،یر آن باشیه تو امک ینین نگفته است. قسم به خدا در سرزمیچن
عت یز و بیابن طالب!، برخ ینند. سپس گفت: اکرون یه او را بزنند و بکرد کعمر امر 

عمر گفت: در این صورت قسم به خدا گردنت را نم، چه؟ کار را نکن ین. گفت: اگر اک
 رد بدونکزنیم. علی سه بار علیه آنان حجت و دلیل آورد. سپس دستش را دراز  یم

 ÷یت داد. علین ھم رضایر بر دستش زد و به ھمکند. ابوبککف دستش را باز اینکه 
ردند و کف ین قوم مرا ضعیا  پسر مادرم، یا«ند، ندا سر داد: کعت یباینکه  قبل از

  ١»شند.که مرا بکبود  کینزد
را بدان  یگرید یھا سیر نشده و دروغ ییگو ھودهیو از این ب یفیثکی  ن اندازهیاز ا

ابن  یا«رد، به عمر بن خطاب گفت: کعت یر بکه با ابوبک یر وقتید: زبیگو یافزوده و م

                                                 
 . ٨٣-٨٩کتاب سلیم بن قیس، ص - ١
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م و یشک یر را بر تو می، شمشینک یارین افراد ظالم و سرکش را ی، اگر اکصھا
 آوری؟ سخن به میان می کشد و گفت: آیا از صھا یکنیم. عمر عصبان سرزنشت می

 یارکزن زنا کچه اشکالی دارد از وی سخن به میان آورم؟ صھا ست؟یک کگفت: صھا
ه جد کاز آِن جدم عبدالمطلب نبود  یز حبشینک کنی؟ آیا او یک ار میکبود یا آن را ان

ا آورد و عبدالمطلب بعد از زنا، او را به یخطاب را به دنرد و پدرت کزنا  یل با ویتو نف
  ١».زنازاده استو ی جدم،  ا آورد و او بردهیرا به دن د، و اویجد تو بخش
به علی د: یگو یھودی بودنش مینجاست و  رده و بنابر خباثت وکن بسنده نیتنھا به ا

. گفت: بعد از ؟نگفتی یزیو چ یردکعت یر بکا با ابوبیسلمان، آ یسلمان گفتم: ا
ه شما چه کفھمند  ینند و مک ین میعت گفتم: مردم در دوران بعد، شما را نفریب

مرتکب تفرقه و اختالف شدید  گذشتهھای  امت و ھمچوناید  ردهکخطاھا و اشتباھاتی 
رون ین اشتباھات بیو از سنت پیامبرتان منحرف شدید تا جایی که شما را از معدن ا

بگو و  یخواھ ی، ھر آنچه مدینکعت یرفیقت بو سلمان، اگر تو  یگفت: ا آورند. عمر یم
ا تو و رفیقت که با او ه گفت: ھمانکدم یشن ج انجام بده. سلمان گفت: از رسول الله

ی عذاب  امت و به اندازهیتا روز ق ج ی گناھان امت پیامبر ای، به اندازه بیعت کرده
بگو. مگر بیعت نکردی و  یخواھ یگفت: ھرچه مشان، گناه و عذاب دارید. به او  ھمه

ه در کدھم  یخدا چشمانت را روشن نکرد که رفیقت به خالفت برسد. گفتم: شھادت م
در جھنم  یو نسب تو در ه به نام و صفتکام  نازل شده، خواندهھای  کتاب از یبعض

 ه شماک یتیا خداوند آن را از اھل بیبگو، آ یخواھ یمھرچه  وجود دارد. به من گفت:
دھم که از رسول  دانید، برنداشته است؟ به او گفتم: گواھی می را ارباب خود میھا  آن

ُب َعَذابَهُ ﴿ دم:یات از او پرسین آیی ا وقتی درباره ج الله َحدٞ  ۥٓ َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ ُ�َعّذِ
َ
َوَ�  ٢٥أ

َحدٞ  ۥٓ يُوثُِق َوثَاقَهُ 
َ
. عمر به من یتو ھست نیه اکگفت  شنیدم که می .]٢٦-٢٥[الفجر:  ﴾٢٦أ

به من گفت: تو را به خدا  یختنه نشده! عل یت شو، خداوند ساکتت کند اکگفت: سا
ھر آنچه  یردک یوت امر نمکساکت شو. سلمان گفت: قسم به خدا اگر مرا به س

 ام، ی او و رفیقش شنیده درباره ج ی او نازل شده بود و ھر آنچه از رسول خدا درباره
ابوذر و  ی. وقتیتو مسلمان مطیعی ھست د که ساکتم گفت:یر مرا دعم یگفتم. وقت یم

مانند  یخواھ یز، میا تو نیابوذر، آ ینگفتند. عمر گفت: ا یزیچ  ردند،کعت یمقداد ب

                                                 
 . ٩٠و ٨٩ھمان، ص - ١
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. تو بیشتر از آن دو نسبت به اھل بیت محبت بیشتری نداری و یت باشکدوستانت سا
بینی آنان از  گذاری. ھمان طور که می بیشتر از آن دو به حقوق اھل بیت احترام نمی

ا تو از ما به سبب حب یعمر، آ یمخالفت دست برداشتند و بیعت کردند. ابوذر گفت: ا
گیری؟ لعنت خدا بر  شان عیب و ایراد مییم و بزرگداشت ایو دوستی آل محمد و تعظ

و بھتان دروغ ھا  آن ه بهک یسانکرا در دل دارند و لعنت خدا بر ھا  آن ه بغضک یسانک
ن، یعمر گفت: آم اند. شاندهکن امت را به انحطاط ینند و اک  یظلم مھا  آن بندند و به یم

در خالفت  یحقھا  آن ردند. قسم به خداکمال یرا پاھا  آن ه حقک یسانکلعنت خدا بر 
ھا  آن ھستند. ابوذر گفت: پس چرا انصار با ین امر مساویز، در ایندارند و مردم ن

 ین برایم و ایدر آن ندار ی، ما حقکابن صھا یبه عمر گفت: ا یورزند. عل  یم یدشمن
، یا ردهکعت یه بکحال  ابوالحسن،  ین اکشما و مگس خواران است. عمر گفت: صبر 

ر راضی ھستند و به خالفت تو راضی نیستند، گناه من کی مردم به خالفت ابوب  و ھمه
ی  الفت من راضی است. پس مژدهگفت: اما خداوند متعال فقط به خ یست؟ علیچ

 یبر تو ا یروانتان باد! وایعذاب و خشم و رسوایی از جانب خدا برای تو و رفیقت و پ
  ١؟یا ردهکاورانت یبر خود و  یو چه ظلمای  ه چه کاری کردهکابن خطاب، اگر بدانی 

نخست و شش نفر از امت آخر در ھای  امت شش نفر ازدوازده نفر؛ به عالوه، 
در اعماق جھنم قرار دارند و دِر ای  صخره یسیاه چالی بر رو صندوقی از آتش در

بسوزاند، آن صخره از را صندوق محکم قفل شده است. وقتی خدا اراده کند که جھنم 
د. اما افراد امت سوز شود و جھنم از حرارت آن سیاه چال می می آن سیاه چال جدا

به عثمان  یباشند. عل و گردآورندگان قرآن میسندگان ین پنج نفر، نویآخر، دجال و ا
به پروردگار کعبه قسم، از رسول الله « –از این سخن مبراست  یالبته عل -گفت: 

ی مسلمانان  آنگاه افزود: ھمه». ردکرد و برایت طلب آمرزش نکه تو را نفرین کدم یشن
ی  به منزله ج پس از رسول خدا مرتد شدند، جز چھار نفر. مردم بعد از رسول الله

ه ھارون یشب یپرستان شدند. عل ی گوساله و گوساله ز به منزلهیو ن یروان ویھارون و پ
ن یبه خاطر نقل ا متعال یــ از خدا ٢ .است یه سامریه گوساله و عمر شبیق شبیو عت
 طلبم ـ    یفرھا بخشش مکھا و  انیھذ

                                                 
 . ٩١و  ٩٠کتاب سلیم بن قیس، ص - ١
 . ٩٢و  ٩١ھمان، بیروت، ص - ٢
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ر و یبر برادر و وز رد:که به مردم امر کند ک ینقل م ج به دروغ و بھتان از رسول الله
ن یز زمک؛ چون او مر١ت مؤمنان را داردیه والکد ین من سالم بفرستیوارث و جانش

ار کنان آن را انکن و سایه بر آن قرار دارید و اگر او را از دست دھید، زمکاست 
ند: حق رفتند و گفت ج ه نزد رسول اللهکدم ین امت را دیا ید. گوساله و سامریا ردهک

فرمود: حق از  شد و یعصبان ج است؟ سپس رسول الله یاز جانب خدا و رسول و
ن مرد را چه شده است، مدام فرومایگی یاست. آن دو گفتند: ا یجانب خدا و رسول و

  ٢دارد. ش را بر مییپسر عمو
 -و ھمسرش مادر مؤمنان ج ت پیامبریمال جسارت به اھل بکن شخص ملعون با یا

و   در میان مؤمنان ھستند؛ چون آنان جزو مؤمنان ھستند،اش  که خود علی و خانواده
و  که به شھادت قرآن پاکقه، یی صد عایشه -مادران مؤمنان اند ج ھمسران پیامبر

 د:یگو   یزند و م گناه بود، بھتان می بی
شه پشت سر او نشسته یعا هک یشه وارد شد در حالیو عا ج بر رسول الله÷ یعل

ر یرا غ ییا جایشد و گفت: آ یشه عصبانیعا  میان رسول خدا و عایشه نشست. یبود. عل
راء، مرا با آزار یحم یشد و گفت: ا یعصبان ج . رسول اللهینیه بنشک یافتیناینجا  از
ن و پیشوای وضوگیرندگانی یرالمؤمنیی مسلمانان و ام فهیه او خلکازار چرا ی، نیعل

ست که بر اثر وضو، دستان و پاھایشان نورانی است، و خدا او را بر روی پل صراط قرار ا
خود را به بھشت و  یایه اولکی آتش جھنم است  نندهکم یدھد، و او تقس می

  ٣ند.ک یدشمنانش را وارد جھنم م
  م:ینک یی راشد آورده، نقل م ی سه خلیفه در خاتمه آنچه درباره

دوازده  ج رسول الله: «٤ان نوشتیسف یه بن ابیبه معاوای  نامهطالب  یبن اب یعل

                                                 
کسی را به عنوان امیر المؤمنین بگذارد در حالی که ھیچکس  جآیا عاقالنه است که رسول الله  - ١

د که نقلبی ندارمغز و این قوم  اما؟ ارددر سقیفه و ھنگام ماجرای انصار و مھاجرین از آن خبر ند
مانند حیوانات و حتی  اناین  .چشمی ندارند که با آن ببینند احساس کنند و با آن بیندیشند و

 .ھا ھستند تر از آن گمراه
 . ١٦٧کتاب سلیم بن قیس، ص - ٢
 .١٧٩ھمان، ص - ٣
: اش فرمود بارهدر جی که در سال فتح مکه ایمان آورد و پیامبر ابوسفیان بن حرب شخصیت - ٤

 ).۱/۲۷۶ ابن بابویه قمی، در امان است. (کتاب الخصال، سفیان شود واب ی هکسی که وارد خان



 شیعه و اهل بیت     ١٧٤

نند و آنان را به ک یکه مردم را گمراه ماند  ه بر منبرش نشستهکد یامام گمراه را د
ه ھستند یام یش و ده نفر از بنیدو نفر از قر گردانند. از این دوازده نفر،  میجاھلیت بر

 یو یه به خونخواھکاور توست ین و یه اولین نفر از این ده نفر، ھمان ھمنشک
  ١».. منظورش، عثمان بودیا  آمده

ه روی کدر این کتاب خیلی زیاد است؛ کتابی ارزش  و بین سخنان زشت یامثال ا
س یم بن قیتاب سلکه ک یسکان و دوستداران ما، یعیان شیاز م«جلد آن نوشته شده: 

 ج از اسرار محمد یکیتاب کن یاز اوامر ما را ندارد و ا یزیرا نداشته باشد، چ یعامر
 امام صادق. » است
از اصول معتبر  یکیقتًا این کتاب یی آن گفته است: حق درباره یه مجلسک یتابک

  ٢است.
س استاد بزرگ و نورانی ید: قیگو یی آن م درباره» الفھرست«در  یعیم شیابن ند

  ٣س است.یم بن قیتاب سلکار شد، کعه آشیش یه براک یتابکن یبود و اول
» بةیالغ«تاب کدر  یاتب نعمانکم یخ بزرگ و گرانقدر شیعیان، محمد بن ابراھیش
عه در این زمینه یان شیان تمام علما و راوید: در میگو یران چاپ شده، میه در اکخود 

ھای  کتاب اصلی از بزرگترین یس ھاللیم بن قیتاب سلکوجود ندارد که  یاختالف
 اند؛ کرده آن را روایت -†-ه اھل علم و حامالِن احادیث اھل بیتکاصول است 

و مقداد و ÷ نیر المؤمنیو ام ج ھای این کتاب فقط از رسول الله چون تمامی روایت
و اند  دهین را دیر المؤمنیو ام ج ه رسول اللهکھا  آن رانکو ابوذر و ھم ف یسلمان فارس

ھا  آن عیان بهینقل شده است. این کتاب از اصولی است که ش اند، دهیشنھا  آن از
  ٤نند.ک یمراجعه و تکیه م

 د:یه بگوکماند  یم یار باقکبیی فر ندهین گویا یبرا ین مجالیا بعد از ایآ
استمداران ظالم یه سکاست  یا هیر صحابه، نظریفکعه به دشنام و تیکردن ش متھم

ه خود را به بھای ک یا آن از مردم خود فروختهت یتقو یو برااند  ردهک یآن را طراح
ی  رهین فرصت بھره بردند و داین نیز، از ایردند و دشمنان دکفروشند، استفاده  م میک

                                                 
 .١٩٦ھمان، ص -١
 .١٣کتاب، ص ی مقدمه -٢
 .١٣ھمان، ص -٣
 .١٢ھمان، ص -٤
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را توسعه دادند تا به اھداف خود برسند و از دست اسالم و مسلمانان خیالشان  ییجدا
ردن آتش فتنه میان مسلمانان، برگزار کور  شعله یرا برا ییھا شیراحت شود. آنان ھما

 نه و نفرت بود.یکپر از ھایشان  قلب هک یردند در حالک
تازد و او را  یت بزرگی میل گرفت که به ھر شخصکاست شیم و زور سکعه به حیش

ت یکنند تا وال ن فرصت استفاده مییاران از اکند و طمعک یبا تھاجمات زشت دور م
امت محسوب  یات عقلیاز ح یب، شیعه جزئین ترتیا به بنشانند. یرسکخود را بر 

 دھند. شده و آنان خودشان را فریب می
و  یی علمی را باز نکردند و مردم را از نقد علم ی بررسی و مناقشه آنان دروازه

† تیعه و دوری از مذھب اھل بیرات شکشه محروم کردند و به قبول تفیاند یآزاد
 یح بدھند، جوابیبخواھند توضھا  آن آنان بپرسد وقت را از یحق یسکواداشتند. اگر 

  م:یپرس میھا  آن ندارند. اکنون ما از
برائت ھا  آن کنند و از ر مییفکه تمام صحابه را تکجا ھستند این امتی ک  -۱

 جویند؟ می
 ت دارند؟یی اھل ب ائمه یت برایربوب یه ادعاک یجایند امتک  -۲
ی خود  دهیگرفته و آن را با عق یمجوسم خود را از این یه تعالک یند امتیجاک  -۳

 ختند؟یآم
 ه قرآن را تحریف کرده و ادعای تغییر و نقص آن را دارند؟ک یند امتیجاک  -۴
  ردند؟کرا خارج از دین اسالم ابداع  یه مذاھبک یند امتیجاک  -۵
رده کن اتھامات را تأیید ین سؤاالت را بدھند؛ چون دولت ایتوانند جواب ا ینمھا  آن 
رد. اگر کرا قانع ھا  آن توان یمخالفت با آن وجود ندارد، و با زبان علم نم انکو ام

گاھی و ترس از خدا و حمایت از دین خدا  انگیزهای  مقداری فکر کردن و ذره ی آ
  ١شناختند. بود، خیلی زود حقیقت را می می

الم استمداران ظیه پرداز! آیا این نظریه را سیاستاد نظر یا م، ییگو یما به او م
ھای  کتاب ثابت شده و ھاباره کاست  یقت گسترده و واضحییا حقاند؟ ردهک یطراح

 د؟ینکدارید آن را پنھان  یه سعکھرچند  خود شما آن را آورده

                                                 
 .٦١٨و  ٦١٧،ص ٢اسد حیدر شیعی، اإلمام صادق، بیروت، ج - ١
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د یب بدھید مسلمانان را فریخواھ   یباز م یفیثکھای  کتاب نیا پس از انتشار چنیآ
 منحرف باشد؟ھرچند  دیاسالمی ھستھای  و گروھی از گروه یاسالم یا ه شما فرقهک

 یه براک یسکخورد، مگر  یب نمیھوده فرین امور بیبا اھیچکس   نه، قسم به خدا، 
ه ک یا شخص جاھل و نادانیب بدھد یدن به اھداف خاصی بخواھد خود را فریرس
 داند. قت نمییاز حق و حق یزیچ

به کار  یخود را برای ظالمان و اشرار یھا ه قلمکھستند  یاریخواران بس رهیج
و مبلغان آن  یومت اسالمکدھند و به ح یدشنام م ج اصحاب رسول الله ه بهکبرند  یم

 یالتیرا با تأوھا  آنھای  کتاب نند و سخنان وک ین ظالمان دفاع میزنند و از ا  یطعنه م
و اند  درھم فروختهنان درون خود را به چند یماند. ا یران میه عقل حکنند ک یه میتوج

ه ک یا وحدت و نزدیکی با افرادیآ اند. ب خوردهیبا شعار وحدت امت و اتفاق و اتحاد، فر
ا یآ ن است؟کمم  نند،ک ین میو توھ یاحترام ین و ھمسران پیامبر، بیراشد یبه خلفا

چاپ ھایی  کتاب نیی مسلمانان با ھم جمع شوند در حالی که چن ه ھمهکان دارد کام
و با صدای بلند به گوش  هدیرسمانند این عقاید به اطالع ھمه  شوند؟ و می و منتشر
  رسد؟ ھمه می

گفته شود: مگو  مضروبیا به شخص زخمی گفته شود: آه و ناله مکن و به شخص 
 ای است. اف. اگر چنین باشد، واقعًا این قسمت ناعادالنه

نشان را به یه دک یسانکیا اند  بیه داعی تقرکجایند این غافالن اھل سنت کپس 
ن قوم، ید ایو عقاھا  کتاب نیا به امثال ایجا ھستند؟ آکھا  این اند؟ ا فروختهیدن
 کنند؟ نگرند و خوب در آن تأمل نمی ینم

ه انباشته از سّب و دشنام و کست مگر اینیشیعه ن یاصلھای  کتاب ازیک  ھیچ چون 
  ١س.یم بن قیتاب سلکن است، مانند یناسزا و لعن و نفر

 ریمختصر به سا ینگاھاینجا  م و دریردکر کرا ذھا  کتاب نیاز عبارات ا یبعض
 م.یانداز یشیعه مھای  کتاب

معرفة «و مھم به نام  یمیتابی قدکعه، یث و رجال شیحدھای  کتاب انیاز م
 ١وجود دارد. یشکز یاز ابوعمرو محمد بن عبدالعز» نیئمة الصادقن عن األیالناقل

                                                 
فریب اھل برای تقیه و  بااند که  ھایی از شیعه را خوانده ھا تنھا کتاب دانیم که بعضی از آن ما می -١

از محمد حسین آل کاشف الغطاء و کتاب » اصل الشیعة واصولھا«مانند  ،سنت نوشته شده است
 از اسد حیدر. االمام الصادق و المذاھب االربعة
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 اند: کتابی که به رجال کشی معروف است. ویژگی دیگر این کتاب این است که گفته
جزو صحاح » التھذیب«و » اإلستبصار«که دو کتابش، -شیخ الطائفه، ابوجعفر طوسی 

آن را خالصه و تنظیم کرده است. بدین صورت این کتاب مال  -باشد ی شیعه می اربعه
شان، گاھ در علم رجال و حجت و مرجع و تکیهدو نفر است: یکی، محدث و بزرگ شیعه 

 کشی، و دیگری امام و بزرگ و استادشان، شیخ الطائفه، طوسی. 
ھای  گویی آوریم که از خرافات و بیھوده ھایی را می از ھمین کتاب برخی از روایت

و خلفای  ج نسبت به این برگزیدگان و یاران پیامبرشان  توزی شیعه و حسادت و کینه
 دھد. خبر می ج ی آن حضرت راشدین و جانشینان ھدایت یافته

رد و از پدرش اعالم کعت یب یر با علکمحمد بن ابی بنویسند:  در این کتاب می
 یھست یه تو امامکدھم  یشھادت م«گفت:  ین او به علیھمچن ٢برائت و بیزاری نمود.

  ٣».ه اطاعت از تو واجب است و پدرم در جھنم استک
 بعمر ابوبکر وی  درباره ٤ست.یه برای عمر گرکبود  یی بد ب بردهیصھ

شود و ھیچ حکم مخالف با حکم خدا و پیامبر و حکم   گوید: ھیچ خونی ریخته نمی می
 ١شود مگر اینکه گناھش بر گردن ابوبکر و عمر است. علی صادر نمی

                                                                                                                        
اش  بارهشیخ گرانقدر و متقدمی بوده که شیخ طوسی در ،گفته است: ابو عمرو او ی بارهقمی در -١

گاھی داشت. اعتقاد صحیحی داشت و گوید: ثقه و مورد اطمینان ب می وده و از اخبار و رجال آ
از علمای بارز او  .اھل علم بود محل رجوعوی  ی هھمراه عیاشی بود که از او نقل کرده است. خان

است. شیخ الطائفة آن را » معرفة الناقلین عن االئمة الصادقین«رود که نام کتابش  به شمار می
گویند که کتاب متداول و  گروھی می .نام نھاده است »الرجالاختیار «مختصر کرده و آن را 

کش در  ی هبه منطق وبنسممشھور از عصر عالمه تا عصر حاضر کتاب اختیار شیخ است. کشی 
در ھمین  و). او در قرن چھارم ھجری متولد شد ٩٤-٣/٩٥(الکنی و األلقاب  .ماوراء النھر است

کشی معروف است. ویژگی دیگری دارد که شیخ لا این کتاب رجال .وفات کرده است ،قرن نیز
تحت آن  شیعه است،  ی هھای االستبصار و التھذیب خود را که از صحاح اربع کتاب ،طوسی

کشی  ،بزرگ رجال حدثم این کتاب از دو،و خالصه کرده است. بنابراین  تنظیمگنجانیده و آن را 
و شیعه خرافات  نشان از ھایی آمده که طوسی است. در این کتاب روایت شیعیان،و امام و شیخ 

 .دارد شھا نسبت به صحابه وخلفای راشدین آن تداو حس توزی هنکی
 . ٦١رجال الکشی (ذیل شرح حال محمد بن ابی بکر)، کربالء، ص -٢
 ھمان. -٣
 . ٤١ھمان (ذیل شرح حال بالل و صھیب)، ص -٤
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برداشته شود و  هک یخته شود و ھر مالیه رک ید: در اسالم ھر خونیگو ین میھمچن
د. ما یآ یم یه مھدک ین دو نفر است تا روزیه انجام شود، بر گردن اک یاح حرامکھر ن

 مان را به فحش و دشنام دادن به آن دو و برائت از کوچکھاشم بزرگ و  یجماعت بن
  ٢م.ینک یامر مھا  آن

ۡن ﴿ ی هیآ ٣د:یگو یی حضرت عثمان م درباره
َ
ْۖ َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ ۡسلَُموا

َ
 .]١٧[الحجرات:  ﴾أ

                                                                                                                        
 . ١٨٠و  ١٧٩ھمان، ص - ١
 . ١٨٠ھمان، ص  - ٢
؟ ساست یا علی برتری پیامبراصل در  شیعهدانیم که از دیدگاه  ؟ ما نمیپیامبراست یا  علی برتر - ٣

پس چرا   باشد که داماد و فامیل وی است، جچون اگر شرف و فضل و برتری علی به سبب پیامبر 
ھرکس با  ؛ چونبھره اند نسبت دارند از این فضل و شرف بی جدیگرانی که اینگونه با پیامبر 

پیامبر نسبت داشت و او را تصدیق کرد و به او ایمان آورد و اطاعتش کرد و او را دوست داشت و 
این  جاو بزرگ و محترم است و بر حسب شأن و مقام پیامبر   بر پدر و مادر و فرزندش مقدم کرد،

رده است: علی روایت ک که چنانمقام و عزت را به دست آورده است. علی شوھر فاطمه است، و 
بود. پس چرا نباید بزرگ و محترم باشد در حالی که پسر دختر  جقلب پیامبر  ی هعثمان به منزل

 حقیقی او و اولین مھاجر در راه خدا بود. پس انصاف داشته باشید ای بندگان خدا. ی هعم
 یابد منزلت قدر و اواند که علی به سبب  را به عنوان اصل ندانسته جپیامبر  شیعه،بینیم که  ما می

زیرا او دخترش را گرفت  گذارند؛ و به او احترام می دانند را به خاطر علی بزرگ می جبلکه پیامبر 
او  ی هشیع و او را حبیب و فامیل خود کرد. پس ھرکس به علی نزدیک باشد و او را یاری کند،

 اند: درست کرده، روایت عجیب و غریب و جعلی و باطلی را از این رو یابد. شده و فضیلت می
کند که گفت: سه چیز به من دادند که علی در آن شریک بود و به  روایت می جپیامبرصدوق از «

، آن سه چیزی که علی ج خدارسول ای علی سه چیز دادند که من در آن شریک نبودم. گفتند: 
 با تو شریک بود، چیست؟

من است که علی  مالوثر من است که علی حامل آن است، ک ، مالگفت: پرچم حمد و سپاس
آن است. اما سه چیزی که  ی همن است که علی تقسیم کنند مالبھشت و جھنم  ساقی آن است، 

که من ندارم  هبه علی داده شد و من در آن شریک نبودم، این است که به علی شجاعتی داده شد
که من  هسین داده شدو به او حسن و ح  که من مثل او را ندارم، هزھراء داده شد هو به علی فاطم

 نعمت الله جزائری). ،ةندارم. (األنوار النعمانی
گفت: خدیجه مادر زن تو بود که من  جقانع نشده و افزوده که رسول الله  ،مجلسی به این نیز

مثل آن را ندارم و من پدر زن تو ھستم در حالی من مانند خود را ندارم. جعفر برادر توست و من 
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  ١ی عثمان نازل شده است. درباره
 رند.ادای  که چنین عقیدهاند  این ھم کشی و طوسی شیعه

 یباب، تابش را به لعن و طعن اختصاص دادهکاز  یکه بخش مستقل ٢ینبات یاما عامل
گرفتند و  یشیپ یاز عل یه با ظلم و دشمنک یسانکباب طعنه به «را به عنوان  یباب

ن باب یا«سد: یون ین باب میر ایباز کرده و در ذ» اتفاق افتادھا  آن ه در زمانک یحوادث
 : ٣شود یم میخ، به سه دسته تقسین سه شیبر حسب ا

 سد:ینو یمانند خود م یدر نوع اول به زبان رافض

 .منزل القرآنه ويذبوا علك فة امحدير خلكبابأقالوا 

دروغ  ی قرآن قسم که بر او کننده نازلاست. به  ج امبریپن یر جانشکابوباند  گفته«
 ».اند بسته

  .٤طانیفة الشیخل کان ذاکبل  فةیله بخل یمیان تکما 
 ».طان استیی ش فهیه او خلکباشد بل ی پیامبر فهیتواند خل ینم یمیت«

، به یار غار ویو  ج ی اصحاب رسول الله ی خود درباره نهیکو با دل پر از حسد و 
 د:یگو یر به دروغ مکب زبان محمد بن ابی

بر تو آمد و  یوا یه سه بار صداکم یشه و برادرم، نزد پدرم بودیمن و عمر و عا
ای  دھد و در دستش نامه یه مرا به آتش جھنم وعده مکاست  ج ن رسول اللهیگفت: ا

                                                                                                                        
ارم و فاطمه ھاشمی مادر توست و من مانند او را ندارم. (بحار األنوار، ند او رابرادری مثل 

 ، چاپ قدیم ھند).۵۱۱ص مجلسی،
ھا علی را  کند که آن داللت می شیعهبر حقیقت عقاید  – استھا بسیار  که امثال آن –این روایت 

 جعلی برتر از رسول الله  :گویند می  صراحت به که ھمچناندانند.  را فرع می جپیامبر اصل و 
 .آن نیست و آشکار که شکی در راست. این چیزی است ظاھ

 . ٣٤رجال الکشی، ص -١
 ٨٧٧ابو محمد زین الدین علی بن یونس عاملی که در اوایل قرن نھم ھجری متولد و در سال  -٢

جبل  از فقھای وی ).٧/٢٦٦  فقیه و محدث و مفسر بوده است. (معجم المؤلفین،او  .درگذشت
 ).٢/١٩(مقدمة الصراط،  بود. شریعت و مردان فاضل ھای ستونالعامل بود و از علمای نافذ و 

 باشد. وی می اتترین تألیف بزرگترین آثار مؤلف و مھماز » الصراط المستقیم«کتاب 
، چاپ حیدری و نشر مکتبة ٢٧٩، ص٢ج لی مستحقی التقدیم،إالصراط المستقیم عاملی نباتی،  -٣

 مرتضویة.
 .٢٩٩، ص٢م، جط المستقیم الی مستحق التقدیاالصر -٤
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ا. یز، بیخارج شدند و من ماندم و گفتند تو نھا  آن م. پسیه ما با او عھد بستکاست 
لعنت فرستاده  ک؟ گفت: نه به خدا قسم، خداوند بر ابن صھاییگو یان میگفتم: ھذ

  ١ر تو باز داشت.کاست. او مرا از ذ
نه توزان یکخداوند او را با دشمنان و  .ن فرد فحاش نوشته بودیه اکبود  یزین چیا

 ! محشور گرداند ج رسول الله
ی  ان، فراری دھندهیرانیت اکی شو نندهکبه قھرمان اسالم و فاتح روم و نابود 

لثوم، افترا بسته که کشوھر ام   طالب، یبن اب یرة العرب و داماد علیان از جزیھودی
 گوید: آخر عمرش چنین می یھا در نفس وی 

خوردند واستخوانم را  یگوشتم را مام  ه خانوادهکبودم  یاش قوچک یا«
  ٢»شدم. ینم یب گناھکستند، اما مرتکش یم

 ییزھایچ» او یسخن در باب خساست و بد سرشت«ل عنوان ین شخص ملعون ذیا

قُل �َّ �َۡسَتوِي ﴿ د: آیاتیگو یه فاسقان فاجر از گفتن آن شرم دارند. مکسد ینو  یم
ّيُِب ٱوَ  ۡ�َبِيُث ٱ ی او نازل  درباره. ]٢٦[النور:  ﴾لِۡلَخبِيثِ�َ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ و .]١٠٠[المائدة:  ﴾لطَّ

  ٣است.شده 
 گوید: را به قعر جھنم رسانده و می فاروق اعظمبیشتر جسارت به خرج داده و 

 .النسب  يفنيفقدم الدال قبل الع مرض يبن اً يفيإذا نسبت عد
ی بنی مضر نسبت داده شود، در نسب حرف دال قبل از  گاه عدی به طایفهھر«

 ».شود عین آورده می

 ..٤عتل خائن النسبوغد زنيم  وقدم السوء والفحشاء يف رجل
 ».نماو بدی و فحشاء در مرد زنازاده و بدخوی و خیانتکار به نسب، مقدم «

 د:یگو یق و عمر فاروق میر صدکی ابوب درباره

 .٥النار طوقان یرقاهبام ف یفف ان من جور و من فتنكل ما كو 

                                                 
 . ٣٠٠ھمان، ص - ١
 ی دوم) . (خلیفه ٢٥، ص٣ج - ٢
 . ٢٨، ص٣الصراط المستقیم، ج - ٣
 . ٢٩ھمان، ص - ٤
 . ١٣ھمان، ص - ٥



 ١٨١   ها با اهل بیت باب دوم: شیعه و مخالفت آن

جاد شده، به صورت دو حلقه در جھنم در گردنشان یه اک ییھا تمام جور و فتنه«
 ».است

ن، یالنور ی، عثمان ذج شوھر دو دختر رسول الله اء، یی صاحب بخشش و ح درباره
 د:یگو یم

  در نوع سوم نوشته شده است:
دارد. گفته  یادیز یچون مو ه قورباغه است، یه شبکچرا  اند؛ دهیاو را نعثل نام«

» المثالب«تاب کدر  یلبک» ادی دارد.یش زیه رکاست  یه نعثل، بز بزرگکشود  یم
  ١زد. یردند و دف مک یو شوخی م یه با او بازکبود  یسانکه عثمان از کگفته 

  ٢»افر ھیچ اسم دیگری برای عثمان بر زبان مردم نبود.کجز « افزاید: او می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ ی: هیی راشد گفته است: آ فهیی سه خل درباره
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلََعَنُهُم  �َّ ُهۡم  �َّ َصمَّ

َ
فَأ

بَۡ�ٰرَُهمۡ 
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
 ٣فه نازل شده است.یی این سه خل درباره .]٢٣[محمد:  ﴾٢٣َوأ

 ریزد: میاینگونه  ھمچنین زھر خود را

ــــــدر ــــــق ومــــــن غن  فكــــــن مــــــن عتي
 

ــــــــــل  ــــــــــاً ومــــــــــن نعث  أبيــــــــــاً بريئ
 

 ».(عثمان) اعالم برائت و بیزاری کن (عمر) و نعثل (ابوبکر) و غندر از عتیق«

 اجلحــــــــــيم خنازيرهــــــــــاكــــــــــالب 
 

ـــــــ  ـــــــادی بن ـــــــل يأع ـــــــد املرس  ٤أمح
 

 ». ھستند ج ھای جھنم و دشمنان پیامبر و خوکھا  سگ اینان«
سه  یبه طور عام و به خصوص خلفا ج ی اصحاب رسول الله عه دربارهید شیھا عقا نیا

 ند.یگو    ین چنین نمیان متأخر ایعیاست و ش یمین مطالب قدیه اکد یگون یسکگانه بود، و 
گمراه ھا  یبه قول بعض یچ جاھلیخورد و ھ یب نمیفرای  ب خوردهیچ فریھ

مثل عیب و ایراد از اند  غالب آنچه به شیعه نسبت داده« گویند: شود که می ینم
 شیعه اند. عه علیه شیعه بافتهیغیر ش پیشینیان یا یکی از صحابه، چیزی است که

احترام به پیامبرمان است. پس ما گویند: احترام به اصحاب پیامبرمان درست مثل  می

                                                 
 . ٣٠ھمان، ص - ١
 . ٣٦ھمان، ص - ٢
 . ٤٠ھمان، ص - ٣
 ).٤٠ص ٣الصراط المستقیم (ج - ٤
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  ١گذاریم. صحابه احترام میی  به ھمه ج به خاطر احترام به پیامبر
ن یز، به نوبت خود به این نیه متأخرکبلاند  نگفته ییھا انین ھذیفقط قدما چن
ن و ین و محدثین و مفسرین و متأخریرا از متقدمھا  آن که مااند  مسائل رو آورده

 نقل کردیم.  فقھاء 
 ن متأخران چاپ شده و بریتوسط ا اند، ردهکف یه متقّدمان شیعه تألکھایی  کتاب نیا

نند و ک یرا تمجید و ستایش مھا  آن نند وک یق میی آن تحق زنند و درباره یق میتعلھا  آن
ھا  کتاب نند. اگر متأخرین به مطالب موجود در اینک یمبالغه مھا  آن یدر مدح و ثنا

 کردند.  کردند و نویسندگانشان را تمجید نمی راضی نبودند، به چاپ و نشر آن اقدام نمی
نند و به کق است، چاپ یر و تفسیفکه در آن تک یتابکتوانند  ا اھل سنت مییآ

 !طعنه بزنند. معاذ الله -ب –ن یحسن و حس ج رسول خدای  و دو نوه یحضرت عل
 پردازند. یز، مینھا  آن یه به مدح و ثناکبلتازه تنھا چاپ نیست و بس، 

شیعه وجود دارد، دقت کنید. این قوم تنھا به چاپ و ھای  کتاب ه درک یبه مثال
خود ھای  کتاب نیه آن را به عنوان بھترکبل اند، ردهکتفا نکان مسلمانان اینشر آن در م

ات یح و آیث صحیو احاد یو عقل یل نقلیو آن را با دالاند  ه، قرار دادهیدر مبحث امام
 ٢دارد. ینمبر یریل و تفسیچ تأویه به قول خود ھکاند  ختهیح، آمیصر

» الروضات«د: این کتاب در موضوع خود، جالب است. عالمه صاحب یگو یدیگری م
 یحتام  دهیمثل این ند یتابک، یعلم الھد ید مرتضیاز س یتاب الشافکد: پس از یگو یم

  ٣دارد. یجھات بر آن برتر یدر بعض
و  ١ی، حر عامل٧ی، اصفھان٦ی، خوانسار٥ی، قم٤حالهکمانند این مطالب را از  

 ن ھستند.یاز متأخرھا  این یکه ھمگاند  گران نقل کردهید

                                                 
 .٦٩، ص١عة، بیروت، جأعیان الشی -١
ی جناب حجت کبیر، آیت الله امام شیخ آقا بزرگ تھرانی، یکی از مجتھدان برجسته  متن نوشته -٢

 .٢٤ص ٢،ج ه،مقدم ھا. نگا: و دیگر کتاب» الذریعة«در نجف اشرف، صاحب کتاب 
 . ٩، ص١شھاب الدین مرعشی نجفی، الصراط المستقیم، ج -٣
 . ٢٦٦، ص٧معجم المؤلفین، ج -٤
 . ١٠١، ص٢الکنی و األلقاب، ج -٥
 . ٤٠٠، ص١روضات الجنات، ج -٦
 .٥٨٦ریاض العلماء، ص -٧
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ند: که شیعه از صحابه عیب و ایراد یگو یان میعیراجع به اینکه برخی از ش
ن تنھا یاست، ا ج پیامبرگیرند و معتقدند احترام به صحابه درست مثل احترام به  نمی

است ای  ب بدھند، و تقیهیخواھند اھل سنت را با آن فر ه میکب است یرنگ و فرین کی
 کنند.  که خالف آنچه را که در دل دارند و بدان معتقدند، اظھار می

ف و تمجید ین در تعرید محسن امیه سکمدحی است ای  دهیل آن، قصیبھترین دل
تاب بزرگ خود موقع سخن از این کتاب و زیر کن را در ف نوشته و آیثکتاب کن یاز ا

کند، احترام به صحابه  شرح حال مؤلفش آورده است. این در حالی است که ادعا می
 است. ج درست مثل احترام به پیامبر

 د:یگو یه چه مکد یبنگر

 مـــــن هـــــذا الكتـــــاب مبرشـــــ برشـــــاد

 

 طرائقـــــــه بغـــــــري خـــــــالف كيســـــــل 

 
 ».دھد ھای ھدایت را طی کرده مژده می کسی که راهاین کتاب بدون شک به ھدایت «

 فكأنـــــــــه املبعـــــــــوث أمحـــــــــد إذ أيت
  

ـــــــــاف يف  ـــــــــان باإلنص ـــــــــر األدي  آخ
 

شود و عدالت را با خود به ارمغان  گویی او احمد است که در آخر ادیان مبعوث می«
  ».آورد می

 وكأنـــــه مـــــن بــــــني كتـــــب الشــــــيعة
 

 قدمین کســــورة األعــــرافتمالــــــ 
 

ی اعراف از بین  شیعه، مثل سورهمتقدم ھای  کتاب از بینگویی این کتاب «
 ».ھای قرآن است  سوره

ـــ ـــا رووا كينبي ـــال وم ـــال الرج ـــن ح  ع
 

ـــــــارة   قـــــــول شـــــــاف و يتغنـــــــ بعب
 

 ».دھد با عبارتی رسا و روان خبر میشان  از حال و اوضاع راویان و روایتتو را «

 افكه يكم لسالين القويدال منهج م ويفهو الرصاط املستق
 ».کند پس این کتاب راه راست و دین استوار است که برای سالکان این راه کفایت می«

 تـــــــأليف مـــــــن شـــــــهدت لـــــــه آراؤه
 

 ســـــــــائر األوصـــــــــاف بكاملـــــــــه يف 
 

 ».دھد این کتاب تألیف کسی است که آرای او به سایر اوصاف آن گواھی می«

                                                                                                                        
 .٢٣أمل اآلمل، ص - ١
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ــــه ــــب زمان ــــدين قط ــــن ال ــــيخ زي  للش
 

ـــــــــاف  ـــــــــد آل من ـــــــــارم عب  رب املك
 

خاندان ی  د، صاحب مکارم و فضایل، بندهزین الدین، قطب زمان خواثر شیخ «
 ».مناف است

 فلقــــــد أنــــــار منــــــار شــــــيعة حيــــــدر
 

 وأبـــــاد مـــــن هـــــو للنصـــــوص منـــــايف 
 

را نورانی کرده و کسانی را که مخالف نصوص  ھای شیعه و پیروان حیدر او چراغ«
 ».ھستند، از بین برده است

 ه مـــــــن أمحـــــــد ووصـــــــيهؤفجـــــــزا
 

  ١معدن األرشافأهل السامحة  
 

  ».ھاست مبر، آن بزرگوار و معدن بزرگواریجزایش از جانب پیامبر و وصی پیا«
 سھل انگاران یبرا یحتیخوردگان و نص بیغافالن و فر یبرا یرکن تذید ایشا

ٞ ﴿ باشد. َها تَۡذكَِرة ٓ إِ�َّ است  یرکن تذیا یآر« .]١٢-١١[عبس:  ﴾١٢ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ  ١١َ�َّ
 ».ه بخواھد حقیقت را بفھمدک یسک یبرا

ن امت و یان اینیشینه و بغض شیعه نسبت به پیکشناخت  یم برایردکر کآنچه ذ
دیگر ھای  کتاب ت را ازیردن بحث چند رواکامل ک یاست اما برا یافکھا  آن ارانکوکین

 م.یآور یشیعه م یو از علما و فقھا
ق یر و تفسیفکتابش را به طعن و تکاز  یاست. او بخش ٢یلیی اینان اردب از جمله

ی راشد به طور خاص اختصاص داده  فهیبه طور عام و سه خل ج اصحاب رسول الله
ر اسامه و کسه گانه از لش یخلفا«سد: ینو یسه گانه م یه در باب مطاعن خلفاکاست 

  ٣»فر و نفرین شدند.کسرباز زدند و مستحق  ج امبریدستور پ

                                                 
 . ٣٢، ص٤٢أعیان الشیعة (به نقل از شرح حال نباتی تھرانی)، ج - ١
است که در قرن دھم ھجری متولد و در  -اردبیل شھری در آذربایجان –احمد بن محمد اردبیلی  - ٢

و متکلم و فقیھی عالی قدر و بلند مرتبه بود و از جمله کسانی بود که امام ا .درگذشت ٩٩٣سال 
و ی (الکن» الشیعة قةحدی«و » آیات األحکام«او تألیفات خوبی دارد از جمله:  .زمان را دیده بود

 ).٣/١٦٧قمی   األلقاب،
رفت و جواب مسایل را  بود، به سر قبر امام می او در شب وقتی برخی مسایل برایش مبھم می

کرد، و بسیاری اوقات امام زمان وقتی که در مسجد کوفه بود، این مسایل را برایش  دریافت می
 ). ۸۴ص ۱(روضات الجنات ج ».کرد حل می

 . ٢٣٣صحدیقة الشیعة، تھران،  - ٣
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 د:یگو یق و فاروق میی صد درباره

 فـــــــاهللا يعلـــــــم أن احلـــــــق حقهـــــــم
 

ــــيم  ــــق ت ــــق وال .. الال ح ــــدينيال ح  ع
 

 ».یم و عدیھاست نه با ت ه حق با آنکداند  یخدا م«

 ال تظلمـــــــن أخـــــــاتيم أبـــــــا حســـــــن
 

 إذ خصــــــه اهللا مــــــن بــــــني الوصــــــيني 
 

ھا  یان وصیخداوند او را از م زیرا؛ ای فرد تیمی (ابوبکر) بر ابوالحسن ظلم مکن«
 ».استرده کانتخاب 

ـــــركم ـــــوم كف ـــــاً ي ـــــی علي  خـــــص النب
  

 ١».بالعلم واحللم والقرآن والدين 
 

 ». ن را به علی اختصاص دادیعلم و حلم و قرآن و د  د،یافر بودکه شما کپیامبر روزی «
 سد:ینو یھای مخصوص عمر م تحت عنوان عیب

  ٢ه قابل شمارش نیست.کعمر آن قدر عیب و نقص دارد 
سد: ینو یھای مخصوص عثمان م ھا و نقص عنوان عیبی عثمان تحت  درباره

ند تا ک، عثمان خواست به شام فرار  ست خوردندکه در جنگ احد شک یمسلمانان وقت«
دوست  کیکنار آنجا  پناھنده شود و طلحه خواست در یھودیدوست  کیکنار آنجا  در
 یحیمسخواست  می یگریو د یھودیخواست،  میشان  یکیپناھنده شود. پس  یحیمس

  ٣»شود.
  ٤سد: عثمان بر باطل بوده و ملعون است.ینو یم

رفت و مسلمانان را به یپذرا و که سرپرستی ھالک یسکھمان  ٥یابن طاوس حسن
بر نشان کق ایی خود را نسبت به صد نهیکرد، کقبول نرا ان یعباس اطاعتقتل رساند و 

                                                 
 ھمان. -١
 .٢٦٦ھمان، ص -٢
 .٢٦٦حدیقة الشیعة، ص -٣
 .٢٧٥ھمان، ص -٤
به مدت  به دنیا آمد و در ھمان جا رشد کرد و ٥٨٩علی بن موسی بن طاوس، در حله و در سال  -٥

عباسیان به بغداد رفت سپس به حله بازگشت و دوباره به بغداد برگشت که  نسال در زما پانزده
ماه  یازدهطالبین را در عراق به مدت سه سال و  رھبریدولت مغول بود و  ھای مصلحتاقتضای 

به ، ھرچند که در زمان مستنصر از والیت نقابت وی  به عھده گرفت ٦٦از جانب ھوالکو در سال 
). تفرشی ٤٤/١٠٧ھـ درگذشت. (مقدمه کتاب به نقل از البحار ٦٦٤در سال  یو .منع شد  تشد

 ).١٤٤است وارزش و منزلتی واال داشته است. (نقد الرجال ص شیعهگفته است: او از بزرگان 
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و  یه عباس و علک یدر حالی خالفت دادند  ر اجازهکد: چگونه به ابوبیگو یو م هداد
 اند. بودهتر  کیامبرشان نزدیبه پ یم و عدیت یھاشم از بن یھاشم بودند و بن یر بنیسا

  ١دارد.تر  نییپا یتر، منزلت تر و افضل، از شخص دورتر و پایین کیپس چگونه شخص نزد
مبادا اینکه  بخوابد از ترس یو یه در جاکرد کامر  یبه عل ج ن رسول اللهیھمچن

  ٢ر قریش را از رفتن پیامبر و از مکانش باخبر کند، از این رو او را با خود به غار برد.کابوب
 د:یگو ید: او قبل از اسالم، چوبدار االغ بود و میگو یم سی عمر بن خطاب درباره

ت یا آورده است. سپس روایق زنا به دنیه او را از طرکبود  یحبش کمادربزرگش، صھا
کنند که عمر نجیب  ست. سپس با وجود این تناقض ادعا مییب نیزاده نجه زنا ککنند  می

دانستند که  کنند. اگر عقل داشتند، زشت می بوده و در ھمان حال خودشان را تکذیب می
 :٣یک خلیفه را قبول داشته باشند و سپس گواھی بدھند که او زنازاده است

 د:یبنگر یف ویثکر زشت و عبارت ین تعبیبه ا 
ه چوب کدند. او یفه برگزیت را داشت او را به عنوان خلین وضعیه عمر اک یلدر حا«

به  ج فروخت. بعد از وفات پیامبر یرد و خرھا را مک یرد و جسدھا را لخت مک یحمل م
رفتار  ج ند، پس با سوءاستفاده و عمل زشت، با پیامبرکار که چه کر افتاد کن فیا

  ٤»کرد. رفتار میبه بدی اینگونه  ج ت پیامبریکرد و با اھل ب می
 نویسد: ی راشد می ی عثمان، سومین خلیفه درباره

شد و سرش قطع  سومین خلیفه مثل کالغ بلند شد. وای بر او اگر بالش کوتاه می«
  ٥».شد، برایش بھتر بود می

ه او را خاتم ک یمال باقر مجلسھا  آن ه و محدثیحجت شیعیان و مجدد و فق
ه امام شیعیان در دروغ و لعن و طعن کاند  دهین نامییامام األخبارن و یالمحدث

رد و از تمام کان را آغاز یه بھتان و افتراء و ھذکاست  ین افرادیباشد. او جزو اول یم
را  یباب مستقل» نیقیحق ال«تاب خود کدر  فراتر رفت.  یر اخالقیوغ یحدود اخالق
  سد:ینو یاست و م آورده» ر و عمرکفر ابوبکان یب«تحت عنوان 

                                                 
 .٤٠١صھـ، ١٤٠٠خیام، معرفة مذاھب الطوائف، يالطرائف فابن طاوس،  -١
 .٤١٠ھمان، ص -٢
 .٤٦٩و  ٤٦٨الطرائف فی معرفة مذاھب الطوائف، ص -٣
 . ٤١٧ھمان، ص -٤
 ھمان . -٥
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ر و عمر را منافق ک، ابوب÷نیر المؤمنیحضرت ام ه حضرت فاطمه وکاست  یھیبد
 اند. دانسته یبر خالف حق و اذیت کنندگان م یو ظالم و غاصب و دروغگو و مدع

ند بر ک یچیاز جماعت مسلمانان جدا شود و از اطاعت امام سرپھرکس  پرواضح است
رد و در گردنش اطاعت یبمھرکس  ھمچنین روایت شده کهحالت جاھلیت مرده است. 

ی یک وجب از جماعت مسلمانان جدا شود، بر حالت جاھلیت  امام نباشد یا به اندازه
نبود  یر راضکه از ابوبک یدر حال ز،یه فاطمه صدیقه نکمرده است. ھمچنین معلوم است 

به ھرکس  هکست و بس، بلین نیدید. تنھا ا یو بطالن م یو او را درگمراھ ١ا رفت.یاز دن
                                                 

ز افاطمه قبل از وفاتش  ش روایت کرده کهکه خودگوید و به یاد ندارد  روغ میداین دشمن خدا  -١
 شد:خواھد بیان  قبًال ذکرش رفت و بعداً  که ھمچنان  ،بود یابوبکر و عمر راض

ی اسالم و کفر  فاطمه از علی ناراحت شد، این در حالی است که رضایت و عدم رضایت وی نشانه
ی با این کار از اسالم خارج نیست. چون فاطمه از علی نیز، ناراحت شده و کسی نگفته که عل

 شده است.
  اند: ھایشان آورده خود شیعه این مطلب را در کتاب

امام  -از جمله روایتی است که این بابویه قمی ملقب به صدوق در کتاب خود از ابوعبدالله، جعفر
 روایت کرده که از وی سؤال شد: -ششم شیعیان

آیا تشییع جنازه با آتش، درست است، و. درست است که جنازه با فانوس و آتشدانی که با آن راه  
 را روشن کنند، تشییع شود؟ 

ھا به طرف  ی ابوعبدالله تغییر کرد و نشست و سپس گفت: یکی از بدبخت    گوید: چھره راوی می
دختر ابوجھل خواستگاری کرده دانستی که علی از  آمد و گفت: آیا می جفاطمه دختر پیامبر 

گویم راست است و سه بار این جمله  گویی راست است؟ گفت: آنچه می است. گفت: آیا آنچه می
زیرا خداوند غیرت را بر -را تکرار کرد. غیرتی به او دست داد که نتوانست خودش را کنترل کند. 

کند و صبر پیشه  ن داری میزنان و جھاد را بر مردان مقرر نموده است. و برای زنی که خویشت
راوی گوید:  -ی مردی که در راه خدا ھجرت کرده، اجر و پاداش قرار داده است کند، به اندازه می

کرد. شب فرا رسید و حسن را بر طرف  غم فاطمه بر اثر آن بیشتر شد و تا شب ھمچنان فکر می
چپ ام کلثوم را کرد و با دست راستش، دست  راست و حسین را بر طرف چپ خود حمل می

گرفت. سپس به اتاق پدرش رفت. علی وارد اتاق خود شد و فاطمه را ندید و بر اثر آن غمش 
دانست قضیه چیست. شرم کرد که از منزل پدرش او را فرا  بیشتر شد و خیلی سختش آمد. نمی

 ھای مسجد را جمع بخواند. پس به طرف مسجد رفت و بسیار نماز خواند. سپس مقداری از شن
اندوه و نگرانی فاطمه را دید کمی آب بر او ریخت. سپس  جکرد و بر آن تکیه کرد. وقتی پیامبر 

خواند، دعا  خواند و ھردو رکعت که می ھایش را پوشید و وارد مسجد شد. و مدام نماز می لباس
 کرد که خداوند غم و اندوه فاطمه را بزداید. وقتی که پیامبر از پیش فاطمه بیرون رفت: می
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فاطمه دگرگون و پریشان بود و آرام و قرار نداشت. پیامبر به او گفت: برخیز. دخترم، او برخاست. 

حسن را برداشت و فاطمه، حسین را و دست ام کلثوم را گرفتند و به طرف علی رفتند.  جپیامبر 
چه کسی   پاھایش را به پای علی زد و گفت برخیز ای ابو تراب، جدیدند او در خواب است. پیامبر 

اش برایم صدا بزن و عمر و طلحه را نیز، برایم صدا بزن. علی  تو را آزرده است؟ ابوبکر را از خانه
جمع شدند. پیامبر گفت: ای  جرفت و آنان را از منزلشان بیرون کشید و ھمگی نزد رسول الله 

[از جمله  ست.تن من است، ھرکس او را بیازارد، مرا آزرده ا ی دانی که فاطمه، پاره علی، می
ھا، آن را به  چیزھای عجیب این است که این روایت تنھا از طریق علی روایت شده است، اما آن

گوید: اگر این  می /ابن تیمیه شیخ اإلسالم ،بر این اساس دھند. نسبت می  ابوبکر صدیق،
و اگر طالب بشود  شامل علی بن ابی تھدیدباید این   باشد که ملحق به فاعلش بشود، تھدیدی

 است. (المنتقی، ذھبی)]دورتر از علی  تھدیدملحق به فاعل آن نباشد ابوبکر نسبت به این  تھدید
و ھرکس مرا بیازارد، خداوند را آزرده است، و کسی که بعد از مرگ من فاطمه را بیازارد، مانند 

ارد، مانند این است که در زمان حیات من او را آزرده و کسی که در زمان حیات من او را بیاز
. ۱۸۶و  ۱۸۵کسی است که او را بعد از مرگ من آزرده است. (قمی، علل الشرائع، نجف، ص

  آورده است).» جالءالعیون«ھمچنین این روایت را مجلسی در کتاب 
ھمچنین بار دیگر فاطمه از دست علی عصبانی شد و آن زمانی بود که علی را در اتاق کنیزی دید 

 و ھدیه داده شده بود. متن ماجرا از این قرار است: که از طرف برادرش به ا
 کنند که گوید: قمی و مجلسی از ابوذر روایت می

من و جعفر بن ابی طالب به سرزمین حبشه مھاجرت کردیم؛ کنیزی را که قیمتش چھار ھزار  
درھم بود، به او ھدیه دادم و ھنگامی که به مدینه رسیدیم، آن را به علی ھدیه کرد تا خدمتگزار 
وی باشد. علی او را در منزل فاطمه گذاشت. یک روز فاطمه وارد خانه شد و به سر علی در اتاق 

[به رکیک بودن تعبیر و حماقت این ن کنیز نگاه کرد. گفت: ای ابوالحسن، آن کار را کردی؟ آ
از طرف ھمین قوم که  زنند، آن ھم میقوم بنگرید و به بھتان و افترایی که به اھل بیت نبوت 

اھل بیت از امثال چنین اعمال زشتی  لیند ودارھا را  ادعای محبت اھل بیت و دوستداری آن
. علی گفت: قسم به خدا ھیچ کاری نکردم. منظورت چیست؟ فاطمه گفت: به من ستند]ھ امبر

دھم. فاطمه  بروم؟ علی به فاطمه گفت: اجازه می جدھی که به منزل پدرم رسول الله     اجازه می
. بحاراالنوار، باب ۱۶۳ھایش را پوشید و به طرف منزل پدرش رفت. (علل الشرائع، نجف ،ص لباس

  ).۴۴و  ۴۳شرت با علی، صچگونگی معا
 ھای شیعه، فاطمه برای بار سوم نیز، از علی عصبانی شد. ماجرا از این قرار است: طبق روایت

فاطمه وقتی فدک را از ابوبکر مطالبه کرده بود و ابوبکر از پس دادن آن خودداری کرد، فاطمه با 
را یاری نداده و گفت: ای پسر حالتی خشمگین و ناراحت بازگشت و از علی عصبانی شد که چرا او 

ای و خود بعد از اینکه مردان شجاع را ھالک کردی در  ابوطالب، سختی کار را به من واگذار کرده
این ابن قحافه، فدکی را که پدرم به من  ای و مغلوب این چند نفر شده ای.  ای از خانه نشسته گوشه
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  ١ز، چنین است.یمرده و گمراه است و عمر ن یر معتقد باشد بر مرگ جاھلکامامت ابوب
 نویسد: دھد و می یادامه م ج خود با اصحاب رسول الله یوی مدام بر غلو و دشمن

ر سؤال شد، او جواب داد و سپس گفت: اگر درست کالله از ابوبکی  بار درباره کی«
ر چه کطان است. ابوبیجانب خداوند است و اگر اشتباه باشد از طرف من و ش باشد از

طان دانسته و ھمنشین او نیز در جھنم خواھد ین شیخوب گفته که خود را ھمنش
  ٢»طان، عمر باشد.ید منظورش از شیبود. شا

                                                                                                                        
ر این راه مرا یاری دھد و شفیع و وکیلی داده بود به زور و ظلم از من گرفته و کسی نیست که د

ھا آمدند و رفتند و تو حرکتی نکردی. ای کاش، قبل ندارم. خشمگین رفتم و اندوھگین آمدم. گرگ
کنم و نزد پروردگار نیز،  ھا به نزد پدرم شکایت می شدم و من از آن از این مرده بودم و فراموش می

. (مانند این در  ۲۰۴و  ۲۰۳ین (بحث فدک)، صپندارم. مجلسی، حق الیق ھا را دشمن می آن
  آمده است.) ۲۹۵ی  چاپ نجف، صفحه» األمالی«از طبرسی و » االحتجاج«

وقایع دیگری نیز، اتفاق افتاده که ھرکدام از مجلسی و طوسی و اربلی و ... روایت شده است و این 
و ناراحت شدن وی از دست  که سبب اذیت و آزار فاطمه وقایع میان علی و فاطمه اتفاق افتاده 

 علی شده است.
دھند که فاطمه از دست علی ناراحت شده است؟ و  دانیم این قوم چه جوابی به این وقایع می نمی

ھا را در مقام قاضی، قبول داریم و  کنند؟ ما آن ھا چه حکم می ی آن ه ھای منصف دربار انسان
ی  علی چیست؟ ھمان جواب ما درباره ی ھا درباره خواھیم که جواب بدھند. پس جواب آن می

 ابوبکر و عمر خواھد بود.
گوییم  اگر بگویند: فاطمه بعد از ناراحت شدن از علی دوباره از او خشنود شده است، در جواب می

ھا خشنود شد. ابوبکر نزد فاطمه رفت و  فاطمه وقتی که از ابوبکر و عمر ناراحت شد، دوباره از آن
س فاطمه از عمر راضی شد.( ابن ابی الحدید، شرح نھج البالغه، بیروت، برای عمر شفاعت کرد، پ

. دنبلی، ۵۰۷، ص۵. ابن میثم، شرح النھج، تھران، ج۱۸۰. حق الیقین، تھران، ص۵۷، ص۱ج
 ).۳۳۱شرح النھج، تھران،ص

 .٢٠٥و  ٢٠٤مجلسی، حق الیقین، ایران، ص -١
ورده و جاھل و خود فروش تقریب وجود آیا یکی از این داعیان فریب خ. ٢٠٦ص  حق الیقین، -٢

ھا  دارد که غیرتش از این سخن زشت و فحش بسیار بد به حرکت در آید؟ یا اینکه غیرتی در آن
و ھمچنین جوانمردی اسالمی و شجاعت اصیل شرعی در وی وجود ندارد. پس است نمانده 

غیرت ندارد. و کسی  ،به مادرش نیز نسبت کسی که نسبت به ام المؤمنین غیرت نداشته باشد، 
 غیرت ندارد. ،نسبت به خودش نیز ،ه باشدتغیرت نداش جکه نسبت به دوستان محبوب پیامبر 
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ھا و اعمال  از بدعتای  ان گوشهیب«را تحت عنوان  ین شخص ملعون باب مستقلیا
  ١آورده است.» ب شدکی دوم مرت فهیخل  ه عمر،ک یناپسندزشت و 

 هکاد است یار زیبس ین فردیھا و ایرادھای چن د: عیب و نقصیگو یسپس م
گنجد؟ او  تاب میکن یش آن را ندارند، پس چگونه در ایبزرگ و مفصل گنجاھای  کتاب

  ٢اوست. یھا از جرم یکیر است. خالفتش کابوب کیش شریھا یب و بدیمعا یدر تمام
ھوده ین بیناه بر خدا از ات بود. (پیافر و منافق و دشمن اھل بکعمر معروف به 

  ٣شھداء بر گردن اوست. یف) و گناه تمامیثک یگو

 ی بهترین شماست: بدترین شما، فدیه
 رساند: یان میالم به پاکن یی فاروق اعظم را با ا سّب و دشنام و طعن درباره اخیردر 

مبسوط گفته ھای  کتاب بودن او در نسب و حسب عمر و زنازاده یاما آنچه از پست
  ٤گنجد. در این مختصر نمی ، شده

 د:یگو یز، مین نیالنور یی عثمان ذ ر و عمر گفته، دربارهکی ابوب سپس آنچه درباره
دشمن خدا  یگویی ا دروغ می –اتفاق نظر دارند  یر ویفکق و تیبزرگان صحابه بر تفس

فه یدھند. حذ یافر بودن او شھادت مکبه  یو ھمگ – یی مجوس زاده یھودی یو ا
ه کدارم  کن شیندارم. اما در ا یکفر عثمان شکه من در کرا  یسپاس خدا«گفت:  یم
ی مؤمنان بیشتر    ا مؤمن، تا اگر مؤمن باشد، ایمانش از ھمهیافر بود ک یا قاتل ویآ

شتر از یب یشده، گناه و شتهک یمعتقد باشد عثمان به مظلومھرکس  نیھمچن». است
  ٥ھا است. پرست گناه گوساله

                                                 
علی بن ابی   سنت نامیده است، ی هکسی که او را خلیف :به این زوزه کش بگویدنیست کسی  -١

و او  اند. اش بوده خانوادهھا و تمامی  ھا و برادرزاده طالب و فرزندان و عموھا وبرادران و خواھرزاده
دخترش را به وی داد و علی  که ھمچنانخود یکی از مشاوران و وزیران و قاضیان او بوده است. 

 با ذکر منابع و مراجع بیان کردیم.  پیش از این که ھمچنانخورد.  به اعمال او غبطه می
 . ٢١٩مجلسی، حق الیقین، ایران، ص -٢
 .٢٢٣ھمان، ص -٣
 . ٢٥٩لیقین، صمجلسی، حق ا -٤
 ٢٧٠حق الیقین، ص -٥
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قتل او را مباح دانسته و ÷ یه علکن است یفر عثمان، اکل واضح برای یدل 
  ١در آن ندیده است. یالکاش

ه جسد او را رھا کن بود یپنداشت، ا یافر مکن، عثمان را یرالمؤمنیه امکل اینیدل
ی  نهیکو  یدشمن -دند.یشک یپا م کیاو را با ھا  سگ نیبخورند. اھا  سگ رد تاک
تش، یو اھل ب یاثبات حّب عل یش دار را برایلمات نکه چگونه این کد یت را بنگریھودی

و جسدش تا سه روز،  -زارندیبھا  آن و اھلش از یه نشان دھند علکبرند  یار مکبه 
 ٢آن را بخورند.ھا  سگ دان پرت شده بود تا مانند جسد سگ در زباله

  ٣نماز نخواند. یبر جسد و یو عل -مثل تو ییھا ! سگیآر-
ھا، آن قدر زیادند که قابل شمارش نیستند و من  ھای دیگری مثل این دروغ دروغ

ر و عمر و کده، ھرگاه اسم ابوبین سگ پا بریرا نقل کنم. سپس اھا  آن توانم حتی نمی
 یقرآن، مادران مؤمنانه به نص کشه و حفصه ین ـ عایامھات المؤمن یعثمان و حت

را با نفرین و ناسزا ھا  آن آورد، یـ را ماند  ھاشم بوده یر مؤمنان بنیو سا یچون عل
 ن صفات زشت نام نبرد.یرا بدون اھا  آن هکد یآ یش میم پکار یند و بسک یف میتوص

دارند،  که شعور و درک یانیعین باره، از تمام شیقبل از بیان چند مثال در ا
حالل زاده باشد و مادر خود را دشنام و فحش و  ین است شخصکا ممیآ م:یپرس یم

 لعن بدھد؟
  ت را دشنام بدھد؟ین فرد چگونه توانسته مادر تمام مؤمنان و اھل بیپس ا

                                                 
 .٢٧١ھمان، ص -١
ای از بندگان  کنم که این عبارات زشت و ناپسند را علیه بنده    پروردگارا مرا ببخش و توبه می -٢

ی  شان به بھشت مژده داده شدند. علیه کسی که فرستاده کنم که در زمان حیات صالحت نقل می
خواست تو دو دختر و نور چشمانش و پاره تنش را به ازدواج آورد، به  تو که وحی را بر زبان می

دانی که قصد من از نقل این عبارات، فقط  کنم و تو می وی درآورد. بارالھا! از تو طلب بخشش می
شان و  شان نسبت به مسلمانان و پیشوایان دینی ی شیعه و کینه توزی بیان مذھب و عقیده

س آنان را دوست بدارد، به خاطر محبت تو و محبت باشد. ھرک رھبرانشان به سوی بھشت می
دارم و ھرکس آنان را دشمن بدارد، به خاطر دشمنی پیامبر ھدایتگرت و  پیامبرت، او را دوست می

دارم. پس ما را از آنان قرار نده و ما را به سبب آنچه که جھت اطالع  دین خوبت، او را دشمن می
 ف، نقل کردیم، بازخواست مکن.پلید و کثی ھای بندگانت از این یھودی

 .٢٧٤و  ٢٧٣ھمان، تھران ،ص - ٣
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د یی علی یا اھل بیت، مؤمن و مسلمان است؟پس عدالت داشته باش آیا لعنت کننده
ن یافر است؟ او خود مصداق ھمکطالب  یبن اب یت علیر والکا منیای بندگان خدا! 

دھد  یر مادرش است و او را دشنام مکدارند، و من عه اظھار مییه خود شکانکاری است 
 د؟ییگو یی او چه م ند. پس دربارهک یر میفکو لعن و ت

ار کن مجلسی دروغگو و گناھیجز اھیچکس  هکم یآور یاینک داستان جدیدی را م
 د:یگو یم  است،اورده یو افترا زننده ن

 لعنت خدا بر -شه و حفصهیه عاکرده کت یروا÷ با سند معتبر از صادق یاشیع
و پدرانشان بادـ (وای پروردگارا، تا کی اینان اجساد این پرھیزگاراِن خوب را ھا  آن
دھی و عذاب سختت و زورت را شامل حالشان  خورند و تا کی آنان را مھلت می می

  ١شتند.کا با زھر ر ج کنی؟) رسول الله نمی
را ھا  آنھای  کتاب از یتابکچ یاست. ھ ن قومیاز ھزاران ھزار خرافات ا یکین یا

ن و یراشد یر خلفایفکت ار وکق آشیح و تفسیاز دشنام صر یه خالکافت یتوان  ینم
  ٢باشد.ن یامھات المؤمن

به ب مسلمانان و اظھار دوستی و نزدیکی یه و فرینفاق و تق یمگر آنچه از رو
  مسلمانان نوشته شده است. 

ــــــــــم أر ودّ  ــــــــــم إال خــــــــــداعاً فل  ه
  

 ومل أر ديــــــــــــــــــنهم إال نفاقــــــــــــــــــاً  
 

 ».نشان را جز نفاق ندیده امیرنگ و دیرا جز نھا  آن یدوست«
ی  عه دربارهیدگاه شین دیبه آن معتقدند. اھا  آن هکاست ای  ن و عقیدهین دیا
ه عقیده و دیدگاھی کامًال مخالِف کافته است یت یھدا یخلفا  ر، عمر، عثمان وکابوب

ثقل اصغر از نظر -  تیم اھل بیو مخالف تعال -بر از نظر شیعهکثقل ا -تاب خداوندک
 شود ھمان طور که در باشد. چون آنان ھستند که به آنان گفته می یم -شیعه
  کنند: خودشان روایت میھای  کتاب

رده و کر ییف شده و تغیرآن تحرکه قتان  ردید و با این گفتهکبر را رھا کاما ثقل ا

                                                 
 .٧٠٠، ص٢مجلسی، حیاة القلوب، تھران، ج -١

ْ ﴿ ی: قمی به دروغ گفته که آیه -٢ ُنٓوا عایشه  ی بارهدر .]٦[الحجرات:  ﴾إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَّ
در دین روافض بر علیه بیشتر از این  یھای بھتان البته .)٢/٣١٩  نازل شده است. (تفسیر قمی،

 وجود دارد.بھترین امت 
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آن تنھا در  یی اصل جاھا ناقص است، و نسخه یم شده و در بعضکات از آن یآ یاریبس
ب است، از آن روی گرداندید؛ امام غایبی که ھزار سال است ظھور یدست امام غا

عة و یالش«تاب کل قاطع، آن را در یبا دال که ھمچنانرد. کنکرده و ھرگز ظھور نخواھد 
  ١ند.کتواند آن را رد  ینم یسکم و یردکخود اثبات » السنة

سه  یاید؛ چون اھل سنت خلفا ردهکرده و با آن مخالفت کب یذکز، تیثقل اصغر را ن
دارید و به آنان    کنند ولی شما آنان را دشمن می دارند و تمجید می گانه را دوست می

کنند ولی شما  دارند و از آنان پیروی می ت آنان را دوست مییگویید، و اھل ب می ناسزا
د. اھل بیت خلفا را به سبب اسالمشان یزار ھستیبھا  آن ورزید و از می یدشمنھا  آن با

عت ید. اھل بیت با خلفا بینک یار مکر و اسالمشان را انیفکستایند اما شما خلفا را ت می
اصب و ظالم و خائن را غھا  آن دانند اما شما ی حق و عدالت می را ائمهھا  آن و
 آورند و فرزندانشان را به نام د. اھل بیت دخترانشان را به ازدواج خلفا در مییخوان یم

چه   پردازند، یز، به آن نمیه عوام نکد یزن یم ییھا تھمتھا  آن نامند اما شما به یمھا  آن
ت یطرف و اھل ب کید. پس شما در یآ یبدتان مھا  آن برسد به خواص، و از نام و نسب

 گر ھستند.یدر طرف د

  ن:یی دشمنان خلفای راشد ت دربارهیدگاه اهل بید
 رده است:کت یخود روا» یالشاف«تاب کدر  یعیش یعلم الھد

ر و عمر کابوب  ،ج ن امت بعد ازپیامبرین افراد ایبھتر«گفت: ای  در خطبه یعل
ر و عمر که به ابوبکرا  یزمانی که شخص یه علکاز روایات آمده  یباشند و در بعض یم

بر آن  یجمعاینکه  ن سخن را گفت و بعد ازید، ھمداد، به نزد او آوردن یدشنام م
  ٢».شھادت دادند، او را فرا خواند و مجازاتش کرد

ر کی مسلمانان، ابوب ن و خلیفهیر المؤمنینسبت به ام سیعل ی ن محبت و عالقهیا
، بوده، و این ھم ساسالم، و نیکوکار امت ستوده، عمر فاروقق و نسبت به قھرمان یصد

 نسبت به آن دو و نسبت به دشمنانشان. یدگاه وید

                                                 
 ی بارهگوید: ھشتاد آیه در می  کند، ھای اولیه انکار می صدوق از کسانی است که تحریف را در قرآن -١

علی نازل شده که در کتاب خداوند است و ھیچکس با او شریک نیست. (کتاب الخصال، 
 پس این آیات کجا ھستند؟) ٢/٥٩٢ملقب به صدوق،  قمی، 

 .٤٢٨علم الھدی، الشافی، ص -٢
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آمد و  ی، ابوسفیان نزد علقیر صدکبابومردم با عت یبر این اساس وقتی پس از ب
در رد او  یعل -بنا به روایت خود شیعیان-کرد را به رویارویی با ابوبکر تشویق می یعل

رامون یه مردم پک یتوست. در حال یھا لهین از حیان، ایابوسف یبر تو ا یوا«گفت: 
  ١».یشانکت بیاسالم را به جاھل یخواھ یتو ھمچنان م اند، ر جمع شدهکابوب

در مقابل  یدو پسرش را برای دفاع از و یه علکبود  یسکاما عثمان ھمان 
 م.یگفت  پیش از این که ھمچنانمفسدان و فتنه انگیزان فرستاد؛ 

 یتوزان و دشمنان و نهیکی  ر دربارهکحضرت علی پس از مدح حضرت ابوب
 یا به ویگیرد  ر نقص و ایراد میکه از ابوبک یسکخشم و غضب خدا بر «د: یگو یم

 ٢»زند. یطعنه م
لعنت خداوند تا «د: یگو یم یتوزان و نهیکی  پس از مدح و ثنای عمر فاروق درباره

  ٣».گیرند ه از او عیب و نقص میک یسانکامت بر یروز ق
 د:یگو یی دشمنانش م ی عثمان درباره دهیبا و اخالق حمیر اوصاف زکپس از ذ

  ٤».ندک یه او را لعنت مک یسکلعنت خداوند بر «
ن ـ امام معصوم چھارم شیعیان ــ بر اساس سنت یبن حس یعل  ،یمرتض یی عل نوه

 یسکد و یورز می یجنگید و با دشمنانشان، دشمن ، میراشدینی پدرانش با محاربان خلفا
  کرد. گفت، از مجلس بیرون می از آنان سخن می یجسته و به بد یتبرھا  آن ه ازکرا 

از اھل عراق بر علی بن حسین وارد شدند و  یه گروھکرده کت یروا یعیش یاربل
سخنشان تمام شد، علی بن حسین  یند. وقتسخن گفتر و عمر به بدی کی ابوب درباره

ِينَ ٱ﴿ ا شما جزو مھاجران نخستین ھستید کهیگفت: به من بگویید آھا  آن به ۡخرُِجواْ  �َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َو�َنُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
أ

ٰدِ ٱُهُم  ِينَ ٱوَ ﴿ ا شما جزویر. گفت: آیگفتند: خ .]٨[الحشر:  ﴾٨قُونَ ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ َّ� 
يَ�ٰنَ ٱوَ  وتُواْ  ۡ�ِ

ُ
ٓ أ ا ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ر. گفت: ید؟ گفتند: خیھست .]٩[الحشر:  ﴾َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

                                                 
 . ٤٢٨ھمان، ص -١
 .٦٠، ص٣. مروج الذھب، ج١٤٣، ص٥مرزه محمد تقی لسان الملك شیعی، ناسخ التواریخ، ج -٢
 .٦٠، ص٣ناسخ التواریخ، ج -٣
 ھمان. -٤
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ه کدھم  می د و من شھادتیه باشن دو گرویاز ا یکیجزو اینکه  د ازیجست یشما تبر

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یستیز، نین گروه نیشما جزو ا َ�َا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ
ِينَ ٱَوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ  ْ ِيَن َءاَمُنوا از  .]١٠[الحشر:  ﴾َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

  ١ببرد!تان  د خدا از بینیش من برویپ
؛ سطالب یبن اب ین بن علیبن حس ید بن علیز یز، مانند او بود. آرید نیپسرش ز

را در  یادیرده و ابواب زکه شیعه در مدح و تمجیدش مبالغه ک یسکھمان 
بن  یز، از ھمان روش پدرش، علیاو ن اند. اختصاص داده یشان به مدح ویھا تابک

استفاده  ج طالب و روش حضرت محمد رسول الله یبن اب یجدش، علن و یحس
  ٢گفت: اصحابم را برایم صدا بزنید. یرد که مک یم

ر و عمر از او کی ابوب اصحابش درباره د خارج شد، یز یه وقتکاند  ردهکت یعه روایش
جز  ت خود نیز،یم و از اھل بیگو ینمھا  آن ی درباره یزیر چیدند، او گفت: جز خیپرس

، و از او جدا شدند و او را یستیگفتند: تو از اصحاب ما ن ام. دهینشنھا  آن ی ر دربارهیخ
ردند. زید گفت: امروز ما را ترک کردند. پس، از آن روز اسم رافضی بر آنان کترک 

  ٣اطالق شد.
 د:یافزا یبر آن م یمرزه تق

دند زید یه فھمک یرد. وقتک یمنع م ج را از عیب و ایراد به اصحاب پیامبرھا  آن دیز
ن یردند و از وی جدا شدند و پس از اکاو را ترک   د،یجو ینم یر و عمر تبرکاز ابوب

ند و طعن به که در مذھب شیعه غلو و زیاده روی کسی کی ھر  ن واژه دربارهیحادثه، ا
  ٤ار برده شد.کز بداند به یاصحاب را جا

را ھا  آن ن سخنیھم –شیعیان  امام پنجم –ن یبن حس یسپس محمد باقر بن عل
ر کق را بر ابوبیه لقب صدک یسکند و نظر آنان را دارد. به ھمین خاطر بر ک یرار مکت
ھرکس  ، صدیق.یگوید: آر کند و می جھد و به شدت او را سرزنش می می  رد،ک ار میکان

                                                 
 . ٧٨، ص٢اربلی، کشف الغمة، ج -١
 . ٨٧، ص٢قمی، عیون أخبار الرضا، ج -٢

، )»يد بن عيلز اخبار حتت عنوان، عمدة الطالب، ،اقوال زين العابدين«تحت عنوان ناسخ التواریخ ( -٣
 .٥٩٠، ص٣ج

 ھمان. -٤
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 ١داند. یرا راست نم یچ سخن ویا و آخرت ھید، خداوند در دنیق نگویبه او صد
نند و بعد کر یفکرا ت شر و عمر و عثمانکو فرزندانش، ابوب یه علکا عاقالنه است یآ

معاشرت و رفت و  یبه خوبھا  آن نماز بخوانند و باھا  آن نند و پشت سرکعت یبھا  آن با
و دامادی ایجاد کنند و با آنان جنگ  یی سبب آمد داشته باشند؛ دوستی کنند و رابطه

ردند و ک یه با او جنگ و جدل مکرا  یسانک یحت ینند. حضرت علکو مجادله ن
 رد.ک  یر نمیفکت  شتند،ک یاصحابش را م

ر و یفکاصحابش را از فحش و دشنام و تس نھج البالغه، پر از مطالبی است که علی
ن یان صفیدادن به جنگجو را از فحشھا  آن یکند. حت ق، در جنگ صفین منع مییتفس

موقعی که از اصحابش س این است: از سخنان علیرد. عنوان خطبه ک یز، منع مین
 گویند: راه می شنید که اھل شام را در ایام جنگ صفین، ناسزا و بد و بی

د و اگر اعمال و یگر فحش و دشنام بدھیشما به ھمداینکه  د ازیآ یمن بدم م«
ن بھانه و عذر است. ید، بھتر از فحش و ناسزاست و بھترینکف یگر را توصیاحوال ھمد

ن و ک یریجلوگھا  آن ختن خون ما و خونید: خداوندا، از رییفحش و ناسزا بگو یبه جا
نجات بده تا حق از ناحق  یرا از گمراھھا  آن و بگردان وکیرا نھا  آن ان ما ویی م رابطه

 ٢».ھستند از آن دست بردارند یی ظلم و دشمن ه دلبستهک یسانکمعلوم شود. 
بودند  یسانکن فحاشان، ھمان یرده که اکز، مانند آن را آورده و تصریح ین ینورید

ھا  آن د. ھمین طور تصریح کرده کهشھید ساختنرا  سه امام مظلوم، عثمان بن عفانک
 رد و بدل شده است. یسؤال و جواب یو علھا  آن انینند. مک یارانش را لعن میه و یمعاو
 یه حجر بن عدکخبردار شد  یآورده است: علامل کن داستان را به طور یا ینورید

ھا  آن پس دنبال ند. یگو یه و اھل شام، فحش و ناسزا میبه معاو و عمرو بن حمق،
ا ما بر یرمؤمنان، آیام یآمدند و گفتند: اھا  آن ار بازداشت.کن یرا از اھا  آن فرستاد و

گفتند: پس چرا   عبه.کقسم به پروردگار  یعلی گفت: آر؟ بر باطلھا  آن م ویستیحق ن
  ؟ینک     یمنع مھا  آن ما را از فحش و لعن

                                                 
 .١٤٧، ص٢کشف الغمة، تبریز (ایران)، ج -١
 .٣٢٣نھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، ص -٢
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د: خداوندا، ییه بگوکد، بلیننده باشکشما فّحاش و لعن اینکه  آید از  گفت: بدم می
  ١و گردان.کیرا نھا  آن ان ما ویی م ن و رابطهکمال نیرا پاھا  آن ما و یھا خون
بن  هیم و جنگ با معاواھل شا نیه به لعن و نفرکطالب است  یبن اب ین علیا

توان از او توقع  یکند. پس چطور م می ار منعکن یرا از اھا  آن ان راضی نیست ویابوسف
 ند؟کن یامبر و اصحاب او را لعن و نفرینه و پیه اھل مدکداشت 

مان اھل شام تصریح کرده با وجودی که آنان با علی جنگیدند یبلکه او به اسالم و ا
 ی اسالم خارج نیستند. و از دایره نبودهافر و مرتد کآنان  هکو معتقد بود 

ل یگفت: ما به دل یان میبه جنگجو÷ یرده که علکھمین طور جعفر از پدرش نقل 
نند. اما ما ک یار را نمکن یافر دانستن ما، اکل یز، به دلینھا  آن م ویجنگ ینمھا  آن فر باک
 ٢»ه خودشان بر حق ھستند.کند یگو میھا  آن م ویه ما بر حق ھستکم ییگو یم

 گوید:    در حضور یاران و مخالفانش میاش  حضرت علی در خطبه
بودیم و جنگ با پداران و فرزندان و برادران و نزدیکان  ج ما ھمراه رسول خدا«

بود. در ھر بال و مصیبتی جز ایمان و پایداری بر حق و تسلیم قضا و قدر و صبر بر 
که با ایم  افزود. ولی اینک در زمانی قرار گرفته دردھای زخم، چیزی به ما نمی

 ٣».جنگیم رند، میمان صرفًا به خاطر انحراف و شبھه و تأویلی که دا برادران
 د:یگو یاز آن متر  صریح

 یزین چینم؛ چون تقوا بھترک یه میتوص یالھ یبندگان خدا! شما را به تقوا یا«
ارھا در دست خداوند است. که کرد و عاقبِت نیک یتوان به آن توص  ه میکاست 
  ٤».ان شما و اھل قبله گشوده شده استیھای جنگ م دروازه

ھمچون خود  ج ق رسول اللهیمان به خدا و تصدیرا در اھا  آن ن،یحتی باالتر از ا
رد و به ک می اعالم سعثمان گناھی خود را از خون ن برائت و بییدانست و ھمچن یم

ن را یان خود و اھل صفیه در آن ماجرای مکفرستاد     یم ییھا     مناطق مختلف نامه
 دھد: یح میتوض

                                                 
 .١٦٥االخبار الطوال (ذیل عنوان واقعۀ صفین)، قاھره، ص -١
 ھمان. -٢
 .١٧٩ھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، صن -٣
 .٢٤٨ھمان، ص -٤
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م و در ظاھر خدای ما و یاھل شام مواجه شده ما با کبود اینگونه  آغاز جنگ ما«
ق یمان به خدا و تصدیاست و دعوت ما، در اسالم یکی است، و در ا یکیپیامبر ما، 

بر ما. فقط اختالف ما، در خون عثمان ھا  آن م و نهیدار یبرترھا  آن رسولش نه ما بر
 ٢».خطبهتا آخر  ... دییایم: بیپس گفت ١گناھیم. ه ما از آن مبرا و بیکاست 

د ین شیعیان بنگریبنگرید که چقدر عادل و منصف بوده است، و به اس یپس به عل
  و از حق در قول و عمل، دورند؟ یه چقدر از علک

 یدگاه ویدشمنان به نسبت او بود. حال دترین  ی دشمن دگاھش دربارهین علی و دیا
و دوستانشان چگونه  ج رسول الله یو خلفاھا  آن ی دوستداران تش دربارهیو اھل ب

ت را دوست داشتند و اھل بیت نیز در مقابل آنان را یه اھل بک یسانکباشد؟ ھمان  یم
 ی مادران مؤمنان چگونه باید باشد؟ داشتند. ھمچنین دیدگاھشان درباره دوست می

ا یتش مؤمن بودند یو اھل ب یا حضرت علیم: آیدھ ین سؤال خاتمه مین باب را با ایا
ه کشوند  یالم خداوند مکن یمشمول ا اند، بوده که بدون شکاگر مؤمن بودند  ر؟یخ

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ د:یفرما یم ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
  .]٦[األحزاب:  ﴾أ

 باشد. یت و مادر مسلمانان میشه مادر اھل بی، عایم قرآن و خالق ھستکپس به ح
ت داشته باشد اما یاھل ب یدوست یادعا یه شخصکرد کتوان تصور  یا مین، آیبنابرا

 به مادرش دشنام بدھد؟
ن است وقتی دشنام و کم، ممیرکف و یه انسان شرکن است یم ایدان یآنچه ما م

ه فردی به کنماید از این فحش به او داده شود، گذشت نماید اما ھرگز گذشت نمی
 د.یبگومادرش فحش و ناسزا 

 د؟یدھ یانجام م یار خوبکاینکه  د به گمانیدھ یتش را دشنام میو اھل ب یا مادر علیآ

                                                 
گوید: علی  میچگونه جسارت کرده که  ،اھل بیت را دارد دوستی باکه ادعای  -دانم مجلسی نمی -١

 مملو از . سپس به عالوه، نھج البالغهقتل عثمان را مباح دانسته و اشکالی در آن ندیده است
در  س. از جمله سخنان علیندک قول خودشان اشتباه نمی که بهاقوال امام اول و معصومی است 

ھرکس نھج البالغه  گناه است. مبرا و بی و قاتالنش ساز قتل عثمان نھج البالغه این است که او
 ،حسد زیراخواند؟  نھج البالغه را می چه کسی از این قوم امادھد  بر این امر گواھی می  را بخواند،

و کسی که خداوند نوری برایش قرار نداده  ،ھایشان را خورده و چشمانشان را کور کرده قلب
 بیند. باشد، نوری نمی

 .٤٤٨نھج البالغه (تحقیق صبحی صالح)، ص -٢
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ن بود و آن ھم یراشد یی عموم صحابه به ویژه خلفا عه دربارهیدگاه شین دیا 
 یسانکدگاه یمخالف د یلکه به کو دشمنانشان است ھا  آن ی ت دربارهیدگاه اھل بید
  دھند. ینسبت مھا  آن و نفاق خود را به بیه به دروغ و فرکباشد  یم

ھستند، و ھا  آن ه دشمن و مخالفکستند بلیت نیع اھل بیعه دوستدار و مطیپس ش
خودشان اثبات ھای  کتاب ن باب آن را از طریقیم در ایخواھ یه ما مکن مطلبی است یا
 ت یابد.یھدام؛ تا کسی که قبًال حقیقت را نشناخته، اینک بشناسند و به راه راست ینک





 
 
 

 :باب سوم
  اند ت نسبت دادهیکه به اهل ب ییها عه و دروغیش

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  � ٍء ه ک یسانک« .]١٥٩[األنعام:  ﴾فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ
 . »ردند و دسته دسته شدند، در ھیچ چیز جزو آنان نیستیکنشان را فرقه فرقه ید

را ھا  آن از یرویت و پیو حّب اھل ب یدوست یه ادعاکعه شدند یشای  دسته
مخالف اوامر  ھستند که ھا  آن ت و دشمنانینه توزان اھل بیکنند در حالی که از ک یم

 نند و به دوستانک یر، امر مکو به من ینند و از معروف، نھک یعمل مھا  آن و نواھی
ھیچگاه  و یروینفس، پ یدارند. از ھوا یورزند و دشمنانشان را دوست م ینه میکھا  آن

را خلق  ییھا ھا و دروغ ھا و اسطوره ن، داستانینند. عالوه بر اک ینم یچیاز آن سرپ
اقدامات، اھداف بزرگی دارند تا ن یدھند و در پس ا یت نسبت میرده و به اھل بک

جلب  اند، ردهکه خود خلق ک ینیمذھبشان را رواج دھند و اراذل و اوباش را به د
ت یاست. چون اھل ب یواقع یه ضرر اخروکنند ک  یا و آخرت ضرر میپس در دن نند.ک

ه کست اموری یسته نیند و شایگو ینم ج مخالف قرآن و سنت رسول الله یصالح، سخن
ر یت، مانند ساینسبت داده شود؛ چون اھل بھا  آن قرآن و سنت است، بهمخالف 

نند و به آن ک می تاب خدا و سنت پیامبرش آمده است، عملکمسلمانان به ھر آنچه در 

ْ ﴿ ند:یجو یم کتمّس  ِطيُعوا
َ
َ ٱأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ ﴿ .]٥٩[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ ِطيُعوا

َ
َ ٱأ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

نُتۡم �َۡسَمُعونَ 
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ْ ﴿ .]٢٠[األنفال:  ﴾٢٠َوَ� تََولَّۡوا ِطيُعوا

َ
َ ٱَوأ لََعلَُّ�ۡم  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ� ﴿.]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢تُرَۡ�ُونَ  ن  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ةُ ۡ�َِ�َ ٱيَُ�وَن لَُهُم 
َ
َ ٱِمۡن أ بِيٗنا ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

ن لن تضلوا ما �م أمر�يت ف�تر«آمده است:  یدر سنت ثابت نبو .]٣٦[األحزاب: 
ه با کگذارم  می یان شما به جایز را در میدو چ«: »تاب اهللا وسنيتكتم بهما: كتمس
 »تاب خدا و سنت من.کد: یشو یبه آن، گمراه نم کتمّس 

تاب کدر  یاز ثقف که ھمچنان  اند، ردهکو اوالدش به آن اعتراف  یه علک یزیچ
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ه آن را توسط کبه مسلمانان مصر نوشت ای  نامه یت شده است: علیروا» الغارات«
 راھا  آن فرستاد و  رده بودـکـ او را کارگزار مصر  یس بن سعد بن عباده انصاریق

تاب خدا و که ما به کن است یحق شما بر ما ا«رد: کعت با خود دعوت یبه باینگونه 
  ١»م.ینکسنت رسولش عمل 

، نامه را خواند، بلند شد و یس بن سعد بن عباده انصاریق ید: وقتیگو یسپس م
عت یتاب خدا و سنت رسولش بکد و بر اساس یزیبرخ«را سپاس گفت و گفت:  یخدا

ست. یان ما و شما نیم یعتیب م، یردکتاب خدا و سنت رسولش عمل نکد. اگر ما به ینک
  ٢ردند و مصر استوار شد.کعت یبرخاستند و بھا  آن پس

ر یام ی خدا، از بنده«ن عبارت به بصره نوشت: یرا با ھمای  نامهس یعل ھمین طور
شود.  یخوانده مھا  آن براین نامه یه اکنان مسلمان و مؤمن بصره کن، به تمام سایالمؤمن

د و بر سر اطاعت ینکحت مرا قبول ید و نصیریعت مرا بپذی... اگر ب م، اما بعدکیسالم عل
  ٣»نم.ک یتاب خدا و سنت رسولش با شما رفتار مکمن ثابت قدم و پایدار باشید، طبق 

جز با عمل شناخته  یچ قول و سخنیھ«فرمود:  ج ه رسول اللهکگفت  سیعل
، در یتیشود و ھر قول و عمل و ن یت درست نمیجز با ن یو ھیچ قول و عملشود  ینم

  ٤».صورت مطابقت با سنت، درست است
چ یھ«د: یگو یامام ششم شان، م عه، یو امامی از امامان شس یاز پسران عل یکی

  ٥».ا سنت آمده باشدیتاب کدر آن اینکه  ست مگریدرست ن یزیچ
افر ک  ند،کتاب خدا و سنت حضرت محمد مخالفت کھر کس با «د: یگو یھمچنین م

 ٦».است

                                                 
 .٢١١، ص١والیت قیس بن سعد)، ج«ثقفی، الغارات (تحت عنوان  -١
 .٢١٢و  ٢١١الغارات، ص -٢
 .٤٠٣، ص٢ثقفی، الغارات، ج - ٣
 .٧٠، ص١کلینی، الکافی فی االصول (کتاب فضل العلم)، ج - ٤
باب رجوع به کتاب و سنت و اینکه ھیچ حالل وحرامی بدون   ،٥٩، ص١ ج الکافی فی االصول، - ٥

 ٥٦ص ،آن را از پدرش در کتاب الشیعة فی المیزان مانندھا درست نیست. ھمچنین  رجوع به آن
 نقل کرده است.

 .٧٠، ص١، جاألصول من الکافی - ٦
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س از سنت تجاوز کھر«ه گفت: کرده کنقل  -امام پنجم شیعیان-از پدرش باقر 
  ١».شود یکند، به سنت برگردانده م

ن یباالتر«د: یگو یه مکنقل شده  –امام چھارم شیعه  –ن یبن حس یاز پدرش عل
  ٢».م باشدکھرچند  سنت انجام شود،ه طبق کاست  یاعمال نزد خداوند، اعمال

از جعفر بن باقر  یشک که چنان اند؛ ز، گفتهین نیشتر از ایردند و بکتفا نکن امر ایبه ا
 رده که گوید: کت یروا

 جد و آنچه مخالف قول پروردگار و سنت پیامبر ما، محمدیخداوند داشته باش یتقوا
 ألیم: خداوندیگو یکنیم، م ت مییرا روا یثید؛ چون ما وقتی حدینکاست، از ما قبول ن

 ٣».اند چنین فرموده ج و رسول الله
 د مگرینکرا از ما قبول ن یثیچ حدیھ«ند: ک یروان خود را امر میبه ھمین خاطر پ

  ٤».موافق قرآن و سنت باشداینکه 
ما به امر ما و آنچه از «ن گفته را اظھار داشته؛ آنجا که گوید: یپدرش ا قبل از او نیز،

د و اگر ینکد، پس به آن عمل یافتیموافق آن  یزید؛ اگر در قرآن چینند، بنگرک ینقل م
  ٥»د.یریآن را نپذ د،یافتیموافق آن ن یزیچ

آنچه «د: یگو یرده که مکان یلی را بوی اص ن قاعدهیطالب ا یبن اب یپیش از او عل
  ٦»د.ینکرھا  د و آنچه موافق نبود، یریتاب خدا باشد، بپذکموافق 

 ه فرمود:کآورده  ج مانند آن را باقر از رسول الله

وجل وسنيت، فما وافق كتاب اهللا  فإذا أتا�م احلديث فاعرضوه ىلع كتاب اهللا عزّ «
را به شما عرضه  یثیحد یوقت« :٧»وسنيت فخذوه، وما خالف كتاب اهللا فال تأخذوه

موافق قرآن و سنت من ؛ پس آنچه  دیتاب خدا و سنت من بسنجکنند آن را با ک یم
  ».دیرینپذ د و آنچه مخالف بود، یریبود، بپذ

                                                 
 .٧١ھمان، ص -١
 .٧٠، ص١ھمان، ج -٢
 .١٩٥رجال کشی (ذیل شرح حال مغیره بن سعید)، کربالء، ص -٣
 .١٩٥ھمان، ص -٤
 .٢٣٧، ص١طوسی، األمالی، نجف، ج -٥
 .٢٢١ھمان، ص -٦
 .٢٢٩طبرسی، االحتجاج، ص -٧
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 –عه یت و امامان معصوم شیه از اھل بکبود  یمیو تعال ج ن دستور خدا و رسولشیا
 م. یردکنقل  –طبق پندار خودشان 

را به  یزیدارید و چه چ یپرسیم: شما چه اعتقاد عه میین مطالب از شیدر پرتو ا
ا یا نادرست؟ آیا درست است یآ اید، نسبت دادهھا  آن دھید؟ آنچه به یت نسبت میاھل ب

دھید و آنچه تصورش  ینسبت مھا  آن بهاند  ا آنچه نگفتهیا دروغگو؟ آیشما راستگویید 
 بندید؟ دروغ میھا  آن بهاند  نکرده

کنیم؛ چون  ن و صاحب دو حرم شروع مییپس از سرور دو عالم و رسول ثقل
و با این کار  اند، نسبت داده یشانترین افتراھا را به ا زیادی و زشت ھا و سخنان دروغ

 اند. جایگاه خود را از جھنم آماده کرده

  :موقت) متعه (ازدواج 
ه کن است یدھند، ا ینسبت م ج امبریه به پک یفیثکزشت و  یھا از جمله دروغ

 فرمود: ج امبریپ

ا برود یه از دنک یسک: «١»وهو أجدعامة يوم القيتمتع جاء يا ولم يمن خرج من ادلن«
 .»دیآ یده مینی بریامت با گوش و بیروز ق  و ازدواج موقت نداشته باشد،

من تمتع مرة واحدة «ه فرمود: کاند  بھتان زده ج تر از این به رسول الله حیتر و قب زشت
عتق لكه عتق ثلثه من انلار، ومن تمتع مرت� عتق ثلثاه من انلار، ومن تمتع ثالث مرات 

از  یسوم بدن و کیداشته باشد، (صیغه) بار ازدواج موقت  کیه ک یسک: «٢»من انلار
 یسکه دو بار ازدواج موقت داشته باشد، دو سوم و ک یسکیابد و  یآتش جھنم نجات م

 ».ماند یه سه بار ازدواج موقت داشته باشد، تمام بدن او از آتش جھنم در امان مک
زنند و چقدر از  یبھتان م ج امبریزشت و ناپسند به پ ن قوم چقدریه اکد یبنگر

 عت، بهین و شریآن به دورند و چگونه به نام د کم پایعت گرانقدر اسالم و تعالیشر
ن و یبه رسول صادق و امرا ھا  آن دھند و چطور  یم ینیو شھوات خود رنگ دھا  لذت

  دھند؟ یرات، نسبت مکاز من یناھ

                                                 
 .٤٨٩، ص٢مال فتح الله کاشانی، منھج الصادقین، ج -١
ای که در باب متعه  به نقل از شیخ علی بن عبد العالی، در رساله ٤٩٢الصادقین، صتفسیر منھج  -٢

 نوشته است.
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ی فاسقان و فاجران  چهین خدا را بازیه دکخواھند  یمن اعمال ین قوم در پس ایا
نه توز به یکان یھودین افراد از یه اکنند. عملی کنندگان آن را مسخره ک کنند تا مسخره

ا عاقالنه یآ ١ردند.کس ید را تأسین عقاین مذھب و ایه اک یانیھودیھمان  اند؛ ارث برده
ھا، آزاد  و رنجھا  سختی واجبات و و د و بندھایان خود را از تمام قرویپ ینیه دکاست 

 بداند؟ یو لذت پرست یاز عذاب خداوند را در گرو شھوت پرست ییبگذارد و رھا
ن دروغ یبه ا ،ج ان، حضرت محمد رسول اللهمت و پیامبریدشمن اھل ب عه، یش

 پناهفر به خدا کن یر اکاز ذ - اند: رده و گفتهکه تا حد اھانت مبالغه کبلاند  ردهکتفا نکا

 حرش �ومن تمتع مرت ،من تمتع مرة أمن من سخط اجلبار«فرمود:  ج امبریپ -برم می
ند از کب صیغهبار  کیکس ھر: «٢»اجلنان يف ث مرات زامح�ومن تمتع ثال ،مع األبرار

اران کوکیند ھمراه نکدو بار ازدواج موقت بھرکس  ابد وی یم ییخشم خداوند رھا
 » .ند، در بھشت ھمراه من استکازدواج موقت بسه بار ھرکس  شود و یمحشور م

ھمان  اند؛ ت را ذکر کردهیه آشکارا اھل بکبلاند  ردهکتفا نکن امور ایتنھا به گفتن ا
ر یرھا و تعابیدن به اھداف خود و در معرض شمشیجھت رس یرا ابزارھا  آن هک یسانک

 اند. خود قرار داده زشت و دروغ
 ه گفته است:کند یگو یتھمت زده و م ج امبریبه پ

اإلمام الثالث املعصوم حسب  -ه السالم ي علنيدرجة احلسكدرجته  تانكمن متتع مرة «

املعصوم  اإلمام الثاين -ه السالم يدرجة احلسن علكدرجته  تانك نيومن متتع مرت -زعمهم 

 – ٣ه السالميطالب عل بن أيب درجة عيلكدرجته  تانكومن متتع ثالث مرات  -املزعوم 

 فدرجته مرات أربع متتع ومن –م، ختن رسول اهللا وابن عمه هيلد األول املعصوم اإلمام

                                                 
 مراجعه کنید.» الشیعة و السنة«برای تحقیق بیشتر به کتاب  -١
 .٤٩٣، ص٢تفسیر منھج الصادقین، ج -٢
متعه  ،شیعه نشین یھا اھل نجف و تمام سرزمین گوید:  پس معنای سخن این فرد چیست که می -٣

حتی اگر حالل باشد، و ھر حاللی را که نباید انجام داد. (اعیان الشیعة، سید   دانند، را عیب می
منافات   وجوب متعه و ثواب آن ذکر شد، ی بارهھا با اقوال ائمه که در ) این١٥٩محسن امین، ص

 ؟شما یا امامانتان  :یدیگو پس کدام یک راست می .دارد
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امام  – ÷نیی حس مانند درجهاش  درجه ند، کب صیغهبار  کیس، کھر: «١»يدرجتك
مانند  اش، ند، درجهکه دو بار ازدواج موقت بک یسکاست و  –معصوم سوم شیعه 

ه سه بار ازدواج موقت ک یسکاست و  –امام معصوم دوم شیعه  –÷ی حسن درجه
ه چھار ک یسکاست. و ÷ طالب یبن اب یی عل مانند درجه اش، داشته باشد، درجه

  ».امبر) استیی من (پ مانند درجهاش  بار ازدواج موقت داشته باشد، درجه
ه به او نسبت ک ییھا و بھتاناند  بافته ج امبریه بر زبان پک ییھا د به دروغیبنگر

ه چگونه کد یعت بنگریه چگونه نابود شده و به شرکد یدھند و به بنای اسالم بنگر یم
ن یاکنون با ا اند. ه چگونه با ھواپرستان برابر شدهکد یت بنگریل شده و به اھل بیتعط

 رد؟کد رفتار یفاسقان فاجر، چگونه با
 ت ھستند؟یب ه محب و طرفدار اھلکند ک یعه ادعا مین شیا بعد از ایآ
تھمت ھا  آن ت و سروریه به اھل بکن باب دارند یدر ا ین قوم مطالب بسیار زشتیا
و به اند  ردهکی آنچه اختراع  کنیم. از جمله از آن را بیان میای  که ما گوشه اند، زده

در  ج امبریپ یوقت«این است که گوید:  اند، نسبت داده –امام پنجم شیعیان –محمد باقر 
محمد!  یه گفت: اکردم کل را مالقات یگفت: جبرئ معراج به آسمان رفت،ی  واقعه

  ٢».بخشم یم اند، ردهکه ازدواج موقت کفرماید: من زنان امتم را  یخداوند متعال م
بندد که علی سائی به او گفت:  افترا می -امام دھم شیعیان-طوسی به ابوالحسن

دًا از آن بدم آمد. با خدای خود عھد کردم و بع فدایت شوم، من قبًال ازدواج موقت می
بستم که ازدواج موقت نکنم و اگر این کار برایم سخت باشد و پشیمان شدم، در 

ی سوگندم نذر و روزه را انجام بدھم. ولی من توانایی دارم که ازدواج دائم بکنم.  کفاره
از وی ابوالحسن به من گفت: با خدا عھد بستی که از وی اطاعت نکنی! به خدا اگر 

 ٣».ای نی، بدان که از وی نافرمانی کردهاطاعت نک
متعه در قرآن «ه گفت: کرده کت یاز ابوعبدالله جعفر صادق، روا ین طوسیھمچن

 ٤».شده است یجار ج نازل شده و در سنت رسول الله

                                                 
 .٤٩٣، ص٢ج تفسیر منھج الصادقین، -١
 .٤٦٣، ص٣ابن بابویه قمی (ملقب به صدوق ـ کذوب ـ)، من ال یحضره الفقیه، ج -٢
 .٤٥٠، ص٥. الفروع من الکافی، ج٢٥١،ص ٧طوسی، تھذیب األحکام، ج -٣
 .١٤٢، ص٣طوسی، االستبصار(باب تحلیل متعه)، ج -٤
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اگر آنچه قبل از عمر «ه گفت: کاند  طالب دروغ بسته یبن اب یبر عل که ھمچنان
  ١».نندک    یبدبخت زنا مھای  انسان بود، باشد؛ تنھا

دھد و  خبر میھا  آن ه از درون و باطنکاند  را آورده ییباین باره داستان زیدر ا
شی آورده یقر یه از مردک، است ینیلکعقوب یآن، محدث بزرگ قوم، محمد بن  یراو

دانی  داشت. او گفت: تو می یادیه مال زکبه دنبال من فرستاد ام  که گوید: دختر عمه
به ای  زیرا عالقه ؛رده امکازدواج نھیچکدام  دارم و با یادیز یکه من خواستگارھا

نیز،  ج امبریه خداوند متعه را در قرآن حالل و پکمردان ندارم فقط به من خبر رسیده 
منظورش، حضرت عمر است ھمان طور که -رده است، اما زفرکدر سنت خود حالل 

ه کرده است. پس من دوست دارم کآن را حرام  -تدر پاورقی بدان تصریح کرده اس
نم. پس با من ازدواج ک یچیآورم و از امر عمر سرپ یفرمان خدا و رسولش را به جا

نم. پیش وی رفتم و جریان را کد با ابوجعفر مشورت یه باکگفتم  یموقت بکن. به و
  ٢».نکار را بکن یا«برایش تعریف کردم، گفت: 

ه به جعفر بن محمد باقر نسبت کاند  ردهکق یناپسند آن قدر تشوار زشت و کن یبه ا
ی ما را حالل  مان نداشته باشد و متعهیه به رجعت ما اک یسک«ه گفت: کاند  داده

  ٣».ستیاز ما ن  نداند،

 متعه چیست؟
 ی متعه سؤال شد: ه از او دربارهکاند  شیعه به جعفر صادق تھمت زده

تاب کا بر اساس ی: آییگو یردم؟ گفت: مکه با او خلوت ک یم وقتیچی به زن بگو«
و بدون داشتن وارث و موروث، به مدت فالن روز و اگر  ج امبرشیخدا و سنت پ

ه بر آن ک؟ و مقداری اجر ینک یفالن سال و فالن درھم با من ازدواج متعه م یبخواھ
  ٤».بری اد، نام مییا زیم ک اید، توافق کرده

 

                                                 
. تفسیر صافی، ٢٣٣ص ،١. تفسیر العیاشی، ج٣٦٠، ص١بحرانی، البرھان فی تفسیر القرآن، ج -١

 .٣٢. طبرسی، مجمع البیان، ص٤٤٨، ص٥. کلینی، کافی، ج٣٤٧، ص١ج
 . ٤٦٥، ص٥کلینی، الفروع من الکافی (باب نوادر)، ج -٢
 .٤٥٨، ص٣. من الیحضره الفقیه، ج٣٤٧، ص١کاشانی، الصافی، ج -٣
 .٤٥٥، ص٥الفروع من الکافی، ج -٤



 شیعه و اهل بیت     ٢٠٨

 :کیفیت متعه
 یه بدون شاھد با زنک یی مرد درباره –امام ششم شیعه  –گویند: از ابوعبدالله  می

رده، سؤال شد: گفت: مگر این به طور علنی نیست که دختران جوان کازدواج موقت 
م: ییگو یم و مینک یجمع مای  ھمه را بر سر سفره آوریم و خود را به ازدواج در می

  ١».د: بلهیگو ی؟ او ھم میآور یدر م یرا به عقد فالن ی، فالنیفالن

 جایز است؟ یانمتعه با چه کس
 یه شخصی با زن مجوسکاشکالی ندارد «ه گفت: کاند  ردهکت یاز جعفر صادق روا

  ٢».ندکازدواج موقت ب
 یھودیندارد که با زن  یالکاش«که گوید: اند  ردهکھمچنین از ابوالحسن رضا نقل  

 ؛ندارد یز، مانعیار و ھرزه نکموقت با زنان بدازدواج ٣».ازدواج موقت کرد یحیو مس
  ندارد، یز، مانعین ارکبا زن زنا یحت٤–به گمان خودشان  –دارد  یار بد باز مکزیرا او را از 

  ٥رده است.کح یبه آن تصر ینیخم که چنان
  ٦».ی آن را داد ی ازدواج موقت با خدمتکار سؤال شد، اجازه از ابوالحسن درباره

 دھد: یقت متعه خبر میه از حقکز، وجود دارد یب نیت عجیدو روا
اند  ردهکت یی محمد بن راشد روا گران از فضل، آزاد شدهیو د یروایت اول را طوس

ه ممکن کردم و به دلم افتاد کازدواج موقت  یمن با زن«ه او به جعفر صادق گفت: ک
عفر گفت: چرا ه شوھر دارد. جکدم یردم، دکن زن شوھر داشته باشد. تحقیق یاست ا

ه به او کن است یی تو ا فهیه وظکبل ست، یی تو ن فهین وظیبعد گفت: ا ٧ردی؟کتحقیق 
  ٨».باور کنی

به «ه گفت: کرده کت یاز ابان بن تغلب روا ینیلکه کاست  یتیت دوم: روایروا

                                                 
 .٢٤٩، ص٥ھمان، ج -١
 .١٤٤، ص٣. االستبصار، ج ٢٥٦، ص٧جتھذیب األحکام،  -٢
 .١٨٤جعفربن الحسن، تھذیب األحکام و شرائع اإلسالم، ص -٣
 .٢٥٣، ص٧تھذیب األحکام، ج -٤
 .٢٩٢خمینی، تحریر الوسیلة، قم (ایران)، ص - ٥
 .١٤٤، ص٣االستبصار، ج - ٦
 .٢٥٣، ص٧تھذیب األحکام، ج - ٧
 .٤٦٢، ص٥الفروع من الکافی، ج - ٨
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ه کستم ینم اما مطمئن نیب یرھا زنان زیبارویی را میمس یابوعبدالله گفتم: من در بعض
ست که تحقیق کنی آیا شوھر دارد یا نه، یی تو ن فهین وظیگفت: ا ا نه؟یشوھر دارند 

  ١».ه به او باور کنیکی تو آن است  فهیه وظکبل

 آیا متعه با زن ھاشمی جایز است؟
: ز است؟ گفتیا متعه با زن ھاشمی جایباقر سؤال شد که آ در جایی از جعفر بن

  ٢».ز استیبله، جا«
رده است. عبدالله بن عمر کآن را مقید   ن قوم،یتی از ایدیگر طبق روادر جایی 

؟ گفت: در یدار یی زنان چه نظر ی متعه  درباره«، نزد ابوجعفر آمد و گفت: یثیل
ن یامت حالل شده است. گفت: امثال تو چنیتا روز ق ج تاب خدا و سنت رسول اللهک
برم  یرده است. گفت: به خدا پناه مک ینھه عمر آن را حرام و از آن ک، حال آن ندیگو یم

ز، بر نظر یرده است. آنگاه گفت: تو بر نظر رفیقت باش و من نکاز آنچه عمر حرام 
ھستم و آنچه رسول الله گفته حق و آنچه رفیق تو گفته، باطل است.  ج رسول الله

انت و ه زنانت و دخترکشوی  ا خوشحال مییراوی گوید: عبدالله بن عمر آمد و گفت: آ
ه نام زن و ک ینند؟ راوی گوید: ھنگامکب یارکن یت چنیخواھرانت و دختر عموھا

  ٣».او را آوردم، ابوجعفر از او روی گرداند یدختر عموھا

 :ازدواج موقت با دختر بچه
ن ی! مگرایز است با کنیز ازدواج موقت کرد؟ گفت: آریا جایآ از ابوجعفر سؤال شد:«

را  یحد  خورد. گفت: خداوند تو را صالح گرداند، ب مییفره کباشد ای  ه دختر بچهک
 ٤».ب نخورد؟ گفت: دختر ده سالهیه بچه ھرگاه به سن بلوغ رسید، فرکن کن ییتع

 ازدواج موقت با دختر باکره بدون اذن ولی:
باشد،  یه خودش راضکای  رهکازدواج با دختر با«گوید:  ھمان طور که جعفر می

                                                 
 ھمان. - ١
 .٢٧٢، ص٧تھذیب األحکام، ج - ٢
 .٢٤٦، ص١. الصافی، ج٢٥١، ص٧. تھذیب األحکام، ج٤٤٩، ص٥الفروع من الکافی، ج - ٣
. جعفر ھم چنین گفته است؛ ٢٥٥، ص٧. تھذیب األحکام، ج١٤٥، ص٣طوسی، االستبصار، ج - ٤

 .٤٦٣، ص٥الفروع من الکافی، ج
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  ١».است زیجااش  بدون اذن ولّی 
تواند خودش را به  ید: دختر بالغ و رشید میگو یمشھورش م یتاب فقھکدر  یحل

  ٢وه.یا بیره باشد کدرآورد و ولّی او، حق اعتراض ندارد خواه با یگریازدواج موقت د

 متعه با چند زن جایز است؟
ست. چون طالق داده یمتعه منحصر به چھار زن ن«ند: ابوجعفر گفت: یگو یم
  ٣».استای  او تنھا اجاره هکبرد، بل شود و او ھم ارث نمی شود و از او ارث برده نمی  نمی

آیا متعه منحصر «نزد پسرش ابوعبدالله از متعه سخن به میان آمد و به او گفته شد: 
به چھار زن است؟ گفت: با ھزار تا ھم ازدواج موقت بکن؛ چون آنان فقط زنان 

 ».ھستندای  اجاره

 است؟ اجرت آن چقدر
ی زنان سؤال شد، در جواب گفت:  ی متعه که از او دربارهاند  از ابوجعفر روایت کرده

اجرت آن «گوید:  پسرش، جعفر می ٤».درھم به باال است کیحالل است و اجرت آن «
  ٦».و یک کف غذا: آرد یا قاوت یا خرما است ٥فه ترازو گندم است.ک کی

 چه مدت است؟ یمتعه برا
ن مدت یمترک«ه از او سوال شد: کاند  ردهکت یروا –امام دھم شیعیان  –از ابوالحسن 

بھره ببرد؟  یدفعه از و کیه مرد فقط به شرط کز است یا جایمتعه چقدر است؟ آ
زش است. گفت: یبار آم کین آن یمترکو از جدم ابوعبدالله نقل شده که   ،یگفت: آر

  ٧».را از زن برگرداند و به او ننگرد شیزش، باید رویندارد اما بعد از اتمام آم یالکاش
ند، ھمان طور که از جعفرصادق کازدواج موقت ب ین بار با ویتواند چند یمرد م

سؤال شد و او گفت:  ند، ک ین بار ازدواج موقت میزن چند کیه با ک یی مرد درباره

                                                 
 .٢٥٤، ص٧تھذیب األحکام، ج -١
 .١٨٦، ص٢ھـ، ج١٣٧٧رائع االسالم، تھران ،نجم الدین حلی، ش -٢
 .١٤٧، ص٣االستبصار، ج -٣
 .٤٥٧، ص٥الفروع من الکافی، ج -٤
 .٢٦٠، ص٧تھذیب األحکام، ج -٥
 .٤٥٧، ص٥الفروع من الکافی، ج -٦
 .١٥١، ص٣. االستبصار، ج٤٦٠، ص٥ھمان، ج -٧



 ٢١١   اند هایی که به اهل بیت نسبت داده و دروغباب سوم: شیعه 

بدان پدرش، محمد باقر نیز ». ندکازدواج موقت  یه با وکبار ھرچند  ندارد یالکاش«
تواند با او ازدواج  بار میھرچند  آری،« که گوید:اند  تصریح کرده و از وی روایت کرده

  ١».ردیگ یاست و اجرت مای  موقت بکند؛ چون او اجاره
دھد، از زن  تواند در مقابل اجرتی که به زن متعه شده می مرد متعه کننده می

رعایتش کند و در صورت عدم  حساب بکشد تا آن مدتی که قرار بوده با ھم باشند، زن
اند  هاز ابوالحسن روایت کرد تواند از اجرت زن کم کند؛ ھمان طور که رعایت شرط، می

کند به شرطی که زن ھر روز پیش  مرد با زن ازدواج موقت می«که از وی سؤال شد: 
گذارد که زن روزھای مشخصی  مرد شرط می د تا اینکه به شرطش وفا بکند، یامرد بیای

آورد و بر اساس شرطی که گذاشته شده، پیش مرد  مرد بیاید، اما زن عذر می نزد
تواند زن را در مقابل روزھایی که پیش مرد نیامده، بازخواست کند  آید، آیا مرد می نمی

و از او حساب بکشد و به حساب این چند روزی که پیش مرد نیامده، از اجرتش کم 
قرار بوده زن پیش مرد بیاید اما نیامده، توجه  کند؟ گفت: بله، به مقدار روزھایی که

ایام قاعدگی؛ چون این ایام حق زن  زبج ،٢شود شود و به آن مقدار از اجرتش کم می می
 ».است که پیش مرد نیاید

را به دروغ از  یثیات و احادیدانند، و روا یه آن را واجب مکعه است یی ش ن متعهیا
ابوعبدالله در  ١ند.که متعه نک یتا زمان ٣شود ینمامل که مؤمن کاند  ساخته ج امبریپ

                                                 
 .٤٦٠، ص٥الفروع من الکافی، ج -١
نامند؟! آیا نکاح چنین است که  بندوباری را نکاح می ن حماقت و بیکنند که ای آیا از خدا شرم نمی -٢

شود؟ ای بندگان خدا کمی انصاف  در مقابل روزھایی که زن پیش مرد نیامده، از مھریه کم می
 داشته باشید!.

آورند که متعه برای مسافران و کسانی که توانایی  دانم چگونه شیعه برای جواز متعه دلیل می نمی -٣
ازدواج دائم را ندارند، ضروری است؛ چون غالبًا در صورت عدم جواز متعه، تبعات و آثار ناگواری به 

 م).١٩٦٠بیروت  ، چاپ١٤٦محمد حسین کاشف الغطاء ص، اثر (أصل الشیعة وأصولھاآید.  بار می
آورند: شیعیان سوریه و لبنان و  کنیم این چه عذری است که می ھمان طور که درک نمی

کنند. ولی نقل شده که برخی از زنان سن باال در شھرھای  ھای عراق ازدواج موقت نمی عرب
ای که بیان کردیم. به رغم آن شیعیان سوریه و  کنند، اما بر اساس قاعده ایران ازدواج موقت می

 ، اثر(الشیعة فی المیزان کنند و متعه در مناطق آنان رایج نیست. لبنان و عراق ازدواج موقت نمی
  بیروت). چاپ ،۳۵۸ص ،غنیةم
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ا یه از دنک ید از مرد مسلمانیآ می من بدم«جواب کسی که از متعه پرسیده بود، گفت: 
  ٢».ندکبرود و متعه ن

 ن از ابوجعفرسوال شد:یھمچن
ند، ثواب دارد؟ گفت: اگر به خاطر رضای خدا و ک یه ازدواج موقت مک یسکا یآ«

که با زن متعه شده بر زبان ای  در مقابل ھر کلمه منکران متعه باشد، مخالفت با 
زن دراز  یدھد. و ھر بار دستش را به سو یرا به او مای  آورد، خداوند ثواب حسنه می

را از  یخداوند گناھ  شود، کیدھد. و ھربار به او نزد یرا به او مای  ند، خداوند حسنهک
زد، یر یش میه بر موھاک یی آب وند به اندازهند، خداکبخشد و ھرگاه غسل  می او

  ٣».! به تعداد موھایبخشد. گفتم: به تعداد موھا؟ گفت: آر یگناھانش را م
  اد است.یار زین روایات بسیامثال ا

ث و فقه شیعه یر و حدیتفسھای  کتاب ه درک یگریاین بحث را با آوردن روایت د
ه به جعفر کی دیگر از افتراھای شیعه است کین روایت یم. ایدھ یآمده، خاتمه م

 گویا وی گفته است:  اند. بسته
ن ما عمل یند به دکه به آن عمل ک یسکن من و اجداد من است پس یمتعه، جزو د«

به  یکیرده است. متعه باعث نزدکار کن ما را انید  ند،کار که آن را انک یسکرده و ک
اح کی حاصل از ن حاصل از متعه برتر از بچهی  است و بچه کان و محافظت از شرینیشیپ

افر و مرتد است و اقرارکنندگان به آن، مؤمن و موحد ھستند؛ چون کر متعه، کاست. من
 ٤».شود و اجر متعه یه به آن زن متعه شده داده مکای  اجر صدقه متعه دو اجر دارد: 

                                                                                                                        
 مادام کهد؟ و یکن د پس چرا ھمیشه از آن استفاده نمییدان می ثوابکسی نیست بپرسد اگر آن را 

؟ اینکه آن را دیدھ چرا آن ر انجام نمی ،برد می اجرشود و فاعل آن  د ایمان با آن کامل مییمعتقد
به این کار راضی نیست و این کار نادرستی دھد که دل انسان  دھید، آیا این امر نشان نمی انجام نمی

سپس چرا برای تعلیل آن مسافران را  دھند؟ چرا عرب و عجم آن را انجام نمی و گرنه  است؟
گشاد دست و تنگدست و فرق میان  آورند؟ اگر متعه از مکمالت ایمان و سبب رفع درجات است، می

الزم است فرد در صورتی که به آن نیاز  اند: گفته شماچیست؟ در حالی که بزرگان  مسافر و مقیم
 ھایی برای خردمندان است. عبرت سخنان، در این .ندارد از آن خودداری کند

 .٣٦٦، ص٣من ال یحضره الفقیه، ج -١
 .٤٦٣، ص٣ھمان، ج -٢
 .٣٦٦، ص٣ھمان، ج -٣
 .٤٩٥، ص٢مال کاشانی، تفسیر منھج الصادقین، ج - ٤



 ٢١٣   اند هایی که به اهل بیت نسبت داده و دروغباب سوم: شیعه 

 به حال دره تا کن است یا  ت است،یمتعه بھتان و تھمت به اھل باینکه  لیدل 
با او ازدواج موقت انجام شیعه از امامان  یکیکه  یشیعه نام زنھای  کتاب ازیک  ھیچ

 آنان در یھا و ناماند  ر شدهکداده باشد، نیامده است. در حالی که تمام زنان ائمه ذ
بن  یآمده است. از عل  اند، ف کردهیی آنان تأل و زندگینامه رهیه در سکھایی  کتاب

 از فرزندان یکیه کثابت نشده  ھا، آن و امام غائب موھوم یرکحسن عسطالب تا  یاب
ره، پر از یخ و انساب و سیتارھای  کتاب هکمولود نکاح موقت باشد در حالی ھا  آن

 زھای باطل است.یاسطوره و چ
گرفته تا شان  نیتر کوچکاز ھا  آن ازیک  ھیچ هکن از جمله مسائلی است یا

 د؟یاورید دلیل خود را بییگو یآن ندارند. پس اگر راست م یبرا یجوابشان  ترین بزرگ

  گرفتن فرج: عاریه
بخشند.  یگرفتن فرج را مباح دانسته و آن را به دوستان م هین شیعه عاریھمچن

ه گرفتن یی عار از ابوعبدالله درباره«ه گفت: کرده کاز ابوالحسن طارئ نقل  یطوس
  ١».ندارد یالکدم؟ گفت: اشیفرج پرس

ه کند ک یاز زراره نقل م یطوس که ھمچنان اند؛ ردهکت یز، مانند آن را روایپدرش ناز 
  ٢».ندارد یالکبرادرش حالل است؟ گفت اش یبرا یسکا کنیز یگفت: به ابوجعفر گفتم: آ

 :کردن فرج اجاره
نزد  یزن«ه گفت: کن است یبندند ا یه به جعفر باقر مک یھای زشت از جمله دروغ

نند. که او را سنگسار کن. عمر دستور داد کم کپا  ردم،کعمر آمد و گفت: من زنا 
ه کابان گذشتم ی؟ گفت: از بیردکن امر باخبر شد و گفت: چگونه زنا یاز ا ÷یعل

رد ک یردم و او خوددارکن طلب آب یه نشیباد کی، از  بر من چیره شد یدیشد یتشنگ
رد و کمرا عاجز  یتشنگ یارش بگذارم. وقتیدر اخت آب به من بدھد مگر اینکه خودم را

÷ یارش نھادم. سپس علیرد و من خودم را در اختکراب یدم او مرا سیاز جانم ترس
  ٣».ازدواج بوده است عبه، این کقسم به پروردگار  گفت:

                                                 
 .١٤١، ص٣طوسی، االستبصار، ج -١
 .١٣٩ھمان، ص -٢
 .٤٦٨، ص٥الفروع من الکافی، ج -٣



 شیعه و اهل بیت     ٢١٤

را با امثال  ییآبرو یو ب غیرتی بیفحشا و  یھا ن قوم چگونه دروازهیه اکد یبنگر
 اند؟ باز کرده ییھا تھمت ن دروغ ویچن

 لواط با زنان:
نقل ھا  آن ه ازکن است یا اند، ت نسبت دادهیه به اھل بک ییھا از جمله دروغ

از او  ییحیه صفوان بن کرده کت یاز رضا روا ینیلکز است. یه لواط با زن جاکاند  ردهک
امام رضا گفت: رد که از تو سؤال کنم. کروان تو از من درخواست یاز پ یمرد«د: یپرس

ند؟ گفت: ک یکیتواند از پشت با زن نزد رد؟ گفتم: آیا مرد میکدرخواست  یزیچه چ
؟ گفت: ما یدھ یار را انجام مکن یز، ایا تو نیتواند این کار را بکند. به او گفتم: آ می
  ١».میدھ یرا انجام نم یارکن یچن

پشت با زن نزدیکی ه مردی راجع به یک مرد که از کاند  ردهکت یاز جعفر روا
رسول «رد و گفت: کش را بلند یاز او پرسید؟ صدا -بودند یو در خانه جماعت-کند  می
ند که توانش را ندارد، او را کش او را به کاری مکلف کمملوھرکس  گفته است: ج الله

ی  سپس به چھره -منظورش این است که این را برای فریب مردم گفته است –بفروشد 
  ٢».ندارد یالکست، و در گوش من گفت: اشیحاضرین نگر

 یه با عبارتکاند  ردهکت یروا –امام ھشتم شیعه  –ابوالحسن رضا اش  ن از نوهیھمچن
 یبا زن از پشت، از و یکیی نزد درباره یه مردکآورده  یاز عبارت طوستر  ار زشتیبس

تاب خداوند آن را حالل کاز ای  هیدر آ ÷رد، او در جواب گفت: از قول لوطکسؤال 

ۡطَهُر لَُ�ۡمۖ ﴿ رده است:ک
َ
ُؤَ�ٓءِ َ�َناِ� ُهنَّ أ  ھا، آن پرواضح است که منظور .]٧٨[هود:  ﴾َ�ٰٓ

  ٣».فرج بوده است
ه گفت: از کاند  ردهکت یعفور روای ین به صراحت از جعفر از عبدالله بن ابیھمچن

دم؟ او در جواب گفت: یپرس  ند،ک یکیه از پشت با زنش نزدک یی مرد ابوعبدالله درباره
ه کست ین قول خداوند چیندارد. گفتم: پس منظور ا یالکباشد اش یاگر زن راض«

                                                 
 .٢٤٤و  ٢٤٣، ص٣. االستبصار، ج٤٠، ص٥کلینی، الفروع من الکافی، ج -١
 .٣٤٣، ص٣طوسی، االستبصار (کتاب النکاح)، ج -٢
 .٤١٥، ص٧. تھذیب األحکام، ج٢٤٣، ص٣طوسی، االستبصار، ج -٣



 ٢١٥   اند هایی که به اهل بیت نسبت داده و دروغباب سوم: شیعه 

َمَرُ�ُم ﴿ د:یفرما یم
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۚ ٱفَ� ُ طلب فرزند  ین برایگفت: ا .]٢٢٢[البقرة:  ﴾�َّ

  ١».است
 یکیزم از پشت نزدینکبا  یه گفت: من گاھکاند  ردهکت یونس بن عمار روایاز 

ن یمن سنگ ین برایدرھم صدقه بدھم و ا کیه ھر بار کنم ک ینم و با خود وعده مک یم
  ٢از پشت حق توست. یکیست و نزدین یاست. گفت: بر تو حق

�ساء أميت ىلع رجال  ٣�اش«فرموده است:  ج ه رسول اللهکاست  ین در حالیا
 ».امتم حرام استدبر زنان امتم بر مردان « :٤»أميت حرام

 :عتیشر
ه کاست  یاتیث و روایاحاد اند: تش زدهیو اھل ب ج امبریه به پک ییاز جمله افتراھا

آن  یردن مسلمانان از عمل به اوامر و نواھکو دور  یعت اسالمیل کردن شریتعط یبرا
ه در حدود خداوند ک یسانک اند. ه ساختهیسفھای  انسان و جذب اراذل و اوباش و

اھتمام  یم وینند و به ارشادات و تعالک یعمل نم یو به اوامر الھاند  دهیورزاھمال 
گناه ھا  آن یات براکنماز و روزه و حج و ز یھا ه عبادتکمعتقدند ای  ورزند. عّده ینم

ھا  آن خواھد و باعث تباه شدن وقت و مال یمھا  آن است و قدرتی فراتر از توان
ره از جمله یعت در معامالت و غیت از اوامر شرمعتقدند، اطاع که ھمچنانشود.  یم

آنان زمام نفس را برای  ھوده واجب شده است.یه بکزندگی است  یر ضروریمسائل غ
  اند. آزاد گذاشته ،ر و گناه به طور مطلقکدر امور منو غرق شدن ھا  لذت شھوات و

ود یو قردن آن از حدود کآزاد  یو براھا  لذت ف ازیثکردن نفس کریس یآنان برا
 کی یه ھزار زن براکھرچند  اند ز و مباح دانستهی، زنا را به نام متعه جایو اخالق ینید

 . البته به زودی از طریق ستیمحض ن یارکه جز بدکای  س. متعهکمرد باشد و بر ع
 یض شرعیرد که چگونه عمل صالح و انجام فراکم یخود شیعه، اثبات خواھھای  کتاب

 اند. پرداخته یویر مسائل دنیو به سااند  برداشتهآن را ھای  سنت و

                                                 
 . ٢٤٣، ص٣االستبصار، ج. ٤١٤، ص٧طوسی، تھذیب األحکام (باب آداب خلوت)، ج -١
 .٢٤٤، ص٣االستبصار، ج -٢
 است.برُد ه که به معنای جمع محش -٣
 .٤٦٨، ص٣من الیحضره الفقیه (کتاب النکاح، باب النوادر)، ج -٤



 شیعه و اهل بیت     ٢١٦

ه خداوند متعال فرموده کاند  ز، دروغ بسته و گفتهیبر این اساس به خداوند متعال ن
 است:
م و امانتدار من بر یھا نیطالب حجت من بر مردم و نور من در سرزم یبن اب یعل

ه از اوامر من کھرچند  کنم او را بشناسد، وارد دوزخش نمیھرکس  علمم است.
ه مرا کھرچند  کنم ند، وارد بھشتش نمیکار کاو را انھرکس  رده باشد وک یچیسرپ

 ١رده باشد.کاطاعت 
ندارد،  یورود به بھشت و جھنم اعتبار یت خداوند برایمعنایش این است که معص

ه او را دوست داشته باشد چه به دستورات ک یسکاست. پس  کمال یه عشق به علکبل
شود. پس بر انسان  یوارد بھشت م عمل کرده باشد چه نکرده باشد،  یاوامر الھاسالم و 

ند؛ زیرا کخواھد ب یه مکرا  یارکرا دوست بدارد و بعد ھر  یه علکواجب است 
 شود. یبازخواست نم

 یسکبودن  یم به جھنمکگویند: وقتی ح ه میکبلاند  ردهکت نیفاکن امر یتنھا به ا
اب گناه از بھشت رانده شود، اگر کبرده شود و به خاطر ارتداده شود و به طرف جھنم 

 نوشد.     یشود و از حوض کوثر م می عه باشد به بھشت بازگرداندهیش

ِن ﴿ -– اند ھمچنین بر خداوند متعال افترا بسته ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَوَمۡن أ َّ� 

 کیو در  -بندد خداوند دروغ می ه برک یسکاز تر  کیست ظالم .]٢١[األنعام:  ﴾َكِذبًا
امت بر پا یروز ق یوقت«ه گفت: کت شده یند: از ابوجعفر روایگو یت ساختگی میروا

مانند تا به   یشوند و در محشر م یجا به صورت برھنه جمع م کیی مردم در  شد، ھمه
الم خداست کن ھمان یمانند، و ا     یی پنجاه سال درآن جا م نند و به اندازهکشدت عرق 

ۡصَواُت ٱوََخَشَعِت ﴿ د:یفرما یه مک
َ
سپس  .]١٠٨[طه:  ﴾١٠٨لِلرَّ� فََ� �َۡسَمُع إِ�َّ َهۡمٗسا ۡ�

  جاست؟پیامبر رحمت،که پیامبر اّمی من کدھد  یعرش ندا م یاز باالای  ندا دھنده
گذرد  یی مردم م از مقابل ھمه ج جاست؟ رسول اللهکحضرت محمد بن عبدالله اّمی 

آنجا  است و  له و صنعاءیان یی ب ی فاصله ه طول آن به اندازهکتا به حوض برسد 
د یآ یش میاز مقابل مردم پ یپس عل  شود. ستد. آن موقع دوست شما ندا داده مییا یم

ی ورود  اجازه یه بروند. به گروھکدھند  یستد و بعد به مردم اجازه میا ینار او مکو در 
بیند  می ج رسول الله یشود. وقت یاجازه داده نم یو به گروھ شود یبه حوض داده م

                                                 
 .٥٨٣، ص٢. قمی، الخصال، ج٢٣بحرانی، مقدمة البرھان فی تفسیر القرآن، ص -١



 ٢١٧   اند هایی که به اهل بیت نسبت داده و دروغباب سوم: شیعه 

  گوید: پروردگارا، ند و میک یه میگر  اند، از محّبان ما از ورود به حوض منع شده یگروھ
فرستد  را نزد محمد میای  خداوند فرشته اند؟ از ورود به حوض منع شده یی عل عهیش

. یان علیعیاز ش یگوید: برای گروھ       نی ای محمد؟ میک  یه میگوید: چرا گر و می
را به تو  یان علیعید: ای محمد، شیفرما ید: خداوند متعال میگو یفرشته به او م

ھا  آن نسبت به تو و عترت تو از گناھانشان گذشتم وھا  آن دم و به خاطر محبتیبخش
نم. ک یدھم و وارد حوضشان م  یی شما قرار م نم و در زمرهک   یرا به شما ملحق م

 .ند: ای محمد!یگو یان میگرھای  انسان ابوجعفر گفت: در آن روز بسیاری از
رو ما و محب ما یه پکماند  ینم یباق یسکنند، و در آن روز یب ین میه چنک یوقت

نه داشته باشد، مگر اینکه وارد یکھا  آن د و نسبت بهیباشد و از دشمن ما برائت بجو
  ١».آید می شود و کنار حوض کوثر جمع ما می

 آورده است:» االختصاص«د در یر خود به نقل از مفیدر تفس ین بحرانیھمچن
ست: یه چین آیا یه گفت: به ابو عبدالله گفتم: معناکنقل شده  ید مدائنیاز ابو سع

ورِ ٱَوَما ُكنَت ِ�َانِِب ﴿ د، خداوند قبل یابوسع یاو گفت: ا. ]٤٦[القصص:  ﴾إِۡذ نَاَدۡ�َنا لطُّ
به ما نوشت و آن را در  یا ش، نامهیند در دو ھزار سال پکه خلقت خود را آغاز کاز آن

 ی آل محمد، قبل از عهیش یه در آن آمده است: اکر عرش خود نگه داشت یا زیعرش 
ت محمد و آل محمد یر والکه منک یسک ٢دم.یشما را بخش د، یگناھی انجام بدھاینکه 

  ٣».نمک ینباشد او را به رحمت خود وارد بھشت م
ه ک یسک« اند: هه گویا فرمودکاند  دروغ بسته ج ن و صادقیبر رسول ام که ھمچنان

شود و  یبش میا و آخرت نصیر دنیقرار داده باشد، خ یو یخداوند حّب ائمه را روز
  ٤».است یه او بھشتکنکند  کش یسک

 خوشبخت  ه مرا دوست داشته باشد،ک یسک« ه گفت:کاند  دروغ بستهس یبه عل
  ١».شود یاء حشر میی اول است و در زمره

                                                 
 .٧٨، ص٢. الصافی، ج٢٥٥، ص٣تفسیر البرھان، ج -١
دانند، به  ھا شریک می دانند بلکه خود را نیز، در عصمت آن این قوم تنھا ائمه را معصوم نمی -٢

ھا را بخشیده است و کسی که اینگونه باشد، معصوم  طوری که خداوند قبل از ارتکاب گناه آن
 باشد. است. پس عصمت، ھم برای ائمه و ھم برای خود شیعه می

 .٢٢٨، ص٣البرھان، ج -٣
 . ٥٠٤، ص٢ور الثقلین، قم (ایران)، جتفسیر ن -٤
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ردن خود و روح خود ک ، حج و خستهروزه ات،ک، زآن خواندن، نمازبه قر یازیپس ن
است و بر خدا واجب است که او  یافکه تنھا حّب او نسبت به اھل بیت کبل  باشد، ینم

ه کاست  –البته بسیار دروغگو  –ھا  آن را نجات بدھد و وارد بھشتش گرداند. این صدوق
ای «گفتند:  یخطاب به عل ج به ناحق بر رسول خدا افترا بسته که گویا آن حضرت

سوم قرآن را خوانده  کیقلبًا تو را دوست داشته باشد، مثل آن است که ھرکس  علی!
وم ه دو سک ییگو  تو را یاری دھد،  قلبًا تو را دوست داشته باشد و با زبانھرکس  باشد و

دوست داشته باشد و با دست و زبان تو را  تو را قلبًا ھرکس  و  قرآن را خوانده است،
  ٢».ل قرآن را خوانده استکه ک ییند، گوک یاری

خداوند به «ه گفت: کاند  ردهکات و حج از جعفر صادق نقل کی نماز و ز اما درباره
ه نماز کان ما یعیاز شخوانند، عذاب را  ی کسانی از شیعیان ما که نماز می وسیله

دھند، عذاب  یات مکه زکان ما یعیی کسانی از ش کند و به وسیله    خوانند، دفع می نمی
ان ما یعیی کسانی از ش کند، و به وسیله دھند، دفع می را از شیعیان ما که زکات نمی

  ٣».نماید گذارند، دفع می گذارند، عذاب را از شیعیان ما که حج نمی یه حج مک
آورند چون به  یات و حج به جاکه نماز و زکست یان واجب نیعیاز شیک  ھیچ برپس 

ردن ک هیو گرھا  آن ارتیت و زین واجبات را با حّب اھل بیدھند و ا یگر انجام مییکد یجا
 نند.ک یشان بعد از مرگشان عوض میارت قبرھایو زھا  آن یھا ھا و مرده شتهکبر 

 یاسالم ه بویی از اسالم نبرده است؛ کد است یو جد یابداع ینیعه دین شیپس د
است.  ین اوامر و نواھین عبادات و معامالت و دین عمل به واجبات و فرائض و دیه دک
ت خودش گفت: یه به اھل بکشد  ی، جارج نیه بر زبان پیامبر صادق و امک ینید

و عمل به دستورات خدا و  یسمان الھیبه ر کشما از آتش جھنم تنھا با تمّس  ییرھا
اھل  ج رسول خدا که ھمچنانباشد.  یات خدا و رسولش میاز منھ یرسولش و دور

دھد و  یت و عمو و عمه و دختر و بستگان خود را به اسم، مورد خطاب قرار میب

يا ب� عبد املطلب! يا ب� عبد مناف! يا فاطمة بنت رسول اهللا! يا عباس بن «فرماید:  می

                                                                                                                        
 . ٥٧٨، ص٢الخصال، ج - ١
 .١٨٠ھمان، ص - ٢
. محمد بن مسعود سلمی (معروف به عیاشی)،  ٨٤و  ٨٣، ص١علی بن ابراھیم، تفسیر قمی، ج - ٣

 .١٣٥، ص١تفسیر عیاشی، ج
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ب! يا صفية عمة رسول اهللا! افتدوا أنفس�م من انلار، فإ� ال أغ� عن�م عبد املطل
  ،جفاطمه، دختر رسول الله یا عبد مناف،  یبن یعبدالمطلب، ا یبن یا:« ١»من اهللا شيئاً 

د؛ چرا یامبر، خود را از آتش جھنم برھانیی پ عمه هیصف یا  عباس بن عبدالمطلب، یا
در وایتی دیگر آمده است: ». آید برایتان کاری از دستم برنمیشگاه خداوند یه من در پک

تالش :« ٢»اعملوا اعملوا، وسلو� من مايل ما شئتم، فإ� ال أغ� عن�م من اهللا شيئاً «
خواھید، درخواست کنید؛ چون از جانب خدا  میھرچه  کنید، تالش کنید، و از مالم

 ».آید چیزی برایتان از دستم بر نمی
در  ج ه تنھا با عمل صالح و اطاعت از خدا و پیامبرکت نبّوت ھستند ینان اھل بیا

یابند و داخل بھشت  تمامی امور؛ چه امور دنیا و چه امور آخرت از عذاب خدا نجات می
 تواند کاری برایشان بکند.  آید و نمی شوند و رسول الله کاری از دستش برنمی می

آن را تأیید  ج بر حضرت محمداین چیزی است که قرآن نازل شده از آسمان 

ۡخَرىٰۚ ﴿ فرماید: می نماید؛ آنجا که می
ُ
ٞ وِۡزَر أ لَّيَۡس ﴿ ،]١٦٤[األنعام:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرة

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  نَّ َسۡعَيهُ  ٣٩لِۡ�ِ
َ
ۡوَ�ٰ ٱ ۡ�ََزآءَ ٱُ�مَّ ُ�َۡزٮُٰه  ٤٠َسوَۡف يَُرىٰ  ۥَوأ

َ
[النجم:  ﴾٤١ۡ�

ا َمن َطَ�ٰ ﴿ .]٤١-٣٩ مَّ
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱوََءاثََر  ٣٧فَأ َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َِحيمَ ٱفَإِنَّ  ٣٨�ُّ

ۡ
ا َمۡن  ٣٩لَۡمأ مَّ

َ
َوأ

َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ  ٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ 
ۡ
-٣٧[النازعات:  ﴾٤١لَۡمأ

٤١[. ﴿ ٰ ۡفلََح َمن تََز�َّ
َ
ٰ  ۦَرّ�ِهِ  ۡسمَ ٱَوذََكَر  ١٤قَۡد أ  .]١٥-١٤[األعلی:  ﴾١٥فََص�َّ

َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ﴿ :دیفرما یه باطل در آن راه ندارد، مک یتابکخداوند متعال در 
� يََرهُ  ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧ۥَذرَّ ّٗ�َ ٖ� در جایی دیگر  .]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

ۡفلََح ﴿ :دیفرما یم
َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤمِنُونَ ٱقَۡد أ ِينَ ٱوَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ ُهۡم َعِن  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضونَ  للَّۡغوِ ٱ َكٰوةِ َ�ٰعِلُونَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤ُهۡم لِلزَّ إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجهِۡم َ�ٰفُِظونَ  �َّ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُومِ�َ  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َوَرآَء َ�ٰلَِك  ۡ�َتَ�ٰ ٱَ�َمِن  ٦َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِينَ ٱوَ  ٧ۡلَعاُدونَ ٱفَأ َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعونَ  �َّ

َ
ِ ٱوَ  ٨ُهۡم ِ� ٰ  ينَ �َّ ُهۡم َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٩َصلََ�ٰتِِهۡم ُ�َافُِظونَ 
ُ
ِينَ ٱ ١٠ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ ُهۡم �ِيَها  ۡلفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ

                                                 
 .٤٨٨، ص٦تفسیر منھج الصادقین، ج - ١
 ھمان. - ٢



 شیعه و اهل بیت     ٢٢٠

ونَ  ه آن را دستور و راھنما و ک یخداوند متعال در قرآن .]١١-١[المؤمنون:  ﴾١١َ�ِٰ�ُ

 ٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسبَۡت رَهِيَنةٌ ﴿ :دیفرما یمؤمنان قرار داده م یت و رحمت برایھدا
ۡصَ�َٰب 

َ
ٓ أ ٰٖت يَتََسآَءلُونَ  ٣٩ۡ�َِم�ِ ٱإِ�َّ َما َسلََكُ�ۡم ِ�  ٤١لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَعِن  ٤٠ِ� َج�َّ
ْ لَۡم نَُك ِمَن  ٤٢َسَقرَ  َوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع  ٤٤لِۡمۡسِك�َ ٱَولَۡم نَُك ُ�ۡطعُِم  ٤٣لُۡمَصّلِ�َ ٱقَالُوا

ُب �َِيۡوِم  ٤٥آ�ِِض�َ �َۡ ٱ تَىَٰنا  ٤٦ّ�ِينِ ٱَوُ�نَّا نَُ�ّذِ
َ
� ٰٓ َ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة  ٤٧ۡ�َقِ�ُ ٱَح�َّ

ٰفِعِ�َ ٱ ه پسرش را کآنگاه  ÷از زبان پیامبر خود، حضرت نوح .]٤٨-٣٨[المدثر:  ﴾٤٨ل�َّ

ۡهِ� �نَّ  بِۡ� ٱَرّبِ إِنَّ ﴿ د:یفرما یپروردگارش را نداد داد، م  شود و  یه غرق مکد ید
َ
ِمۡن أ

ۡحَ�ُم  ۡ�َقُّ ٱوَۡعَدَك 
َ
نَت أ

َ
ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥقَاَل َ�ُٰنوُح إِنَّهُ  ٤٥ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱَوأ

َ
َ�َمٌل  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

ن تَُ�وَن ِمَن  ۦۡلِن َما لَيَۡس لََك بِهِ  َٔ َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ� 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ  ٤٦هِلِ�َ ۡلَ�ٰ ٱِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

 �ۡ
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ُ�ن ّمَِن  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ

َ
ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ أ

ه به او کند ک یو پدرش نقل م÷ میابراھ از که ھمچنان .]٤٧-٤٥[هود:  ﴾٤٧ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

بَِت إِّ�ِ قَۡد َجآَءِ� ِمَن ﴿ :گفت
َ
� تَِك فَ  ۡلعِۡلمِ ٱَ�ٰٓ

ۡ
ۡهِدَك ِصَ�ٰٗطا َسوِّ�ٗا تَّبِۡعِ�ٓ ٱَما لَۡم يَأ

َ
 ٤٣أ

بَِت َ� َ�ۡعُبِد 
َ
� ۡيَ�َٰنۖ ٱَ�ٰٓ ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ  لشَّ ن  ٤٤َ�َن لِلرَّ� َعِصّيٗا لشَّ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّ�ِ

َ
� ٰٓ�َ

َك َعَذاٞب ّمَِن  ۡيَ�ِٰن َوِ�ّٗا �لرَّ ٱَ�َمسَّ نَت َ�ۡن َءالَِهِ�  ٤٥َ�َتُكوَن لِلشَّ
َ
َراِغٌب أ

َ
قَاَل أ

رُۡ�َنََّكۖ وَ 
َ
إِبَۡ�ٰهِيُمۖ لَ�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ� ا ۡهُجۡرِ� ٱَ�ٰٓ �  ٤٦َملِّيٗ ٓ ۡسَتۡغفُِر لََك َرّ�ِ

َ
قَاَل َسَ�ٌٰم َعلَۡيَكۖ َسأ

ا ۥإِنَّهُ   ۡستِۡغَفارُ ٱَوَما َ�َن ﴿ :فرماید در جایی دیگر می .]٤٧-٤٣[مریم:  ﴾٤٧َ�َن ِ� َحفِّيٗ
 ُ�َ َ ا تَبَ�َّ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّ وِۡعَدةٖ وََعَدَها �ِيهِ إِ�َّ َعن مَّ

َ
نَّهُ  ۥٓ إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

َ
 ِمۡنُهۚ إِنَّ  ۥ�

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ َعُدّوٞ ّ�ِ

ٰهٌ َحلِيمٞ  َّ�
َ
 .]١١٤[التوبة:  ﴾١١٤إِبَۡ�ٰهِيَم َ�

 یه نجات و رستگارکرده کان یتاب خودش بکاز  کات مبارین آیمتعال در اخدای 
تاب خدا و انجام اوامرش و اطاعت کو عمل به  یسمان الھیبه ر کی تمّس  هیتنھا در سا

ات و حج و کھمچون نماز و روزه و ز یجستن به او توسط عبادات یکیاز پیامبرش و نزد
 یندارد. حتی اگر قرابت نسبای  دهیفاھا  این ازر یباشد و غ یدوری از محارم و گناھان م

برایش ندارد؛ ای  خدا و صالحان و پیامبران داشته باشد، باز فایده یایو سببی با اول
 شوند. سان ھستند و تنھا با عمل صالح محک زده میکیھا  این یچون ھمگ
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فه یو از طا شانیاو داماد دو دختر  ج رسول الله یقیحق /کاکایین ابولھب عمویا

ِ� لََهٖب ﴿ ه نازل شده است:ین آیااش  ه دربارهکباشد  یم یان وکیو نزد
َ
ٓ أ َ�بَّۡت يََدا

ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١َوتَبَّ 
َ
ٓ أ تُهُ ٱوَ  ٣َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت لََهبٖ  ٢َوَما َكَسَب  ۥَما

َ
َ�َّالََة  ۥۡمَر�

َسدِۢ  ٤ۡ�ََطبِ ٱ  ج امبریدوم پ یعمو ابوطالب، .]٥-١[المسد:  ﴾٥ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ

ِ ﴿ :ه نازل شدین آیرد، اکطلب مغفرت  یو یامبر برایه وقتی پکاست  َما َ�َن لِلنَِّ�ّ
ِينَ ٱوَ  ُهۡم  �َّ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ ْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُوٓا ن �َۡسَتۡغفُِروا

َ
ْ أ َءاَمُنوٓا

ۡصَ�ُٰب 
َ
  نند،ک یه در قرآن تأمل مک یسانکن امر بر تمام یا .]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ۡ�َِحيمِ ٱأ

ت خداوند متعال و رسالت پیامبر یانه اساس نجات ھمان اقرار به وحدکست یده نیپوش

إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� ﴿ :و عمل به اوامر قرآن و سنت است ج یگرامی و
ُل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ

ُ
ُ ٱَ�ٰلِٗحا فَأ ُ ٱاتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  �َّ َوَمن تَاَب  ٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ

ِ ٱَ�ُتوُب إَِ�  ۥوََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَإِنَّهُ  ِينَ ٱوَ  ٧١َمَتاٗ�ا �َّ ورَ ٱَ� �َۡشَهُدوَن  �َّ ِ  لزُّ  ب
ْ وا  للَّۡغوِ ٱ�ذَا َمرُّ

ْ كَِراٗما وا ِينَ ٱوَ  ٧٢َمرُّ َّ� � ْ ْ َعلَۡيهَ إِذَا ذُّكُِروا وا ا وَُ�ۡمَياٗ�اَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم لَۡم َ�ِرُّ ِينَ ٱوَ  ٧٣ا ُصّمٗ َّ� 
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

ُ
أ

ۡوَن �ِيَها َ�ِيَّٗة وََسَ�ًٰما ۡلُغۡرفَةَ ٱُ�َۡزۡوَن  ْ َو�ُلَقَّ وا � َ�ٰ  ٧٥بَِما َصَ�ُ ۚ َحُسنَۡت ُمۡستََقّرٗ ِ�ِيَن �ِيَها
 ..]٧٦-٧٠[الفرقان:  ﴾٧٦َوُمَقاٗما

چ یه ھکاست ای  حسنه یند: حب علیگو یه مکن برخالف اعتقاد شیعه است یا
  ١ند.ک یبه آن ضرر وارد نم یگناھ
د برگ درختان را یباد شد که ھمچناند یزدا یت، گناھان ما را میعشق ما به اھل ب«

  ٢».ندک یجدا م
 ه گویا ایشان فرمودند: کاند  بر رسول الله دروغ بسته که ھمچنان

طالب فضائل ال حتىص كثرة، فمن ذكر فضيلة من  إن اهللا تعاىل جعل ألخي عيل بن أيب«

فضائله مقراً هبا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله؛ مل تزل 

                                                 
 . ١١٠ص، ٨تفسیر منھج الصادقین، ج - ١
 . ١١١، ص٨ھمان، ج - ٢
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بقي لتلك الكتابة أثر ورسم، ومن استمع إىل فضيلة من فضائله غفر اهللا املالئكة تستغفر له ما 

له الذنوب التي اكتسبها من السامع، ومن نظر إىل كتاب من فضائله غفر له الذنوب التي 

 یبن اب یعلبرادرم  یرا برا یشمار یھای ب لتیخداوند متعال فض« :١»اكتسبها من النظر
در ذھن داشته باشد و به آن ھا  آن را از یلتیه فضک یسکطالب قرار داده است پس 

ن یاز ا یکیه کسی کبخشد.  یی او را م خداوند تمام گناھان گذشته و آینده  ند،کاقرار 
طلب مغفرت  یو یه براکباشد، مالئ یاز آن باق یه اثرک یسد تا زمانیل را بنویفضا

ه از کرا  یخداوند گناھانل وی گوش فرا داده باشد یاز فضا یکیه به ک یسکنند و ک یم
ی وی  نوشته شده لیاز فضا یلتیه به فضک یسکبخشد و  یم  ب شده،کراه گوش مرت

 ».بخشد یب شده، مکه از راه چشم مرتکرا  یبنگرد، خداوند گناھان
ست؛ یو نکین یارھاکبه انجام  یازیه نکاند  راجع به عمل صالح به صراحت گفته

عه را مورد خطاب قرار داده و یه او شکاند  ردهکت یبه دروغ از جعفر روا که ھمچنان
 ٢».شود یاز شما وارد جھنم نمیک  ھیچ قسم به خدا«گفت: 

امت یحتی در روز ق ٣ی شما پر است اما بدون عمل. ارنامهکعه گفته است: یاو به ش
 ٤».اء ھمراه آنان ھستیدیی انب در درجه

کس حسین را پس از ھر« اند: که گویا فرمودهاند  دروغ بسته ج به رسول خدا
 ٥».شود مرگش زیارت کند، بھشت نصیبش می

ه کدھند  ینسبت م –امام ھشتم و معصوم شیعیان  –ن به ابوالحسن رضا یھمچن
ه کست یان ما نیعیاز شیک  ھیچ ی ما برداشته شده است. عهیقلم گناه از ش«گفت: 

ی قطرات  ه به اندازهکھرچند   ب شده باشد و آن گناه محو نشده باشد،کمرت یگناھ
  ٦»رده باشد.کی ستارگان و خارھا و درختان گناه  باران و به اندازه

                                                 
. علی بن عیسی اربلی، ٢احمد بن محمد (معروف به مقدس اردبیلی)، حدیقة الشیعة، تھران ،ص -١

 .١١٢،ص١کشف الغمة، ج
 . ٧٨، ص٨کلینی، الروضة من الکافی، ج -٢
 ھمان . -٣
 . ٢١مقدمة البرھان، ص -٤
 .٢٥٢ص ،مفیداإلرشاد، اثر  -٥
 . ٢٣٦، ص٢عیون اخبار الرضا، جابن بابویه قمی،  -٦



 ٢٢٣   اند هایی که به اهل بیت نسبت داده و دروغباب سوم: شیعه 

 یافکند، که خود را خسته کاست  یازیدارد چه ن یگاھین جایه چنک یسکپس 
  ه خواست انجام دھد؛ک یارکند و بعد ھر کاعتراف  یه به حب و دوستی آل علکاست 

 یده شده و بھشت به ویآمرز یبرداشته شده و گناھان و اشتباھات وزیرا قلم گناه از او 
 د.یافزا یز، آن را نمیمان و عمل نیرساند و ا ینم یار ناپسند به او ضررکعطا شده است و 

 یکیا یا رضا ین ید قبر حسیه باکاست اینگونه  ن حّب و عالقه به اھل بیتیاظھار ا
ن یرد. به ھمیبگھا  آن مغفرت و بھشت را ازت و یند و مجوز رضاکارت یاز ائمه را ز

  ١ی مقبول است. ن، معادل صد حج مقبول و صد عمرهیارت قبر حسیز اند: ل گفتهیدل

من زار احلسني بعد موته فله « ه فرموده است:کاند  تھمت زده ج به رسول الله

 ».است یبھشت  ند،کارت ین را پس از مرگش زیه حسک یسک: «٢»اجلنة
ند تا بھشت را ببرد؛ که یشھادتش گر یند، براکارت یتواند او را ز یه نمک یسک

 یه براک یکھر قطره اش« ه گفت:کت شده ین رواین العابدیز از باقر بن که ھمچنان
ی کف دریا  به اندازهھرچند  دیزدا یرا با آن م یخداوند گناھان  شود، یخته مین ریحس

 ٤شود. بھشت برایش واجب می و٣»باشد
ه گفت: کنقل شده  یاست و از خود و یبھشت  د،یه بر رضا بگرک یسکن یھمچن

ند، خداوند متعال کس یصورتش را خ یکند و قطره اشکارت یه مرا زک یھر مؤمن«
  ٥».ندک یحرام م یآتش جھنم را بر و

امام نھم - ند، به نقل از پسرش، محمد ملقب به جوادکارت یه قبرش را زک یسکاما 
، خداوند  ندکارت یه قبر پدرم را در طوس زک یسک« اند: گفتهی او  درباره -شیعیان

 ج امبریھم سطح منبر پ یامت منبریبخشد و در روز ق یگناھان اول و آخر او را م
  ٦».بندگان فارغ شود یشود تا اینکه خداوند از حسابرس یاو گذاشته م یبرا

ه قبر ک یسک«گفت: ه کاند  ردهکنقل  –امام ھفتم شیعه  –بن جعفر  یاز پدرش موس
گوید، گفتم:  یشود. راو یش نوشته میھفتاد حج مقبول برا  ند،کارت یرا ز یفرزندم، عل

                                                 
 .٢٥٢مفید، اإلرشاد، قم، بصیرتی، ص - ١
 ھمان. - ٢
 .٤٦٨، ص٢مجلسی، جالءالعیون، ج - ٣
 . ٤٦٤جالءالعیون (باب گریه بر حسین)، ص - ٤
 .٢٢٧، ص٢عیون اخبار الرضا، ج - ٥
 . ٢٥٩ھمان، ص - ٦
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ن قوم به تو پناه یا یھا از دروغ ا،یخدا-، ھفتاد ھزار حج. یھفتاد حج؟ گفت: آر
ھایی که قبول  . سپس افزود: چه بسیار حج-ندپستو چقدر اند  چقدر زشت بریم. می

 یسکخوابد، مانند  نار قبر او میکند و شب در ک    ارت مییه او را زک یسک شوند، اما نمی
ن خرافات) گفتم: یرده است. (پناه بر خدا از نقل اکارت یه خدا را در عرش زکاست 
  ١».یند؟ گفت: آرکارت یه خدا را در عرشش زک یسکمانند 

در طوس زیارت  روزی خواھد آمد که شما قبر مرا«که گوید: اند  از رضا نقل کرده
گاه باشید می قبر مرا زیارت کند و قبل از آن غسل کرده باشد، ھرکس  کنید. ھان! آ

  ٢».شود درست مانند آن موقعی که متولد شده است تمام گناھانش زدوده می
ند، خداوند بھشت را بر او واجب و جھنم را بر او حرام کارت یھر مؤمنی او را ز«

  ٣».ندک یم
است؛  یند بھشتکارت یقبر خواھرش، فاطمه بنت موسی را زه ک یسکن یھمچن
ی  درباره÷ از ابوالحسن رضا«ه گفت: کت شده یاز سعد بن سعد روا که ھمچنان

                                                 
 ھمان . -١
ای که  اند به گونه یلی زیاده روی کردهشیعه در دروغ خ [ .٢٦٠ص ٢ج، عیون أخبار الرضا -٢

اند. ھریک از علما و فقھا و محدثانشان در  ھای گذشته و حال به آن درجه نرسیده یک از امت ھیچ
خواھد بیشتر از دیگران دروغ گوید تا جایی که فراموش کرده    دھد و می ساختن دروغ مسابقه می

د که شیعه منزلت و جایگاھی که برای حسین، دانن اند. ھمه می دیگران در این زمینه چه گفته
دھند، ولی ابن بابویه موقعی که شروع به سخن گفتن از  اند به احدی نمی قایل جی پیامبر      نوه

گوید تا جایی که مذھب و اعتقاد  کند و خیلی دروغ می نماید، در دروغ زیاده روی می رضا می
شود تا جایی که رضا را بر حسین برتری  می خود را فراموش کرده و در دریای دروغ غوطه ور

دھد؛ چون مفید در اإلرشاد اظھار داشته که زیارت قبر حسین برابر با صد حج و صد عمره  می
 دارد که زیارت قبر رضا برابر با ھزار حج است. گوید، اظھار می است. ولی وقتی از رضا سخن می

گوید: زیارت قبر رضا از زیارت قبر حسین برتر  . فراتر از آن می)۲۵۷ص ،عیون أخبار الرضا نگا:(
اند که گفت: به ابن ابی جعفر، یعنی امام رضا  از علی بن مخریاء نقل کرده که ھمچناناست؛ 
زیارت قبر رضا برتر است یا زیارت قبر حسین؟ گفت: زیارت قبر پدرم برتر  فدایت شوم! «گفتم: 

زیارت قبر وی از زیارت کعبه «آن گفته است: فراتر از  ).۲۶۱ص ۲(عیون أخبار الرضا ج ».است
 )..۲۵۵ص ۲ج أخبار الرضا (عیون ».برتر است

 . ٢٥٥ھمان ،ص -٣
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ارت یه او را زک یسکه گفت: کردم کبن جعفر، سؤال  یارت قبر فاطمه، دختر موسیز
  ١».است یند، بھشتک

گریه و حّب و دوستی است نه بر زیارت قبور و  یه مبنکعه است ین مذھب شیا
رات کدادن عمل نیک و ادای فرایض و واجبات و رعایت حدود الھی و دوری از من انجام

 و گناھان.

 ائمه:
 اند. گویی که با دروغ دوقلواند  شیعه با دروغ سرشته شده و با دروغ خلق شده 

رات خداوند یتقدو در امور و  یاوصاف الھ یداراشان  کند که امامان اقتضا میشان  دروغ
 ن غلوھایی ـ.یو منزه است خداوند از چن کھستند ـ پا کیشر یبا و

طالب دروغ بسته  یبن اب یبر عل –اھل سنت است  یه مانند بخارک –ھا  آن ینیلک 
از افراد قبل از یک  ھیچ ه بهکھایی داده شده  به من خصلت«گوید:  می سکه گویا علی

دانم و  یرا م یھا و امور مخف ات و نسبیداده نشده است. من ن - پیامبران یحت –من 
  ٢».ستیاز چشم من پنھان ن یزیچ

 ن است:یتاب خدا ثابت شده، اکدر حالی که آنچه در 

�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ ﴿
َ
ّيِ أ

َ
اذَا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َ ٱَوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ َّ� 

 ۢ �ٖ ﴿ ه:کاین از اوصاف خداوند است  .]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ� َ� َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه مِۡثَقاُل َذرَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
  .]٣[سبأ:  ﴾ۡ�

َ�َٰ�ٰتِ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ د:یه بگوکرده کامبرش را امر یو او پ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
إِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ�

ۚ ٱ ُ تفا کاس علیخداوند به  یدادن صفات ربان ن قوم به نسبتیاما ا .]٦٥[النمل:  ﴾�َّ
تمام امامانشان اثبات  یتاب خدا و سنت رسولش آن را براکه برخالف کبلاند  ردهکن
نده علم دارند و یائمه به گذشته و آ«را تحت عنوان  یباب مستقل ینیلک اند. ردهک
 آورده است.» ماند یپنھان نمھا  آن دیاز د یزیچ

ن یو زمھا  آسمان من به آنچه در«ه گفت: کرده کسپس از جعفر صادق نقل 
گذرد، علم  ینده میگذرد، علم دارم و به آنچه در بھشت و جھنم و گذشته و آ یم

                                                 
 . ٢٦٧ھمان، ص -١
 . ١٩٧، ص١٩األصول من الکافی، ج -٢
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  ١».دارم
ار باالتر و یخداوند بس«ه گفت: کاند  بر پدرش محمد باقر دروغ بسته که چنان

ن را از او یرا فرض گرداند و علم آسمان و زمای  اطاعت از بنده هکتر از آن است  یگرام
  ٢».رده استکند. پس گفت: آن را از او منع نکمنع 

مرد  کیاو نزد اسحاق بن عمار نشسته بود و «ه کاند  بر ابو الحسن، علی دروغ بسته
تازه  ن و عبادتت راکرا تازه ات  توبه  ،یفالن یبر او وارد شد و به او گفت: ا یعیش
نمانده است. اسحاق گفت: با خودم گفتم:  یشتر از عمرت باقیماه ب کیه کچرا  ن؛ ک

ر کچون آنچه ف –ست یت به من نگریعه خبر دارد. با عصبانیچه عجب او از اجل ش
را دچار ات  خانواده  ... تو، ینک      یار مکاسحاق، چرا ان یو گفت: ا –ردم، او فھمید ک

  ٣».یشو یز میچ یمفلس و ب و به شدت  ینک یم یسردرگم

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ  لَۡغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ فرماید: یدر حالی که خدای حق م  ﴾َ� َ�ۡعلَُمَها
  .]٥٩[األنعام: 

 در که چنانرده است، کار کت انیب را از خود و از اھل بیز، به آن اقرار و علم غین جعفر
بزار و داود بن  ییحیر و یمن و ابوبص«ه گفت: کت شده یروا» ریسد«شیعه از ھای  کتاب

ه ک یاز گروھ نمک یت گفت: تعجب میه او با عصبانکم یبود ÷ر در مجلس ابوعبداللهیثک
داند. من  یب نمیجز خداوند متعال علم غھیچکس  م.یدان یب میپندارند ما علم غ یم
  ٤»در کدام خانه است؟ه او کدانم  یو نم خت، یزم را زدم و او از دست من گرینک

یکی از - ابوالخطاب«مانند آن در رجال کشی است که از وی سؤال شد که 
ای؟ جعفر گفت: اما اینکه  دانی و تو این را گفته گوید: تو علم غیب می می -شاگردانش

دانم، قسم به خدایی که معبود برحقی جز او نیست، علم  گوید که من علم غیب می می
من این را گفته باشم، خدا مردگانم را نبخشاید و در بازماندگانم  دانم. اگر غیب نمی

کشی  برکت قرار ندھد! باغی بین من و عبدالله بود که میان ھم تقسیم کردیم و قرعه
دانستم  کردیم. دشت و چشمه نصیب او شد و کوه نصیب من شد. اگر علم غیب می

                                                 
 .)٢٦١ص ١ج(األصول من الکافی، کتاب الحجة  -١
 . ٢٦٢،ص ١األصول من الکافی، ج -٢
 . ٣٤٨ر)، کربالء، صرجال الکشی (شرح حال اسحاق بن عما -٣
 . ٢٥٧، ص١الحجة من الکافی، ج -٤
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 ١».شد شد و کوه نصیب او می دشت و جلگه نصیب من می
ه گفت: به کرده کت یر از او روایه ابوبصک یبه طوراند  بر محمد بن باقر دروغ بسته

س را یو پ یشما قادرید مردگان را زنده و کور مادرزاد و جذام«گفتم:  ÷ابوجعفر
ابو محمد، پس  یشو ا کی، به اذن خدا. سپس به من گفت: نزدید؟ گفت: آرینکمداوا 

د و آسمان و ید، من خورشیشکت و چشمانم بر صور یشدم و او دست کیبه او نزد
و در  ین باشیه چنک یا دوست داریدم. آنگاه گفت: آیز را دین و منازل و ھمه چیزم

 یخواھم به حالت اول برگردم. پس دست یور؟ گفت: مکو مردم  ینا باشیامت بیروز ق
  ٢».د و من به حالت اول بازگشتمیشکبر چشمانم 

ھای  کتاب تمامھا  آن هکن است یااند  ائمه نسبت دادهه به ک ییھا از جمله دروغ
 ٣فھمند. یھا آن را م را دارند و با وجود اختالف زبان یآسمان
  ٤رند.یم یار خود میرند و حتی با اختیم یم یکدانند  یائمه م 

توانند به ھر کسی خبر دھند که چه چیزھایی به نفعش و  امامان اگر بخواھند می
 ٥ضررش مقدر شده است.چه چیزھایی به 

  ٦آوردند. یمھا  آن یشوند و اخبار را برا یائمه م یھا ه وارد خانهکمالئ
  ٧چ پیامبر مرسل ندارد.یی مقرب و ھ چ فرشتهیه ھکدارند  یائمه علم

  ٨ست.یده نیبر امام پوش یوان و جانداریچ پرنده و حیاز مردم و ھیک  ھیچ المک

 قائم: یظهور مهد
ی ظھور  درباره یات و اقوالیدھند، روا یت نسبت میه به اھل بک ییھا از جمله دروغ

ه ھرگز متولد نشده است. بر حسب پندار کاست  یرکقائم از اوالد حسن عس یمھد
کند و دشمنان اھل بیت را زنده و آنان را  شیعه، مھدی در آخر زمان ظھور می

                                                 
 . ٢٤٨رجال الکشی، ص -١
 . ٤٧٠، ص١الحجة من الکافی، ج -٢
 . ٢٢٧ھمان، ص -٣
 . ٢٥٨،ص ١ھمان، ج -٤
 . ٢٦٤ھمان، ص -٥
 . ٣٩٣ھمان، ص - ٦
 . ٤٠٢ھمان، ص -٧
 . ١٤٦حمیری، قرب االسناد، تھران، نینوی، ص -٨
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ه گفت: از کر آورده یاز سالم بن مستن -شیعیان محدث-، ینیلک که ھمچنانشد. ک یم
مان را به ھر ناصبی یا  ند،کقائم ظھور  یمھد یوقت«گفت:  یه مکدم یشن÷ ابوجعفر
ه یا مانند اھل ذمه از او جزیزند  یگردنش را م اورد،یمان نیند و اگر اک یعرضه م

  ١».راند یرون میرا از شھرھا به بیابان بھا  آن رد ویگ یم
ه کرده کاز جعفر نقل  یتیز رواین -مفّسر شیعه -یتنھا این نیست و بس، بلکه صاف

ه ک یارکل ین را به دلینوادگان قاتالن حس  ند،کقائم ظھور  یه مھدک یوقت«گفت: 
  ٢».شدک یردند، مکپدرانشان 

ند و ک یز، زنده میه پدرانشان را نکند بلک یت نمیفاکھا  آن تنھا به قتل نوادگان
 یه مھدک یوقت«ه گفت: ک ردهکت یبن باقر روا د به دروغ از جعفریمف که چنانشد؛ ک یم

صد نفر  جزند و دوباره پن یش را گردن میصد نفر از قرنجند پکو قائم آل محمد، ظھور 
  ٣».ندک یرار مکار را تکن یزند و تا شش بار ا یند و گردنشان را مک یگر را زنده مید

 د:یگو یم که چنانشد؛ ک یه و اصحابش را مید بن معاویزیه او کآورده  یاشیع
و  ÷ین بن علیگردد، حس یا باز میه به دنک یسکن یاول«گفت:  ÷ابوعبدالله

  ٤».شدک ین میرا به تاوان قتل حسھا  آن هکه و اصحابش است ید بن معاویزیاصحابش و 
رند، دلشان آرام یھا را نگ ن انتقامیشوند و تا آخر ینم یھا راض ن دروغین قوم به ایا
راء ید، حمیآ یه قائم ما مک یوقت«ه گفت: کاند  محمد بن باقر افترا زده گیرد. به   نمی

انه بخورد و انتقام دختر یشود تا حد تاز ی) زنده ملشهین عایام المؤمن یعنی(
ه ک یانه بخورد؟ گفت: به خاطر تھمتیرند. گفتند: چرا تازیفاطمه، را از او بگ ،جامبریپ

خدا حد او را برای قائم به تأخیر انداخته است؟  م زده است. گفتند: چرایبه مادر ابراھ
را به عنوان رحمت و مھدی قائم را به عنوان عذاب  ج گفت: ھمانا خداوند، پیامبر
  ٥».برای جھانیان فرستاده است

                                                 
 . ٢٢٧ص ،٨الروضة من الکافی، ج -١
 . ١٧٢، ص١تفسیر الصافی (سورۀ بقره)، ج -٢
 . ٣٦٤مفید ،اإلرشاد، ص -٣

ةَ ٱُ�مَّ َرَدۡدنَا لَُ�ُم ﴿ی  ذیل آیه  ٢٨٠، ص٢ تفسیر العیاشی، ج -٤ البرھان،  .]٦[اإلسراء:  ﴾َعلَۡيِهمۡ  ۡلَكرَّ
 .٩٥٩، ص ١ الصافی، ج   ؛ ٤٠٨، ص٢ج

 . ١٠٨، ص٢تفسیر الصافی (سورۀ انبیاء)، ج -٥
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را به امامان خود نسبت ھا  آن را آورده و یاد و باطلیھای ز تیروا که ھمچنان
  ه ابوجعفر باقر گفت:کم ینک یر مکرا ذھا  آن از یکی اند. داده
ه کرفت و پنج ھزار مالئ یه مکه به طرف مکدم یوفه دکگویی من قائم را در نجف «

ل از طرف چپ و مؤمنان جلوی او یائکیل از طرف راست و میبودند و جبرئ یھمراه و
ه با او ک یسکن یرد و اولک یم میھای مختلف تقس نیان را در سرزمیرکبودند و او لش

  ١».ل بودیجبرئ رد،کعت یب

 ز:یمسائل شگفت انگ
ه به دروغ از کن است یا اند، ت گفتهیی اھل ب     ه دربارهکزشتی  یھا از جمله دروغ

در حال نماز از آلت  یا ودی یاگر مذ«ه گفت: کاند  ردهکابوعبدالله جعفر بن باقر نقل 
وضو را نقض ؛ زیرا ینکو نمازت را قطع   یه غسل انجام بدھکست یالزم ن خارج شد،

 کیه بعد از وضو از تو خارج شد، مثل ک یزیی خلط است و ھر چ ند و به منزلهک ینم
  ٢».ستین یزیه چکر است یا مانند بواسیدام است 
 اند: ن دروغ بسته و گفتهین العابدی، زیبر پدرش، محمد باقر بن عل که چنان

شود از او سؤال شد؟ گفت:  یه از آلت خارج شود و بر ران جارک یی مذ درباره«
  ٣.»ییه ران را بشوکست یند و الزم نک ینماز را باطل نم
  ه گفت:کاند  ردهکت ید روایاز عمر بن ز

نار که از یدم و صفیز پوشیشدم و لباس تم کردم و پاکنه غسل یروز جمعه در مد
اما دچار   شد،ز، ارضا یدم و ارضا شدم و او نیش مالیھا م را به رانیھا من گذشت و ران

غسل  ز،یست و او نیدم، او گفت: وضو بر تو الزم نیل شدم و از ابوعبدالله پرسکمش
  ٤».خواھد ینم

 یھا فشکه کد یر را دی، حنان بن سده جعفرکن است یھا ا ن دروغیی ا از جمله
ه کفش ک یدان یا می؟ آیا دهیپوش یکفش مشکچرا «ده است، گفت: یپوش یکمش

ت شوم؟ گفت: باعث ضعف یست فدایچ یژگیدارد؟ گفتم: آن سه و یژگیمشکی سه و

                                                 
 . ٣٦٤. اإلرشاد، ص٣٦٥و  ٣٦٤، ص٢روضة الواعظین، ج -١
 . ٩٤، ص١. االستبصار، ج ٢١، ص١. تھذیب األحکام، ج ٣٩، ص٣الفروع من الکافی، ج -٢
 . ٤٠، ص٣الفروع من الکافی (کتاب الطھارة)، ج -٣
 . ١٩٨، ص١حر عاملی، وسائل الشیعة (کتاب الطھارة)، ج -٤
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ھای  انسان شود و لباس یجاد غم و غصه میو ا یآلت تناسل یچشم و سست یینایب
دارد. گفتم: آن سه ویژگی  یژگیه سه وک یفش زرد بپوشکد یبر است. تو باکمت

 ١».دیزدا یرا م م و غم و اندوهکرا مح یت و آلت تناسلیھا را تقو کدامند؟ گفت: چشم
 ست؟یچتناسلی آلت  یو سست یمکفش با محکی  د رابطهیه بگوکست ین یسک

ستن به ینگر«ه گفت: کاند  ردهکت یروا –امام ھفتم شیعه  –از ابوالحسن االول 
 ».شود یصورت زیبا باعث روشنی چشم م

از ن یشوند: زم یر نمیگر سیز از یکدیچھار چ«ه گفت: کاند  از پدرش جعفر آورده
  ٢».رکمؤنث از مذ  دن،یچشم از د  باران،

شود:  یم یز باعث نشاط و سرمستیده چ«ه گفت: کاند  ردهکت ین از او روایھمچن
  ٣».با و جماعیستن به زن زینگر  دن،ینوش  خوردن،

ز یستن مرد به زن لخت جایا نگریآ«ده شد: یه از او پرسکت شده ین روایھمچن
  ٤؟»ن وجود داردیفراتر از ا یلذت ایندارد. آ یالکاست؟ گفت: اش

ه فرج زنش را ببوسد، سؤال شد؟ گفت: ک یی مرد ن از ابوالحسن دربارهیھمچن
  ٥ندارد. یالکاش

ان یاز بھا  آن ن مسائل دارند و ھدفیچه ارتباطی با اھا  این ه امامانکم یدان ما نمی
ردن ک مکروانش را به محیپاینگونه  ینین، چه دیبوده است؟ عالوه بر ا این مطالب چه

انسان  یه حتککند  تشویق می و جماع و خرافات دنیو خوردن و نوشتناسلی آلت 
 شرم دارد چه برسد به امامان و معتمدان؟ھا  آن از گفتن یعاد

ستن به عورت غیر مسلمان مانند ینگر«ه گفت: کاند  ردهکت ین از جعفر روایھمچن
  ٦».ستن به عورت االغ استینگر

عورت دو «ه گفت: کت شده یاظم رواک یی عورت مسلمان از ابوالحسن موس درباره
شود و عورت جلو را با  یده میھا پوش توسط لگنعورت پشت  و پشت، نوع است: جلو 

                                                 
 .٩٩، ص١ابن بابویه قمی، الخصال، ج -١
 . ٢٢١،ص ١الخصال، ج -٢
 . ٤٤٣ھمان، ص -٣
 . ٢١٤، ص٢الفروع من الکافی، ھند، ج -٤
 . ٢١٤، ص٢الفروع من الکافی، ج -٥
 . ٥٠١، ص٦الفروع من الکافی، تھران، ج -٦
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  ١».دستت بپوشان
 –ابوجعفر  اند: و گفتهاند  را آورده یشتریل بیه فضاکبل اند، ردهکت نیفاکھا  این به

ش بند یمان داشته باشد بدون پیامت ایه به خدا و روز قک یسک«د: یگو یم –محمد باقر 
ی او  سپس برده .وارد حمام شدبدون پیش بند  یشود. پس گفت: روز وارد حمام نمی

نی اما خودت آن ک یه میش بند توصیت باد! تو ما را به بستن پیگفت: پدر و مادرم فدا
 .٢»پوشاند؟ یه نور، عورت را مک یدان یا می؟ گفت: آیانداز یرا م

که گفت: در مدینه وارد حمامی شدم، اند  ھمچنین از عبیدالله دابقی روایت کرده
دیدم که پیرمردی که سرپرست حمام بود، آنجا حضور داشت. گفتم: ای شیخ! این 

. گفتم: او -†-حمام مال کیست؟ گفت: مال ابوجعفر، محمد بن علی بن حسین
شد و شروع به  کرد؟ گفت: وارد می    چکار می شد؟ گفت: بله. گفتم: وارد این حمام می

داد. سپس به طرف یکی  مالید و آن را نشان نمی کرد. آلت خود را می شستن خود می
مالیدم.  زد. من ھم سایر بدنش را می   گرفت و مرا صدا می از نشمینگاھش قرار می

ز! چون نور گفت: نه ھرگ ام. روزی به او گفتم: چیزی که دوست نداشتی ببینم، دیده
 ٣».آن را پوشانده است

 ب:یب و غریعج یزهایچ
ه از محمد باقر نقل کن است یھای شگفت انگیز ا ب و دروغیاز جمله مسائل عج

 یند، زنش بر وکا خواھرش زنا یا دخترش ی ه با مادرزنشک یمرد«گفت:  هکاند  ردهک
  ٤».شود یحرام نم

زنا  یز وینکا یبا زن پدرش  یشخصاگر «ه گفت: کاند  ردهکت ین از او روایھمچن
ز، بر صاحبش حرام یز نینکشود و آن  یشوھرش حرام نم یآن زن برا  ند،ک

  ٥».شود ینم
 ادند.یار زین روایات، بسیامثال ا

                                                 
 ھمان. -١
 .٥٠٣، ٥٠٢ص  ٦ھمان، ج -٢
 . ٥٠٣ھمان، ص -٣
 . ٤١٦ص ٥الفروع من الکافی، ج -٤
 . ٤١٩ھمان، ص -٥
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نماز جنازه بدون وضو «گویند:  ه میکن است یب ایار زشت و عجیاز دیگر مسائل بس
ی  ه دربارهک یسکه او در جواب کاند  بر جعفر دروغ بسته که ھمچنانز است یجا ز،ین

 ١».رد؟ در جواب گفت: درست استکنماز خواندن بدون وضو بر جنازه سؤال 
ن نماز اجماع دارند، و از یما بر عدم طھارت در ا یسد: علماینو یی آن م هیدر حاش

وضو و حائض و  بی یه براکست بلیه طھارت شرط آن نکرده کنقل » رةکالتذ«کتاب 
ز، موجود باشد. ین کحتی اگر آب و خا  ز است تا بر جنازه نماز بخوانندیُجُنب جا

  ٢ما بر آن اجماع دارند. یعلما
تواند بر جنازه نماز  یزن حائض م«ه گفت: کاند  ردهکمحمد باقر نقل بن از جعفر 

 ».بخواند
ما «ه از ابوجعفر محمد باقر و پسرش جعفر سؤال شد: کدارند  ن اظھار مییھمچن

ا بعد یز، به آن خورده است،آین کخته و شھوت خویآن ر یه شراب روکم یخر یملباسی 
 یالکاش  ،یم؟ گفتند: آریه قبل از شستن با آن نماز بخوانکز است یاز ستردن آن جا

ردنش و نماز کدن و لمس یرده نه پوشکندارد؛ زیرا خداوند فقط خوردن آن را حرام 
  ٣».خواندن با آن

ز یوضو جا یدن آب چاه برایشکو  کخو یطناب از موردن کن درست یھمچن
 یه با موک یی طناب از ابوعبدالله درباره«ه گفت: کاز زراره نقل شده  که ھمچناناست؛ 

ه با کز است یا جایدم که آیپرس  شود، ده مییشکدرست شده و با آن از چاه آب  کخو
 ٤».ندارد یالکگفت: اش آن وضو گرفت؟

ی  درباره ÷از امیرالمؤمنین، علی«که گوید: اند  کردهھمچنین از جعفر روایت 
دیگی که پخته شده و موشی در آن است، سؤال شد، در جواب گفت: شوربایش ریخته 

  ٥».شود شود و گوشت، شسته و سپس خورده می می

                                                 
 . ١٧٠، ص١. من ال یحضره الفقیه، ج١٧٨،ص ٢ھمان، ج -١
 (حاشیه) . ١٧٨الفروع من الکافی، ص -٢
 .١٧٠، ص١من ال یحضره الفقیه، ج -٣
 .٤٠٩،ص ١تھذیب األحکام، ج -٤
 .٧، ص٣الفروع من الکافی، ج -٥



 ٢٣٣   اند هایی که به اهل بیت نسبت داده و دروغباب سوم: شیعه 

در روغن  یاز او سؤال شد: اگر موش یا سگ«ه کت شده یاز جعفر روا که ھمچنان
[آن روغن حالل است؟] گفت: خوردن آن روغن  آورده شود،رون یفتد و زنده بیب

  ١».ندارد یالکاش
از خوردن گوشت  ج رسول الله اند: و گفتهاند  ردهک یریگ گر سختیاز طرف د

  ٢رده است.ک یحیوان نر ھنگام شھوتش، نھ
ن حیوان نر ھنگام ذبح در یه اکداند  ینم یسکه کطاق است چرا یف ما الیلکن تیا

 ر؟یا خیحال شھوت بوده است 
گیری در میان شیعیان وجود دارد.  گیری بیشتر از سخت گرفتن و آسان البته سھل

از او سؤال شد: اگر موش یا گربه یا مرغ «ه کاند  ردهکه از جعفر بن باقر نقل ک یبه طور
که رنگ و طعم آب ست؟ گفت: مادام یمش چکفتد، حیب ییا پرنده یا سگ در چاھ

 ٣».است یافکرده باشد، ریختن پنج دلو کر نییتغ
ی چاھی که کیسه نجاستی خشک یا تر درون آن بیفتد، سؤال  ھمچنین از جعفر درباره

 ٤».شد که حکمش چیست؟ گفت: در صورتی که آب زیاد در چاه باشد، اشکالی ندارد
ه آیا کی پوست مردار از او سؤال شد  درباره«که اند  ردهکنقل  ÷از صادق

را در آن قرار دھند  یزیه چکندارد  یالکتوانند در آن آب و روغن بریزند؟ گفت: اش می
  ٥».ا از آن بنوشندیرند یو با آن وضو بگ

بیفتد و ای  که اگر در مسیر آبی، موش یا کرم یا پشه خاکی مردهاند  ھمچنین گفته
گرفتن با آن جایز نیست، و اگر متالشی نشود، متالشی شود، نوشیدن آن و وضو 

نوشیدن آن و وضو گرفتن با آن اشکالی ندارد، و مردار در صورتی که تازه مرده باشد، 
 ٦شود. ھمچنین است کوزه و مشک و دیگر ظروف آب. دور انداخته می

مربوط  یکیاگر دو ناودان موجود باشد، «ه گفت: کاند  ردهکت یاز جعفر بن باقر روا
  نند،کشوند سپس به تو اصابت  یمربوط به ادرار باشد و آن دو قاط یگریه آب و دب

                                                 
 . ١٦١، ص٢ھمان، ج -١
 . ٢٦٠، ص٦ھمان، ج -٢
 . ٥، ص٣ھمان، ج -٣
 .٤٢، ص١.االستبصار، ج٤١٦، ص١تھذیب األحکام، ج -٤
 . ١١، ١ابن بابویه قمی، من الیحضره الفقیه، ج -٥
 .١٤، ص١ھمان، ج -٦
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 ١».ندارد یالکاش
در ظرفی که «که یکی از شیعیان به او گفت: اند  ھمان طور که از جعفر روایت کرده

کنم، در این ظرف آب  ادرار در آن ریخته شده و غسل جنابت در آن انجام گرفته، غسل می
 ٢».روی زمین بریزد، وجود دارد. حکمش چیست؟ گفت: اشکالی ندارد به مقداری که

شد و لقمه  ییوارد دستشو ÷ابوجعفر باقر«ه کرده کت یتاب خود رواکدر  یقم
که اش  مدفوع افتاده است. آن را برداشت و شست و به برده یه بر روکد یرا د ینان

رون آمد به برده یه بک یوقتم. یرون بیایھمراھش بود، داد و گفت: آن را نگه دار تا ب
آن لقمه در  ، گفت:ج پسر رسول الله یآن را خوردم ا :گفت  جاست؟کگفت: لقمه 

د یآ یه من خوشم نمک، چرا  یه تو آزادکاست. برو  یرد، بھشتیه قرار گکھرکس  مکش
  ٣».است، خادم من باشد یه بھشتک یسک

نان  یثافت روکه سند مغفرت را در برابر خوردن کن قوم بود یھای ا دروغھا  این
 بخشند. یم

 آور: آور و گریه چیزهای خنده
ه کاند  رهکت یه از جعفر رواکن است یآور شیعیان، ا هیدار و گر ھای خنده از دروغ

ه بخورد. ابوطالب او را به کر نداشت یمتولد شد چند روز ش ج پیامبر یوقت«گفت: 
ر یق شین طریاز ا یقرار داد. چند روزھا  آن ر را دریخود بست و خداوند ش یھا پستان

  ٤».ه سپردیمه سعدیه ابو طالب او را به حلکد تا وقتی ینوش
 ج امبریپ  خورد، یر نمیش یگریچ زن دین از فاطمه و ھیحس«گویند:  ھمچنین می

  ٥»د.یکم آن را می ا سه روزیآمد و انگشت ابھام خود را در دھانش قرار داد و او دو 
سازند،آن ھم  ھا را می ھا و اسطوره ھا و قصه ن داستانین قوم چگونه ایه اکد یبنگر
ابند، و چون یآن ن یبرا یلینند حتی اگر دلکد یه بخواھند او را تمجک یسک یتنھا برا

                                                 
 .٤٢،ص ١؛ تھذیب، ج١٣و  ١٢، ص٣الفروع من الکافی، ج -١
 . ١٤، ص٣الفروع من الکافی، ج -٢
 . ٢٧، ص١من ال یحضره الفقیه (باب احکام التخلی)، ج -٣
 .٤٥٨، ص١تھران، جاألصول من الکافی (کتاب الحجة)،  -٤
 .٤٦٥، ص١ھمان، ج -٥
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ن یشود. پس چه وقت ا یآن آشکار م یفسادش روشن و زشت  بافند، یبه خوبی آن را نم
 آیند؟ فھمند و به خود می قوم می

به رسول «ه گفت: کاند  ردهکن نقل ین العابدیھا را از باقر بن ز    ن دروغیمانند ا
گر ی، با دینک   یاد رفت و آمد میو با او ز یبوس یگفته شد: تو فاطمه را م جالله

  ؟ینک       یار را نمکن یدخترانت ا
خوردم و آب آن بھشت به من داد و من آن را  یھا بیاز س یبیل سیفرمود: جبرئ

ردم و او به فاطمه آبستن شد، پس من ک یکیجه نزدیسپس با خدر شد یدر پشتم متغ
  ١».نمک یبھشت را از او احساس م یبو

و  سیی عل باشد. درباره یز، مثل وین ید علیاست ناچار بااینگونه  فاطمه یوقت
 ینیس کیه کتابش آورده کدر ٢فتال اند. ردهکمشابه آن خلق ای  قصه یوالدت و

ابوطالب آوردند و ابوطالب از انار خورد و شاد و  یمثل خرما و انار برا یی بھشت    وهیم
ر شد با فاطمه، یخوشحال به خانه برگشت. وقتی آن را خورد و آب آن در پشتش متغ

عفر نسبت ن به دروغ به جیھمچن ٣حامله شد. یبه علاو رد و ک یکیدختر اسد، نزد
  که از او سؤال شد:اند  داده
 جنماند؟ گفت: چون خداوند حضرت محمد یباق ج رسول الله یچرا فرزندی برا«
 یفرزند ج رده است. اگر رسول اللهکخلق  یرا وص ÷یخلق و عل یرا نب

 یتین، علی اولویت داشت و دیگر وصیر المؤمنیفرزندش برای خالفت بر ام داشت، 
  ٤».شد ینم نیر المؤمنیام یبرا

لیاقتشان است که به  اند، مادام که شیعیان به افترا بستن و دروغ گفتن شروع کرده
ای  حلقه«ه گویا آن حضرت فرمودند: کاند  دروغ بسته ج اوجش برسند. به رسول الله

                                                 
 .١٨٣، ص١علل الشرائع، ج -١
گوید: او حافظ و واعظ و صاحب  اش می محمد بن حسن بن علی، فتال نیشابوری. قمی درباره -٢

ی ششم و از اساتید ابن شھر آشوب بوده  بوده است. از علمای سده» روضة الواعظین«کتاب 
 است. (الکنی و األلقاب).

گوید: او متکلم گران قدر و فقیه و عالم و زاھد بوده است که ابوالمحاسن عبدالرزاق  حلی می
 ).۵۰۸  ،۲۹۵ص  رئیس نیشابور او را کشت. (رجال، الحلی،

 .٨٧، ص١فتال، روضة الواعظین، قم (ایران)، ج -٣
 .١٣١،ص ١علل الشرائع، نجف، ج -٤
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، یزن یه ھرگاه حلقه را بر صفحه مکاست  ییی طال اقوت قرمز با صفحهیدر بھشت از 
  ١».شود یبلند م یا علیندای 
 یوقت ٢ماند.   یا جاودان میدر دن یر ابن ملجم نبود علیاگر شمش گفته است: یگرید

ن یاز ا یبینص یان ویعینند، پس الزم است شک ین مقام واالیی مبالغه میچن یبرا
خداوند «گفت:  یه او به علکاند  و شرف داشته باشند. به رسول الله دروغ بسته یبزرگ

  ٣».دیرا به من بخشھا  آن ان تو را بر دوش من انداخت سپسیعیگناھان ش
از جمله افتراھای دروغ آمیز شیعه بر اھل بیت این است که به ابوعبدالله دروغ 

زمین بر روی چه چیزی است؟ فرمود: «ی زمین از وی سؤال شد:  که دربارهاند  بسته
روی آب. گفتم: آب بر بر روی ماھی. گفتم: ماھی بر روی چه چیزی است؟ گفت: بر 

بر روی صخره. گفتم: صخره بر روی چیست؟ گفت: بر  روی چه چیزی است؟ گفت:
روی گاو. گفتم: گاو بر روی چیست؟ گفت: بر روی خاک. گفتم: خاک بر روی 

 ٤».شوند چیست؟ گفت: آن موقع علما سردرگم می
ن یبه ز ن ملقبیبن حس یه به علکن است یھای خنده دار شیعه ا از جمله دروغ

ه دوازده کل یدارد به نام خرقائای  خداوند فرشته«ه او گفت: کاند  ن نسبت دادهیالعابد
  ٥».ھایش پانصد سال است از بالھریک  انیی م ھزار بال دارد و فاصله

تاب، دو ک کیم یم، ادامه بدھیبخواھ م زیرا اگریرسان     ین بحث را به اتمام میما ا
و بر آن اند  ند؛ زیرا این قوم با دروغ سرشته شدهک یت نمیفاکتاب کحتی چند  تاب وک

 برند. یار مکبه  یانکو مھرجا  و آن را دراند  افزوده
 د، او در جواب گفت: یھا پرس ی مسخ شده از ابوالحسن درباره یه قمیابن بابو

ار بوده است و خرس کار و لواط کل مسخ شده است؛ زیرا او در اصل پادشاه زنایف«
زن  کیبوده و خرگوش مسخ شده، چون  غیرت بیوث و یمرد د کیمسخ شده، چون 

رده است و خفاش کض و جنابت غسل نیرده و از حکانت یه به شوھرش خکاست 
ده است و زھره مسخ شده، چون یمردم را دزد یه خرماکاست  یسکمسخ شده، چون 

                                                 
 .١١١، ص١روضة الواعظین، ج -١
 .١١٢، ص١٩٦٠بیروت ، أصل الشیعة وأصولھا، -٢
 .٤٤٢، ص٢البرھان، قم (ایران)، ج -٣
 .٥٩، ص٢تفسیر قمی، ج -٤
 .٣٢٧، ص٢البرھان، ج - ٥
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ل یاسرائ یاز بن ی، گروھکمون و خویاما م ه با ھاروت و ماروت فتنه کرد.کاست  یزن
 یاز بن یچون گروھ اند؛ ردند. سوسمار و ملخ مسخ شدهکه در روز شنبه گناه کبودند 

ن است. زنبور مسخ شده؛ یمرد سخن چ کیعقرب مسخ شده؛ چون  ل ھستند.یاسرائ
  ١».دزدید یه گوشت را از ترازو مکاست  یچون قصاب

دروغگو به ھای  انسان نیی شیعه، از دست ا ت ائمهیاکه و شین بحث را با گالیا
ان را در اطرافشان ین دروغگویت چند نفر امثال ایاز اھل بھریک  بریم. البته یان میپا

 رده است.کبه ذھنشان خطور نھیچگاه  هکزنند  یم ییو چنان افتراھااند  داشته
 ی ائمه از ایشان است. هیت و گالیاکشیعه مملو از شھای  کتاب

 ه گفت:کرده کت یاز ابن سنان روا یشکاز جمله 
ه بر ما دروغ کھستند  یانیم و دروغگویت صادق ھستیما اھل ب«ابوعبدالله گفت: 

سپس تک  –شود  یما به خاطر دروغ آنان نزد مردم ساقط م یبندند و صدق و راست یم
لمه بر او یه مسکن مردم بود یتر صادق ج رسول الله -شمارد یان را بر میتک دروغگو

ه عبدالله بن سبأ کن مردم بود یتر صادق ج امبرین بعد از پیر المؤمنیدروغ بست و ام
گرفتار مختار شد.  ،ین بن علیلعنت خدا بر او بادـ و ابوعبدالله حس –بر او دروغ بست 

ن دروغ بستند یبن حس یه بر علکند ک یر مکو بنان را ذ یسپس ابوعبدالله، حارث شام
و حمزه  یو ابوالخطاب و معمر و بشار اشعر یع و سرید و بزیبن سعره یو سپس مغ

ھا  آن د: لعنت خدا بریگو یند و مک یر مکرا ذ –اصحابش  یعنی – یو صائب نھد یدیزی
م. خدا ما را از یستیبندند، در امان ن از دست این دروغگویانی که بر ما دروغ می باد؛ ما

  ٢».بچشاندھا  آن ش جھنم را بهان در امان بدارد و آتیدست این دروغگو
ن یبن حس یبنان بر عل«د: یگو یرده و مکرا ای  هین گالیز، چنیی او ابوالحسن ن نوه

بن جعفر  ید بر علیره بن سعیدروغ بست. پس خداوند آتش جھنم را به او چشاند و مغ
بن حسن  یر بر علیدروغ بست و خداوند آتش جھنم را به او چشاند و محمد بن بش

دروغ بست پس خداوند آتش جھنم را به او چشاند و ÷ الرضا یبن موس یعل
ه بر ک یسکابوالخطاب بر ابوعبدالله دروغ بست و خداوند عذاب جھنم را به او چشاند. 

                                                 
 .٤٨٦و  ٤٨٥علل الشرائع، ص  -١
 .٢٥٨و  ٢٥٧رجال الکشی (شرح حال ابی الخطاب)، ص -٢
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  ١».بست، محمد بن فرات بود من دروغ می
عه را یان شیدروغگو د،یایه قائم ما بک یوقت«ل جعفر بن باقر گفت: ین دلیبه ھم

  ٢».شدک یم
جز ھیچکس  کنیم و ما شب می«ه جعفر گفته است: کن سخنی است ین بھتریا

  ٣».افرادی که ادعای محبت ما را دارند، دشمن سرسخت ما نیستند
ند. یگو یم ی آنان ه ائمهکاست  یزین چیو ااند  عه گفتهیه شکبود  یزیآن چ

 ان حفظ کند!یخداوند ما را از دروغ و دروغگو

                                                 
 . ٢٥٦ھمان، ص -١
 . ٢٥٢رجال الکشی، ص -٢
 . ٢٥٩ھمان، ص -٣



 
 
 

 :باب چهارم
  تیها به اهل ب عه و اهانت آنیش

 ن امر با نصوصینبوده است و اھا  آن عیت و مطیدوستدار اھل بھیچگاه  عهیش
 اند، ه به وجود آمدهکاز ھمان روز اول ھا  آن عه ثابت شده است.یخود شھای  کتاب

و مخالفت با آن و ضربه زدن به مسلمانان  یح اسالمید صحیردن عقاکجز فاسد  یھدف
و  کعت پایبه حامل شرھا  آن نداشتند و در رأس اسالمان ینیشیو اھانت به بزرگان و پ

ش کت پاینان راشدش و اھل بیو شاگردانش و جانش ین امت بزرگ و اصحاب ویامام ا
 تھمت زدند.

ن است یت نامگذاری کردیم، ھمیعه و اھل بیتاب را به اسم شکن یه ما اکنیدلیل ا
کنند که اھل  دانند. ادعا می خود را نھاالن کاشته شده توسط اھل بیت میھا  آن هک
 ن،یردند و عالوه بر اکدشان را ثابت یت قواعد مذھبشان را بنا نھادند و اصول عقایب

این شیعیان چنان  ردند. وکت یبه وجود آورده و تربعه را یه شکبودند  یسانکھا  آن
 نداشته است.ھا  آن باای  ن رابطهیچنھیچکس  هکبا اھل بیت دارند ای  رابطه

و اطاعت ھا  آن ی م و رابطهیل سخن گفتیبه تفصھا  آن ی ادعاھا و پندارھای درباره
ن باب و باب یا م. اما دریح دادین توضیشیت در ابواب پینسبت به اھل ب راشان  و حّب 
م. یش روی خواننده بگذاریگر از عقاید شیعه را پیی د جنبه کیه کم یخواھ یآخر، م

ه کبلاند  ردهکت نیفاکھا  آن ت و دروغ و افترا بریبا اھل ب یچیاین قوم به مخالفت و سرپ
ر یو غ یار نه اھانت مخفکح و آشیاھانت صر اند. ردهکغلو  ییتا حد اھانت و بدگو

 یجز دشنام و فحش به خلفا یزیت چیمنظورشان از حّب اھل بھا  آن یی. گویظاھر
نه یافتند، آنچه در سیار فراغت کن یه از اک یست و ھنگامیو یارانش ن ج رسول الله

حّب ھا  آن ه ھدفکزند چرا یر یرون میبھا  آن ت و به نامیدارند به اسم حّب اھل ب
ان یو تردید در م کجاد شیاھا  نآ ه تنھا ھدفکست بلیھا ن یھا و بغض بعض یبعض

ان اسالم و امت یک یو نابودھا  آن انینه در میکختن بغض و یمسلمانان و برانگ
است؟ و آیا  جایز یت علیو اھل ب ج امبریت پیگرنه آیا اھانت به اھل باست. و یاسالم

 درست است؟  سیو خود عل ج اھانت به خود رسول الله



 شیعه و اهل بیت     ٢٤٠

  اء:یاألنبعه نسبت به خاتم یگستاخی ش
 یسکاو را بر تمام مخلوقاتش برتری داده و  الله متعاله ک، پیامبر صادق خداوند یآر

دار است و پرچم حمد یامت پایتا روز ق ایشان یه رسالتش بر دو عالم ادامه دارد و رھبرک
 ر پرچم او ھستند. یدگان در زیر برگزیش را در دستش دارد و حضرت آدم و سایو ستا
رده و کن یا و رسوالن است، توھیه افضل انبکم الشأن یامبر عظین پیبه ا نانیا ، یآر
 اند: گفتهاش  نداشته است؛ از جمله دربارهھیچگاه  هکاند  نسبت داده یرا به و یصفات

 رده و گفته است:کسه یامبر را با خود مقایپ یعل
 یبر و صاحب عصا ھستم و تمامکی بھشت و جھنم و فاروق ا نندهکم یمن تقس

نند و من ک یز، اقرار میمن ن یردند براکمحمد اقرار  یه و رسوالن به آنچه براکمالئ
دارم. رسول الله فرا خوانده شد و سپس خود را پوشاند  یت الھیمأمور کیز، مثل او ین

 زیه حرف بزند و از من نکخواستند فرا خوانده شدم و خود را پوشاندم. از او  ز،یو من ن
ات و یو به من خصوص –م یھست یمساوھردو اینجا  تا –بزنم ه حرف کخواستند 

ات و یقبل از من داده نشده است؛ من آرزوھا و نھیچکس  ه بهکداده شده  ییھا یژگیو
چ یشی نگرفته است و ھین راه بر من پیدر ا یسکدانم و  یرا م یھا و مسائل مخف نسب

  ١ماند. ینم یز از من مخفیچ
نیز، ھا  یژگیصفات و و یاست و بعض یصفات مثل عل یدر بعض ج پس رسول الله

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿ ه او بشر است:کبرای او حاصل نشده است؛ چرا  نَا
َ
� ٓ َما  ﴾إِ�َّ

َ ٱإِنَّ ﴿ و .]١١٠[الکهف:  اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ رَۡحاِم� ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيَث ٱَو�َُ�ّ
َ
َوَما  ۡ�
�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 

َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َ ٱتَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ َعلِيٌم  �َّ

 ۢ َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ و ]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤َخبُِ� �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لَۡغۡيَب ٱ ۡ� ُ  .]٦٥[النمل:  ﴾�َّ

...؟ ـ پناه بر  هکد یه او باالتر از بشر است و شاکباالتر از پیامبر است چرا  یعل ماا
 د:یگو یم یکه علاند  گفته خدا ـ
ن یاو ھستم و من اول و آخر و ظاھر و باطن و وارث زم یمن صورت خداوند و پھلو«

  ٢».و راه خدا ھستم
و او را در اند  ردهکجسارت  ج امبریست؛ چون آنان بر شأن پید نین امر از شیعه بعیا

                                                 
 .١٩٧و  ١٩٦(الحجة)، صاألصول من الکافی  -١
 .١٨٤رجال الکشی، ص -٢



 ٢٤١   ها به اهل بیت باب چهارم: شیعه و اهانت آن

از  یکه نوادگان و ١میا ن باب آوردهیی را در ایھا تیما روا اند. ر علی کوچک کردهببرا
اینجا  در ایم، اوردهیه پیش از این نکرا  ییھا تیو روااند  ن امر اعالم برائت نمودهیا
باالتر بودن ه بر کاند  ی را آوردهیھا     تیرشان روایدر تفس یزیو حو یاشیم. عیآور یم

َ�ٰفُِظواْ ﴿ اند: ه آوردهین آیل ایه در ذکند ک یداللت م ج امبریاز جایگاه پ یگاه علیجا
لََ�ٰتِ ٱَ�َ  ِ ٱوَ  لصَّ لَٰوة ِ َ�ٰنِتِ�َ  لۡوُۡسَطيٰ ٱ لصَّ َّ�ِ ْ مراد از صلوات،  .]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨َوقُوُموا

ر یام یمراد از نماز وسط ن است وین و فاطمه و حسن و حسیرالمؤمنیرسول الله و ام
  ٢ن است.یالمؤمن

 ن وجود دارد؟یدگان و رسول ثقلین نسبت به سرور آفریباالتر از ا ینیا توھیآ
فقط  ج پیامبر تر است که گفته: حیتر و قب عیرده، شنکاز صدوق نقل  یزیآنچه حو

امر شده  یبه و بر مردم فرستاده شده است و اگر آنچه یت علیرساندن وال یبرا
 -پناه بر خدا  –شد.  ی اعمالش ضایع می ھوده بود و ھمهیرساند، کارش ب ینم بود 

ه آن حضرت کرده کاز رسول الله نقل  »یمالاأل«ه صدوق در کنص عبارت این است 
ت تو را یام؛ یعنی، وال اگر من به آنچه به آن امر شده: «گفت یبه عل

  ٣».بودھوده یرسالتم باطل و ب رساندم،  نمی
 –بلند شده  یی عل فقط به وسیله ج ر پیامبرکه ذک یدر حال ن نباشد، یچرا چن

ند ـ و بار کن قوم مؤاخذه نیا یھا ییفرگوکامیدواریم خداوند، ما را به خاطر بیان 
از ابن شھر آشوب  یبحران که ھمچنانبرنداشته است؛  یی عل گناھش را جز به واسطه

جنگ با  ینی، سنگیعنید: یگو یم .]٢[الشرح:  ﴾٢َعنَك وِۡزَركَ  َوَوَضۡعَنا﴿ ی: هیل آیدر ذ
  ٤طالب از دوش تو برداشتیم. یبن اب یی عل به وسیلهرا ل یفار و اھل تأوک

 یبعل كركذ كرفعنا لو«خوانده است: اینگونه  ه راین آیامبر ایه پکنقل شده  یاز برس

  ٥و ابن مسعود آن را آورده ولی عثمان آن را برداشته است. »كصهر

از خداوند درخواست  یی احترام حضرت عل به وسیله ج امبریل پین دلیبه ھم

                                                 
 ».چه کسی برتر است؟ علی یا پیامبر؟«در باب دوم تحت عنوان  -١
 .٢٣٨، ص١. نور الثقلین، قم ،ج١٢٨، ص١تفسیر العیاشی، تھران، ج -٢
 .٦٥٤، ص١تفسیر نور الثقلین، ج -٣
 .٤٧٥، ص٤البرھان فی تفسیر القرآن، ج -٤
 ھمان. -٥



 شیعه و اهل بیت     ٢٤٢

تابش کدر  ید رضیاز س یبحران که ھمچنانطلبید.  رد و او را به فریاد میک یم
 فت: ه گکرده کاز ابن مسعود نقل » العترة الطاھرة يالمناقب الفاخرة ف«

وع و سجود است و که در حال رکدم یرون رفتم، دیب ج به طرف رسول الله«
ن یبه ا». یاران امتم را ببخشاکگناھ ،یعلات  د: خداوندا، به خاطر احترام بندهیگو یم
ن یو زمھا  آسمان ج امبریاز نور پ اند: و بر غلو خود افزوده و گفتهاند  ردهکتفا نکز، این

خلق  یآن از نور عل یرسکن است اما عرش و یو زمھا  آسمان خلق شده و او برتر از
  ١است. یرسکار بزرگتر از عرش و یبس یشده و عل

امبر برتر و واالتر یه از پکبود  یدگاه شیعه است و آن ھم علیاز د ج امبرین پیا
 یرده و از تمامکمبالغه  یی عل امبر، به عمد دربارهیی پ پایین آوردن درجه یاست. برا

و  یعل رد، کبه آسمان عروج  ج امبریپ یوقت اند: تا جایی که گفتهاند  حدود تجاوز کرده
 ن ازیرد و به سمت زمکسالم ھا  آن دند پس بریرس یه قبل از وکد یفرزندانش را د

  ٢جدا شد.ھا  آن
به آسمان عروج «ه رسول الله فرمود: کت شده یروااش  ین از صدوق در امالیھمچن

ا یمان کی دو  ان من و او به اندازهیه مکای  به گونه  شدم، کیپروردگارم نزدردم و به ک
 ؟یشتر دوست داریرا ب یسکان مخلوقاتم چه یمحمد، از م ی. فرمود: ا متر فاصله بودک

 یه علکدم ی، د ستمی. گفت: بنگر ای محمد. به طرف چپم نگریگفتم: پرودرگارا، عل
  ٣».طالب است یبن اب

سؤال شد: پروردگارت با چه  ج امبریه از پک ین وقتیه فراتر از اکبل ستین نیتنھا ا
ه ک ییتا جا  طالب، یبن اب یرد؟ فرمود: با زبان علکدر شب معراج با تو صحبت  یزبان

  ٤؟یا با علی ینک یگفتم: تو با من صحبت م
حضور دارد؛ در آسمان قبل از اوست و نزد  ج امبری، قبل از پییدر ھر جا یعل

دھد و با     یامبر را مخاطب قرار میپ یقبل از اوست و خداوند با زبان و پروردگار نیز،
 یافضل است و توسط عل ج امبرید و او از لحاظ خلقت بر پیگو یاو سخن م یصدا

                                                 
 . ٢٢٦، ص٤ھمان، ج -١
 . ٤٠٤، ص٢تفسیر البرھان (به نقل از برسی)، ج -٢
 . ٤٠٤، ص٢تفسیر البرھان، ج -٣
 . ١٠٦، ص١کشف الغمة، ج -٤
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 یوشود و به قدرت     یپیامبر اجابت م یدعا یشود و به احترام و یگناھانش زدوده م
معاصر  یعیش کیند. ک یم ینش را قویند و قدرت و دک یخود و روحش را محافظت م

 ھمین را اظھار داشته و گفته است:
  ١».شد ین بنا استوار نمینبود، ا یی عل ن را بنا نھاد و استوار کرد و اگر ضربهید«
ر امامشان، یی شمش     ماند و به وسیله یعه، اسالم برجایگفته است: توسط ش یگرید

  ٢ھایش محکم و ثابت شد. گذاری شد و پایه اسالم پایه
ن داستان باطل و یرده و اک یاھانت بزرگ ج به رسول الله یز، قمینھا  این قبل از

 د:یگو یرا ساخته و م یجعل
جرأت نداشت به او  یسکه نزد ابوطالب بود ک یه بود و تا زمانکدر م ج رسول الله«

حمله  یلوخ به وکھا با سنگ و       رفت، بچه یرون میه بک یشود و ھنگام کینزد
ار کر زشت و اھانت آشین تعبیبه ا -برد  یرا نزد علھا  آن تیاکامبر شیردند؛ پس پک یم

گفت: پدر و  –رد و رھبر شجاعان بود که ناحق را باطل ک یامبرید پینکتوجه  ج امبریبه پ
م. پس رسول یآ یز، با تو میمن ن یرون رفتیخدا، ھر وقت بت باد ای رسول یمادرم فدا

حمله کردند  ج امبریھا طبق معمول به پ ھمراھش بود و بچه یرون رفت و علیالله ب
  ٣».شان ُخرد شدیھا و گوش ینیاز ترس، صورت و بھا  آن حمله برد وھا  آن به یسپس عل

  ٤در غار محافظت کرد. ج امبریه از پکبود  یگویند: عل می
او و دوست  یدعوت مردم به سو یتنھا برا ج امبریز است و پیھمه چ یپس عل

ن یر اکا، از ذیخدا –ست. ین یزیچ یداشتن او آمده است و خودش در مقابل عل
گران یو د یه قمیابن بابو که ھمچنان –م یطلب یھا از تو آمرزش م ییگو ھودهیھا و ب اھانت

ست بار به آسمان بلند کرده شد و یصد و ب ج امبریپ«ه گفت: کاند  ردهکت یاز جعفر روا
کرد و بیشتر از سایر  می یوح ج امبریبه پ یت علیی وال در ھر بار خداوند درباره

  ٥».کرد سفارش می ج فرایض به پیامبر

                                                 
 . ٦٨محمد حسین آل کاشف الغطاء، أصل الشیعة وأصولھا، چاپ نھم، ص -١
 .١٢٣، ص١محسن امین، أعیان الشیعة، ج -٢
 .١١٤، ص١تفسیر قمی، ج -٣
 .٢١٩، ص٢نور الثقلین، ج -٤
 .٢٢مقدمة تفسیر البرھان، ص -٥
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ای محمد! پروردگارت به «آمد و گفت:  ج که جبرئیل نزد پیامبراند  ھمچنین گفته
فرماید: نماز را فرض کردم و آن را از دوش بیمار انداختم، و روزه      کند و می یتو سالم م

را فرض کردم و آن را از دوش بیمار و مسافر انداختم، و حج را فرض کردم و آن را از 
دوش فقیر و ندار انداختم، و زکات را فرض کردم و آن را از دوش کسی که مالش به 

حب و دوست داشتن علی را فرض کردم و در آن حد نصاب نرسیده، انداختم، و 
 ١».قرار ندادمھیچکس  رخصتی برای

طالب حجت من  یبن اب یعل« د:یفرما یکه او ماند  بر خداوند متعال دروغ بسته
را  یه علک یسکم و امانتدار علم من است. یھا نیمردم و نور من در سرزم یبرا

ه او را ک یسکرده باشد و کشود؛ حتی اگر از امر من سرپیچی  یبشناسد، وارد جھنم نم
  ٢».رده باشدکشود؛ حتی اگر مرا اطاعت  یند، وارد بھشت نمکار کان

 نسبت به پیامبران: یگستاخ
ه کند بلیگو ینم ج را تنھا بر ضد رسول الله یھا و تّرھات ن گفتهیشیعه امثال چن

 اند. ن و پیامبران خدا گفتهیشیی رسوالن پ شتر از آن را دربارهیب یمانند آن را و حت
ند: جعفر از آن دو یگو یده و مینیز، جسارت ورزعلیھما السالم و خضر  ینسبت به موس

 ه گفت: کرده کت یف التمار روایاز س ینیلکتر بوده است.  عالم
م، گفت: یاتاق نشسته بود کیعه در یاز ش یما ھمراه ابوعبدالله و جماعت«

دند و گفتند: یرا ند یسکستند و یست؟ به راست و چپ نگریان ما نیدر م یجاسوس
اگر من  ردـ کرار کعبه ـ سه بار تک یند. گفت: قسم به خداک یما را نم یجاسوس یسک
 ترم و نسبت به آینده به ه من از شما عالمکگفتم  یمھا  آن و خضر بودم به یان موسیم

  ٣».دادم یخبر مھا  آن
و اند  ساختهھا  آن ی درباره یبیعج یھا رده و داستانکامبران اولوالعزم اھانت یبه پ

ده و دست یشکه او دراز کد ینزد او رفت و د ج امبریپ  متولد شد، یعل یوقت اند: گفته
ت خداوند و ید و به وحدانیگو یراستش را در گوش راست قرار داده و اذان و اقامه م

دھد. سپس به رسول الله گفت بخوانم؟ فرمود: بخوان. او با  یشھادت م یو رسالت

                                                 
 ھمان. -١
 .٢٣ھمان، ص -٢
 .٢٦١، ص١األصول من الکافی (کتاب الحجة)، ج -٣



 ٢٤٥   ها به اهل بیت باب چهارم: شیعه و اهانت آن

ن حرف تا یث را از اولیرد. کتاب شکرده بود، شروع که خداوند بر آدم نازل ک یتابک
ه علی از او ککرد  ث حضور داشت، اعتراف میین حرف خواند تا جایی که اگر شیآخر

حضور  یایی که اگر موسرا خواند تا ج یبیشتر و بھتر آن را حفظ دارد. تورات موس
ه علی از او بیشتر و بھتر آن را حفظ دارد. سپس زبور داود را ککرد  داشت، اعتراف می

ه علی از او بیشتر و بھتر آن ککرد  اعتراف می  خواند تا جایی که اگر داود حضور داشت،
را خواند تا جایی که اگر عیسی حضور داشت،  یسیل عیرا حفظ دارد. سپس انج

دم یه علی از او بیشتر و بھتر آن را حفظ دارد. پس قرآن را خواند و دککرد  میاعتراف 
 ١م.برای او بخوانرا ای  هینکه آیرد بدون اداه او در ھمان لحظه آن را مانند من حفظ ک

ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا﴿
َ
ه ک یسخن بزرگ«. ]٥[الکهف:  ﴾٥َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج مِۡن أ

 .»ستین یزیاز دھانشان در آمده جز یک دروغ بزرگ، چ
  دھد: یامت ندا میدر روز قای  ه ندا دھندهکاند  گفته

از جانب  ییزد و ندایخ یبر م ÷جاست؟ داودکن یزم یی خداوند بر رو فهیخل
سپس   .یی خدا بود فهیز، خلیه تو نک، ھرچند یه منظور ما تو نبودکد یآ یپروردگار م

زد و ندا از یخ یطلب بر م یبن اب یجاست؟ علکن یی خدا بر زم فهیه خلکدھد  یندا م
ن یی خداوند بر زم فهیطالب خل یبن اب ین علید ای گروه مردم، ایآ یجانب پروردگار م

  ٢بندگانش است. یبرا یاست و حجت و
وب، یا یند: نعمت خداوند برایگو یرده و مکای وی اھانت یبه رسوالن خدا و انب

ل یونس فقط به دلیرده بود و کار کرا ان یت علیاو والاینکه  مگررد کر نییپیامبر خدا، تغ
÷ وسف و قبل از او آدمین یحبس شد و ھمچن یم ماھکدر ش یت علیار والکان

 بودند.اینگونه 
ن ین العابدیعبدالله بن عمر بر ز«ه گوید: کرش آورده یرا در تفس یتیروا یزیحو

ن بال دچار شد یونس به ای: یگفت یه مک یتو بود ن، یابن الحسای  وارد شد و گفت:
. گفت: اگر راست یر ماند و گفت: آریرده بود؟ متحکار کت جدم را انیچون وال

ه چشمان خود را ببندم و کرد کرا به من نشان بده. پس امر  یا ل و نشانهیدل ییگو یم
م و موج آن به ساحل یھستا یه در ساحل درکدم ید ن، کبعد گفت: چشمانت را باز 

                                                 
 .٨٤روضة الواعظین، ص -١
 .١٤١، ص١کشف الغمة، ج -٢
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ا. گفت: آرام یترسم خدا یمن م ،خورد. ابن عمر گفت: خون من بر گردن توست یم
سرش را از آب  یمیوه عظکمانند  ی! ماھیماھ ی. پس گفت: اییگو یباش اگر راست م

ونس ی ی؟ گفت: ماھیستیکگفت: تو   خدا، یرون آورد و گفت: گوش به فرمانم ای ولیب
چ پیامبری را نیافریده یماجرای آن را برای ما بازگو. گفت: خداوند ھ ای سرورم. گفت:

ند، کآن را قبول ھرکس  عرضه شده باشد. پس یت به ویت شما اھل بیه والکنیمگر ا
شود و  یبت آدم دچار میمانند مص یبتیند به مصکآن را قبول نھرکس  افته وی ییرھا

وب و داود از خطا یشود. ا وسف میی م ویگرفتار بالھایی مانند بالھای نوح و ابراھ
رد و کونس را مبعوث یه خداوند کنیردند تا اکار کرا ان یت علیه والکافتند چرا یرھایی ن

  ١».نکن را قبول یر المؤمنیت امیونس، والی یه اکرد ک یخداوند به او وح
از سلمان آورده که وی به » البرھان«ی تفسیرش،  مانند آن را بحرانی در مقدمه

ھا! تو حجت خدا  ی کوفی پدر و مادرم فدایت باد! ای کشته شده«حضرت علی گفت: 
ی تو یوسف را از  آدم را قبول کرد و به وسیلهی  ی تو توبه ھستی که خدا به وسیله

  ٢».ای سبب تغییر نعمت خدا بر ایوب بودهزندان و از دست طاغوتیان نجات داد، و تو 
علی:  ی ی این گفته ه که از ابوعبدالله دربارهنقل شد» معانی األخبار«از کتاب 

ی مقرب یا پیامبر مرسل یا  ی بسیار سختی است که تنھا فرشته ھمانا والیت ما قضیه«
، پرسیده »کند ای که خدا دلش را با ایمان آزمایش کرده باشد، بدان اعتراف می بنده

پیامبران، مرسل و شد در جواب گفت: ھمانا میان فرشتگان مقرب و غیر مقرب، میان 
غیر مرسل و میان مؤمنان ھم کسانی که خدا دلشان را با ایمان آزمایش کرده باشد و 
ھم کسانی که خدا دلشان را با ایمان آزمایش نکرده باشد، وجود دارند. والیت ائمه بر 
فرشتگان عرضه شد و تنھا مقربین بدان اعتراف کردند و بر پیامبران عرضه شد و تنھا 

بدان اعتراف کردند و بر مؤمنان عرضه شد و تنھا مؤمنانی که خدا دلشان را با مرسلین 
 ٣.»ایمان آزمایش کرده، بدان اعتراف کردند

که کلماتی که آدم از پروردگارش اند  ی پدر پیامبران، حضرت آدم نوشته درباره
 ٤دریافت کرد، درخواست و دعایش به حق حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین بود.

                                                 
 . ٤٣٥، ص٣تفسیر نور الثقلین، ج -١
 .٢٧البرھان، ص -٢
 .٢٦ص ،مقدمة البرھان -٣

 .الكلامت التي تلقاها آدم من ربه :عنوان زیر ،٢٧٠ص ١ج، بن بابویه القمياثر ا ،کتاب الخصال - ٤



 ٢٤٧   ها به اهل بیت باب چهارم: شیعه و اهانت آن

و اند  ردهکخود مخفی ھای  کتاب نه و البالییه در سکی شیعه بود  دهیھا عق نیا
 اند. اء و رسوالن خداوند زدهیب و انبیو نج کپاھای  انسان ه بهکبود  ییھا اھانت

 ت:یاهل ب بهاهانت 
 یز، از بدزبانینھا  آن ھستند، یکی  باً یتقر یت علیت پیامبر و اھل بیه اھل بک یدر حال

نیز، مانند ھا  آن و شیعه بهاند  عه در امان نماندهیباطن ش یو پست یو بدسرشت یو بدقلم
 ه:ین آیا اند: ، گفتهج امبریپ یی عباس، عمو   درباره اند. ردهکاھانت  یاء و رسوالن الھیانب

  ١نازل شده است. یی و درباره .]١٣[الحج:  ﴾١٣لَۡعِش�ُ ٱَوَ�ِۡئَس  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَ�ِۡئَس ﴿

ِ ﴿ ی: هیآن یھمچن ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ َسبِيٗ�  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 ﴾٧٢أ

نَصَح لَُ�مۡ ﴿ ی: هیو آ .]٧٢[اإلسراء: 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
 .]٣٤[هود:  ﴾َوَ� يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن أ

  ٢نازل شده است. یی و درباره
و س یھاشم و کارگزار عل و سروران بنی ج رسول الله یی پسر عموھا اما درباره

 اند: دالله بن عباس، گفتهی، عبدالله بن عباس و برادرش، عبیو یمیدوست صم
دالله ـ ی، عبدالله و عبیعنی؛ یخداوندا، بر پسران فالن«ن گفته است: یر المؤمنیام
ھایشان  قلب ز، مانندیلعنت بفرست و چشمانشان را ن –ه گفته است یدر حاش که چنان

 ٣».قرار بدهھایشان  قلب یورکل یچشمانشان را دل یورکور بگردان و ک
 اند: گفته خود اوی عقیل بن ابی طالب و برادر پدر و مادری علی به نقل از  درباره

ه در جنگ احد کاز من نبود، جز حمزه تر  تر و زرنگ یقو یسکت من یان اھل بیدر م«
ر یل و حقیان دو نفر ترسو و ذلیشته شد و من مکه در جنگ مؤته کد شد و جعفر یشھ

  ٤».لیو پست مانده ام؛ یعنی، عباس و عق
ف یھمراه من دو مرد ضع«ه گفت: کرده کز، مانند آن را از محمد باقر نقل ین ینیلک
ه عباس و کمعروف است  ٥».ل و عباسیعق  ده بودند؛ییل و تازه به اسالم گرایو ذل

                                                 
 .٥٤رجال الکشی، ص -١
 .٥٣و  ٥٢ھمان، ص -٢
 . ٥٢ھمان، ص -٣
 . ٧٨جزایری، األنوار النعمانیة ومجالس المؤمنین، ایران، ص -٤
 الفروع من الکافی (کتاب الروضة) . -٥
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به  یاربل که ھمچنان  شوند، یمحسوب م ج ت پیامبریجزو اھل ب  ھا، آن خاندانل و یعق
ھستند؟ فرمود:  یسانکت تو چه یسؤال شد: اھل ب ج ه از رسول اللهکرده کآن اعتراف 

  ١.»ل و آل عباسيو آل جعفر و آل عق آل ىلع«

 :ج امبریاهانت به پسر پ
 جامبر یآوردن شأن و منزلت پسر پ ه باعث پایینکاند  گری را آوردهیت باطل دیروا 

اینگونه  امبر از فاطمه است. به طور خالصه داستانیھای پ در مقابل نوه یر ویو تحق
م بود و در سمت راستش، ینشسته بود، روی ران چپش ابراھ ج ه رسول اللهکاست 

رد و کل نگاه ین را. جبرئید و گاھی حسیبوس یم را مین بود. گاھی ابراھیحساش  نوه
زمان با ھم  کین دو در یرده و فرموده اکگفت: پروردگارت مرا فرستاده و سالم بر تو 

ن. سپس کرا رھا  یح بده و دومیترج یگریرا بر دھا  آن از یکیشوند. پس  یجمع نم
ن عبارت یبه ا –ست ید الشھداء نگریرد و به سکه یست و گریم نگریبه ابراھ ج امبریپ

ست و یو گر –ند ک یسه میو پسر خودش مقا یان پسر علیچگونه مه کد یدلسوزانه بنگر
ه بود و ھنگام مرگش کسی جز من ناراحت نشد اما مادر یم، ماریگفت: مادر ابراھ

ی روح من است و او گوشت  ه به منزلهکم بود ی، پسر عموین، فاطمه و پدرش علیحس
ل را یشوند. پس جبرئ یز، ناراحت میرد او و فاطمه نیو خون من است و اگر پسرش بم

 یردم و به مرگش راضکن یحس یم را فدایابراھ  ل،یجبرئ یمخاطب قرار داد و گفت: ا
  ٢ن زنده بماند.یشدم تا حس

 :ج امبرین به دختران پیتوه
ھا  آن را از جامبر یه پدر بودن پک یبه طوراند  ردهکن ینیز توھ جامبر یبه سه دختر پ

 یو یھا دختر خواندهھا  آن هکبل  اند، دهمایا نیبه دنامبر یپ ازھا  آن اند: رده و گفتهک ینف
ه پیامبر چھار دختر داشته و کاند  د: مورخان گفتهیگو یم یعین شیبودند. حسن ام

بجز زھرا. ظاھر امر نشان ایم  افتهیاثبات آن ن یبرا یلیدل یخیق در متون تاریھنگام تحق
 ٣اند. بوده ج امبریازدواج با پجه قبل از یدختران خدھا  آن هکدھد  یم

                                                 
 . ٤٣، ص١کشف الغمة، ج -١
 ابن شھر آشوب، المناقب . . ٥٩٣مجلسی، حیاة القلوب، ص -٢
 .٢٧، ص١دائرة المعارف اإلسالمیة الشیعة، بیروت، دارالمعارف للمطبوعات، ج -٣
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 :سعلی ن به خودیتوه
گران یز، مانند دین –شان  ن امام معصومیامام موھوم خود و اول-به حضرت علی ھا  آن

 یھنگام اند: گفته اند. ردهکمنسوب  یلیرده و به ترس و ذلکر یو او را تحقاند  ردهکن یتوھ
رون یرا ب یر به قنفذ گفت: برو علکابوب رد،کعت امتناع یاز ب یعت شد و علیر بکه با ابوبک
را آتش اش  خانه رد، کن و اگر ممانعت کاور و اگر بیرون نیامد، خانه را بر سرش خراب یب

به طرف  یارانش بدون اجازه وارد شد و علیبزن. سپس قنفذ ملعون رفت و ھمراه 
نداخت و در گردنش ا یرد و طنابکرھا را جمع یرش رفت و او جلوتر رفت و شمشیشمش

ه ک یانه زد و ھنگامیرده بود و قنفذ ملعون او را با تازکجاد یمانعی اھا  آن انیفاطمه م
را به طرف  یش بود. سپس علیبازو یفاطمه در گذشت، اثر آن ضربه مانند دمل بر رو

ه طناب در گردنش بود گفت: ک یند در حالکعت یه بکنیقبل از ا یو عل شاند، کر کابوب
  ١شند.که مرا بکاست  کیردند و نزدکف ین قوم مرا ضعیا

ار ترسو و بزدل یبساینجا  عه او را دریه شکطالب است  یبن اب ین ھمان علیا
ی  ھای بسیاری درباره ھا و داستان ه اسطورهکاست  یسکمعرفی کرده و او ھمان 

 م. یردکان یب ه پیش از این کاند  گفته یشجاعت و جرأت و
، او را به ترس و ج امبریه از زبان ھمسرش، دختر پکبلردند، کتفا نکن امر ایبه ا

  اند. ردهکوصف  یخوار
را سرزنش  یرد، علکر و عمر مشاجره کرا مطالبه و با ابوب که فدکنیفاطمه بعد از ا

رده است. به او کن کمک ین راه به ویدر ا یسکه کشد  یرد و از دست او عصبانک
ه تو در کحال آن  نم،ک یرا تحمل م نیو رنج جن یپسر ابوطالب من سخت یگفت: ا

 ٢.یی اتاق نشسته ا گوشه
  ٣ت نشسته است.که ساین قضیه چرا نسبت به اکرد کفاطمه او را سرزنش 

نگفته  یزیرد و او چکرا غصب  یه عمر بن خطاب دختر علکاند  ن، گفتهیعالوه بر ا
، یلثوم، دختر علکی ازدواج ام  ابوعبدالله درباره«گوید:  ینیلکممانعت نکرده است.  و

  ٤».بوده است یفرج غصب کیآن  ه:کگفته است 

                                                 
 .٨٩و  ٨٤سلیم بن قیس، ص -١
 . طبرسی، االحتجاج.٢٠٤و  ٢٠٣. مجلسی، حق الیقین، ص٢٥٩طوسی، األمالی، ص  -٢
 .۲۶أعیان الشیعة، ص -٣
 .١٤١، ص٢الکافی فی الفروع، ھند، ج -٤
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ش، ید، پس عباس، عمویترس یخواست دخترش را به عمر بدھد اما از او م ینم یعل
  ١رد.ک یل ازدواج ویکرا و

را  یگرید و دینکرد، گفت: مرا رھا که خالفت و امارت را قبول نکبود  یھمین عل
ن ییگاه و مقامش پایو او را از جااند  ردهکن ینید. با دروغ، به او توھیار برگزکن یا یبرا

ص بوده و یحر یراکن یه نسبت به چنکاند  ردهکتصور  طامعشخص  کیآورده و مانند 
، او را مانند یآورد. آر یه بخواھد به دست مکرا  یزیھر چ در پشت این مناصب

زن و فرزندانش را به  یو نسب و حت ار حسبکن یه با اکاند  ھواپرستان در نظر گرفته
 آورد.  یدست م
مھم و ھای  کتاب و دراند  ردهکت اھانت یه چگونه به ساالر اھل بکد یبنگر

 یعت شد و خبر آن به گوش علیر بکه با ابوبک یھنگام اند. ردهکر کمعتبرشان آن را ذ
ھنگام  ت شد و شبکی من است و آن روز سا ستهین اسم، تنھا شایا«گفت:   د،یرس
از اصحاب رسول یک  ھیچ ن را گرفت ویفاطمه را برداشت و دست حسن و حس یعل

او  یاری یرا براھا  آن او را به منزلش رساندند و خداوندھا  آن را فرا نخواند اما ج الله
  ٢».ندا داده بود

 ج امبریه دختر پکزنش را  یه گفته شود: علکن وجود دارد یبزرگتر از ا یا اھانتیآ
ی مردم  رده است و دست فرزندانش را گرفته و جلوی خانهکاالغ سوار  یاست، رو

 نند؟ک کمکرفته تا به او 
 !یحیھای زشت و قب خداوند، چه دروغ و منزه است  کپا

 اند: سپس افزوده
ردند، در کعت یر بکردند و با ابوبکن یاریند و ردکه مردم او را خوار کد ید یوقت یعل

  ٣خانه ماند.
ه کد یندازیوتاه بکن عبارات یدوباره به ا ید و نگاھیلمات و عبارات بنگرکن یابه 

ه چگونه او را خوار و کدھد  یم یعل شیعه نسبت به یقیحق یو آرا یاصلخبر از اعتقاد 
 اند. و مطرود از جمع دانسته یو چگونه او را منزواند  ردهکر یحق

                                                 
 .٢٧٧مقدس اردبیلی، حدیقة الشیعة، ص -١
 .٨٣و  ٨٢کتاب سلیم بن قیس، ص -٢
 .٨٣ھمان، ص -٣
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را در کتابش آورده است. او  محدث شیعیان، ابن بابویه قمی مانند این روایات
داستانی طوالنی را آورده که یاران و یاوران کم حضرت علی چگونه با ابوبکر مخالفت 

ی مردم آشکارا بر ضد وی سخن  کردند و خالفتش را قبول نکردند و در حضور ھمه
گفتند. وقتی یاران ابوبکر این را شنیدند، شمشیر به دست نزد علی رفتند و یکی از 

گفت: به خدا قسم، اگر یکی از شما دوباره چنین سخنانی بگوید، بر او شمشیر آنان 
 ١ھایشان نشستند و بعد از آن دیگر کسی چیزی نگفت. کشیم. یاران علی در خانه می

ر بود و یه مفلس و فقکاند  ردهکف یح او را توصیزشت و قبای  گر، به گونهیاز طرف د
  نداشت. یچ مالیھ

را بدانند و  یرد تا اصحابش رنج وک یه تمام فرزندانش را جمع مفقیرانای  در خانه«
  ٢».نندکم ک یو ین آن را برایبار سنگ

ل، وقتی که پدر فاطمه، علی را پیشنھاد کرد، فاطمه ازدواج با او را رد ین دلیبه ھم
 رد. نص روایت چنین است:ک

فاطمه در گوش اورد، یدر ب یخواست، فاطمه را به عقد عل یم ج رسول الله یوقت«
ه کاند  ش گفتهیاما زنان قر یناتریب  م،ینیب  یرسول خدا، تو به آنچه ما م یامبر گفت: ایپ

بزرگ و  یو سری طاس و چشمان یقو ییھا دراز و شانه یم گنده با دستانکش یاو مرد
  ٣»ندارد. یخندان است اما مال یلب

روز جمعه مرا به مسجد برد اسحاق روایت کرده که گوید: پدرم  اصفھانی از ابن ابی
خواند. او پیرمردی با دستانی دراز  و مرا بلند کرد، علی را دیدم که روی منبر خطبه می

 ٤آمد و چشمش کمی کج بود. میاش  پھن بود. ریشی داشت که تا سینهھای  و شانه
 :یه علکاند  وصف جامع گفته کیو در 

منظم و بازوان  یبزرگ و انگشتان یمکش وتاه، کبه  کیمتوسط نزد یگندمگون، با قد
  ٥پھن بود. یشانیطاس و پ یبزرگ و سر یشیمھربان و ر یو چشمان یقو ییم و پاھاکمح

                                                 
 . ٤٦٥، ص٢قمی، الخصال، ج -١
 . ٢٦ابوالفرج، مقاتل الطالبین، ص -٢
 . ٣٣٦، ص٢تفسیر قمی، ج -٣
 . ٢٧مقاتل الطالبین، ص -٤
 ھمان. -٥
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ز، از یبعد از ازدواج ن یحت نبود،  یراض یه فاطمه از علکت کرده ی، روایافکدر  ینیلک
 ن است: یت ایرده بود. متن رواکقبول ن ینان قلبینبود و او را با آرامش و اطم یاو راض
ه یه فاطمه گرکد یوارد شد و دھا  آن داد، بر یرسول الله، فاطمه را به عل یوقت«

بھتر از او  یسکت من ی؟ قسم به خدا، اگر در اھل بینک یه میند. فرمود:گرک یم
ه خداوند تو کبل ام، اوردهیآوردم؛ من تو را به عقد علی در ن یتو را به عقدش در نم بود، 

  ١»آورده است. را به عقدش در
ز تا فاطمه را یده، برخیبر یفرمود: ا ج رده که رسول اللهکنقل » هدیبر«از  یاربل
امبر گفت: چرا یند. پک یه میه فاطمه گرکم یدیم، دیوارد شدھا  آن بر یوقت م. یبرگردان

  ٢ادی دارم.یم و غم زک یدخترم؟ گفت: غذا ینک یه میگر
ه به اصحاب ک یسانکبه  یدیپس چه ام  و نظرات این قوم. ءن است آرایا ،یآر

 یالھ یایر اصحاب، و به رسوالن و انبین و سایالنور یق و فاروق و ذی، صدج رسول الله
دانند؟ ھرگز  یتش را محترم میو اھل ب یعلھا  آن ای، وجود دارد؟ آ نندک یم یگستاخ

 ن نیست.یچن
به   اند، ردهکن یباطل و خرافی توھ تیروا کیو ھمسرش در  ج امبریو پ یبه عل

 اند: ه گفتهک یطور
و  یان علیم ج امبریبود. پ یز، ھمراه ویشه نیلحاف داشت و عا کیتنھا  ج امبریپ

خواست،  یشب بر م ج ه رسول اللهک ینداشتند. وقت یگرید و لحاف دیخواب یشه میعا
  ٣آورد. ین مییبا دستش لحاف را از وسط پا

 ن اھانت وجود دارد؟یتر از ا بزرگ یا اھانتیآ
نزد رسول  یه علکاند  ردهکت یشتر وجود دارد؛ از جمله، روایتر و ب ار بزرگیبس  ،یآر

شه یامبر و عایان پیگوید: من م بودند. علی می یر و عمر نزد وکآمد و ابوب ج الله
؟ یردکدا نیپ ج ر از ران من و ران رسول اللهیغ ییشه به او گفت: جاینشستم و عا

  ٤شه.یعا یگفت: نه ا

                                                 
 الفروع من الکافی. -١
 . ١٥٠و  ١٤٩، ص١کشف الغمة، ج -٢
 .٢٢١کتاب سلیم بن قیس، ص -٣
 .٢٢٥، ص٤البرھان فی تفسیر القرآن، ج -٤
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اشاره کرد که پشتش بنشیند، و عایشه  ج باری دیگر آمد و جایی نیافت. رسول خدا
پشتش نشسته بود و پوششی رویش بود. علی آمد و بین رسول خدا و عایشه نشست. 
عایشه عصبانی شد و گفت: تو را چی شده که غیر از اتاق من جایی نیافتی؟ رسول 

 ١عصبانی شد و فرمود: ای حمیراء مرا به خاطر برادرم اذیت مکن.  جخدا
 اند. ردهکل یخود را خوار و ذلاینگونه  اینان

 یھمراه و یچ جنگیشیعیان در ھ ومت را به دست گرفت، که علی حکنیبعد از ا
ردند. ک یارا از جنگ فرار مکانه و گاه آشیآورند؛ گاه مخف  یشه بھانه میرفتند و ھم ینم
ھا تنھا  ه او را در تمام جنگکانش یعیخ ُپر است از خوار شدن علی از جانب شیتار

 د:یگو یاز این رو م اند. گذاشته
 ید و در ھر نفس، پیردکن و از خشم ُپر یکار چریه دل مرا بسکشد کخدا شما را ب«
م را ریو تدب یرأ ییاعتنا بی و ید و به سبب نافرمانیخوران به من غم و اندوه می یدر پ

اما علم   است، یریش گفتند: پسر ابوطالب مرد دلیه قرکنید تا ایفاسد و تباه ساخت
و  یه مورد اطاعت قرار نگیرد، رأک یسک -گوید: تا آنجا که می -ردن نداردک جنگ

  ٢».ر نداردیتدب
گاه باش«گوید:  در جایی دیگر می دن در شب و روز و نھان و ید من شما را به جنگیآ

د. یند، شما به جنگشان برویایبه جنگ شما بھا  آن هکش از آنیپ ام. نمودهار دعوت کآش
ل و یه ذلکشان جنگ نشده است مگر آنیی ا ان خانهیدر م یسوگند به خدا ھرگز با قوم

گر را خوار یو ھمداید  گر حواله نمودهیدکیی خود را به  فهیپس شما وظ اند. مغلوب گشته
رون رفت و یار شما از تصرفتان بیشما غارت شد و د ه از ھر طرف اموالکنید تا ایساخت

د و حسان بن حسان یه با سواران خود به شھر انبار وارد گردکاست  فرد غامدین یا
ه کد ید و به من خبر رسیشت و سواران شما را از حدود آن شھر دور گردانکرا  یرکب
و خلخال و  هداخل شد یافر ذمکزن  کیزن مسلمان و  کیشان بر یان ایرکاز لش یکی

توانست از او ممانعت  یند و آن زن نمک یھای او را م بندھا و گوشواره دستبند و گردن
طلبید. پس  می کمکشان ینمود و از خو بلند می یه و زاریند. باید صدا به گرک

 یزخمھا  آن نفر از کیه به ک یار بازگشتند در صورتیی بسیو دارا مالدشمنان با 

                                                 
 .١٧٩کتاب سلیم بن قیس عامری، ص -١
 .٧١و  ٧٠نھج البالغة، ص -٢
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ن واقعه از حزن و یدن ایاز شن یخته نشد. اگر مرد مسلمانیرھا  آن از ید و خونینرس
 یست حتی نزد من ھم به مردن سزاوار است. بسیار جایرد بر او مالمتی نیاندوه بم

ار نادرست و تفرقه و اختالف کشان بر یسوگند به خدا، اجتماع ا  است! یرت و شگفتیح
ھای  د. پس چھرهینما یغم و اندوه ایجاد مراند و یم یار حق و درست، دل را مکشما در 

د. مال یا قرار گرفتهھا  آن رھاییه آماج تک ین گردد ھنگامیتان غمگیھا شما زشت و دل
 نند و شما جنگک می د، با شما جنگینک یبرند و شما غارت نم یغما میشما را به 

ام یدر اه به شما ک ید، وقتیھست ید و راضینک یت میید. خداوند را معصینما نمی
نون ھوا گرم است ما را مھلت کد: ایگفت د،یشان برویه به جنگ اکردند کتابستان امر 

ردند، کامر ھا  آن ام سرما شما را به جنگ بایده تا حرارت گرما کم شود. چون در ا
ار سرد است به ما مھلت ده تا سرما برطرف گردد. شما ین روزھا ھوا بسید: در ایگفت

د، پس سوگند به خدا از یآور یانه برای فرار از گرما و سرما من ھمه عذر و بھیه اک
 ١».د کردیر زودتر فرار خواھیشمش

 :ج دختر پیامبر ،لاهانت به فاطمه
ز، ین لزھرا ی فاطمه  ،ین و ھمسر علی، مادر حسن و حسج امبریبه دختر پ

زن مؤمن چ یاب آن از ھکه ارتکاند  را به او نسبت داده ییزھایو چاند  ردهکاھانت 
و سرور زنان اھل  ج تن رسول الله ی چه برسد به پاره  ست،یقابل تصور ن یمسلمان

بود و به او اعتراض  یعصبان یشه از دست علیفاطمه ھم اند: بھشت. از جمله گفته
ت از یاھم یو ب کوچکاری از مسائل یبرد و در بس یتش را نزد پدرش میاکرد و شک یم

 .ردک یت میاکامبر شیبه پ یعل
محدث شیعیان، ابن  که چنانشد  یم یعصبان یز، از علیر نینسبت به امور خ یحت 

آن را فروخت و  ید و علدا یعل یرا برا یباغ ج امبری: پ٢کند فتال نیشابوری روایت می

                                                 
 .٧١و  ٧٠نھج البالغه، ص - ١
محمد بن حسن الفتال فارسی نیشابوری، متکلم جلیل القدر، فقیه، عالم، زاھد، باتقوا که  -٢

 )٢٥٩ایران، ص  س نیشابور او را به قتل رساند. (رجال الحلی،ابوالمحاسن عبدالرزاق رئی
از اوست. (تأسیس الشیعة » روضة الواعظین«ی پنجم بوده و کتاب  او از بزرگان شیعه، در سده 

). او شیخی بزرگ از بزرگان شیعه و متکلم و فقیه و عالم و مفسر و متدین و زاھد بوده ۳۹۵ص
 ).۱۱ی کتاب، ص انی، ایران، مقدمهاست. (به نقل از محمد مھدی خراس
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به  ینماند. وقت یاز آن باق یزیرد و چکم ینه تقسیمد یان فقرایتمام حاصل آن را م
؟ گفت: یفروخت  اشته بود،که پدرم کرا  یباغ  گفت: پسر عمو، یفاطمه به و  خانه آمد،

جاست؟ گفت: آن را به فقرا دادم. فاطمه که؟ پولش یا به نسی. گفت: خوب به نقد یآر
مانند ما وجود ای  نم گرسنهک نمی گرسنه ھستند، و گمان و پسرانمام  گفت: من گرسنه

گفت:  یرد. علکپرت  یلباس علم و آن را به طرف یدرھم دار کیداشته باشد. تنھا 
ند. پس ک یان من و تو داورید پدرم میم بگذار. گفت: قسم به خدا، بایتنھا  فاطمه،

رد و گفت: سالم کمحمد، خداوند بر تو سالم  ینازل شد و گفت: ا ج ل بر محمدیجبرئ
 ١.یضربه بزن یھای عل به دست یبرسان و به فاطمه بگو: تو حق ندار یمرا به عل

ی فدک نزد ابوبکر و عمر  که او راجع به قضیهاند  به فاطمه نسبت داده ھمچنین
آمد و با آنان جر و بحث کرد و در حضور مردم سخن گفت و فریاد کشید، و مردم 

 ٢اطرافش جمع شدند.
  ٣شاند.کی عمر را گرفت و او را به طرف خود  قهیبار  کی
ار کم را آشیموھا  د،یبر ندار یه اگر دست از سر علکرد کد یر را تھدکبار ابوب کی

 ات زیادند.ین روایامثال ا ٤نم.ک یرا پاره مام  قهینم و ک یم

 :یبه حسن بن عل اهانت
بعد ھا  آن ن نشده است.یعه توھیی حسن بن علی از طرف ش به اندازهھیچکس  به

نگذشت  یوتاھکفه و امام خود قرار دادند اما مدت ی، او را خلسیاز وفات پدرش، عل
 ردند.کانت یاو را مانند پدرش خوار و به او خه ک

 د:یگو یم یعیمورخ ش یعقوبی
دالله یرد و عبکومت کچھار ماه، ح یی بعض حسن بعد از پدرش دو ماه و بنا به گفته

ه ھزار ھزار درھم یه فرستاد. معاویبن عباس را ھمراه دوازده ھزار نفر به جنگ با معاو
ه رفت و یھمراه ھشت ھزار نفر از اصحابش به طرف معاودالله بن عباس داد و او یبه عب
م را نزد حسن کبن شعبه و عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن ام الح هریه، مغیمعاو

                                                 
 . ١٢٥، ص١روضة الواعظین، ج -١
 . ٢٥٣کتاب سلیم بن قیس، ص -٢

 الكافی يف االصول. -٣
 . ٢٣٨، ص٨. الروضة من الکافی، ج٦٧، ص٢تفسیر العیاشی، ج - ٤
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گفتند: خداوند خون پسر  یفرستاد که در مدائن بود. سپس از نزد او رفتند و مردم م
ر که صلح کرد. لشیاورد و از فتنه در امان داشت و او با معکرا حفظ  ج رسول الله

به حسن ھا  آن رد. سپسک ینم کشھا  آن در صداقتھیچکس  آشفته شده بود و
رد تا از کاو آماده  یرا برا ین اسبیردند و حسکوی را غارت  اتیتاختند و مال

ن او نشسته بود و با یمکدر  یابد و جراح بن سنان اسدیساباط نجات  یھا یکیتار
 به گردن او زد.ای  رد و ضربهکش جراح را گرفت و بلندش یبه رانش زد و او رای  زهین

ض یل مرین دلیرد، به ھمک یم یزیحسن به مدائن رفت در حالی که به شدت خونر
ومت را به دست گرفت در حالی که به عراق آمد و حیشد و مردم از او جدا شدند. معاو

ندارد و اصحابش از اطراف  ید دیگر قدرتیحسن د یض بود. وقتیمر  که حسن به شدت
 ٢و ١رد.کو با معاویه صلح   نده شدند،کاو پرا

بعد از توافق با ای  در خطبهه حسن کد: یگو یتاب خود مکدر  یعیش یمسعود
 ه گفت:یمعاو
ه کنینم: اک ینم سه کار شما را فراموش نمکوفه، اگر شما را فراموش کاھل  یا

د. من با یم من خنجر زدکد و به شیردکد و سنت و روش مرا از من سلب یشتکپدرم را 
 د.ینکد و اطاعت یردم پس گوش دھکعت یه بیمعاو

                                                 
کشند و چیزھایی  خجالت می  شنوند، وقتی که این قوم این عبارت را می صلح حسن با معاویه؛  -١

ھا این است  ی آن ی گفته کند. خالصه کنند که عقل از آن حیرت می تأویل می گویند و آن را  می
که او با معاویه صلح کرد اما بیعت نکرد و امارت و خالفت را به معاویه نسپرد. در اینجا برای 

که کنیم  آوریم و فکر می ھای شیعه را می پرھیز از طوالنی شدن بحث تنھا یک روایت از کتاب
کافی است. بزرگ شیعیان در علم رجال، این روایت را از   برای کسی که بصیرت داشته باشد،

ای به حسن بن علی نوشت که تو و حسین و یاران  ابوعبدلله جعفر آورده که او گفت: معاویه نامه
 علی اینجا بیایید. قیس بن سعد بن عباده انصاری ھمراھشان رفت و وارد شام شدند. معاویه به

ی ورود داد و خطیبان را برایشان جمع کرد و گفت: ای حسن! برخیز و بیعت کن.  آنان اجازه
حسن برخاست و با معاویه بیعت کرد. سپس به حسین گفت: برخیز و بیعت کن. حسین نیز 
برخاست و بیعت کرد. سپس گفت: ای قیس! برخیز و بیعت کن. قیس به حسین نگاه کرد تا 

ن گفت: ای قیس! او امام من است. در روایتی دیگر آمده که حسن ببیند نظرش چیست. حسی
(رجال کشی  نزد قیس رفت و گفت: ای قیس! بیعت کن. قیس ھم با معاویه بیعت کرد.

 ).١٠٢ص
 .٢١٥ص ،٢ج ،تاریخ یعقوبی -٢
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 یم او زدند. وقتکردند و با خنجر به شکن را بر سرش خراب وفه چادر حسکاھل 
  ١م شد.یمطمئن شد چه بالیی سرش آمده، به صلح تسل

را بر سرش خراب کردند و به او یورش بردند  به وی اھانت کردند تا جایی که چادر
تا جایی که جانمازش را از زیرش درآوردند. سپس عبدالرحمن بن عبدالله جعال ازدی 

ن بدون شمشیر و بدون ادر را از روی سرش برداشت. پس حسبه او حمله کرد و چ
  ٢پوشش ماند و ھیچ کاری از دستش برنیامد.

ن سنان، به رانش زد و تا استخوانش را پاره جراح ب اسد، یی بن از طایفه یمرد
 یی زخمش پرداخت و گروھ تا مدائن بردند... او به معالجه ی.. و حسن را بر تخت.ردک

ردن ک مینند و تسلک یه از او اطاعت مکه نامه نوشتند یانه به معاویل مخفیقبا یاز رؤسا
شتر متوجه شد که ید. حسن بین خبر به حسن رسیردند. اکحسن را برای او ضمانت 

رشان و یفکو سّب و تھا  آن اتیشیعیانش او را خوار کردند، و به فاسد بودن ن
  ٣رد.کدا یدانستن خونش و غارت اموالش، علم پ حالل

ز، او را آزردند. یردند، با دست نکن یان ھمان طور که با زبان به او توھیعین شیا
ان بن یه به او سفک ÷از اصحاب حسن یمرد« ه گفت:کرده کابوجعفر نقل  از یشک
ی اتاقش نشسته بود. به او  ه او در گوشهک ینزد حسن آمد در حال گفتند،  یم یلیل یاب

؟ گفت: تو امارت امت را یدیگفت: چطور فھم  ن مؤمنان،یخوارتر یگفت: سالم بر تو ا
و به  ین ظالم انداختیو به گردن ا یسپس آن را از گردن خود انداخت یبه دست گرفت

  ٤».یردکم کم خدا، حکر حیغ
 بر سر ییو شیعیان پدرش چه بالھا یعیان ویه شکدھد  ح مییسپس حسن توض

  د:یگو واضح می یالمکردند. با کھا  آن به ییھا نیھا و توھ یآوردند و چه بدھا  آن
ی من  عهیه خود را شکار بھتر از کسانی است یه بسیه معاوکمن معتقدم «

ه ینند. قسم به خدا اگر از معاوک یر مکشتن من و غارت اموالم فکبه ھا  آن  پندارند؛ یم
شند کمرا باینکه  بھتر است از  در امان باشند،ام  ه خونم محفوظ و خانوادهکرم یعھد بگ

تم نابود شوند. قسم به خدا اگر با معاویه بجنگم، شیعیانم گردن مرا یو خانواده و اھل ب

                                                 
 .٤٣١، ص٢مروج الذھب، ج -١
 .١٩٠مفید، اإلرشاد، ص -٢

 .١٦٢ص الفصول املهمة يف معرفة أحوال األئمة، هتران،. ١٩٠. اإلرشاد، ص ٥٤١و  ٥٤٠کشف الغمة، ص -٣
 .١٠٣رجال کشی، ص -٤
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ز ینم و عزکه صلح یکنند. قسم به خدا اگر من با معاو اویه میگیرند و مرا تسلیم مع می
ر باشم. اگر با معاویه صلح کنم، در آن یشند و اسکه مرا بکن است یباشم، بھتر از ا

گذارد و معاویه  ھاشم احترام می نھد و تا آخر زمان به بنی صورت معاویه بر من منت می
  ١».ذاردگ ی ما احترام می برای ھمیشه به مرده و زنده

  اند، ردهکاز فرزندانش قطع  یه امامت را بعد از وک یبه طوراند  ردهکن یبه او توھ
 ست.اافر ک  امامت داشته باشد، یان فرزندانش ادعایاز م یسکه ھر کاند  حتی فتوا داده

 :ین بن علین به حسیتوه
در ن قوم یه اکھرچند  تر از برادر و مادر و پدرش نبود، ز، خوشبختینس نیحس
 اند: و گفتهاند  ردهکن یبه او توھ اما قوًال و عمالً اند  ردهکالغه مب یاز و یرویحّب و پ

رد. ک یرا رد م ین ناراحت بود و بارھا بشارت والدت ویاز تولد حس لفاطمه
ی والدتش را قبول کند. فاطمه با  خواست که مژده نمی ج ھمان طور که رسول خدا

ر نخورد ین از فاطمه شیه حسکنیا ا آورد ویروی اجبار او را به دن ی بد و از    هیروح
 ترین ن و صحیحیتر ات در مھمین روایفاطمه بود. ا یندین ناخوشایی ھم نشانه
ه گفت: کند ک یت میاز جعفر روا ینیلکت شده است. یثی شیعه روایحدھای  کتاب

ه امت تو کا خواھد آورد یبه دن یآمد و گفت: فاطمه فرزند ج ل نزد رسول اللهیجبرئ«
ن آبستن شد از آن خوشش یه فاطمه به حسک یبعد از تو او را خواھند کشت. پس وقت

 امد. سپس ابوعبدالله گفت:یز، خوشش نیا آمدنش نیو ھنگام به دن امد ین
امد؛ ید. او خوشش نیایاورد و خوشش نیا بیبه دن یه پسرکدم یرا ند یا مادریدر دن

 ی او نازل شده است: ه دربارهین آیته خواھد شد. وی گفت: اشکدانست که  یزیرا م

ۡيَنا ﴿ �َ�ٰنَ ٱَوَوصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
يۡهِ إِۡحَ�ًٰناۖ َ�َلَۡتُه أ ۖ  ۥبَِ�ِٰ�َ   .٢]١٥[األحقاف:  ﴾ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها

 ؟! دروغ! چقدر بزرگ؟!ییدام بدگوک  !یی؟! بدگویاھانت! چه اھانت
خورد. سپس  یر نمیز، شین یگریچ زن دیخورد و از ھ یر نمین از فاطمه شیحس

ا سه روز از یی دو  آمد و انگشت ابھامش را در دھانش گذاشت و او به اندازه ج امبریپ

                                                 
 . ١٤٨طبرسی، االحتجاج، ص -١
 . ٤٦٤،ص ١األصول من الکافی، کتاب الحجة، باب مولد حسین، ج -٢
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  ١د.ینوش یر میآن ش
با وی نیز  یبا وکرده بودند برادر و پدرش  ھمانند رفتاری که باگونه شیعیان نیا

ان بود ھر آنچه یعیز شکه مرکوفه ک اند: مورخان گفته که ھمچنانردند. کرفتار 
ن و یو زمھا  آسمان ت ما بریوال«د: یگو ین گفتند. جعفر میی حس خواستند درباره

  ٢».ردندکوفه قبول نکجز اھل ھیچکدام  ھا عرضه شد و نیھا وسرزم وهک
تون و طور ین و الزید: و التین را برگزیخداوند چھار سرزم اند: وفه گفتهکی  درباره

وفه کناء، یت المقدس و طور سیتون، بینه است، زین، مدیت ن. ین و ھذا البلد األمیسین
 ٣ه است.کن، میو ھذا البلد األم

 ه در آن نوشته شده بود:کشد  ارسالن یوفه حدود صد و پنجاه نامه به حسکن یاز ھم
 ن:یان پدرش به حسیعین و شیعیان حسیاز طرف ش م، یبسم الله الرحمن الرح

ن. عجله کپس عجله   ر از تو ندارند،یی غیمردم منتظر تو ھستند و رأ  بر تو،سالم 

  ٤.م و رمحة اهللاكيوالسالم علپسر رسول خدا،  یکن ا
ھرگاه  اند. ھا رسیده ھا سرسبز و میوه    نویسد: اما بعد؛ باغ دیگر میای  در نامه

 ٥خواستی به طرف سربازانت بیا.
ل، یش، مسلم بن عقیپسر عمو  رد،ک یعه را بررسیش یھا ھا و فرستاده ه نامهک یوقت
ردند و کعت یجمع شدند و با او ب یرامون ویپ ینیز، ھمگھا  آن . فرستادھا  آن را نزد

  ٦شتر بود.یه تعدادشان از ھیجده ھزار نفر بک یستند؛ در حالیگر
ر یه: تو صد ھزار سرباز شمشکن نامه نوشت یل به حسیبعد از چند روز مسلم بن عق

  ٧ن.کبه دست داری، پس درنگ م
ه ک یوقت  نم،ک یت مکه حرکمن روز سه شنبه از م«در جوابشان نوشت:  سحسین

  ١».مییآ یش شما میه ما پکد یا شد، بدانیی من نزد شما آمد و از اوضاع جو فرستاده

                                                 
 .٤٦٥ھمان، ص -١
 .١٠، باب ٢صفار، بصائر الدرجات، جزء -٢
 .٢٢٣مقدمة البرھان، ص -٣
 . ١٨٢. الفصول المھمة فی معرفة احوال األئمة، ص ٢٠٣اإلرشاد، ص. ٣٢، ص٢کشف الغمة ج - ٤
 .٢٢٣. طبرسی، اعالم الوری، ص٢٠٣مفید، اإلرشاد، ص - ٥
 .٢٠٥مفید، اإلرشاد، ص - ٦
 . ٢٢٠ھمان، ص - ٧
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ل را بدون یعه مانند قبل عوض شدند و مسلم بن عقیاما اوضاع دگرگون شد و ش
اد یر ابن زکد و با لشیرا شن ین، خبر مرگ ویه حسک یشتند. ھنگامکاوری یار و یھیچ 

رفت. پس از حمد و سپاس خدا گفت: ھا  آن شیفش و رداء پکمواجه شد، پس با  یوفک
ردم و شما کافت یشما را در یھا  آمدم تا اینکه نامه ینزد شما نمھیچگاه  مردم، من یا«

ند. کت جمع ید خدا ما را بر راه راست و ھدایم، شایندار یه ما امامکا ید: نزد ما بیگفت
مانی که با من بستید، ید، نزد شما آمدم. پس به عھد و پیھستاینگونه  دم شماید یوقت

ه ک ییمن به ھمان جا  اید،یوفا کنید. اگر شما این کار را نکنید و از آمدن من خوشتان ن
  ٢».گردم یاز آن آمده بودم، بر م
ه کنیبرگرداندند و او را به دست دشمن سپردند تا ا یدند و از او رورکسپس او را خوار 

 د:یگو ین میمحسن ام که ھمچنانشته شد. کت و اصحابش یھمراه چند نفر از اھل ب
رنگ زدند و یبه او نھا  آن رد اماکعت یعراق ب یست ھزار نفر از اھالیپس حسن با ب

  ٣شتند.کبر او شورش کردند و او را 
را غارت  یشتند، اموال وکوفه او را که اھل ک یسد: ھنگامینو یم عهیش یعقوبی

ه وارد کوفه شدند، زنان ک یوفه بردند. وقتکردند و حرم او را برداشته و به طرف ک
ه یما گر یبراھا  این ن گفت:یبن حس ینان بیرون آمدند. علکه یاد زنان و گریوفه فرک
  ٤شتند؟کما را  یسانکنند؟ پس چه ک یم

با ھا  آن ن ھم رابطه و رفتاریت ھستند و ایھمان اھل بھا  آن ان ویعیھمان شھا  این
 را دارند.ھا  آن از یرویحّب و پ یه ادعاک یسانکت؛ ھمان یاھل ب

 :تیر اهل بین به سایتوه
و اھانت در  ییت و بدگوین آزار و اذیاز ا ج ت پیامبریو اھل ب یت علیر اھل بیسا

 یسانکو تمام اند  ق کرده و دشنام دادهیر و تفسیفکرا تھا  آن که تا جایی امان نبودند،
ردند و کن ینفر  ومت برخاسته بودند،کن و طلب حق و حیحس یه به خون خواھکرا 

ن کردند؛ حاال خواه از ین ھشت نفر از فرزندان حسیر ایدر غ یامامت و رھبر یادعا

                                                                                                                        
 ھمان . -١
 .٢٢٤ھمان، ص -٢
 . ٣٤أعیان الشیعة، ص -٣
 . ٢٣٥، ص١تاریخ یعقوبی، ج -٤
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باشد؛ از  یخواه از فرزندان علفرزندان خود حسین باشد و خواه از فرزندان حسن و 
، ییحین و پسرش ین العابدید بن زیز  پسرش ابو ھاشم،  ه،یجمله: محمد بن حنف

ه و برادرش یکعبدالله بن محض بن حسن دوم و پسرش محمد، ملقب به نفس ز
ن بن یحسن دوم: حس یھا م، پسران جعفر بن باقر: عبدالله األفطح و محمد، نوهیابراھ

جعفر بن  یالنق یم، پسر علید و ابراھیز اظم: ک یعبدالله، پسران موسبن  ییحیو  یعل
ن آورده یدر مقاتل الطالب یه اصفھانکان یان و طالبیگر از علویافراد د یاریو بس یعل

طالب. آنان معتقدند  یل بن ابیطالب و عق یاوالد جعفر بن اب ھا، یان طالبیاست و از م
ن پسر یردند، کافرند. ھمچنکامامت  یبودند و ادعات یه از اھل بک یانیکه تمام عباس

ن باره ساختند؛ از یرا در ا یادیز یھا تیروا ١ان مصر.یو فاطم ج رسول الله یعموھا

                                                 
گویند که فاطمیان یک دولت شیعی و بانی  ان معاصر بر چه اساسی میدانیم که شیعی ما نمی -١

اند و بانی علم و تمدن در مصر و مؤسس مساجد و کتابخانه  شکوه و عظمت شیعه و داعی آن بوده
  ،٢٦٤و ما بعد، اعیان الشیعة ص١٤٩ص  مغنیة، ھا در آنجا بودند. (الشیعة فی المیزان،  و دانشگاه

ی اسالم اتفاق نظر  ھا از دایره ھا را تکفیر کردند و بر خارج شدن آن ن، آنبخش دوم) با وجود ای
ای نوشتند که امضای  ، نامه٤٠٢ی خلیفه قادر عباسی در ربیع األخر سال  ھا در دوره دارند. آن

بزرگان این قوم و سران آنان را در برداشت، به خصوص کسی که ملقب به نقیب األشراف و گرد 
بالغه بود؛ یعنی، سید رضی و برادرش مرتضی. برای حفظ تاریخ و اعتبار آن، در ی نھج ال آورنده

خداوند حکم خواری و پستی به  –آوریم: منصور بن نزار ملقب به حاکم  اینجا متن این نامه را می
 –خداوند او را خوشبخت نگرداند  –پسر سعد بن اسماعیل بن عبدالرحمن بن سعید  –او بدھد 

کش رفت، خود را عبیدالله، ملقب به مھدی نامید. او و پیشینیان کثیف و نجس وقتی که به مرا
طالب ندارند  داعیان خوارج بودند و ھیچ نسبتی با فرزندان علی بن ابی –ھا باد  لعنت خدا بر آن –او

اند. این شخص و پیشینیان وی،  و این ادعایی باطل و دروغ است که خود را به علی نسبت داده
ھا حدود الھی را تعطیل و  باشند. آن سق و زندیق ھستند که پایبند به مذھب مجوسی میکافر و فا

را دشنام دادند و پیشینان را لعن کردند و   ھا را ریختند و انبیاء ھا را مباح کردند و خون فرج
 ادعای ربوبیت دارند.

 امضاکنندگان:
یعلی  حمد بن عمر بن ابیشریف رضی، سید مرتضی برادرش، ابن ازرق موسوی، محمد بن م  

علوی، قاضی ابومحمد عبدالله بن اکفانی، قاضی ابوالقاضی، ابوالقاسم جزری، امام ابو حامد 
جمال الدین تسغری بردی  اسفراینی و بسیاری دیگر (النجوم الزاھرة فی ملوک مصر و القاھرة، 

ذھبی، مرآة   االسالم،. شذرات الذھب و تاریخ ۲۲۹-۲۳۰ص۴ ھـ ،ج ۸۷۴متوفای سال   اتابکی،
 المنتظم و عقد الجمان). العقول، 
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ه به خدا ک یسانکامت ید: روز قیفرما یه خداوند مکنیجمله: از ابوجعفر باقر سؤال شد: ا
 ھستند؟ یسانکشود، چه  یاه میصورتشان س بندند،  یدروغ م

 باشد؟ یه علوکھرچند  ه امام نیست،ک ید من امام ھستم در حالیه بگوک یسکگفت: 
 طالب باشد؟ یبن اب یگفتم: حتی اگر از فرزندان عل

 یعلو یه گفت: حتی اگر فاطمکت از پسرش، جعفر آمده یروا کیگفت:آری. در 
  ١باشد.

  ٢افر است.کی آن نباشد،  ستهیند و شاکامامت  یه ادعاک یسکن یھمچن
ن ین توھیمترکن خلع کردند اما یشیعیان، لقب امام را از ھشت نفر از فرزندان حس

ھای زیادی به حسن و اوالدش نمودند و در عوض برای امام خیالی  ھا و توھینریو تحق
ردند و مورد تمسخر قرار دادند و کل یرا خوار و ذلھا  آن اند. ھا بافته (مھدی) داستان

ه با پدرانشان و که اینان از آن مبرا و به دورند. ھمان کاری کزدند ھا  آن به ییھا تھمت
 ردند.کر پیامبران یو سا ج طالب و رسول الله یبن اب ین و علیبا حسن و حس

 ن:یبن حس ین به علیتوه
ن و کسی که او را امام مطاع دانستند ین العابدین ملقب به زیبن حس یعه به علیش

 کیگویند: او از  میاش  ردند. دربارهکن یز، توھیردند، نکعت یو بعد از پدرش با او ب
رده کن، اعتراف ید، قاتل حسیزیبرای ترسوتر است و او به بردگی  یو عام یشخص عاد

د یزی«ه گفت: کن محمد باقر آمده ین العابدیاز پسر زھا  آن یافکتاب کدر  یتیاست. روا
ش یاز قر یدنبال فرد  دھد،خواست که حج انجام  ینه شد و میه وارد مدیبن معاو

ی من  ه تو بردهک ینک یا اعتراف میگفت: آ ید به ویزیفرستاد و او را آوردند. 
نم. آن مرد گفت: ک ی، تو را آزاد میفروشم و اگر بخواھ یتو را م یاگر بخواھ ، یھست

ت یو پدرت در جاھل یستیش از من برتر نید، تو از لحاظ حب در قریزی یقسم به خدا ا
پس   ،یستین از من بھتر نیز، در دیز، از پدر من برتر نبوده است و خودت نیالم نو اس

قسم به  ، ینکد گفت: اگر اعتراف نیزینم. کرا برآورده ات  که خواسته ییگو یچطور م
ست. ین ین بن علیشتن حسکتر از  شتن من بزرگکشم. آن مرد گفت: ک یخدا تو را م

  شند.که او را بکپس دستور داد 
                                                 

 . ٣٧٢، ص١األصول من الکافی، ج -١
 ھمان. -٢
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بن  یرد؛ علکز، ین فرستاد و ھمان درخواست را از او نیبن حس یسپس دنبال عل
 ی. علید گفت: آریزی؟ یشک ینم مانند آن مرد مرا مکن به او گفت: اگر اعتراف نیحس

ی اجباری  و من برده یه خواسته بودک یزیردم به چکن گفت: من اقرار یبن حس
  ١».مرا بفروش یمرا نگه دار و اگر خواست یھستم. پس اگر خواست

از یکی از «گویند:  این چنین به فرزند و مادرش نیز اھانت کردند و او را آزردند. می
ناصبی و دیگری زیدی شان  سؤال شد: دو ھمسایه دارم که یکیشان  امامان معصوم

 آمد کنم؟ است و ناچارم با آنان رفت و آمد کنم، با کدام یک از این دو نفر رفت و
از کتاب خدا را تکذیب نماید، اسالم را ای  آیهھرکس  مثل ھم ھستند.ھردو  گفت:

پشت سرش انداخته و او قرآن و تمام پیامبران و رسوالن را تکذیب کرده است. راوی 
گوید: سپس امام گفت: این ناصبی، آشکارا با تو دشمنی کرده و این زیدی آشکارا با ما 

 ٢».دشمنی کرده است
 اند: که گفتهای  ادرش ھم مورد اذیت و آزار و اھانت شیعیان قرار گرفت؛ به گونهم

بن ام  ییحی  ،یابلکن مرتد شدند جز پنج نفر: ابو خالد یتمام مردم بعد از قتل حس
  ٣.ین بن علیه ھمسر حسکجابر بن عبدالله و شب  ع،یر بن مطیل، جبیطو

ه از شبکه نام بردند و او کجا رفته که مادر علی بن حسین، شھربانو کم یدان یما نم
 را نام نبردند.

 ن به محمد باقر و پسرش:یتوه
چ قباحت و یه ھکچرا  ھستند؛  یقیحق یھا محمد باقر و پسرش جعفر، مظلوم

را  یکرا اختراع و مسل یمذھبھا  آن نسبت ندھند. با نامھا  آن باقی نمانده که به یزشت
خدا حرام را باقر از ترس، آنچه  اند: گفتهھا  آن خبر ندارند.ھا  آن ه خودکردند کجاد یا
شند، حالل کباز و عقاب بھرچه  رده است؛ مثًال فتوا داده است:کرده بود، حالل ک

 باشد. یه حرام مکاست، حال آن
ی محمد باقر  عه و مدار مذھبشان، دربارهیان و بزرگان شین از راویبن اع هزرار

                                                 
 .٢٣٥و  ٢٣٤، ص٨الروضة من الکافی، ج -١
 .٢٣٥، ص٨الروضة من الکافی، ج -٢
 .١٤٤شوشتری، مجالس المؤمنین، تھران، ص -٣
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گاھی ندارد. ید: او پیرمردی است که از خصومت و فصل دعاویگو یم   ١آ
دم و او جوابم را یرا پرسای  از محمد باقر مسأله«ن گفت: یبن اع هه زرارکاند  آورده

د و او بر خالف جواب من، به او یآمد و ھمان سؤال را پرس ینزد و یداد سپس مرد
 یآمد و بر خالف جواب من و آن مرد جوابش داد. وقت یگریجواب داد. سپس مرد د

ان شما بودند یعین دو فرد، عراقی و از شیپسر رسول الله، ا یرون رفتند، گفتم: ایه بک
 د؟یداد یمتفاوت یھا جوابھرکدام  و شما به

بر  یشود. اگر ھمگ یما و شما م یما بھتر است و باعث بقا ین برای، اهزرار یگفت ا
ما و  ین بقاینند و اک یق میم، مردم شما را علیه ما تصدیجواب اتفاق داشته باش کی

 ند.ک یمتر مکشما را 
زراره گفت: سپس به ابوعبدلله گفتم: شیعیان شما طوری ھستند که اگر 

شوند. زراره گوید: او مانند  از اطراف شما پراکنده می کوچکترین آزاری به آنان برسد
 ٢».پدرش جواب مرا داد
که او از ابوحنیفه که در حضورش بود، تمجید اند  ی جعفر گفته ھمچنین درباره

کرد و پس از آنکه از نزدش رفت، او را مورد مذمت و نکوھش قرار داد؛ ھمان طور که 
بر ابوعبدالله وارد شدم در حالی که «کلینی از محمد بن مسلم روایت کرده که گوید: 

فدایت شوم خواب عجیبی دیدم. به من گفت: ای  ابوحنیفه پیشش بود. به او گفتم:
گاھی دارد،  برابن مسلم! خوابت را تعریف کن؛ چون کسی که  تعبیر خواب علم و آ

اینجا نشسته است. با دستش به ابوحنیفه اشاره کرد. محمد بن مسلم گوید: گفتم: در 
وسایل  ،دآی شدم، دیدم که ھمسرم به روی من بیرون میام  خواب دیدم که وارد خانه

را به طرف من پرتاب کرد. از این خواب درشگفتم. ھا  آن زیادی را شکستم و ھمسرم
ابوحنیفه گفت: تو مردی ھستی که راجع به ارث ھمسرت خیلی جر و بحث و مجادله 

رسی. محمد بن مسلم گوید:  میات  کنی. پس از تالش و زحمت فراوان به خواسته می
به خدا قسم که خوب و درست، خوابش را تعبیر کردی. ابوعبدالله گفت: ای ابوحنیفه 

 سپس ابوحنیفه از نزدش رفت. آنگاه گفتم:
فدایت شوم! من از تعبیر خواب این ناصبی خوشم نیامد. ابوعبدالله گفت: ای مسلم! 
ناراحت نشو؛ چون تعبیر خواب آنان با تعبیر خواب ما خیلی فرق دارد و تعبیر خوابت 

                                                 
 الدصول من الکافی. -١
 .٦٥لم)، تھران، صاألصول من الکافی (کتاب فضل الع -٢
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به او گفتم: فدایت شوم! تو که به او گفتی درست تعبیر کردی و  این نبود که او گفت.
گویی اشتباه کرده است؟ گفت: آری، قسم  بر آن قسم خوردی حال آنکه اکنون می

  ١».خوردم که او به خطا، اصابت کرد
زنم و مخرج  یمن با ھفتاد زبان حرف م«ه گفت: کاند  ن به او نسبت دادهیھمچن

 ٢».نمک یادا م یرا به خوبھا  آن تمام
 ٣میردکر کذ شرم دارد، ھا  آن رکه انسان از ذکی را یھا ییپیش از این خرافات و بدگو

م. در این روایت یآور یم رده است، کاز زراره نقل  یشکه کت را یروا کیفقط اینجا  و در
آلت   نم؛کبازگو   ام، دهیاز ابوعبدالله شن گوید: قسم به خدا، اگر تمام آنچه زراره می

  ٤ند.ک یمردان مانند چوب باد م یتناسل

 بن جعفر: یاهانت به موس
 اند: رده و گفتهکبن جعفر و مادرش نیز اھانت  یبه موس

را به او  یانگور ستاده بود. یا یاشه بر ابوجعفر وارد شد و ابوعبدالله نزد وکپسر ع«
کند سیر  خورد و کسی که تصور می یم یکی یکیرمرد و کودک یرد و گفت: پکم یتقد

خورد. اما دو تا دو تا بخور؛ چون این   یشود، سه تا سه تا و چھار تا چھار تا م نمی
ند، وقت ازدواجش ک یمستحب است. به ابوجعفر گفت: چرا ابوعبدالله ازدواج نم

د و در یآ  یاز اھل بربر م یز فروشینکش بود و گفت: یسه پول جلویک کیده است؟ یرس
د و یم. گفت: برویخر یاو م یبرا یزینکسه پول یکن یبا ا ند وینش یمون میی م خانه

ه ک یز فروشینکم و از یش ابوجعفر رفتیما پ ید. سپس روزیھر وقت آمد، خبر بدھ
د. گفت: نزد یبخر یزینکسه پول، یکن ید و با ایم. گفت: برویگفته بود او را خبر کرد

را ھا  آن م:یندارم. گفت ز دیگریینکض، یز مرینکم و او گفت: جز دو یز فروش آمدینک
ن دو را چقدر به ما یم: ایرون آورد و گفتیرا بھا  آن م. سپسینیاور تا ببیرون بیب
نار یمتر از ھفتاد دکم: خوب است. گفت: ینار. گفتی؟ گفت: به ھفتاد دیفروش یم

ه چقدر پول کم یدان یم و نمیخر یسه پول میکن یرا در مقابل اھا  آن دھم. گفت: ما ینم

                                                 
 .٢٩٢، ص٨الروضة من الکافی، ج -١
 .٦بصائر الدرجات، جزء  -٢
 از این کتاب.» ھایشان بر اھل بیت شیعه و دروغ«نگاه کنید به باب سوم  -٣
 .١٢٣رجال الکشی، شرح حال زراره بن اعین، ص -٤
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ز ینکن و بشمار. کرا جدا ھا  آن بود و گفت: ید نزد ویسف یبا موھا یآن است. مرددر 
ه کیسه پول را ک ینم. ھنگامک یم داشته باشد، معامله نمکدرھم  کیفروش گفت: اگر 

ز را برداشتیم و او را پیش ینکاد نداشت. ما یم و زکنار بود و یشمردند، درست ھفتاد د
م. یردکف یش تعریستاده بود و ماجرا را برایا یجعفر نزد وه ک یابوجعفر بردیم؛ در حال

ده یا حمیده. گفت: در دنیست؟ گفت: حمیرد و گفت: اسمت چکر کرا ش یسپس خدا
ره ھستم. گفت: کوه؟ گفت: بایا بی یره ھستکا بای. بگو آیو در آخرت محمود ھست

نند. کخراب ن ز فروشان سالم بماند و او راینکن یدر دست ا یزینکن است کچطور مم
ه او کر یجعفر! بگ یکردند. سپس او گفت: ا کنیز گفت: از پشت با من نزدیکی می

  ١».آورد یا میت به دنیبن جعفر را برا ین، موسیزم ین فرد رویبھتر
گویند: راجع به  از جمله می اند؛ ی علم و عقل موسی بن جعفر سخن گفته درباره

که شوھر دارد، از او سؤال شد، در جواب  کند در حالی زنی که با مردی ازدواج می
شود. ابوبصیر  شود مرد ھیچ گناھی ندارد و حدی بر او اجرا نمی گفت: زن سنگسار می

کند در حالی  ی زنی که با مردی ازدواج می را دیدم و به او گفتم: از ابوالحسن درباره
ناھی ندارد شود و مرد ھیچ گ که شوھر دارد، پرسیدم در جواب گفت: زن سنگسار می

کنم    را دست کشید و گفت: تصور میاش  شود. ابوبصیر سینه و حدی بر او اجرا نمی
گوید:  (یعنی موسی بن جعفر) حکمش درست نیست. در روایتی دیگر می دوستمان
 کنم دوستمان علمش کامل باشد. تصور نمی

دنیاست؛ کند که او مرد  ابوبصیر مرادی این چنین موسی بن جعفر را متھم می
یعفور و  ھمان طور که کشی از حماد بن عثمان روایت کرده که گوید: من و ابن ابی

گفتیم. ابوبصیر مرادی  مردی دیگر به حیره یا به جایی دیگر رفتیم و از دنیا سخن می
 ٢گزیند.     می گفت: اگر این دوستتان بر دنیا مسلط شود، آن را برای خود بر

 :یبن موس یاهانت به عل
ه او معتقد به کاند  گفتهاش  ه دربارهکاست  یسکبن جعفر  یبن موس یا علام

 ٣مرد با زنش از پشت بود. یکینزد

                                                 
 .٤٧٧، ص١األصول من الکافی، ج -١
 .۱۵۴ھمان، ص -٢
 .٣٤٣، ص٣االستبصار، ج -٣
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  اند. بن جعفر گفته یی پدرش، موس ھمین داستان را درباره
 یه فردک یدان یا میآ«گفت: ÷ ه گفت: ابوالحسنکاز ھاشم بن احمد نقل شده 

ھمراه ما  سرخ پوست آمده است، یآری، مردر. گفت: یاز مغرب آمده است؟ گفتم: خ
م. دیدیم که مردی از مغرب ھست و یم تا نزد آن مرد رفتیبیا. پس ھمراه او سوار شد

ز را به ما نشان ینکھا را به ما نشان بده. او نه   ھمراه داشت. به اوگفت: برده یھای برده
ه را نشان بده. گفت: یم. پس گفت: بقیندارھا  این به یازیداد. ابوالحسن گفت: ما ن

ز ینک کیه را به ما نشان بده. گفت: به خدا قسم، جز یندارم. گفت: بق یزیگر چید
رد. پس ابو الحسن ک ی؟ خودداریدھ یم. گفت: چرا آن را نشان نمیندار یزیض چیمر

 ی؟ وقتیفروش  یثر چقدر مکا ه حدکروانه شد و فردا ما را نزد او فرستاد و گفت: بگو 
خواھم از     ب قبول دارم. پس نزد او رفتم و گفت: نمیدر و آن قدر، بگو: ُخ گفت: این ق

دارم و این مقدار پول را  ب قبول دارم و کنیز را برمیمتر بفروشم. گفتم: ُخ کن مقدار یا
روز با تو بود، چه یه دک یرد و گفت: این کنیز برای تو، اما مردکدھم. او قبول  به تو می

ھاشم. گفتم: از بزرگان و سران  یدام بنکھاشم. گفت:  یاز بن یبود؟ گفتم: مرد یسک
ن ندارم. گفت: یشتر از ایخواھم. گفتم: ب ھاست. گفت: بیشتر از این مقدار می آن

خودم  ین نقطه برایز را من از دورترینکن یماجرای این کنیز را برایت بازگو کنم؟ ا
او گفت: ماجرای این کنیزی که با ردم و کتاب بود، مالقات که اھل ک یبا زن ام، دهیخر

توست، چیست؟ گفتم: آن را برای خودم خریدم. گفت: شایسته نیست که کنیزی با 
این اوصاف نزد کسی مثل تو باشد. شایسته است که نزد بھترین مرد روی زمین باشد. 

آید که شرق و غرب زمین  ماَند تا اینکه پسری از او به دنیا می پس زیاد پیش او نمی
یون اوست. راوی گوید: پس کنیز را بردم و پس از مدت کمی که پیش وی بود، علی مد

  ١».را به دنیا آورد
ر یا سایھاشم  یاز بن یبن جعفر و جعفر بن باقر، زن یه امثال موسکا عاقالنه است یآ

ن یز فروشان شوند. اینکز از ینکد ینند و مجبور به خرکاشراف برای ازدواج پیدا ن
 ی شگفتی است. آور مایه هیدار و گر مطالب خنده

                                                 
 .٤٨٦، ص١. کلینی، األصول من الکافی، ج١٨و  ١٧، ص١ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج -١
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ه او عاشق دختر عموی مأمون بود و دختر عموی کاند  ھمچنین به رضا نسبت داده
 ان روابط ذو الریاستینیدر ب یه قمیابن بابو که ھمچنانز، عاشق رضا بود؛ یمأمون ن

 د:یگو ی(فضل) و رضا م
اینکه مأمون برایش  رد و به خاطرک یرضا اظھار مامام را با  یدیشد یفضل دشمن«

ن چیزی که برای فضل از جانب ید. اولیورز یاحترام قائل بود، به او حسادت م
داشت و رضا  ابوالحسن آشکار شد، این بود که دختر عموی مأمون رضا را دوست می

شد و او از آنجا به رضا  یبه مجلس مأمون باز م یداشت و دِر اتاق و ھم او را دوست می
ر داد و گفت: کداشت. فضل این مسأله را به مأمون تذ یرا دوست مست و او ینگر یم

ی زنان به مجلس تو باز باشد. سپس مأمون دستور داد که  ه در خانهکست یسته نیشا
آمد. منزل  آمد و روزی رضا نزد مأمون می آن را ببندند. روزی مأمون نزد رضا می

ه در بسته کد یأمون رفت، دابوالحسن نزد م ینار منزل مأمون بود. وقتکابوالحسن 

نا هللا إن در چرا بسته است؟ گفت: نظر فضل بود. گفت: یر مؤمنان! ایاست، گفت: ای ام

  ن و حرمش دارد؟یر المؤمنیاری به امک؛ فضل چه ه راجعونيلإنا إو
ت وارد یه دختر عموکن و بگذار کست؟ رضا گفت: آن را باز یمأمون گفت: نظر تو چ

ش امر یدختر عمو ردن در و وارد شدنکن. مأمون به باز کقبول نشود و سخن فضل را 
  ١».ناراحت و غمگین شد  د،یاین خبر به فضل رس یرد. وقتک

یکی از -گویند: وقتی جلودی دھند و می ترسویی و خواری را به رضا نسبت می
ببرند، را غارت کنند و اموالش را اش  کسی را پیش وی فرستاد تا خانه -فرماندھان رشید

 داد: رضا به جای اینکه از خانواده و شرف و آبرو و حیثیتش دفاع کند، اموال را به او می
ی جلودی داد و چیزی برای  ی اموال را به فرستاده ابوالحسن، رضا داخل شد و ھمه«

اش  ھایشان را برای خانواده باقی نگذاشت حتی گردنبند و گوشواره و جامهاش  خانواده
 ٢».ھمه را از آنان گرفت و با تمامی آنچه که در خانه بود، به او داد باقی نگذاشت و

 ن به امام نهم:یتوه
او پسر اینکه  ت. مردم دری ابوجعفر دوم اس هینکلقب به قانع م پسر رضا، محمد،

                                                 
 . ١٥٤و  ١٥٣عیون اخبار الرضا، ص -١
 . ١٦١، ص٢ھمان، ج -٢
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د داشتند؛ چون صورتش یترد یرضا باشد، به شک افتادند و ھمچنین در قبول امامت و
ی او به  گویند: کسانی که پیش از ھمه درباره کرده بود. میر ییاه بود و رنگش تغیس

بن جعفر بن باقر نقل  یشک افتادند، عموھا و برادرانش بودند؛ ھمان طور که از عل
 ه او به برادرش، یعنی رضا گفت:کاند  ردهک

ان ما نبوده است. رضا به آنان گفت: او پسر من یدر م١چ گاه امامی سیاه پوستیھ«
 است. گفتند: 
ان ما یشناس م افهید یک قیرد. باک م میکشناس ح افهیبا کمک یک ق جرسول الله 

 فرستم. یند. گفت: شما را به دنبال او مکم کو شما ح
آمد، ما را در باغ نشاندند و عموھا و برادران و خواھرانش را به صف کردند و رضا  یوقت

افه شناس گفتند: یبر سرش نھادند و به ق یالھکردند. کبر تن او ای  نهیرا آوردند و پشم
 ن. گفتند:کن پسر را به پدرش ملحق یوارد باغ شو. پس ابوجعفر را آوردند و گفتند: ا

ن ھم عمویش و این یپدرش است و ا ین عمویست اما این یپدر و یسکاینجا  در
این و  یصاحب باغ است؛ چون پاھا  پدرش باشد،اینجا  در یسکو اگر  اش، ھم عمه

  ٢».ن پدرش استیگفتند: ا  ابو الحسن برگشت، یپاھای او مثل ھم است. وقت
آنچه  گذارند؟ و در به این نمایشنامه نگاه کنید که چگونه آن را به نمایش می

 علی وجود دارد؟ ھایی به اھل بیت ادبی بی
باسی که وقتی معتصم ع و آنگاهگویند که او فردی ترسو بود  ی امام نھم می درباره

برای بار دوم او را احضار کرد، گریه کرد تا جایی که ریشش خیس شد سپس به سمتی 
  ٣ترسید. رو کرد و گفت: علی ھم از این شخص می

 ن به امام دهم:یتوه
ه پدرش درگذشت. پس در کند او ھشت ساله بود یگو یم یی پسرش، عل درباره
با  یه امامت وکنیتا ااند  گفتهار سخن یرامون آن بسیاختالف داشتند و پ یامامت و

 ٤ر خودشان و با مجبور کردن وی برای این شھادت، ثابت شد.یاز غ یشھادت مرد

                                                 
 کسی که رنگش سیاه شود و تغییر کند. -١
 .٣٢٣و  ٣٢٢، ص١األصول من الکافی، ج -٢
 ھمان. -٣
 .٣٢٤، ص١ھمان، ج -٤
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راث پدرش، از اموال و نفقه و یاز م یزیند: او با وجود امامتش چیگو یشیعیان م
ردند تا کبرده به او تحویل داده نشد و عبدالله بن مساور را از طرف پدرش مأمور آن 

  ١که به سن بلوغ برسد و آن موقع تحویلش داده شود.وقتی 
کنند که جماعتی از شیعیان از مناطق دور و بر اجازه  با این وجود از پدرش نقل می

ی ورود داد. آنان وارد شدند و در یک    خواستند تا پیش وی بروند. او به آنان اجازه
  ٢ه ده سال سن داشت.کینرا جواب داد با اھا  آن دند و اویھزار سؤال پرس یجلسه س

نند تا مجبور باشند سرپرستی تعیین کنند تا ک یم کوچکدانم چرا آن قدر او را  ینم
کنند که     ھنگام رسیدن به سن بلوغ او را سرپرستی کند. سپس او را متھم می

دانست امام بعد از خودش چه کسی است. حتی علی بن محمد امامت را به پسر  نمی
بوجعفر، محمد واگذار کرد و ندانست که ابوجعفر بعد از وی زنده بزرگترش، یعنی ا

گفت: من اشتباه  وفات یافت، یکند. وقت ماند بلکه در زمان حیات خودش فوت می نمی
خواھد بود. نص روایت این  یسکه امام بعد از من چه کدانست  یردم، بلکه خدا نمکن

پس از  -حسن عسکرییعنی پسر دومش، - که محمد٣برای خدا روشن شد«است: 
دانست  امام خواھد بود و خدا قبًال این را نمی -یعنی پسربزرگش، محمد- ابوجعفر
این امر برای  -یعنی پسران جعفر–ل یبعد از وفات اسماع یی موس درباره که ھمچنان

  ٤».خدا روشن شد

 ازدهم:ین به امام یتوه
 یوقت اند: گفتهاش  رهباشد که دربا ملقب به عسکری می یازدھم حسن بن علیامام 

د، پس از آنکه پیراھنش را پاره کرد و صورتش را یخبر مرگ برادر بزرگش را شن
که مفید در ھمانگونه  رسد؛ رد وقتی شنید امامت به او میکر کخراشید، خداوند را ش

  ٦اند. آن را اظھار داشته» شف الغمةک«در کتاب  یو اربل ٥»اإلرشاد«کتاب 

                                                 
 .٣٢٥ص، ١ھمان، ج -١
 . ٤٩٦، ص١ھمان، ج -٢
، باب »الشیعة والسنة«به معنای فراموشی و جھل نسبت به خداوند. برای تفصیل آن به کتاب  -٣

 مراجعه کنید.» بدا«ی  اول، مسأله
 . ٣٣٧مفید، اإلرشاد، ص - ٤
 . ٣٢٦ھمان، ص -٥
 . ٤٠٥ھمان، ص  -٦
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 دوازدهم:امام توهین به 
ه او به کاند  ردهکح یشان تصریھا تابکدر ھا  آن هکامام دوازدھم موھوم ھمین بس 

ده نشده است. سپس یاد اثری از او دیقات زیھا و تحق یامده و با وجود بررسیا نیدن
ی  را درباره یھای باطل و داستاناند  ی وی گفته ادی دربارهیھای ز ات و اسطورهیاکح

حاال یا او وجود داشته و به دنیا آمده و یا وجود نداشته و  اند. ساختهوالدت و اوصافش 
ر مولود و معدوم و موجود چه معنایی دارد؟! چه یبه دنیا نیامده است. مولود و غ

ن وجود دارد؟ متن آن را یبیشتر از ا ینین وجود دارد؟ و چه توھیای باالتر از ا ادبی بی
ت یدالله بن خاقان روایاز احمد بن عبھا  آن م.ینک یر مکشیعه ذھای  کتاب نیتر از مھم

گوید: وقتی حسن عسکری مریض شد، حاکم  می یداستان طوالن کیکنند که او در  می
ه ابن رضا مریض شده است. او با عجله ھمراه پنج نفر از کوقت دنبال پدرش فرستاد 

 بودند.  یاعتماد و ن به دار الخالفه بازگشت که ھمه از افراد موردیرالمؤمنیخادمان ام
بان یی حسن بروند تا حالش را بپرسند. دنبال چند نفر از طب دستور داد به خانه

ا سه روز، یشدن دو  یاز او امر کرد. پس از سپر یشگیرا به مراقبت ھمھا  آن فرستاد و
 یشتر از ویبان را به مراقبت بیف شده است. از این رو طبیه او خیلی ضعکخبر دادند 

حاضر شود و او را امر کرد تا  یالقضاة فرستاد تا در مجلس و یو دنبال قاض امر کرد.
را احضار کرد و آنان را به ھا  آن ند. پسیده نفر از اصحاب مورد اعتمادش را برگز

مراقبت و پرستاری کنند. آنان  یی حسن فرستاد و دستور داد شبانه روز از و خانه
بلند شد. سلطان چند  یه و زاریگر یت. صداه درگذشکنیماندند تا اآنجا  پیوسته در

ه حامله کرا  یفرستاد تا اتاقش را برای یافتن پسرش بگردند و زناناش  نفر را به خانه
حامله بوده است. او را  یاز و یزینکه کاز زنان اظھار داشتند  یاورند. بعضیھستند، ب

را برای مراقبت از او گماشتند و زنانی را نزد او گذاشتند.  یدر اتاق گذاشتند و خادمان
ر مردم در یھاشم و سا یل شد و بنیی او پرداختند و بازارھا تعط ع جنازهییسپس به تش

ع ییه از تشک یامت بود. وقتیه قیت داشتند. آن روز شبکشر یی و ع جنازهییتش
ه کل فرستاد و دستور داد کبن متو یسیفارغ شدند، سلطان به دنبال ابوع یی و جنازه

 یسیابوع بخوانند،  ین گذاشتند تا نماز بر ویجنازه را بر زم ینماز بخوانند. وقت یبر و
ان و یان و عباسیھاشم و علو یصورتش را آشکار کرد و آن را به بن  شد، کیبه او نزد

  ان نشان داد و گفت:یان و قاضکینزد
 کرا بر خااش  ینیدرگذشت و به کبن محمد بن رضا بود  ین حسن بن علیا
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رد؛ سپس کبان را حاضر یان و طبیو قاض ین تمام معتمدان ویر المؤمنیگذاشت. ام
برداشتند و در ھمان اش  صورتش را پوشاند و دستور داد او را ببرند. او را از خانه

 ه پدرش دفن شده بود، به خاک سپردند.کای  خانه
ی فرزندش  م شروع به جستجو دربارهبه خاک سپرده شد، حاکم وقت و مرد یوقت

راثش دست برداشتند. یم میردند و از تقسکھا و منازل را بیشتر جستجو  کردند و خانه
ه بطالن کنیردند تا اک یھمچنان از او مراقبت م ز باردار بودند، ینکه مراقب ک یسانک

برادرش، ان مادرش و یراثش را میشد، م یباردار بودن او منتف یحمل روشن شد. وقت
 ین امر نزد قاضیت کرده، و ایردند و مادرش ادعا کرد که او برایش وصکم یجعفر، تقس
  ١ثابت شد.
ھا  آن عه و قائمیش ید: مھدیگو  یه مک یسندگان سنیاز نو یکیبا نوشته است یچه ز

رموجود است و یز، معدوم و غینھا  آن ساختگی و معدوم و موھوم بوده است و قرآن
 و ساختگی است. و به امید خدا از بین خواھد رفت. یاختراع ز،یمذھبشان ن

جمع ھا  آن عه و مؤلفان و محدثانیاز مورخان ش یاریه بسکبود  یتین روایا
را داشتند  یامامت و وازدھم وو قصد ساختن اسطوره و داستان والدت امام داند  ردهک

ھا جز اھانت و  ات و داستانیروا نیر اکاز ذھا  آن منظور اند. ردهکاما در واقع آن را نابود 
گر یموجود نیست اما از طرف د یگویند: مھد ه میک یست به طورینھا  آن ن بهیتوھ

 ند: به دنیا آمده و موجود است. انصاف خوب چیزی است.یگو یم
والدت مھدی در زمان حیات حسن عسکری تحقق «گویند:  مفید و دیگران می

، برادر ن رو جعفر بن علیاو را نشناختند. از ایی مردم  نیافت و پس از وفاتش ھمه
ی او را گرفت و سعی کرد کنیزھای ابومحمد  ابومحمد امامت را به عھده گرفت، و ترکه

ی ابومحمد را از آِن خود کرد  را زندانی و ھمسرانش را بازداشت کند... جعفر تمام ترکه
 ٢».و کوشید تا جانشین وی شود

داشته باشند. اکنون شیعه معتقد به  یبود؛ اگر دوازدھمھا  آن ن ھم امام دوازدھمیا
عه طبق عادت خویش با دیگران، یه مشھورند، اما شیھستند و به جعفر یامامت و

                                                 
. ٤٠٩و  ٤٠٨کشف الغمة، ص. ٣٤٠و  ٣٣٩. مفید، اإلرشاد، ص٥٠٥الحجة من الکافی، ص -١

 .٣٧٨و  ٣٧٧. طبرسی، اعالم الوری، ص٧٦٢، ص٢. جالءالعیون، ج٢٨٩الفصول المھمة، ص
 .٣٨٠. اعالم الوری، ص ٣٤٥اإلرشاد، ص -٢
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او  اند: ، جعفر بن محمد گفتهیعنی ی او؛ و دربارهاند  ردهکن یجعفر را نیز سّب و نفر
  ١ر بود.یخوار و پست و حق     وانه و شرابیرد و فاجر و دکار کفسقش را آش

را به وفور به  یحیھای زشت و قب ن صفتیو امثال چناند  دهیذاب نامکو او را جعفر 
 اند. او نسبت داده

                                                 
 .٥٠٤، ص١األصول من الکافی، ج - ١





 
 
 

 عهیت و شیاهل ب

م اینجا بیان کنیم که اھل یخواھ یم، میاتمام برسانن مطلب را به یه اکنیقبل از ا
ن قوم و برخوردشان با آنان شناخت داشتند، و بر این اساس در یردار اکت از رفتار و یب

دن لعن و یشدن نظر عموم و سنج ن قوم و روشنیقت ایان حقیچگاه در بیعصر خود ھ
 اند. ردهکن یوتاھکه خودشان یھا عل نینفر

به ھا  آن طالب بود. او به یبن اب یار شیعیان شد، خود عله گرفتک یسکن یاول
 ست. ینگر یمجرم پست و دشمن م کیعنوان 

ه واجب و الزم نمود و برای کاری ک یگزارم برای امر یخدا را سپاس م«گفت:  یم
ه ھر زمان فرمان ک یگروھ یش نمودن من توسط شما ایه ُمقّدر فرمود و برای آزماک

ھوده یاگر شما را مھلت دھند به سخنان ب د.یرفتیو دعوت مرا نپذد یردکن یرویدادم، پ
ه نزد کرا  ید و مردمیدھ ینشان م ید، ضعف و سستیش آیپ ید و اگر جنگیپرداز یم

و مصیبت  یسخت ید و اگر بهینما یشوند، طعن زده و سرزنش م یک امام جمع می
د. در پیروزی و مبارزه علیه حّقتان، چه چیزی را در یگرد ید به عقب بر میگرفتار شو

و البته  –سوگند به خدا اگر اجل من برسد  شما؟ یبرا یا خواریانتظار دارید؟ مرگ 
، زارمیه از بودن با شما بک یر حالند دکاف یم یین من و شما جدایب –د یخواھد رس

ه شما را کست ین یرتیه شما را گرد آورد و غکست ین ینیا دیحساب شما با خداست! آ
 یرویاز او پھا  آن خواند و یرا م ای عدهه، یه معاوکست یانگیز ن ا شگفتیآماده سازد. آ

 یه باقک ید ولی من شما را در حالینما یو بخشش کمکشان را یه اکنینند بدون اک یم
نده کم اما شما از دور من پراینما ید با بخشش فراوان دعوت میی مردم مسلمان مانده

دھم شما بدان راضی  د؟! ھر کار رضایت بخشی که انجام میینک یشوید و مخالفت م  می
من  یشوید. برا زند، بر آن جمع نمی ای که از من سر می نیستید و ھر ناراحتی

اد دادم و با یه آرزوی مالقاتش دارم، مرگ است. قرآن را به شما ک یزین چیعزیزتر
دم و ید، آشنا گردانیشناخت یبه آنچه نم ردم و شما راکم کن شما حیل بیحجت و دل

دار یا خفته بید ید   یور، مکاش کد بر شما گوارا ساختم. ینکاف یرون میآنچه از دھن ب
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  ١».گشت یم
 د:یگو یرا مخاطب قرار داده و مھا  آن گریباری د

 یا در مقابل زندگانیده گشتم. آیردن شما رنجک من از شما متنفرم و از مالمت«
، تن به ذّلت و یعزت و بزرگ ید و به جایا خشنود ھستیموقت دن یبر زندگان یشگیھم

تان دور یھا خوانند، چشم یردن با دشمن مک شما را به جنگ ید؟ وقتیداد یخوار
ه راه گفت و شنود شما با من بسته کاید  مبتال شده یھوشیبه مرگ و رنج ب ایزند گو یم

وانه یل گشته و دی. گویی عقل از شما زادیسرگردانران و یشده و در پاسخ به سخنانم ح
 ییاران توانایار و کن و درستیمن ام یچ وقت شما براید. ھیفھم یه نمکاید  شده

گرد  یدا ھستند چون از طرفیناپشان  ه ساربانکی ھستید ینبودید. شما مانند شترھا
جنگ، مردم بدی  یشوند. سوگند به خدا، شما برا نده میکگر پرایند و از طرف دیآ می

شما را  یاندیشید و شھرھا نمیای  نند و شما چارهک یله میر و حکد. با شما میھست
رود و شما را خواب  ید. دشمن به خواب نمیشو ن نمییند و شما خشمگینما یتصرف م

گر یدکیه با ک یسانکد. سوگند به خدا، مغلوبند یار ھستکگیرد و فراموش  غفلت فرا می
ابد و آتش مرگ و قتل افروخته شود، ینم اگر جنگ شدت ک یمان مگ ردند.کن یھمراھ

  ٢».د شدیشما مانند جدا شدن سر از بدن، از پسر ابو طالب جدا خواھ
  د:یگو یرده و مکان یرا بھا  آن گر ترس و پستی و فسادیبار د کی

 وھان،کبار  ینیه سنگک یجوان یبا شترھا که چناننند کتا چه مدت با شما مدارا «
ه کو ھر بار اند  ده شدهیدر یدر پ یه پکھنه ک یھا ده کرده است یا با جامهیوبکرا ھا  آن

ر کاز لش یند. ھرگاه گروھینما یگردد، مدارا م یگر پاره میبدوزند از طرف د یاز سمت
ی  فتار در النهکشوند، مردان شما در خانه، ھمچون سوسمار و  کیشام به شما نزد

د، ینک می یاریه شما او را ک یسککنند. سوگند به خدا،  را پنھان می یشتنخود، خو
ر یان تکیپ یی ب ستهکر سر شیر اندازد با تیشما ت یاریه با ک یسکذلیل و خوار است و 

م و من آنچه کھا  ر پرچمید و در زیاریھا بس سوگند به خدا، شما در خانه انداخته است. 
دانم اما سوگند به خدا اصالح شما  ید، میشما را راست نما یجکد و یشما را اصالح نما

نم. خداوند شما را خوار گرداند و حّظ و یب یز نمیرا با فساد و تباه ساختن خود جا
د و در یه با باطل آشنا ھستکد آن طور یشناس ید. حق را نمیی شما را ناقابل نما بھره

                                                 
 .٢٥٩و  ٢٥٨نھج البالغة، ص -١
 .٧٨ھمان، ص -٢



 ٢٧٧   اهل بیت و شیعه

  ١».دینک  یاطل مقت را بیحق و حق که چناند یستیصدد ابطال باطل ن
 د:یگو     ین میھمچن

د در حالی که برای ییآ نمی سته شده اما به خشمکھای خدا ش مانید که پینیب یم
ام خدا بر شما کد. احیدان  ید و آن را ننگ میستیھای پدرانتان حاضر ن مانیستن پکش

گشت. پس مقام و منزلت خود را به  گشت و به شما باز می یوارد و از شما صادر م
 یام الھکد و در احیشان سپردیتان را به دست ایارھاکستمگران واگذار کردید و زمام 

ه کارھای شبھه را انجام ک ید در حالیردک یرویم شدید. از آنان پیتسلھا  آن به
  ٢روند. یم ینفسان یھا شھوات و خواھش یدھند و در پ می

ه به ک ید مانند صدای پوست سوسمارھا در وقتیانداز یوقتی شما سر و صدا راه م
 یرید و از ظلم و ستم جلوگیریگ یرا نم یحق [تو خالی ھستید] شوند یده میھم مال

ه کاست  یسک یبرا یپس نجات و رستگاراند  د. شما را در راه آزاد گذاشتهینک ینم
  ٣».ندکه توقف کاست  یسک یبرا یت و بدبختکند و ھالکخود را در آن راه بیف

 گوید: با حالت تأسف و ناامیدی از آنان می
کنم و  میتان  نمایم و اگر کج شوید، راست اگر استقامت ورزید، شما را ھدایت می«

کنم. این ریسمان محکم تان  خره ھدایتآیم تا باآل اگر امتناع ورزید، باز سراغتان می
 ی چه کسی و برای چه کسی؟  است اما به وسیله

ی شما دردھا را مداوا کنم اما خودتان درد من ھستید؛ مانند  خواستم به وسیله    می
داند که تیزی خار با خار است.  ی خار به دنبال خار است و او می کسی که به وسیله

خواھم تا درمانش کنند. کجایند کسانی که وقتی به اسالم  طبیبان این درد کشنده می
یرفتند و وقتی قرآن خواندند، به خوبی آن را خواندند شدند، این دعوت را پذ فرا خوانده

و بدان عمل و مطابق آن حکم کردند و وقتی به جھاد تشویق شدند، مشتاقانه به سوی 
جھاد رفتند و به خوبی شمشیر کشیدند و آرام آرام و صف به صف، اطراف زمین را 

دگانی دلخوش نجات پیدا کردند. به زنای  از بین رفتند و عدهای  گرفتند. عده
ھایشان بر اثر گریه سفید شده و  نشستند. چشم بودند و در عزای مردگان نمی نمی

                                                 
 .٩٩و  ٩٨ھمان، ص -١
 .١٥٤ھمان، ص -٢
 .١٧٨و  ١٧٧صھمان،  -٣
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بر شان  ھایشان بر اثر دعا خشک شده و رنگ چھره شکمشان بر اثر روزه تھی شده و لب
 داری زرد شده، و بر صورتشان، عالمت خشوع کنندگان ھست. اثر شب زنده

ی دیدارشان باشیم و  دنیا رفتند. برماست که تشنه آنان برادران من بودند که از این
  ١».گاز بگیریمشان  ھایمان را به خاطر فراق دست

 د:یگو یخواند و م یرا فرا مھا  آن سد وینو یمھا  آن خره راز دل خود را برایباآل
وفه، اگر ک یار قبض و بسط آن را دارم. ایه اختکوفه در تصرف من است کتنھا «

ا، من از ی... بار خدا زد، پس خدا تو را زشت گردانده بوَ کتو نباشد  یگردبادھابرای من 
شان یپس بھتر از ا اند. شان ھم از من ملول و سرگشتهیو اام  زار و دلتنگ شدهیشان بیا

شان را یاھای  دل ا،یبار خدا  عوض ده.ھا  آن را به یشّر  ن و به جای منکرا به من عطا 
  ٢».شود در آب، ذوب می کن، ھمان طور که نمکآب 

 گوید: ھم میبن علی حسن 
بھتر  د، یپندار یی من م عهیه خود را شکمن از شما  یه برایه معاوکبه خدا قسم «

  ٣».دیردکاموال من  یاست. شما اقدام به قتل من و دزد
 گوید: ھمچنین می

است، به که فاسد و بد ھا  آن ازھرکدام  شناختم. را میشان  مردم کوفه و حماقت
ولند، و در گفته و عمل ھیچ تعھدی ندارند. وفا و بدقَ  خورد؛ چون آنان بی درد من نمی

گویند که  می از ھم دور است و به ماھایشان  دل آنان از ھم زیاد فاصله دارند و
 ٤».اند اما در واقع علیه ما شمشیر کشیدهھایمان با شماست  دل

 گفت: یمستاده بود یربالء اکه در ک ین بن علیحس
د بن حارث یزی یس بن اشعث و ایق یحجار بن ابحر و ا یث بن ربعی و ایش یا«
ده و یھا جوش ه چشمهکد یه به من نامه نوشتکد یا شماھا نبودی)، آیان ویعیشھای  (نام

ست خورده کر شکلش کیدم، با یرس یو وقت  درختان سرسبز و ھمه منتظر تو ھستند،
  ٥».مواجه شدم

                                                 
 ھمان. -١
 .٦٧و  ٦٦ھمان، ص -٢
 .١٤٨طبرسی، االحتجاج، ص -٣
 .١٤٩ھمان، ص -٤
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 د:یگو یربال مکابت از او در یبه ن یمید تمیزیحر بن 
ی صالح را فرا  ن بندهینند. اک یھا، شما را سرزنش م وفه، تمام انسانکاھل  یا

ه بدون او با خودتان جھاد کد ید و پنداشتیردکم ید تا نزد شما بیاید اما او را تسلیخواند
رد. کد اما او خشم خود را فرو خورد و صبر یشکه او را بکد یکنید، سپس بر او تاخت می

 ین پھناور خداوند، به جایی روین سرزمید تا نتواند در ایردکاز ھر طرف او را محاصره 
خود نبود.  یبرا یچ نفع و ضرریه صاحب ھکدر دست شما بود  یریآورد و او مانند اس

ند و نوش یمحی و مجوسی از آن یھودی و مسیه کرا از آب فرات اش  او و خانواده
را ھا  آن ید. پس تشنگیردکزنند، منع  یز، به آن دھن میاه نیھای س ھا و سگ کخو
  ١امت آب ندھد.ید خداوند شما را در روز قیمحمد بود یرد. شما بد امتی براک کھال

 گفته است:شان  ه فرزدق شاعر، دربارهکھستند  یسانکھمان ھا  این
بودند ھا  آن هک یدر حال ینک یان اعتماد مین کوفیپسر رسول خدا، چگونه به ا یا

  ٢شتند.کل، را یت، مسلم بن عقیکه پسر عمو
 مفید نقل کرده که وی گوید:

راندم  ھجری ھمراه مادرم به حج رفتم، در حالی که شتر مادرم را می ۶۰سال «
موقعی که داخل حرم مکه شدم، ناگھان حسین بن علی را خارج از حرم مکه ھمراه با 

مال چه کسی است؟ گفتند: مال حسین بن ھا  این شمشیرھا و سپرھایش دیدم. گفتم:
علی. پیشش رفتم و به او سالم کردم و گفتم: ای پسر رسول خدا، پدرم و مادرم فدایت 

داشتی بدان رسیدی چرا این  باد! خداوند آرزویت را برآورده کرده و آنچه که دوست می
داشتند.  می کردم، من را از اینجا بر اگر عجله نمی کنی؟ گفت: قدر برای حج عجله می

سپس به من گفت: تو کیستی؟ گفتم: یک نفر عرب. به خدا قسم، بیشتر از آن از من 
پرس و جو نکرد. سپس به من گفت: از مردمان پشت سرت به من بگو. گفتم: از یک 

گاه پرسیدی. شیده شده، و مردم ھمراه تو ولی شمشیرھایشان علیه تو کھای  دل نفر آ
  ٣».کند بخواھد میھرچه  آید و خدا قضا و تقدیر از آسمان فرود می

ردند بر کن یاریو او را اند  ردهکرا رھا اش  د تنھا مانده و خانوادهید ین وقتیاما حس
 روبرو شد و به آنان گفت: ھا  آن اسب خود سوار شد و با

                                                 
 .٢٤٣. طبرسی، اعالم الوری، ص٢٣٥و ٢٣٤اإلرشاد، ص -١
 ٣٨، ص٢کشف الغمة، ج -٢
 .٢١٨اإلرشاد، ص -٣
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د و ما نزد شما یخواند یاد میه ما را به فرک یوفه، زشت باد بر شما وقتکاھل  یا«
د و ما آن را بر ید و آتش افروختیردکه ما آخته یخود را عل یرھایم و شما شمشیآمد

اور دشمنانتان ید و یردکخود پشت  یایم. شما به اولیشما و دشمنان شما انداخت
د و با یرفتیه ما را نپذکم. وای بر شما روزی ینکرد یگناھ د. ما نسبت به شمایُشد

ھا گرد ما  د و مانند پروانهیعت با ما آمدیب ید. شما با سرعت برایبر ما تاخت ریشمش
و سفاھت پیمان خود را شکستید و به اطاعت از  ینادان ید، سپس از رویجمع شد

گاه باشیشتکد و ما را یردکد. سپس ما را خوار یطاغوت پرداخت ه خدا بر کد ید. آ
ر در یت داد و شمشکحرھا  آن طرف ظالمان لعنت فرستاده است. سپس اسبش را به

  ١».د شده بودیشد در حالی که او از خودش ناام کدستش خش
و یارانش را به کربال کشاندند، حسین ھمچون س حسین در پایان ھمین کسانی که

 گوید: کند. مفید می می پدرش که شیعیانش را نفرین کرد، آنان را نفرین
ی اینان را از زندگانی بارالھا! اگر تا مدتسپس حسین دستش را بلند کرد و گفت: «

را از ھم بپاش، و والیان و شان  کنی، آنان را از ھم جدا کن و جمع مند می دنیا بھره
حاکمان را از آنان خشنود نگردان؛ چون آنان ما را فرا خواندند تا ما را یاری کنند، 

 ٢».سپس دشمن ما شدند و ما را کشتند
رد و ماھیتشان را کار کرا آشھا  آن ن ننگین العابدیز ن ملقب بهیبن حس یاما عل

 برمال ساخت و گفت: 
خواستند، گفتند؛ اما ھرچه  اش ر را دوست داشتند تا جایی که دربارهیھودیان، ُعزی«

ھرچه  سی را دوست داشتند ویان، عیحیر نبودند. مسیاز ُعزھا  آن نبود وھا  آن ر ازیُعز
نبودند، و من  یسیز، از عینھا  آن نبود وھا  آن سی ازیخواستند به وی گفتند ولی ع یم
ان ما، ما را دوست خواھند داشت تا جایی که یعیاز ش ین سنت ھستم. گروھیز، بر این

گویند؛ نه  حّق ما می گفتند، در یسیی ع ان دربارهیحیر و مسیی ُعز ھود دربارهیآنچه 
 ٣».آنان از ما ھستند و نه ما از آنان ھستیم

                                                 
 .١٩ و ١٨، ص٢کشف الغمة، ج -١
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حسین، او را خوار کردند و او را تنھا گذاشتند و جز پنج نفر کسی از آنان شیعیان 
باقی نماند؛ ھمان طور که در روایتی که قبًال آوردیم و نیز روایتی که فضل بن شاذان 

 ١روایتش کرده، آمده است.
گوید، تنھا سه نفر از شیعیان حسین  یا بنا به روایتی دیگر که جعفر بن باقر می

 اندند و ھمه او را تنھا گذاشتند. در این روایت جعفر بن باقر گوید:ھمراه وی م
بن ام  ییحی، یابلکابوخالد   ن مرتد شدند به جز سه نفر:یمردم بعد از قتل حس«

ونس بن حمزه مانند آن را روایت کرده و این عبارت را ی-ر بن مطعم. یل و جبیطو
  ٢.»یرده است: و جابر بن عبدالله انصارکبدان اضافه 

 د: یگو ید شده بود و میان خود ناامیعیمحمد بن باقر نیز از ش
چھارم  کیدارند و  کبه ما شھا  آن ی ما شوند، سه چھارم عهیی مردم، ش اگر ھمه«

  ٣».مانده، احمق ھستند یباق
ی مخلص و وفادار  کند که پدرم، باقر جز چھار یا پنج نفر شیعه جعفر اشاره می

 روایت شده است:نداشت؛ ھمان طور که 
ی این چند  گاه خدا امر بد و ناخوشایندی را برای شیعیان اراده کند، به وسیلهھر«

و چه اند  دارد.آنان ستارگان شیعیان من چه آنانی که زنده می نفر آن را از شیعیان بر
ی آنان ھر  کنند و خدا به وسیله  باشند. آنان یاد پدرم را زنده می می اند، آنانی که مرده

گرایان و تأویِل غلوکنندگان را از این  ی باطل برد. عقیده بدعتی را کشف و از بین می
که اند  گفت: کسانی اند؟ کنند. سپس گریه کرد و گفتم: آنان چه کسانی دین دور می

شود،  درود و رحمت خدا چه در حال حیاتشان و چه پس از مرگشان، شامل حالشان می
 ٤».اره، ابوبصیر و محمد بن مسلمکه عبارتند از: برید عجلی، زر

 هاز ھشام بن سالم از زرار که ھمچنانرد؛ کن شیعیان اعتماد نیاز اھیچکدام  باقر به
 ردم، گفت: کارگزاران سؤال کی  زهیی جا ه گفت: از ابوجعفر دربارهکنقل شده 

ارھای سلطان را کالی ندارد. سپس گفت: اگر منظور زراره، ھشام باشد، من کاش«
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  ١».دانم یمحرام 
به عالوه، ھمین چند نفر چگونه بودند؟ آنان را از زبان جعفر بشناس. مسمع روایت 

  ٢».د و زرارهیلعنت خدا بر بر«گفت:  د که مییه از ابوعبدالله شنککرده 
 ٣کرد. در صورت ابوبصیر بول میھا  سگ اند: ی ابوبصیر گفته درباره

د: یگو ینالد و خطاب به آنان م یخود مان یعیجعفر بن باقر به طور بارزتری از ش
نند، ک ث مرا پنھان مییه حدکیافتم  ان شما سه مؤمن را مییاما قسم به خدا، اگر از م«

  ٤».دانستم که یک حدیث را از آنان کتمان بکنم    یحالل نم
به ابوعبدالله گفتم: «د: یگو یعفور میدانش، عبدالله بن یاز مر یکیل ین دلیبه ھم
ت یه از شما تبعکنم ک     یتعجب مھا  آن نم و از سخنانک یدم معاشرت ممن با مر

وفادار و صادق ھستند. اما ھا  آن نند و بهک یت میتبع یو فالن ینند و از فالنک    ینم
  ٥».ه امانت و وفا و صدق ندارندکنند ک  یت میاز شما تبع یاقوام

کرد. به ھمین خاطر جز با     ی شیعیانش شک می باالتر از آن، جعفر نسبت به ھمه
داد تا از فتواھایش سوءاستفاده نکنند. ھمان طور  فتواھای مختلف، به آنان فتوا نمی

 که قبًال بیان شد.
 گفت: او بسیار می

ع امر من باشد، بجز عبدالله بن یند و مطکتم را قبول یه وصکافتم یس را نکچیھ«
  ٦».عفوری

 د:یگو یداده و مان را مخاطب قرار یعیبار دیگر ش
ه از کافتم یرا ن یسکد؟ قسم به خدا، یشوران یه مردم را بر من مکشما را چه شده «

عفور. من به او امر کردم و به یند و سخن مرا گوش دھد بجز عبدالله بن کمن اطاعت 
  ٧».او وصیت کردم، وی از دستورم تبعیت کرد و به وصیتم عمل کرد
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ن یند. سخن را با ھمک یف میجامع و مانع توص یرا با وصفھا  آن یپسرش، موس
  گوید: م. او مییدھ یمطلب خاتمه م

را ھا  آن نم و اگریب یکسی جز مّداحان نمھا  آن نم، ازکانم را جدا یعیاگر ش«
 یباق یکیرا خالص گردانم، از ھزار نفر ھا  آن ستند و اگریش نیب یانم، مرتدیازمایب
ھا  مدام بر تختھا  آن ماند. ینم یباقھا  آن از یسکنم، کرا غربال ھا  آن ماند و اگر یم

  ١».میھست یی عل عهیند: ما شیگو ینشسته و م
بود  یسانکی  شان دربارهیبودند و این ھم سخنان و آرای اس یت علیاھل بھا  این

ت این چنین یعیان و پیروان و دوستداران آنان ھستند ولی اھل بیکنند ش ه ادعا میک
دھند و آنچه در     یرا به مردم نشان مھا  آن قتیفرستند و حق ین و لعن مینفرھا  آن بر
 شتر ازیار بیان بسیعین شیو برائت از اھا  آن نند. لعن و نفرینک ینه دارند، ابراز میس

رت داشته باشد، یه بصک یسک یم؛ چون برایردکت یفاکن مقدار یاست اما ما به اھا  این
 ت پیامبر را ازیو اھل ب یت علیی اھل ب عهیقت شیما حق که ھمچناناست؛  یافک

 نند؟که عاقالن تدبر کم، باشد یردکخودشان ابراز ھای  کتاب
شنوا داشته  یا گوشیسالم  یه قلبک یسک ین سخنان بھره و عبرتی است برایدر ا

از آن  یرویاند و سعادت پیه حق را به صورت حق به ما بنماکخواھم  یباشد. از خداوند م
ند و کاز آن را روزی ما  یاند و دوریند و باطل را به صورت باطل به ما بنماکرا به ما عطا 

 م.یگرد یاو باز م یم و به سوینک    یل مکتگر به راه راست است و بر او تویه ھداکاوست 

 

                                                 
 .٢٢٨، ص٨الروضة من الکافی، ج -١
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