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 مقدمه

الة والسالم علی  ين، والصّ حيم، مالک يوم الدّ محن الرّ رشف أاحلمد هللا ربّ العاملني، الرّ

امليامني وأصحابه الربرة  األنبياء وخاتم املرسلني، وعلی أهل بيته أمهات املؤمنني، وآله الغرّ 

 يوم الدين. ىلبإحسان إ ن تبعهماملقربني ومَ 
شروع به جمع » عقائد وتاریخ -البریلویة«ن جانب، پس از فارغ شدن از کتاب یا

م ینه به تنظین زمیی اسماعیلیه کردم؛ و برای نوشتن در ا آوری کتابھایی در باره
مه گذشته بود که از یف آنھا ھمت گماشتم و کارم از نیف و تألیموضوعات آن و تصن

ای دریافت نمودم که مرا به  برای دین خدا، دعوتنامهطرف برادران مخلص و غیور 
ھا و ایراد سخنرانی در مراکز دانشجویان و مجامع  دیدار به آمریکا و شرکت در کنفرانس

ه در کھای متعدد آن سرزمین  ھا و محافل تقوی و پرھیزگاری در ایالت وگردھمایی
م. این دانشجویان منجالب کفر و پلیدی و رذالت غرق شده بودند، دعوت شده بود

ای با طراوت  ھای گل و درختان میوه دار و سایه مسلمان در چنین جایی ھمچون باغ
در شب تاریک و ظلمانی  *ی نور ھا آب، و ھمچون دسته گل در صحرای خشک و بی

 ھستند.
ھا شدند؛ ابتدا شروع به  نین سرزمیوقتی که برادران مسلمان عرب زبان، وارد ا

دانش کردند، علم اخالق، آداب، علم تمّدن و فرھنگ، علم روح و تعلیم و ترویج 
ی حماسه  . و من پس از مشاھدهجگرامی اسالم  روانشناسی، قرآن و تعالیم پیامبر

گرامی  نی، غیرت و کار و تالش برای خدا و برای حامالن دین أصحاب پیامبریآفر
، حفظ نماز، خشوع و ی عفت و پاکدامنی، تقوی و سلف صالح. و با مشاھده جاسالم

اسالمی و ھای  تواضع و شوق و عالقه به شنیدن موضوعات دینی و علمی و سخنرانی
محافلشان، یقین یافتم که خداوند، کالم خود را بلند و پرچمش را برافراشته خواھد 

را در این  ج ی جھان چیره خواھد ساخت، و نام و یاد پیامبرش    رد و دینش را بر ھمهک
دور با این نسل مبارک، نشر و توسعه خواھد داد. و اطمینان پیدا کردم  ی ھا سرزمین

 م عرب در وصف آنھا گفته است:یکه آنھا ھمان کسانی ھستند که شاعر قد
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ــــوههم ــــان وج ــــات حس ــــيهم مقام  وف
 

ــــــل  ــــــول والفع ــــــا الق ــــــة ينتاهب  وأندي
 

 وإن جئـــــتهم ألفيـــــت حـــــول بيـــــوهتم
 

ـــل  ـــا اجله ـــفی بأحالمه ـــد يش ـــالس ق  جم
 

 

درمیان آنان شأن و منزلت و سیمای نیکی وجود دارد و مجالسی که در آن یعنی: 
یابی  شان، مجالسی را مییھا گفتار و عمل به نوبت است، و نزد ایشان در اطراف خانه

 شان، شفایافته است . یبا عقل و خرد اھا  که نادانی
ش آنھا بنابراین، دعوتشان را لبیک گفتم؛ و به نزد ایشان سفر کردم و در ھمای

شرکت نمودم و در مسائل گوناگون به ایراد سخنرانی پرداختم. سخن از مسائل غم 
انگیز متنوعی بود و بحث دارای جوانب متعدد؛ از جمله: اختالف امت اسالمی، منشأ و 

ن از یکدیگر دور ینچنیه آنھا را اکجاد شده در میان مسلمانان یاھای  مبنای آن، فرقه
در حالی  اند، فاصله گرفته ج ه از دین ناب محمدیکھایی  قهساخته و نیز سخن از فر

ھایی که از اسالم  و در میان فرقه اند. ه برخی دیگر از امت اسالمی به آن نزدیکتر شدهک
شه با امت اسالمی اختالف دارند؛ یاند و در اصل و ر ار فاصله گرفته و دور شدهیبس

بنده ھای  بود، و سه کتاب از نوشتهار یباشند. لذا سؤال و جوابھا بس می ھا شیعه
اری از دانشجویان و حاضران در این جلسه قرار یی این فرقه، در دسترس بس درباره

ی اساس موضوع بود. و محور بحث ھمچنان برعقاید این  در بارهھا  داشت، لذا سؤال
شرفت یمنشأ و مراحل پ ی از ا ی آن بردارد و تاریخچه                 چرخید تا نقاب از چھره می فهیطا

ز به آنچه در یار شود. برادران نکھایی که از آن منشعب شده است، آش آن و فرقه
اکتفا نمودند و اکنون، نیاز شدیدی  ھایم پیرامون عقاید آن فرقه نوشته بودم کتاب

ن یتا ا منشأ تغییراتی که بر آنان واقع شده و آنھا ران قوم، و یخ ایداشتند به شناخت تار
رده است. جلسه با در خواست تألیف کحد از جماعت مسلمانان و امت اسالم دور 

ای که قصد داشته  فوری کتابی در این خصوص، به پایان رسید. در واقع ھر نویسنده
ی تاریخ تحوالت و منشأ آنان چیزی بنویسد، الزم است تحقیق او شامل  باشد در باره

 ب شده است.ز باشد که از آنھا منشعینھایی  فرقه
رفته بودم، و به یی ایشان را پذ درحقیقت، وقتی که من از سفرم برگشتم خواسته

انجام آنچه آنھا اظھار نیازمی کردند مصمم بودم، و ھمین که در بیست و ششم 
ی اسماعیلیه شدم و  ی فرقه سپتامبر به سرزمینم رسیدم، فورًا مشغول نوشتن در باره
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ص بودم. لیکن ھر چه خدا بخواھد یوضوع، مشتاق و حربه شّدت بر تکمیل و اتمام م
 ھمان است، و ھرچه را او اراده نکند؛ نخواھد شد و ھر چیزی وقت و موعدی دارد.

کردم و شب و روز به بحث و  می خود را صرف این کار با کمال جدّیت، تمام تالش
ه در شھرھای کھایی  پرداختم؛ مگر سخنرانی می م ونوشتن در این زمینهیتحقیق و تنظ

تا به حال  ی من بود و ه ھمواره به عھدهکالھور پاکستان داشتم  یکدور و نزد
ام نتوانم خود را از آن رھا سازم؛ علی رغم این که در این  ام و شاید ھم تا زنده نتوانسته

ختم. با وجود یگر می آمد اما ھمواره از آن می پیشم یار برایبس ھا اواخر از این مشغله
مبود استراحت و آرامش قلبی و ذھنی، خداوند کار و یبسھای  سختی سفرھا و

م که به بنده عنایت فرمود تا برحسب توان و قدرت خود و در یگو را سپاس می مھربان
ی  ا حد لیاقت و کفایت، بحث را در این موضوع کامل کنم، تا شاید خواننده از آن بھره

وتاریخ نگار به آن شاد باشد، چون در  ،ببرد و در آن بیندیشد و محّقق از آن مسرور
سازی مطالب و  کی شیعه و تشیع با ترتیب تاریخی و سلسله بندی زمانی، و پا باره

وارد شده، ھای  مباحث از اغراض و اھداف مورد شبھه، و داستان و افسانه و دسیسه
 کمتر کتابی نوشته شده است.

باره ی تغییر و تحول تشیع شوند که در  می ھمانگونه که به ندرت، کسانی یافت
ھای نخستین، و علل و عوامل این تغییرات، ھوشیاری کامل  نخست و دگرگونی شیعه

خورد که نه  می به چشم ھا، اشاراتی که درکتب شرح حال فرقه کداده باشند، جز اند
 نیاز ساخته است. بی ای برده و نه کسی را کسی از آن بھره

گی آغاز تشیع و منشأ پیدایش آن و بررسی و بیان پس ما این کتاب را با بیان چگون
 م.ینک می ی اّولی، آغاز شیعه

به سبئیه وبنیانگذار آن، یعنی عبدالله بن  سپس به دنبال این فصل، فصل دّوم را
ام و در  ھای أول ترویج دھد، اختصاص داده سبأ و عقایدی که سعی داشت در بین شیعه

که در ھایی  ھمدستان حیله گر، وفریب خوردهضمن به بیان فضایح و بدکارھای که او و 
جاد فتنه و فساد و جریاناتی که به سبب یاز جمله، تالش برای ااند  دام آنھا گرفتار شده

 ام. آنان به وقوع پیوسته، پرداختهھای  توطئه و دسیسه
ی سبئیه به درون شیعه  گونه فرقهام که چ ھمچنین، در فصل سّوم توضیح داده

آمدند، وھمچنین  نفوذ کرد به طوری که در آنان حل شده و از آنان به حساب می
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و مبارزه با او، در دام افکار آنھا گرفتار  سی خالفت علی ای از شیعیان در باره عده
 شدند، و این که عبدالله بن سبأ چگونه کوشش نمود ھوادارانش را از تمایل به شیعه
وعقایدشان منع کند؛ ھمچنین وقایع جنگ جمل و صفین و ذکر حقایقی که ھنوز بر 
بسیاری از مردم، حتی اھل سنت پنھان مانده است، که چه بسا این اّولین بار باشد که 

 این موضوع با این وضوح و روشنی بیان شده باشد.
نی و تحول گری پرداختم، از جمله، دگرگویان مطالب دیسپس در فصل چھارم، به ب

عقایدشان،  با افکار و سن، تسلط سبئیه بر آنھا، مقاومت حسنیتشیع و شیعیان نخست
ی  ان حادثهیھا، سپس ب عهیھای افراطی و تندرو در میان ش سپس بوجود آمدن گروه

به اختصار و نتایج حاصل از آن، گرایش تشیع از تفکر سیاسی به  سشھادت حسین
 تفکر دینی و تغییر شیعه از حزب سیاسی به حزب مذھبی.

ھای  فرقهترین  ل، به ذکر مھمیدر فصل پنجم، گاھی به اختصار و گاھی به تفصو 
 ھای مختلف و در زمان ده نفر از فرزندان علی بن ابی ه در دورهکام  شیعه پرداخته

 ام. ی عقاید و افکار آنھا به اختصار توضیح داده آمدند، و نیز در بارهبه وجود  سبطال
ھای  کتاب ای نیست که در ذکر آن تنھا به (الزم به ذکر است که: ھیچ گروه ودسته

خود ھای  کتاب درام  نموده ی آنچه که من ذکر اھل سنت اکتفا نموده باشم، بلکه ھمه
 ). باشد می شان موجود

خودشان بوده، تا کسی از روی ابھام و ھای  کتاب بنابراین، تکیه گاه و مرجع ما تنھا
بلکه بر عکس،  ایم، اشکال نگوید که چیزھایی در مورد ما گفته است که ما آن را نگفته

 ایم. اند، ما عین آن را نقل نموده ھر چه آنھا گفته
ام که شیعیان  ، اختصاص دادهی اثنی عشریه یا امامیه فرقهاّما فصل ششم را به ذکر 

ار است و وقتی که نام شیعه یامروزه از آنان ھستند و جمعیت شان در جھان اسالم بس
گردد. سپس، در این فصل به ذکر دیدگاه  نمی بدون قید ذکر شود جز برآنھا اطالق

 ام؛ که آیا متولد شده و پنھان شده است یا ی امام دوازدھم آنھا پرداخته شیعه در باره
 ؟این که وھم و خیالی بیش نیست

ام.  ی امامت و شروط الزم برای امام را ذکر نموده ی آنھا در باره در ضمن، عقیده
ھای که از آنھا منشعب شده و ھر کدام ادعای اثنی عشری یا امامیه  عالوه بر ذکر فرقه

 یا جعفریه بودن را دارند.
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ای که بر گرفته از یھود  اید سبئیهی اعتقادی شیعه باعق و فصل آخر را به بیان رابطه
تألیف ھای  کتاب چون، ١ابدی ان مییب موضوع پایبه این ترتو   ام، است اختصاص داده

ست اگر بگویم، یشوند، و مبالغه ن می ی شیعه با تألیف این کتاب کامل ی ما در باره شده
آنھا،  ھای و عقاید و افکار و تاریخ و فرقه این چھار کتاب، برای شناخت شیعه وتشیع

ز، یگرداند؛ و حتی خود شیعیان ن نیاز می بی خود شیعهھای  کتاب ازبسیاری از مردم را 

                                                           
حسب گمان ما است و اال کشف حقایق، نیاز به کتاب ھایی دارد ـ نه آن طور که ما قبًال این بر  -١

ی شناسایی آن قوم و بیان ماھیت و  کردیم که دو کتاب مختصر در باره توقع داشتیم و فکر می
افی است، و ھم اکنون پس از کتاب اول و دّوم و سّوم در پی تألیف کتاب چھارم کحقیقت آنھا 

حجت « به دستمان رسید به نام -از کشور ایران -ا در لحظات آخر، یک کتاب فارسیھستیم ام
کوشد قسمت اعظم آخر کتابمان را رّد کند، اما در پس نام  میاش  که نویسنده» اثنا عشری

اش، از ترس رسوایی و برای فرار از  مشخصات شخصی مستعار و بدون صراحت یا اشاره به
» الشیعة والسّنة«قادر به رد علمی مطالب ایراد شده در کتاب  شرمندگی و پشیمانی؛ چرا که

 ایم. شیعه و سّنی قرار داده ست، ما در آن کتاب مطالبی را جلو چشم خواننده و محّققینین
رده است؛ کپنھان » حقگو«ای که خود را در پس نام مستعار  نکته جالب این که، ھمین نویسنده 

ی  زهیگفته است: اگر بتوانیم اشتباه او را ثابت کنیم به ما جاچندین بار با من تحّدی کرده و 
ارزشمندی خواھد داد، اما نه در درون کتاب و نه بر روی آن، نام و نشان خود را ننوشته است. 

 ند.کر کآنقدر از حق ترسیده که نتوانسته محل نشر و ناشر خود را ذ
ردن کردن رسوایی و ثابت کار کاطل و آشتنھا این حقیقت کافی است برای احقاق حق و نابودی ب 

 راستی و دروغ.
ن که این گروه ما را مجبور ینه، یا ایدانیم این کتاب، آخرین کتاب است در این زم خالصه، ما نمی 

ی حقایق  ن حقیقت، و برداشتن نقاب ازچھرهیه و بحث و بررسی و کشف ایری قضیگ به پی
سنت و حتی شیعیان ھم پنھان مانده است. ما ھر بار ه از چشم اھل ککنند  ی دیگری می پوشیده

ھایی که فقط برای  که دو قسمت ھستند: کتاب بینیم کنیم، می ھای شیعه مراجعه می که به کتاب
ھای  ھایی که حاوی عقاید اصلی و اعتقادات واقعی آنھا است. کتاب تبلیغات است، و کتاب

ندگان آنھا برای پنھان کردن حق از دید اھل تبلیغاتی در این عصراخیر، افزایش یافته و نویس
اند! و چقدر اھل سنت نیازمند شناخت  ه به کار نبردهکھایی  ھا و حیله سّنت، چه بسیار دروغ

رنگ را از حق و راستی جدا سازند؛ پس به فکر یھای آنھا بوده تا افترا و حیله و ن ھا و حیله دروغ
بین « :ردن حیله و نفاق آنھا باشد، تحت عنوانکار کآشھا و  کتابی افتادم که حاوی نقد این کتاب

اما پرداختن به نوشتن موضوعات دیگری موجب فاصله انداختن میان من و نوشتن » یدی الکتب
گاه می نمی آن کتاب شد، و  باشد. دانیم آینده چگونه خواھد بود و تنھا خداوند است که به اسرار آ
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نظر در تشخیص حق از  یابند که آنھا را به اندیشه و تعّقل و دّقت چیزھایی در آن می
 دارد. باطل و درست از خطا، وا می

 ھمچون -نمایم که ما در این کتاب نکته جلب می خوانندگان را به اینو نظر
قبل وجود دارد خود داری ھای  کتاب از تکرار مطالبی که در -دیگرھای  کتاب
ایم، و حتی در مواقع نیاز ھم، به خاطر اجتناب از تکرار، چیزھایی مشابه آنچه  نموده
ایم  قاعده را رعایت نمودهھمواره این ایم، نه عین آنھا. و ما  بیان شده، ذکر نمودهقبًال 

ای جز  وند آنھا با ھم، چارهیمگر در شرایطی که به خاطر ردیف کردن موضوعات و پ
خالی از تکرار بوده و ھر کدام ھا  کتاب ب، تمام اینیتکرار نداشته باشیم. و بدین ترت

 باشند. ارای ارزش خاص و منحصر به خود مید
 ای را از کتابی اقتباس نقل و یا نکتهبر این اساس، وقتی که مطلبی را از کسی 

مادامی که در سه  ام، را در این کتاب تکرار ننموده ھا عین آن عبارت و جملهام  نموده
کتاب گذشته آن را ذکر نموده باشم بلکه تنھا به بیانی کوتاه و متناسب با موقعیت 

 ام. نمودهی آنھا بیان نشده است، اکتفا  جھت شناسایی کسانی که قبال زندگینامه
امتیاز این کتاب، عالوه بر این که شامل تاریخ شیعه و تغییر تشیع اّول و تحول آنھا 

ھایی است که به این اسم به وجود آمدند و به مرور زمان منقرض شدند، یا باقی  و فرقه
به ویژه  ج ی رسول خدا ماندند اما بر روش طعن و بدگویی و عیب جویی از صحابه

 ز ھست.یادامه دادند، رّدی علمی و منطقی علیه شیعیان ن شغیره عثمان و معاویه و
ی مردم عزیز،  ی این کتاب به ھمه بنده امیدوارم، خداوند بزرگوار و توانا به وسیله

دوستان دور و نزدیک نفع برساند؛ و آن را خالصانه برای ذات کریم و اقدسش بپذیرد، 
ی اصحاب پیامبر  قرار دھد، و مرا با زمرهای برای دین و دنیا، و قیامت  وآن را ذخیره

ی شریعت او، و کرامت  محشور گرداند، و توفیق عنایت فرماید که از حوزه ج گرامیش
و عزت اصحاب و یاوران و ھمسران پاک و باوفایش، مادران مؤمنین، و از  ج پیامبرش

آنان قرار دھد  ی ان صالح و علما و نیکوکاران این امت دفاع نمایم و مرا از جملهینیشیپ
 ی نیایش پذیر است. ھمانا او شنونده

ی برادران و عزیزانی که در اتمام این  دانم تشکر نمایم از ھمه می و در پایان الزم
خداوند به آنھا  اند؛ آن مرا یاری و مساعدت نمودهھای  افتن به موضوعیکتاب و دست 
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بول بارگاه خود قرار دھد و خیر و برکت و پاداش نیک عنایت فرماید و اعمالشان را مق
 به تمام مسلمانان و ایشان جزای خیر عطا فرماید.

اهللا علی رسوله وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی هبدهيم، وسلک مسلكهم إلی  وصلی

ين  يوم الدّ
 إحسان الھی ظھیر

 م۱۹۸۳/ نوامبر/ ۶مطابق  ھـ۱۴۰۴/ محرم/ ۳۰





 
 

 اّول:  فصل
 اّول و شیعیان نخست تشیع

شود:  شود؛ مثًال گفته می جز بر پیروان و یاران انسان اطالق نمی» شیعه«ی  واژه
 ١»زبیدی«ی ھواداران اوست. ھمچنانکه  ی فالنی است، یعنی از جمله فالنی شیعه

وند آنھا شیعه ھستند؛ و ھرکس شخصی را گفته است: ھر قومی که بر امری جمع ش
ی مشایعه  ی او است؛ و این کلمه از ریشه داری کند شیعه یاری دھد و از وی طرف

 .٢گرفته شده که به معنی اطاعت و پیروی است
استعمال این لفظ در ابتدای عصر اسالم جز به معنای اصلی و حقیقی آن  ،بنابراین

ومت در کھای مخالف با ح نبوده است ھمانگونه که جز برای احزاب سیاسی و گروه
برخی از مسائلی که به قاضی و قضاوت مرتبط ھستند، استعمال نشده است، و کاربرد 

گسترش یافت و به  سثمانبعد از شھادت ع سبا علی سآن ھنگام اختالف معاویه
 سی راشِد چھارم یعنی علی رفت و آنھا خلیفه اتباع و پیروان علی لفظ شیعه بکار می

دانستند تا معاویه وغیره او، و ھمچنین برحق  می سزاوارتر برای امر خالفترا برحق و 
د کردن می نمودند و در جنگ با معاویه از او پشتیبانی و طرفداری می بودن او را شایعه

 ی معاویه نظرشان برعکس این بود؛ چون قاتالن ھمچنانکه طرف داران و شیعه
گرفته بودند، و به گمان آنھا زیر بال و پر علی پناه  سدر لشکرگاه علی سعثمان

دند پس به خالفت برحق علی بن ابی یشیاند شدند، و چون آنھا اینچنین می می تیحما
کرد، تسلیم خالفت و  می قاتالن را صادر معتقد نبودند، و اگر او حکم قصاص سطالب

                                                           
باشد،  نی زبیدی، ابو الفضل است که ملقب به مرتضی میاو محمد بن محمد بن عبدالرزاق حسی -١

ھای لغت، حدیث، رجال و نسب شناسی  ایشان در ھندوستان در بلگرام متولد شده و در زمینه
از  آید و دارای تألیفات زیادی است، و یکی از بزرگترین نویسندگان به شمار میاند  تبحر داشته

 ھـ به علت مرض وبا۱۲۰۵باشد. او در سال  جلد می القاموس که ده جمله: تاج العروس در شرح
 ).۲/۲۹۸وفات نمود، (نگاه: األعالم از زرکلی 

 .۵/۴۰۵اثر زبیدی  نگاه: تاج العروس. -٢
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حاتم و یزید بن  به عدی بن سمعاویهاند  شدند؛ و چنانکه مورخین نقل کرده می اوامر او
پیش او فرستاده  سأربحی و شبیث بن ربعی و زیاد بن حفصه که از جانب علی قیس

 کردندگفت: می شده بودند و او را به بازگشت به جماعت و اطاعت از امیر دعوت
ھمانا شما مرا به جماعت و اطاعت دعوت کردید، اما اکنون جماعت ھمراه ما « 

ز، چگونه از مردی اطاعت نمایم که در قتل عثمان کمک ین ی اطاعت است، و در باره
کنیم و  نمی کند که در قتل او دست نداشته است؟ ما آن را رّد  می کرده است و گمان

اما او قاتالن عثمان را پناه داده است، پس آنھا را به ما  ١منمایی او را به آن متھم نمی
 .٢کنیم می تحویل دھد تا بکشیم؛ آنگاه برای جماعت و اطاعت، دعوت شما را اجابت

به سوی  سو مانند ھمین را به ابودرداء و أبوأمامه پاسخ داد آنگاه که از جانب علی
اتالن عثمان را گردن بزند آنگاه من بروید نزد او و بگویید: ق«او فرستاده شده بودند: 

 .»نمک می ل شام ھستم که با او بیعتاولین کسی از اھ
جریر بن عبدالله را نزد معاویه فرستاد و او را به بیعت  و پیش از این، وقتی که علی

و سران اھل شام را خواست و با آنھا مشورت کرد،  شدعوت کرد، معاویه عمرو بن عاص
 ا تحویل داده شوند.یشته شوند کاما آنھا از بیعت امتناع کردند تا قاتالن عثمان 

اند وقتی که ابودرداء و أبوأمامه نزد علی برگشتند و  ز، ذکر کردهیو مورخین ن
 ی سران شام را به ایشان گفتند ایشان ھم فرمود: گفته

ن مردم بیرون یشماری از ا ی بی    بینید. پس عده عثمان) اینھای که میقاتلین «(
به ما تیراندازی خواھد،  می ی ما قاتالن عثمان ھستیم؛ ھرکس آمدند و گفتند: ھمه

 .٣»کند
نیستیم که میان علی و ھایی  ما اکنون در صدد بیان علل و اسباب جنگ

م روشن کنیم که دوگروه بزرگ خواھی می و غیره انجام گرفته است، بلکه بمعاویه

                                                           
شان را به  ی دفن شده یھا نهکیعه، یبیندیش که ش ).سن شخص (معاویهیی ا به سخن عادالنه -١

ریزند. دقت کن چطور با  است بر او می ی علی چنین و چنان گفته ی این که در باره بھانه
بودنش از  ی بری اش را درباره کنیم، بلکه گفته نمی گوید: او را به قتل عثمان متھم صراحت می

 کند. گوییم که علی آن را انکار  کنیم وچیزی نمی خون را تصدیق می
 .۲۹۰ص۳. و الکامل ج۶ص۵. و الطبری ج۲۵۷ص ۷روت، جیالبدایة والنھایة، چاپ ب -٢
 ).۲۵۹-۲۵۳ص ،۷البدایة والنھایة، چاپ بیروت، (ج -٣



 ١١  فصل اول: تشیع اول و شیعیان نخست

 از مسلمانان، ھر کدام به اجتھاد خود و به گرایشی که داشته، از کسی پیروی
کردند که قبول داشته و بر حقش دانسته و او را یاری نموده است، پس آن دو گروه  می

زی جز اختالف سیاسی یرا شیعیان علی و شیعیان معاویه نامیدند، و اختالف آنھا، چ
دانستند؛ چون جانشینی او با  می ای علی را جانشین به حق و مشروع ستهنبود، د

ای دیگر معاویه  و دسته .١مشورت اھل حل و عقد از مھاجرین و انصار منعقد شده بود
دانستند؛ چون او خواھان  را سزاوارترین شخص برای جانشینی می سبن أبی سفیان

مسلمانان بود؛ ھمان کسی که  ی خلیفهانتقام خون امام مظلوم و داماد رسول خدا و 
بیعت مشھوری  شبرای گرفتن انتقام خون او در روز حدیبیه با اصحاب ج رسول خدا

ی رضایت کامل از  نام گرفت، و خداوند درباره» بیعت رضوان«را انجام دادند که بعدھا 
  .٢ی نازل فرمود ا عت شرکت داشتند، آیهیتمام کسانی که در آن ب

ی شیعه بر حزب سیاسی متحد که شامل فرزندان علی و فرزندان  ژهو ھمچنین وا
ی بنی امّیه، و  ی آل محّمد در مقابل شیعه شد، با عبارت شیعه می عباس بودند، اطالق

ی کسی که نظام حاکمه را  اربرد داشت: بیان رأی سیاسی در بارهکاین کلمه تنھا دو 
 اراست.در دست داشته و کسی که حق والیت و رھبری را د

اثر سجستانی » الزینة«ی مشھور، با صراحت این مطلب را از کتاب  و یک نفر شیعه
 ه: کند ک می نقل

سپس، بعد از قتل عثمان و قیام معاویه و پیروان او در مقابل علی بن أبی «
ی از مسلمانان به او؛ پیروان    ا و اظھار خونخواھی برای عثمان، و تمایل عده ÷طالب

                                                           
دھد به این که شوری فقط  ی محق بودن خود به خالفت، شھادت می در باره سھمانگونه که علی -١

ی کسی به توافق رسیدند و او را امام نامگذاری  برای مھاجرین و انصار است. پس اگر درباره
ی با طعنه و بدعت از این اتفاق خارج شد او را به کردند؛ این مورد رضای خدا است و اگر کس

سوی آنچه از آن خارج شده برگردانید، و چنانچه سر باز زد به خاطر پیروی از راه غیر مؤمنین با 
 ).۳۶۷دارد که در پیش گرفته (نھج البالغه، ص می او بجنگید و خدا او را به راھی وا

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ی خداوند: به فرموده -٢ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ�  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
: به راستی خدا ھنگامی یعنی ]١٨الفتح: [ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

شان بود باز یشد و آنچه در دلھا ردند از آنان خشنودک عت مییر آن درخت با تو بیه مؤمنان زک
 ی به آنھا پاداش داد.یکروزی نزدیشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پ
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معروف شدند با این حال نام شیعه بر » علویه«و پیروان علی به » ثمانیهع«ه به یمعاو
  .١»سلطنت بنی امیه ادامه داشتآنھا ھمچنان باقی بود، و این در طول مدت قدرت و 

 گوید: ھای حلب نقل شده که می ی شیعه و نیز از سردسته
ی  شیعه دیگر پیروی کنند شیعه ھستند، و ھواداران ھر شخص،یکھر قومی که از «

ه وواالهُ «گویند:  می شوند. می او محسوب ايَعَ یعنی از او طرفداری وپشتیبانی کرد؛ و  »شَ
د آنھا معتقد شدند؛ به این اسم یھا نیز، وقتی که از آن گروه پیروی کرند و به عقا شیعه

ای قبل از این که خالفت و جانشینی از بنی ھاشم به بنی امّیه  نامگذاری شدند، عده
رد؛ به بنی ھاشم یشود، و معاویه بن صخر آن را از حسن بن علی و بنی امّیه بگمنتقل 

چ نظری اختالف وجود یتمایل یافتند و تا آن روز، میان فرزندان علی و بنی عباس از ھ
نداشت، اما ھمین که سفاح بنی عباس امر فرمانروایی را بدست گرفت و افراد 

ن میان آنھا و فرزندان علی تفرقه انداخت، و ومت رسیدند، شیطاکخونریزی از آنھا به ح
 ی  بایست انجام گیرد، انجام گرفت و گروھی از آنھا جدا شدند و فرقه نمی آنچه که

  .٢»شیعه را تشکیل دادند
و لفظ سیاست را تکرار کردیم چون قصد داریم در پس آن، این نکته را بیان کنیم 

م و کفر و ایمان نبود ھمانگونه که که در بین آن قوم اختالف دینی در خصوص اسال
 فرماید: می به این امر اقرار نمود، آنجا که خطاب به لشکریانش سسرورمان علی

کنم و این بھترین توصیه است  می ای بندگان خدا، شما را به تقوای خدا توصیه« 
ارھا نزد خداوند است؛ در کتوان بندگان را به آن سفارش کرد، وبھترین سرانجام  می که

  .٣»گرفته استحالی که میان شما و أھل قبله جنگ در 
نویسد، این حقیقت را بیشتر  می ای که به اھالی شھرھا در نامه سھمچنین، علی

کند و حکم  می توضیح و بیان نموده است آنجا که ماجرای خود با اھل صفین را بازگو
و جنگیدند بیان نموده و موضع گیری خود را کسانی را که علیه او تیراندازی کردند 

 فرماید: کند و می نسبت به آنھا بیان می

                                                           
 .۱۲محسن امین، أعیان الشیعة، جزء أول، قسم أول، ص -١
تاج الدین بن حمزه الحسینی نقیب حلب، غایة اإلختصار فی أخبار بیوتات العلویة المحفوظة من  -٢

 الغبار.
 ).۳۶۷البالغه، چاپ بیروت، (صنھج  -٣
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ه پروردگار ما و کھی است یم، بدیر شام روبرو شدکه ما با لشکن بود یت امرچنیبدا 
است، نه ما از  یکی ج الله ق رسولیمانمان به خدا و تصدیآنھا و دعوتمان در اسالم و ا

ه ما و کن یم ... مگر ایی ھستیکو نه آنان از ما بیشتردارند؛ ما م یزی بیشتر داریآنان چ
و مبّرا  کختن آن خون پایر آنان در خون عثمان با ھم اختالف داشته باشیم، و ما از

  .١میھست
به خاطر ھمین بود که یاران خود را از دشنام و ناسزاگویی به اھل شام و یاران  

 فرمود: کرد و می معاویه در روزھای جنگ در صفین منع می
آید که آنھا را ناسزا گویید، اگر به جای دشنام گفتن، کردار آنھا را  نمی من خوشم«

وصف کنید و حالشان را ذکر کنید، بھتر و بلیغ و رساتر است. خدایا، خون ما و خون 
  .٢»را اصالح گردانآنھا را حفظ کن و میان ما 

تاب ککند که کلینی آن را در  می و حدیث مشھور شیعه نیز، این حقیقت را تأیید
امام ششم معصوم به گمان -خود، الکافی روایت کرده است. از جعفر بن محمد باقر 

گاه  ای، ندا سر می گوید: در ابتدای روز از آسمان نداکننده می که -شیعه دھد که آ
مان دھد که ھمانا عث فائز و رستگارند، و در آخر روز ندا سر میاش  باشید، علی و شیعه

  .٣»فائز و رستگارنداش  و شیعه
ی جالب در این جا، این که ابوالعالیه ـ تابعی مشھورـ زمانی که جوان بود به  و نکته

 .سرسید، اما مسلمان نشد تا دوران خالفت ابوبکر ج خدمت رسول خدا
در دوران علی و معاویه که من جوان «کند که گفت:  می ابوخلده از ایشان روایت

برایم از طعام لذیذتر بود؛ خودرا آماده کردم و نزد آنھا رفتم، دیدم آنھا دو بودم، جنگ 
صف، الله اکبر سر  یکشد، وقتی  ل داده بودند که انتھای صفھا دیده نمیکیصف تش

گفت، آنھا ھم  دادند؛ و وقتی این صف ال إله إال الله می آنھا نیز سر میداد،  می
ا کافر بدانم؟ و چه کسی مرا مجبور کرده که به گفتند. با خود گفتم: کدام دسته ر می

  .٤»که آنھا را ترک کردم و برگشتم جنگ بروم؟ ھنوز به پایان روز نرسیده بودم

                                                           
 ).۴۴۸نھج البالغة (ص  -١
 ).۳۲۳ھمان، ( -٢
 ).۲۰۹ص:  ،۸الکافی فی الفروع، (ج  -٣
 ).۱۱۴، ص۷و طبقات ابن سعد (ج  ).۲۱، ص ۴سیر أعالم النبالء، امام ذھبی، (ج -٤
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ھای یھودی و افکار از پیش  کنیم که در آن جا کسانی بودند از توطئه انکار نمی
اختالفات رنگ ی آنھا متأثر شده و از راه راست خارج شده بودند و به این   طراحی شده

دینی داده بودند، مانند سبئیھا و کسانی که در دام یھودیان کینه توز نسبت به اسالم، 
کرد آن را  ھمان افرادی بودند که ھرگاه آتش جنگ فروکش میھا  این افتاده بودند، و

به تفصیل بحث خواھیم کرد و  نمودند، که ان شاء الله بعدًا در این رابطه ور می شعله
 ھا بدور بودند. ی مردم از آن اختالف ھیم داد، و البته عامهشرح خوا

ی شیعه به تمام کسانی  بود؛ و سرانجام کلمه» شیعه«ی  این آغاز به کاربردن واژه
اختصاص یافت که والیت علی و فرزندانش را پذیرفتند و نسبت به آنھا اعتقادی خاص 

شدند؛ کسانی  سیراب می امثال اوھای عبدالله بن سبأ یھودی و  داشتند و از دسیسه
که قصد داشتند، اسالم و بزرگانش را نابود کنند، و عقاید و تعالیمش را لکه دار سازند، 

 :نویسد می» النھایة«ھمانگونه که ابن اثیر در 
شود. و گاھی ھم بر یک نفر  می ی شیعه بر گروھی از مردم اطالق در اصل، کلمه«

ه کشد  می ی گفته ا شد، سپس به دسته می زن اطالقا جماعتی از مرد و یو دو نفر 
دانستند تا این که نھایتا به اسم خاصی  و اھل بیت او را ولّی و امام خود می سعلی

شود معلوم است  ی شیعه سخن گفته می برای آنھا تبدیل شد، پس وقتی که درباره
یعنی؛ نزد منظور چه کسانی ھستند؛ یا وقتی گفته شود: در مذھب شیعه چنین است 

و به معنی » مشایعه«که اصل آن از  باشد، می» ِشَیع«ی شیعه  آن فرقه. و جمع کلمه
 .١»اطاعت استپیروی و 

شایع  ج اما در پاسخ به ادعای کسانی که مدعی ھستند این لفظ در عھد پیامبر 
 د گفت ھیچ دلیل و برھانییبا اند؛ ان در آن دوران بودهیعین طور تشیع و شیبوده و ھم
 گوید: می» أصل الشیعة وأصولھا«وجود ندارد. محمد حسین در کتاب   بر این ادعا

ی اسالم پاشید، خود صاحب شریعت             ھمانا، اولین کسی که بذر تشیع را در مزرعه«
بود؛ یعنی تشیع ھمزمان و دوشادوش با اسالم بذر افشانی شده و پیوسته از جانب 

                                                           
 ).۲۴۴، ص۲، ابن اثیر، (جةالنھای -١



 ١٥  فصل اول: تشیع اول و شیعیان نخست

و بعد . ١و نگھداری شده، و در زمان او شکوفا شده است کسی که آن را کاشته، آبیاری
  .٢»از وفات ایشان ثمر داده است

 گوید: می ی دیگری نیز وشیعه
ی خود،  ھمانا تشّیع در زمان نبّی اسالم ظاھر شد؛ در زمان کسی که به گفته«

ار کرد، و آن را در ذھن مسلمانان استو می ی تشّیع علی و اھل بیت او را تغذیه عقیده
 .٣»دفرمو ار به آن امر مییساخت، و در مواقع بس می

 گوید: و مظفری شیعه مذھب به این ھم اکتفا نکرده بلکه می
ھمانا دعوت به تشیع از روزی آغاز شد که نجات بخش اعظم، فریاد ال إله إّال الله را «

از طرف  ÷ھای مکه سر داد، بنابراین دعوت به تشیع أبی الحسن ھا وکوه در دره
  .٤»صاحب رسالت دوشادوش با دعوت به شھادتین بوده است

                                                           
استشھاد نموده است که ھیچ کدام  ج نام پیامبراین فرد به روایات دروغ و ساخته و واھی به  -١

به خاطر این است که  ).ی او رستگارند (ھمانا علی و شیعه :صحیح نیستند، مانند این روایت
گوید: اصل دروغ پردازی در احادیث فضائل از جانب شیعه  حدید می ی افراطی، ابن ابی شیعه

ی آنھا دشمنی و خصومت  ساختند و انگیزهآنھا در ابتدای امر در فضائل أئمه حدیث  بوده است،
  ).۷۸۳، ص۱البالغه، ج  بود. (شرح نھج

عجایب این است که این مرد با تمام گستاخی و وقاحت و بدون این که ترین  ی عجیب از جمله 
دھد در حالی که در آنھا  را به صحیحین نسبت می» الطیر«گوید؛ و روایت  می شرم کند، دروغ

دارد. و مانند محسن امین، محمد حسین الزین و آل کاشف الغطاء و غیره چنین حدیثی وجود ن
گویا ایشان] بر آنھا ر حال حیات آنحضرت برشمردند که [را د ج که تعداد زیادی از أصحاب پیامبر

به  دانم چه دلیلی دارند که در روایات زیادی در کتاب ھایشان اند. نمی اسم شیعیان علی گذاشته
کنند. شرح بیشتر را در کتاب ما  می اب جز سه نفر؛ سلمان، ابوذر و مقداد حکمارتداد تمام اصح

ی علی بودند، کافر ھم بودند؟ و چگونه  مطالعه کنید. آیا آنھا با آنکه شیعه» ةوالسن ةالشیع«
در » ۷۸۰، ص ۲القلوب، مجلسی، ج ةحیا«پذیرفت؟  سسلمان فرماندھی را از عمر بن الخطاب

حالی که او یکی از فرماندھانی بود که عمر فاروق او را برای فتح مدائن فرستاد و والی آنجا مقرر 
 ).۶۷، ص۷گردید. (ابن کثیر، ج

 ).۸۷وأصولھا، (ص ةأصل الشیع -٢
 ).۲۹الشیعة فی التاریخ، محمد حسین الزین (ص -٣
 ).۹، ۸المظفری (چاپ قم، صتاریخ الشیعة، محمد حسین  -٤
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ناگفته نماند که در این سخن، چه مبالغه و افراطی وجود دارد؛ زیرا معنی آن این 
ند و نه به یکتاپرستی و اقرار به رسالت  ا نه به اسالم دعوت کرده ج است که رسول خدا

محبت و دوستی؛ بلکه مردم را فقط به  خود و اطاعت و اتحاد و اتفاق و ایجاد الفت و
و بر حسب ادعای مظفری، علی را شریک   حزب گرایی وتفرقه و تشّیع علی دعوت کرده

ه بیان کالم محکم خداوند، که در پیش و پس کدر رسالت خود ساخته اند! در حالی 
آن ادعای باطل راه ندارد، و قرآنی که خداوند الرحمن آن را نازل فرموده است و 

ھم ضمانت قرائت و بیانش را به عھده گرفته است؛ خالی از تمام این  أخودش
کنده از دعوت به اطاعت از خداوند .١ته استسر و  بی ھای حرف و  أبلکه قرآن آ

سمان خدا و تمّسک به قرآن و سنت و یو چنگ زدن به یگانه ر ج طاعت رسول خدا
اتحاد، دستور فرموده و به نامگذاری اجتناب از غیر آنھاست. ھمان گونه که به اتفاق و 

به اسالم و مسلمانی امر کرده است. و ھمچنین احادیث صحیح و ثابت زیادی از 
رد و به چیز دیگری غیر از این یگ ل را در بر میین مسایه اکموجود است  ٢جپیامبر

َها ﴿ فرماید: می ل اشاره ننموده است. خداوندیمسا ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ  َءاَمُنٓوا ِطيُعوا

َ
َ ٱأ َّ� 

نُتۡم �َۡسَمُعونَ  ۥَورَُسوَ�ُ 
َ
 .]۲۰[األنفال:  ﴾٢٠َوَ� تََولَّۡواْ َ�ۡنُه َوأ

د و از او روی یی او را فرمان بر     د خدا و فرستادهیا مان آوردهیه اکسانی کای «
 ».دیشنو ه [سخنان او را] میکد در حالی یبرنتاب

 فرماید: و می
                                                           

و شاید این از مھمترین عوامل انکار قرآن و اعتقاد به تغییر و تحریف و نقص از جانب شیعه باشد،  -١
بینند، بلکه تمام قرآن مخالف با اعتقاد آنھا است اعم  نمی چون آنھا قرآن را پشتیبان و یاور خود

 و اندیشه و آرایشان را سفاھت به حسابآنھا است و عقل ھای  از اصول و فروع، و برضد گمان
گاھی بیشتر به کتاب ما می  مراجعه کنید.» الشیعة والقرآن«و» الشیعة والسنة« آورد، برای آ

کنند  می تعجب در این جا است که شیعه تمام احادیث و روایات صحیح و ثابت رسول الله را رد -٢
اعاذنا - اند گمان آنھا جملگی مرتد شدهند که به  ا چون راویان حدیث، اصحاب رسول الله بوده

کنند؟ چون  می دانم چگونه شیعه به روایات ساختگی و دروغ و واھی و باطل تمسک نمی -الله
اند یا دعوتگران از روی گمراھی، وبه  این روایات را افرادی از خودشان آنھا را ساخته و پرداخته

 اند. اشتباه آنھا را روایت کرده
که شیعه به حدیث صحیح تمسک نماید یا به آن معتقد باشد، بلکه تمام بضاعت بینی  می و کمتر 

 است. ھای خیالی آنھا روایات جعلی و افسانه و قصه



 ١٧  فصل اول: تشیع اول و شیعیان نخست

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ

َ
ْ أ  ﴾٣٣َوَ� ُ�ۡبِطلُٓوا

 .]۳۳[محمد: 
) یخود را ( با انجام معاص یارھاکد، و ینکغمبر اطاعت یمؤمنان! از خدا و پ یا« 

  ».دیباطل مگردان
 فرماید: و می

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ  .]۱۳۲[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

ا و آخرت) مورد رحمت و مرحمت یه (در دنکد تا ینکغمبر اطاعت یو از خدا و پ« 
 ».دیریقرارگ

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿  .]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا

د، و از ینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح یغمبر برایه پکرا  یزھائیچو«
 ».دیشکه شما را از آن بازداشته است، دست بک یزھائیچ

َ َ�ُ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ ِ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�َتَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل  لُۡهَدىٰ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ  ۦنَُوّ�ِ
ٰ َونُۡصلِهِ   .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

 یت (از راه ضاللت برایه (راه) ھداکند، بعد از آن ک یغمبر دشمنیه با پک یسک« 
ه ک یرد، او را به ھمان جھتیش گی) جز راه مؤمنان در پیاو) روشن شده است، و (راھ

م و به دوزخش یگردان یشود و) دوستش داشته است رھنمود م یم ی(به دوزخ منتھ
   »است! یگاھیم، و دوزخ چه بد جایسوزان یم و با آن میگردان یداخل م

 فرماید: و می

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤمِٖن َوَ� ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََ� ﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
مِۡن  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص 
َ
َ ٱأ بِيٗنا ۥوَ�ُ َورَسُ  �َّ  .]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

رده باشند (و آن را ک یغمبرش داوریه خدا و پک یارک، در یچ مرد و زن مؤمنیھ« 
 ی د تابع ارادهیشان بایا ی از خود در آن ندارند (و اراده یاریمقّرر نموده باشند) اخت

ند، گرفتار ک یچیغمبرش سرپیس ھم از دستور خدا و پکخدا و رسول باشد). ھر 
 ». گردد یم یارکامًال آشک یگمراھ

 فرماید: و می



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ١٨

نُفِسهِۡم ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما  .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ

 ند تا تو را در اختالفات ویآ یه آنان مؤمن بشمار نمکاّما، نه! به پروردگارت سوگند « 
تو نداشته و  یدر دل خود از داور ینطلبند و سپس مالل یخود به داور یھا درگیری

  .»م (قضاوت تو) باشندیامًال تسلک
 فرماید: و می

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  �َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
 .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ أ

د و نعمت ینده نشوکد و پرایقرآن) خدا چنگ زن یبه رشته (ناگسستن یو ھمگ«
ان ید و خدا میبود یگر) دشمنانیھمد یه (براکه بدان گاه کد یاد آوریخدا را برخود به 

 ی(در پرتو نعمت او برا وند داد، پسیالفت برقرار و آنھا را به ھم) پ (انس و تانیدلھا
 ».دیشد یھم) برادران

 فرماید: و می

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ ْۚ ٱَوَ� تََ�ٰزَُعواْ َ�َتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ٓوا َ ٱإِنَّ  ۡصِ�ُ َمَع  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۴۶[األنفال:  ﴾٤٦ل�َّ

 د،ینکش مکشمکان خود اختالف و) ی(در م د ویغمبرش اطاعت نمائیو از خدا و پ«
ان یاز مبت شما یوه و ھکد و شیشو ید) درمانده و ناتوان مینکش کشمکه اگر ک(
  .»ان استیباکیه خدا با شکد ینک یبائکیش ،شود) یاز شما نم یرود (و ترس و ھراس یم

 فرماید: و می

﴿ ِ نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ �نَّ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
 .]۵۲[المؤمنون:  ﴾٥٢�َُّقونِ ٱأ

  ».دیبوده و من پروردگار ھمه شما ھستم، پس تنھا از من بھراس یا گانهین مّلت یا«
 فرماید: و می

ُقوهُ ٱ۞ُمنِيبَِ� إَِ�ۡهِ وَ ﴿ َّ�  ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ ِمَن  لصَّ ِينَ ٱمَِن  ٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُوا َّ� 

يِۡهۡم فَرُِحونَ  قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ  .]۳۲-۳۱[الروم:  ﴾٣٢فَرَّ

د یه باکد، و نماز را چنان یزی(خشم و عذاب) او بپرھ خدا برگشته، و از یبه سو«
نده و بخش کن خود را پرایه آئک یسانکد. از آن یان نگردکمشر ی د، واز زمرهیبگزار
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ھم از  یگروھ اند. ھر م شدهیتقس یگوناگون یھا ھا و گروه اند و به دسته ردهکبخش 
 ».ه دارد خرسند و خوشحال استک ینیروش و آئ

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱ ۡخَتلََف ٱَوَما  ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ِ ٱَ�ِٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر � ۡلعِۡلمُ ٱَجآَءُهُم  َ ٱفَإِنَّ  �َّ [آل  ﴾١٩ۡ�َِساِب ٱَ�ِ�ُع  �َّ
 .]۱۹عمران: 

تاب (در آن) به کاست و اھل  شگاه خدا اسالمیده) در پی(حق و پسند نیگمان دیب«
گاھ سبب ار ھم) به کن ی؛ ا قت و صّحت آنی(بر حق یاختالف برنخاستند مگر بعد از آ

ه) کفر ورزد (بداند کات خدا یه به آک یسکو  .ان خودشان بودیم یشکو سر یستمگر
   . »ندک یم یگمان خدا زود حسابرسیب

 فرماید: و می

[آل  ﴾٨٥لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿
 .]۸۵عمران: 

شود، و  یرفته نمیند، از او پذیبرگز ینیعت) اسالم، آئین و شریر از (آئیه غک یسکو « 
  .»اران خواھد بودکانیز ی او در آخرت از زمره

 فرماید: و می

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا بِهِ  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا
َ
 ۦٓ أ

 ْ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ َما  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� َ�تََفرَّقُوا

ُ ٱتَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�   .]۱۳[الشورى:  ﴾١٣َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب  �َّ

ه آن را به کان داشته و روشن نموده است یشما (مؤمنان) ب یرا برا ینیخداوند آئ«
سفارش  یسیو ع یم و موسیو به ابراھ یرده است و ما آن را به تو وحکه ینوح توص

د و در آن تفرقه ین را پابرجا داریه اصول) دکم یا ردهک(به ھمه آنان سفارش  میا نموده
ه پابرجا کد (یخوان یبدان م ان راکه شما مشرک یزین چید. اید و اختالف نورزینکن

ه را کد. خداوند ھر یآ یان سخت گران مکن است) بر مشریان دکداشتن اصول و ار
 یشد و) به سوکن دست بیبا د ینه (از دشمکند و ھر یگز ین برمین دیا یبخواھد برا

 .»گرداند یآن برگردد، بدان رھنمودش م

رَۡسۡلَنا مِن َ�ۡبلَِك مِ ﴿ فرماید: و می
َ
ٓ أ نَّهُ َوَما

َ
نَا۠  ۥن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲۵[األنبیاء:  ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 
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ه: کم یا ردهک یه به او وحکن یم، مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ« 
 .»دینکست، پس فقط مرا پرستش یجز من ن یمعبود

ۡهِل ﴿ فرماید: ومی
َ
 لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  ۦۖ َ�ۡبَل َمۡوتِهِ  ۦإِ�َّ َ�ُۡؤمَِنَّ بِهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱ�ن ّمِۡن أ

  .]۱۵۹[النساء:  ﴾١٥٩ايَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َشِهيدٗ 
مان یا یسیش از مرگ خود به عیه پکن یست مگر ایتاب نکاز اھل  یسکو «

 ».ز گواه بر آنان خواھد بودیآورد و روز رستاخ یم
دھد که رسولش خاتم  می و در آخر از جھان ھستی و آنچه در آن قرار دارد خبر

را نفرستاده جز برای آنچه قبًال تمام پیامبران را برای آن فرستاده  ج النبیین محمد
 دھد که بگوید: است، و فرمان می

تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ  لرُُّسلِ ٱقُۡل َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن ﴿
َ
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ إِۡن �

َ
َوَمآ أ

بِ�ٞ  نَا۠ إِ�َّ نَِذيرٞ مُّ
َ
 .]۹[األحقاف:  ﴾٩إَِ�َّ َوَمآ �

ا) خداوند یدانم (در دن یستم و نمیشان نین فرد ایغمبران و نخستیگو: من نوبِر پب«
شود  یم یه به من وحک یزیرد. من جز از چکند، و با شما چه خواھد ک یبا من چه م

 .ستمین یارکدھنده آش مینم، و من جز بک ینم یرویپ
 فرماید: می و

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا بِهِ  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا
َ
 ۦٓ أ

 ْ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ َما  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� َ�تََفرَّقُوا

ُ ٱتَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�   .]۱۳[الشورى:  ﴾١٣َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب  �َّ

ه آن را به کان داشته و روشن نموده است یشما (مؤمنان) ب یرا برا ینیخداوند آئ« 
سفارش  یسیو ع یم و موسیو به ابراھ یرده است و ما آن را به تو وحکه ینوح توص

ه ک یزین چید. اید و اختالف نورزینکد و در آن تفرقه نیبرجا دار ن را پایم دیا نموده
ه را بخواھد کد. خداوند ھر یآ یان سخت گران مآنبر خوانید  میان را بدان کشما مشر

  . »گرداند یآن برگردد، بدان رھنمودش م یبه سو هکند و ھر یگز ین برمین دیا یبرا
و خداوند سبحان رسالت و پیام پیامبران را به طور خالصه، اینچنین بیان  
 فرماید: می

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ ﴿
َ
ٓ أ نَّهُ َوَما

َ
۠ فَ  ۥ� نَا

َ
� ٓ  ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]۲۵[األنبیاء: 
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ه: کم یا ردهک یه به او وحکن یم، مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ« 
  .»دینکست، پس فقط مرا پرستش یجز من ن یمعبود

از پیامبران و  یکن صورت در بسیاری از جاھای مختلف قرآن، به تفصیل ھر یبه ھم
 رسالتشان را بیان فرموده است.

نیز در این موضوع وارد  ج ی پیامبر و ھمچنین احادیث صحیح و ثابت شده
 اند. شده

اند،  زی ھستند که خداوند و رسول گرامیش فرمودهیاما این قوم برخالف آن چ
ه تشّیع، را جز برای دعوت ب ج پیامبر بزرگوارش أچون آنھا بر این باورند که خداوند

گروه بندی و تفرقه، شریک قراردادن برای خدا در ذات و صفات، و شریک کردن علی 
و فرزندانش در نبوت و رسالت و اطاعت نفرستاده است. سپس برای اثبات آن روایاتی 

کنند که به طور کّلی باطل و جعلی ھستند، ھم از لحاظ روایت و ھم از  می را ردیف
ویان این احادیث شیعیانی گمراه و سرگشته ھستند. و لحاظ متن و محتوا؛ چون را

و ھم چنین این  اند، معتبر و مورد اعتماد ذکر نشدهھای  کتاب ھیچ کدام از آنھا در
م تعارض دارند، یرکروایات از لحاظ متن و محتوا باطل ھستند چون با نص قرآن 

شریعت و  کند که ھدف اساسی می ز ھستند، چون عقل حکمینطور مخالف عقل نیھم
ولی و سرپرست برای رفتن به  رسالت الھی، دعوت به دوست داشتن اشخاص به عنوان

ل را یبھشت و نجات یافتن از آتش نیست، ھمانطور آیات قرآنی به طور قطع این مسا
 کند، چون قرآن دوست داشتن و محبت را برای رستگاری و سرافرازی کافی می انکار
 فرماید: ن الله میداند حتی محبت خدا را. چو نمی

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

د تا خدا شما را دوست بدارد و ینک یروید، از من پیدار یبگو: اگر خدا را دوست م« 
  .»د، و خداوند آمرزنده مھربان استیرا ببخشاگناھانتان 

 فرماید: و می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ل�َّ ۚ ٱلَُهۡم َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
َ�ٰلَِك  ۡ�

 .]۱۱[البروج:  ﴾١١ۡلَكبِ�ُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ
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 یباغھا کنند، بدون شک یسته میشا یارھاکآورند و  یمان میه اک یسانکمسّلمًا « 
ھا و درختان) آن رودبارھا روان است، و  اخکر (یه از زکشان است یبھشت از آن ا

  ن است.یبزرگ ا یابیامکو  یرستگار
ی آغاز پیدایش تشیع آشفته است، چنانکه  ز، دربارهیآراء و نظرات خود شیعیان ن

یدایش تشیع جز بعد از وفات گوید: نشأت و پ می "الفرق"در  ھا، نوبختی امام شیعه
 نویسد: نبوده، ھمان طور که می ج پیامبر
در ماه ربیع األول سال دھم ھجرت، در سن شصت و سه سالگی  ج رسول خدا«

وفات نمود. دوران نبوت ایشان بیست و سه سال بود و مادرش آمنه دختر وھب بن 
عبد مناف بن زھره بن کالب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بود. سپس امت اسالم 

ی علی بن  که شیعه ای از آنھا، شیعه نامگذاری شدند م شدند: فرقهیبه سه دسته تقس
ای از آنھا که  بودند، و تمام اصناف شیعه از آنھا منشعب شدند؛ و دسته ÷ابی طالب

ز، مایل به یای ن ی خزرجی شدند؛ و فرقه انصار بودند و مدعی سلطنت سعد بن ُعباده
باصراحت  ج بیعت با ابوبکر، پسر ابوُقحافه بودند و استدالل آنھا این بود که پیامبر

برای جانشینی تعیین نکردند، بلکه مسأله را به امت واگذار کردند تا کسی را 
 ترین و خردمندترین افراد قوم را انتخاب کنند. و گروھی ھم به روایتی استناد پسندیده

ر را به امامت نماز جماعت کنقل شده که در شب وفاتش، ابوب ج کنند که از پیامبر می
برای  ج گفتند: پیامبر دانستند و می بودن او میسته یردند؛ و این را دلیل بر شاکامر 

پسندیم؛ و خالفت را  امر آخرت، او را پسندیده است؛ پس ما ھم او را برای امر دنیا می
گر درگیر شدند یدیکی انصار با  ن دلیل برایش واجب دانستند، پس این فرقه و فرقهیبه ا

یده بن جراح و مغیره بن شعبه ی بنی ساعده رفتند و ابوبکر و عمر و ابوعب و به سقیفه
ی خزرجی  خالفت و سلطنت را برای سعد بن عبادهھا  ثقفی ھمراه آنھا بودند، انصاری

دانستند، پس آنھا با مھاجرین به نزاع و کشمکش  می خواستار بودند و او را مستحق آن
ت کنیم. حج می انتخاب پرداختند تا این که گفتند: از ما امیری و از شما ھم امیری

یعنی، ائمه از قریش  »األئمة من قر�ش«اند:  فرموده جاین فرقه برآنھا این بود که پیامبر 
کسی صالحیت امامت را ندارد جز «شان فرمودند: یگفتند: ا می ھستند. و برخی دیگر

ی  راضی شدند؛ جز عده سبنابراین، انصار و پیروانشان به جانشینی ابوبکر» از قریش
تی از یرد تا وقتی که با نارضاککمی از جمله سعد بن عباده و پیروانش. که او بیعت ن
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اند، جن او را  ھا او را کشتند. برخی ھم گفته ابوبکر و عمر به طرف شام رفت و رومی
 به دلیل شعر معروفی در روایت آنھا که جن گفت:اند  کشته

ــا ســيد اخلــزرج ســعد بــن ــادة قــد قتلن  عب
 

ـــؤاده  ـــئ ف ـــم نخط ـــهمني فل ـــاه بس  ورمين
 

یعنی: سید خزرج سعد بن عباده راکشتیم و او را با دو تیر زدیم و از زدن قلبش به 
  .»خطا نرفتیم

اما این رأی خالی از اشکال نیست؛ زیرا دیده نشده و معقول ھم نیست که جنی، 
ابوبکر را انتخاب نمودند و با او و با پس اکثریت مردم  انسان را با تیر بزند و او را بکشد.

 .١دند و به آنھا راضی و خشنود شدندعمر مان
بر این نظر است که تاریخ تکوین و به وجود آمدن شیعه در روز  ٢اما ابن ندیم شیعه

 گوید: جنگ جمل بوده آنجا که می
و ھیچ چیزی را جز قصاص قاتالن  ھنگامی که طلحه و زبیر با علی مخالفت کردند«

عثمان را نپذیرفتند، و علی تصمیم گرفت تا وقتی که به أمر خدا باز نگردند با آنان 
 .٣»شیعه نام گذاشتند کردند، بجنگد، پس کسانی را که در آن جنگ از او پیروی می

 .٤اسم شیعه روز جنگ صفین شھرت یافت اند: و برخی از آنھا گفته
، مانند ھمین مطلب را نقل و ابن حمزه و ابوحاتم و کسان دیگری از شیعه نیز

کند، و ابن الحزم از متقدمین، در  می و این نظرات بیان شده، رأی ما را تأیید اند، ردهک
 اند. تعداد زیادی از متأخرین نیز بر این رأی بوده و  ٦و احمد امین  ٥»الفصل«کتاب 

 قطعا اصطالح مستقلی که بر تشیع داللت کند«گوید:  یکی از شیعیان معاصر می
بعد از شھادت حسین بوجود آمد؛ چرا که از آن پس تشیع وجود متمایزی یافت که 

 .١»ای گردید دارای نقش و اثر ویژه
                                                           

 ).۲۴، ۲۳(ص: ینوبخت، عةیرق الشفِ  -١
ی شیعی  ی ارجمند، دانشمند زبر دست و نخبه او ابن فرج محمد بن اسحاق الندیم، نویسنده -٢

-۴۲۵، ص۱الکنی واأللقاب، قمی، (ج.ھـ۲۹۷الفھرست، متولد سال کتابی  امامی، نویسنده
۴۲۶.( 

 ).۲۴۹الفھرست، ابن ندیم (ص -٣
 ).۸۸روضات الجنات، خوانساری (ص -٤
 ).۷۹، ص ۴الِفصل فی الملل واألھواء والنحل، (ج -٥
 ).۲۶۶، ص ۸فجر اإلسالم، (ج  -٦
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 به ھمین خاطر است که محسن امین ناچار شد که بگوید:
بوده باشد یا بعد از جنگ  ج فرقی ندارد اطالق این نام در زمان حیات پیامبر«

در  -ن استیز ھمیکه معنی تشیع ن -و امامت او سجمل؛ و صحبت از برتری علی
  .٢»تا به امروز، ادامه دارد ھم بوده است و ج زمان پیامبر

 گوید: و مظفری می
  .٣»تجاھر به تشیع وآشکار شدن آن در روزگار عثمان صورت گرفت«

آیند  نمی ھایشان بوجود اسماء، قبل از مسمی تر است؛ زیرا که این قول صحیح
نتیجه وجود اختالفات است، پس ھنگامی که اختالف به وجود آمد طرف  واحزاب نیز

داران ھر رأی و نظری، حزبی را تشکیل دادند و ھر گروھی نسبت به حزب خود 
ھر کدام صاحب نامی برای  به وجود آمد وھا  گروه وھا  تعصب ورزید، آن گاه جماعت

ج حاصل از آن واقعه، و و قبل از نتای سخود شد، و قبل از قتل عثمان ذی النورین
ی امور مسلمانان نه اختالفی بین مسلمانان وجود  برای اداره سپیش از خالفت علی

 داشت و نه کسی تعصب داشت.
را بر گزیدند و  ساما پس از آن واقعه، اختالفات نشأت گرفت و برخی رأی علی

و پیروانش را  شیاوران او شدند و بعضی دیگرنیز رأی طلحه و زبیر و بعدھا رأی معاویه
انتخاب نمودند. ودر نتیجه دو حزب بزرگ سیاسی در میان مسلمانان بوجود آمد؛ 

. و ھر گروه، رأی خود را برای رھبری و حکومت و سی معاویه و شیعه سی علی شیعه
دانست در حالی که دینشان یکی بود و یک عقیده داشتند  تدبیر امور جامعه صواب می

 د.ھمانطور که قبًال گفته ش
وجود داشت که منجر به قتل عثمان شد اختالفاتی  سالبته قبل از شھادت عثمان

اما این اختالف جز در بین فرماندھان یھود و فریب خوردگان گرفتار در دام و 
ای این  ھای پلید آنھا، و بین مسلمانان و امامشان نبود، که در فصل جداگانه دسیسه

ای میان مسلمانان وجود داشت  اختالفات سادهموضوع را ذکر خواھیم کرد، ھمچنانکه 
دار نبود، بلکه بسیار جزئی و عادی بود و صرف تا  اما این اختالفھا دامنه دار و دنباله

                                                                                                                                              
 ).۲۳الصلة بین التصوف والتشیع، مصطفی شیبی (ص -١
 ).۱۳، ص۱ن الشیعة، قسمت اول، (جأعیا -٢
 ).۱۵تاریخ الشیعة، محمد حسین المظفری (ص  -٣



 ٢٥  فصل اول: تشیع اول و شیعیان نخست

نمود  بازگشت می ج سنت پیامبر ی دوم به کتاب خدا و ه دستهکای ادامه داشت  لحظه
 فرماید: کرد که می و فرمان خدا را اجرا و عملی می

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� فَإِن تََ�ٰ ﴿ ِ ٱزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  �ِخرِ
ۡحسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تَأ

مان ین اید اگر به خدا و روز بازپسیافتینی] اختالف نظر یپس ھر گاه در امری [د«
تر  فرجام یکن بھتر و نید؛ ایامبر [او] عرضه بداریتاب] خدا و [سنت] پکرا بر [د، آن یدار

 ».است
مانند اختالفی که بین مھاجرین وانصار در روز سقیفه بوجود آمد، اما انصار از 

صف مھاجرین پیوستند وبه اتفاق آنھا با ابوبکر بیعت نمودند؛ ودر رأیشان برگشتند و به 
برند، و نام مرد دیگری  می د نداشت آن طور که شیعه گمانی سومی وجو این جا فرقه

نبود جز سعد بن عباده و ابوبکر؛ بنابراین نه اختالفی در  برای خالفت و إمارت درمیان
میان آنھا وجود داشت ونه نزاعی با ھم داشتند و نه فرمانده و رھبرانی برای این آراء و 

دھد، وقتی که عمرو بن الحمق، و  می شھادت ساحزاب در میان بود، ھمانطور که علی
حجر بن عدی، و حبة العرنی، و حارث اعور و عبدالله بن سبأ پس از فتح مصر، نزد او 
آمدند درحالی که او غمگین و اندوه بار بود ـ آنگونه که عبد الّرحمن بن جندب از 

 کنند: می کند ـ وبه او عرض می روایت پدرش جندب،
به آنھا  ÷پس علی .»عمر برای ما بیان کن ابوبکر و ی ی خویش را در باره رأ«

اید؟ و اینک مصر فتح شده است و شیعیان من در آن  آیا برای این نگران شده«فرمود: 
د به یا از آنچه سؤال کردهفرستم و در آن  ای به سوی شما می من نامه اند؟ کشته شده

کنید و آنچه را از حق  خواھم که از حق من پاسداری دھم، و از شما می شما خبر می
ھای من بخوانید و پشتیبان حق  من که ضایع کرده اید باز گردانید، پس آن را بر شیعه

 باشید، واینک عین متن نامه:
خواندـ السالم  می ی خدا امیر المؤمنین، به ھر مؤمن و مسلمانی که آن را از بنده«

 جز او نیست.گویم که ھیچ معبود بحقی  علیکم ـ من خدایی را سپاس می
را به عنوان ترساننده برای جھانیان و امین برای تنزیل  ج وبعد: ھمانا الله، محمد

ی عرب، در آن روز  لهی(قرآن) و شاھد و گواه بر این امت مبعوث گردانید، و شما ای قب
ھای زبر و مارھای سمی و خارھای  بر بدترین آیین و بدترین خانه بودید، بر سنگ
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و  کآشامیدید، خوراک خش یدید، در سرزمینی که از آب آلوده میخواب پراکنده می
ُکشتید و روابط  ریختید، و فرزندانتان را می خوردید و خون یکدیگر را می می غلیظ

خوردید،  کردید، و اموالتان را در بین خود به [باطل] می خویشاوندی را قطع می
ار قرار داشت، و گناه بر شما یبسھای  راھھایتان بیمناک و نا امن بود، ودر میانتان بت

آوردید و مشرک بودید، پس خداوند با بعثت  چیره شده بود و بیشترتان ایمان نمی
بر شما مّنت گذاشت او را از خودتان به سوی شما فرستاد، و از آنچه در  ج محمد

 کتابش نازل نموده است، فرمود:

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ  .]۲[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نُواْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ

را برانگیخته است و به سویشان  یسوادان پیغمبر یاست که از میان ب یخدا کس«
بگرداند. او  کایشان بخواند، و آنان را پا یست، تا آیات خدا را براگسیل داشته ا

آموزد. آنان پیش از آن تاریخ واقعًا در  یبدیشان کتاب (قرآن) و شریعت (یزدان) را م
 .»بودند یآشکار یگمراھ

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص ﴿
َ
َعلَۡيُ�م لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ  .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب

تان آمده است. یھا) به سو (محّمد نام)، از خود شما (انسان یغمبریگمان پ یب«
د. به شما یآ یه به شما برسد، بر او سخت و گران مک یبتیھرگونه درد و رنج و بال و مص

محّبت و لطف  ینسبت به مؤمنان دارات شما دارد، و یورزد و اصرار به ھدا یعشق م
  .»ار مھربان استیفراوان و بس

ُ ٱلََقۡد َمنَّ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بِ�ٍ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ [آل  ﴾١٦٤�ن َ�نُوا
 .]۱۶۴عمران: 

 یغمبریانشان پیه در مکرد بدان گاه کنًا خداوند بر مؤمنان مّنت نھاد و تفّضل یقی« 
قرآن و  یتاب خواندنکات (یه) بر آنان آک یغمبریخت. (پیاز جنس خودشان برانگ

شان را (از عقائد نادرست و اخالق زشت) یاخواند، و  یجھان) او را م یدنیتاب دک
 ی(قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزانگ تابکشان یداشت و بد یزه مکیپا
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 یارکآش یش از آن در گمراھیآموخت، و آنان پ یعت) میام شرک(اسرار سّنت و اح
 ور) بودند. (غوطه

ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ  .]۲۱[الحدید:  ﴾٢١ۡلَعِظيمِ ٱ لَۡفۡضلِ ٱُذو  �َّ

عطاء  یدھد، و خدا دارا یه بخواھد آن را مکس کن، عطاء خدا است، و به ھر یا«
 .»بزرگ و فراوان است

ی شما از خود شما و با زبان شما بود، و شما اولین مؤمنان بودید،  پس فرستاده
شناختید؛ بنابراین کتاب و حکمت و فرائض و  ه او را و عمارت او را میسیمای او و گرو

و اصالح روابط ھا  سنت را به شما آموخت، و شما را به پیوند خویشاوندی وحفظ خون
 ھا به اھلشان، و وفای به عھد و پیمان و عدم نقض عھد و ن، و ادای امانتیطرف

اھل نیکی و  ه با عطوفت، وکبعد از تأکید آن، فرمان داد؛ و به شما امر نمود ھا  پیمان
حسد ورزی و  چپاول و ستم به ھمدیگر و بذل و بخشش و ترّحم باشید، و شما را از

آنچه بر او نازل شد  کم فروشی و خیانت در ترازو بازداشت. و از تھمت وباده گساری و
نباشید و اموال یتیمان را به ظلم و ناروا  زنا نکنید و ربا خوار بر شما تالوت کرد که:

 فساد راه نیندازید، و تجاوز امانتھا را به اھل آن برگردانید، و در زمین فتنه ود، و ینبر
نکنید ھمانا خدا تجاوز گران را دوست ندارد. و ھرخیری که انسان را به بھشت نزدیک 

به شما امر کرد و شما را از ھر شّری که انسان را از بھشت  کند و از آتش دوزخ دور می
 کند، باز داشت. می دور و به دوزخ نزدیک

درگذشت مسلمانان بر امر رھبری به نزاع با ھمدیگر پرداختند  ج امبریوقتی که پ
کرد که  می د ونه بردلم خطوریرس می ادامه دادند] به خدا قسم نه به فکرم س[علی

ا از من بگیرند، یاز اھل بیتش بگیرند و  ج عرب، امارت و فرمان روایی را بعد از محّمد
ردم و کرعایت من ھم جز به خاطر عجله و شتاب برای بیعت با ابوبکر نبود، پس صبر 

سزاوار ترم از کسی که پس از ایشان، امر  ج دیدم که در میان مردم، من بر مقام پیامبر
ه کخالفت را در دست گرفته است. پس به خواست خدا ماندم تا این که دیدم مردمانی 

کنند،  دعوت می ÷و ابراھیم ج به سوی دین خدا و آیین محّمداند  رگشتهاز اسالم ب
پس ترسیدم که اگر اسالم و مسلمانان را یاری نکنم، شاھد انھدام و شکافی در آن 
باشم که مصیبت آن برای من بزرگتراز ازدست دادن والیت امر وخالفت باشد که تنھا 

دن ابر، رو به زوال و نابودی است. در آن دارد و ھمانند سراب و ناپدید ش کای اند بھره
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رفتم و با او بیعت کردم و دربرابر آن حوادث به پا خواستم و  سموقع پیش ابوبکر
افت یو دین خدا برتری » الله«ی  ایستادم تا این که باطل کنار رفت و نابود شد و کلمه

 دند.یاگر چه کافران نپسند
پس ابوبکر خالفت را به دست گرفت، پس حرکت کرد و خوب راه پیمود و ھمه را 

دیگر نزدیک کرد و در امور راه میانه را در پیش گرفت و من ھم دلسوزانه در یکبه 
 .١»کرد می ھر چه که او از خدا اطاعتکردم در  کنارش ماندم و از او اطاعت می

 اشعری نیز وجود دارد:» ینمقاالت اإلسالمی«ن مطلب در کتاب یمانند ھم
بین مسلمانان به وجود آمد اختالفشان بر  ج و اولین اختالفی که بعد از پیامبر

ی بنی ساعده  وفات یافت؛ انصار در سقیفه ج امامت بود، بدین صورت که وقتی پیامبر
نند، این خبر به ابوبکر و کدر مدینه جمع شدند و خواستند با سعد بن عباده بیعت 

ید، پس به ھمراه مردانی از مھاجرین به محل تجمع انصار رفتند، رس بعمر
 جباشد، و با سخن رسول خدا به آنھا اعالم نمود که امامت از غیر قریش نمی سوابوبکر

باشد؛ پس  می یعنی: امامت از قریش »اإلمامة يف قر�ش« حجت آورد که فرموده بودند:
بازگشتند. بعد از آن که انصار گفتند: آنھا تسلیم شدند و پذیرفتند و به سوی حق 

کنیم. و بعد از این که حباب بن منذر شمشیر  می امیری از ما و امیری از شما انتخاب
کشید و گفت: من مجرب شمشیر به دست ھستم ھر کسی مخالف است جلو بیاید تا 

و مبارزه کنیم! بعد از اینکه قیس بن سعد به یاری پدرش سعد بن عباده به پاخواست 
بیعت و بر  سخواست گفت. سپس با ابوبکرصدیق برایش آنچه می سعمر بن خطاب

شان با اھل رّده بر یردند و به اطاعتش گردن نھادند، پس اکامامت و خالفت او اتفاق 
به خاطر کفرشان با آنھا  ج سر ارتدادشان به جنگ پرداخت ھمانگونه که رسول خدا

ی او  ی آنان چیره ساخت و حق را به واسطه        هجنگید، پس خداوند عّز وجل او را بر ھم
اختالف تنھا بر سر امامت بود، و در حیات  ج روشن گردانید. و بعد از رسول خدا

والیت را  سابوبکر و دوران عمر اختالف دیگری اتفاق نیفتاد تا این که عثمان بن عفان
ایش را انکار کردند ای بعضی از کارھ به دست گرفت و در آخرین روزھای خالفتش عده

                                                           
ی ابن ابی حدید شیعی و  و امثال این در شرح نھج البالغه.۳۰۷-۳۰۲، ص۱اثر ثقفی ج» الغارات« -١

میثم بحرانی شیعی و در ناسخ التواریخ و در مجمع البحار مجلسی و غیره وجود دارد و ھر کس 
 مراجعه نماید.» الشیعة وأھل البیت«خواھد به کتاب ما  میشرح بیشتر 
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و در انتقادی که از او داشتند به اشتباه رفتند واز راه صحیح خارج شدند، پس چیزی 
 سکه بر او انکار کردند تا به امروز ھم به عنوان اختالف باقی مانده است، سپس عثمان

ه بر سر قتلش اختالف نمودند، اما اھل سنت و استقامت گفتند: ککشته شد در حالی 
در کارھایش بر راه درست و صواب بود و قاتالن به ستم و تجاوزگری او را  سایشان

گفتند و این اختالف تا به امروز بین مردم باقی  می کشتند وکسانی ھم بر خالف این
 است.

بیعت شد و بعدا مردم بر امامت او به اختالف  سسپس با علی بن ابی طالب
گیری کردند و برخی به امامت و خالفت  ارهپرداختند، برخی او را انکار و برخی از او کن

 او معتقد بودند، و این اختالفی است که تا به امروز در بین مردم باقی مانده است. 
در مورد طلحه و زبیر و جنگ آنھا با او و درگیری  سسپس در ایام خالفت علی

و  در صفین شن علی و معاویهیبا او اختالفی پدید آمد که منجر به جنگ ب معاویه
 .١»جمل شد

و جنگیدن با  ج و اختالفات دیگری مانند اختالف بر سر محل دفن رسول خدا
ه با رجعت آنھا به کتاب خدا و کدادند،  کسانی که زکات را به حکومت اسالمی نمی

 شد. این اختالفھا برطرف می ج سنت رسول خدا
که وحدت  اما اختالفی که حل نشد و نزاعی که پایان نیافت، ھمین اختالف بود

مسلمانان را متالشی کرد و جمع آنھا را از ھم گسست و متفرق نمود وآنھا را به دو 
 سو دیگری به سرپرستی معاویه سم کرد؛ یکی به سرپرستی علییگروه بزرگ تقس

کنیم که این اختالف، ھیچ کدام از آنھا را وادار به ایجاد مذھبی جدید و  می دکیوتأ
ی رسول  د، و موجب انکار کتاب خدا یا سنت ثابت شدهای نکر تمّسک به عقایدتازه

و بعد  ج ، نشد و ھم چنین منجر به انحراف از راه مستقیمی نشد که رسول خداجخدا
از او ابوبکر و عمر و عثمان یعنی خلفای راشدین و ھدایت یافتگان پس از آنھا، آن را 

قین و گذشتگان اول از پیموده بودند، ھمان گونه که قبًال بغض و کینه نسبت به ساب
مھاجرین وانصار و کسانی که به نذرشان وفا کردند و در راه اسالم شھید شدند، مطرح 

اند. و نیز این  توزی را ساخته و پرداخته ان امروز، این کینهیعینبود؛ آن طور که ش

                                                           
 .۳۹ص۱مقاالت اإلسالمیین، تألیف اشعری ج -١
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ای بر مبنای حسب و نسب نشد،  ھای قبیله اختالف موجب برانگیخته شدن کینه
عقاید شیعیان امروز را نداشتند که عبارتست از:  سترین یاوران علی بخصوص مخلص

بغض و دشمنی و عداوت نسبت به سلف صالح خصوصًا ابوبکر و عمر و عثمان و 
ھمسران پاک رسول خدا. و نیز عقایدی که مبنای آن انکار قرآنی است که امروزه در 

یچ وجه بین شیعیان به ھ ج ار سّنت رسول خداکدست مسلمانان است و ھمچنین ان
نخستین وجود نداشت بلکه این عقاید را از عبدالله بن سبأ و از یھودیھای دشمن و 

ھمانگونه که به یاری خدا به زودی  اند. و به ارث برده  کینه توز نسبت به اسالم گرفته
 برای این سخن دلیل خواھیم آورد.

ثمان و ھمسران پاک و و به خصوص ابوبکر و عمر و ع ج بلکه آنھا اصحاب پیامبر
 آنھا بودند و به ھدایت آنھا اقتدا یکو کسانی که پیرو اعمال ن ج مطّھر رسول خدا

ی  خلیفه سداشتند و در رأس آنھا أمیر المؤمنین علی ار دوست مییردند را بسک می
داشت و پس از فوت آنھا اظھار مواالت و  ار دوست مییآنان را بس ج چھارم رسول خدا

ی آنھا  کرد و درباره نمود و با ھر کس با آنان مخالفت می به آنھا می دوستی نسبت
ورزید ھمانطور که با تمام توان و قدرت در برابر نفوذ  گفت دشمنی می سخن زشتی می

کرد و از ھر کس مشکوک  ان انصار و شیعیانش مبارزه مییافکار سبئیه و یھودیت در م
 گزید. ت جدا دوری میه با آن عقاید سمی، مسموم شده اسکشد  می

ی راشد  پسرانش را با نامھای سه خلیفه ج اند که علی خود شیعیان نیز، ذکر کرده
 .١) نامگذاری کرده استشقبلی (ابوبکر، عمر وعثمان

 .٢پسران خود را به اسمھای ابوبکر و عمر نامگذاری کرده است سپسرش حسن
 . ٣کرده استگزاری  حسین نیز پسرانش به اسم ابوبکر و عمر نام

                                                           
، ۲. و تاریخ یعقوبی، ج۱۸۶. و اإلرشاد، اثر شیخ مفید، ص۲۰۳أعالم الوری، اثر طبرسی ص -١

، ۲. و کشف الغمة، اثر اردبیلی ج۱۴۲. و مقاتل الطالبین، اثر ابوالفرج اصفھانی ص۱۱۹ص
 .۵۸۲و جالء العیون، اثر مجلسی ص.۶۴ص

. و مقاتل الطالبیین، اثر ابوالفرج ۲۲۸، ص۳. و تاریخ یعقوبی ج۲۱۳أعالم الوری، اثر طبرسی ص -٢
 .۲۴۰، ص۱. و منتھی اآلمال، ج۱۱۹و  ۷۸اصفھانی ص

 .۵۸۲، و جالء العیون. اثر مجلسی، ص۲۶۳التنبیه واإلشراف. اثر مسعودی شیعی، ص -٣
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و ھمچنین کسان دیگری از فرزندان علی و فرزندان حسین نیز پسران خود را به 
 .١به خاطر محبت و تبرک به آنھااند  اسم آن نیک مردان بزرگ نام گذاری کرده

روایات زیادی » الشیعة وأھل البیت«کتابم  ی اقتدا و پیروی از آنھا، در واما در باره
ام، در این جا نیز  ی آنچه را که درآنجا ذکرنموده خواھم ھمه نمی ام و نمودهرا از او ذکر 

دشمنان سّنت و ترین  ی سخت خواھم عبارت و گفته تکرار کنم. اما در اینجا می
ی  نم. مال باقر مجلسی، شیعهکبزرگترین ناسزاگویان و لعن کنندگان از شیعه رامطرح 

ی روایات روافض به  بزرگترین مجموعهایرانی که به خاتم المحدثین ملقب شده است، و 
حیاة ومصائب  يجالء العیون ف«را تألیف نموده است، در کتابش » بحار األنوار«نام 

ن شرط با معاویه یبه ا ÷طالب نوشته که: حسین بن علی بن أبی» أربعة عشر معصوم
و سیره و روش  ج بن أبوسفیان صلح کرد که در بین مردم به کتاب و سنت رسول خدا

نماید و بعد از خود کسی را برای جانشینی تعیین نکند، و عمل  ٢خلفای راشدین
و پیروان   من فراھم آورد و شیعهیامنیت و آسایش مردم را در شام و عراق و حجاز و 

فرزندانشان در امن و   علی بن ابی طالب و یارانش، و ھمچنین مال و جان ھمسر و
 .٣گرفته بود میثاق محکمو امان باشند و بر این امور از او قسم 

یکی از شروط صلح با معاویه را  -ھا است که امام دوم شیعه - سحسن بن علی
ی خلفای راشدین قرار داد، و خلفای راشدین کسی جز ابوبکر و عمر و  پیروی از سیره

شرطھا قرار داد چرا ترین  ی آنھا را از مھم عثمان و علی نبودند ھمانطور عمل به سیره
ه ایمان و اسالم خالص کن ینسبت به آنھا نھایت ُحسن ظن داشت، و عالوه بر اکه او 

آنھا را باور داشت، به تقوا و پاکی آنھا نیز اعتقاد داشت. کسی که در اخبار و روایات 
 ار است.یبه بررسی و تحقیق بپردازد، از اینگونه اخبار بس ٤ششعلی و فرزندان

                                                           
 مراجعه کنید. ).گاھی بیشتر از این موضوع به کتاب ما (الشیعة وأھل البیتبرای آ -١
شان را کور گردانیده، ھر گاه  لفظ خلفای راشدین مالحظه شود، چون آنانی که خداوند چشمھای -٢

دلیلی برای آنھا عرضه گردد یا برھانی از کتابھا و نامداران خودشان علیه آنھا ارائه شود، از ھیچ 
 تأویل زشت و رکیک شرم ندارند.نوع 

ھـ،. الفصول المھمة فی أحوال األئمة. چاپ ۱۳۹۸سال ۳۹۳ص۱جالء العیون، چاپ تھران ج  -٣
 ۳۱۴. منتھی اآلمال، اثر عباس قمی، ص۱۶۳تھران ص

 توانید، به آن مراجعه کنید. می که نیز، موجود است» الشیعة وأھل البیت«در کتاب ما  -٤
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واقع  باختالفی که میان علی و معاویه خواھم این را ھم اضافه کنم که: و می
ی ھمیشگی در  ی طوالنی و بغض و کینه شد، منجر به تکفیر و تفسیق و قطع رابطه

کنند، و آن طور که  بین آنھا نشد؛ آن طور که این قوم در عصرھای اخیر تصور می
ه س، ھر دو دسته بکبلکه برعاند  ھای خیالی برایش ساخته و پرداخته افسانه و حکایت
ل به صلح بودند و برای توافق و تصالح تالش یدیگر معتقد، و مایکایمان و اسالم 

صلح و بیعت کرد و ھرگز معتقد به فاسق  بکردند؛ بنابراین، حسن با معاویه می
نمود و از او  از اسالم خارج شدن او نبوده است و گرنه با او صلح و بیعت نمی  بودن و

ی لشکرش قیس بن سعد امر  و فرمانده سحسین کرد وبه برادرش فرمانبردای نمی
شیعه آمده و به ثبت رسیده ھای  کتاب ه درککرد که با او بیعت نمایند، آن طور  نمی

 است. و اینک عین جمالت و کلمات الکشی در این رابطه:
اند: محمد بن  جبرئیل بن احمد و ابواسحاق حمدویه و ابراھیم، پسران نصیر گفته

کند از یونس بن یعقوب از فضل، غالِم محّمد بن  می کوفی روایتعبد الحمید عطار 
 إھمانا معاویه به حسن بن علی«شنیدم فرمود:  ÷راشد که گفت: از اباعبد الله 

نوشت: تو و حسین و یاران علی به شام بیایید، پس قیس بن سعد بن عباده انصاری با 
ھای را برایشان آماده کرد، پس  رانآنھا به شام رفتند و معاویه آنھا را اجازه داد و سخن

ی  نگاه کرد که نظرش را در باره سگفت: ای قیس! برخیز و بیعت کن، و به حسین
 ÷این دستور جویا شود او ھم گفت: ای قیس! او امام من است ـ منظورش حسن

  .١»بود
و قبل از آن پدرش علی بن ابی طالب ـ نخستین امام معصوم به اعتقاد روافض ـ در 

 ای خطاب به معاویه نوشت: هنام
عّزت قدیمی و قدرت ما بر قوم خود، ما را از این که با شما ارتباط داشته باشیم «

 .٢»ی ازدواج برقرار کردیم؛ در حالیکه کفو یکدیگر ھستیم منع نکرد پس با شما رابطه

                                                           
، ۱جالء العیون، اثر مجلسی، ج .۳۱۶. ھمچنین منتھی اآلمال، ص۱۰۲صرجال الکشی،  -١

 .۳۹۵ص
 .۳۸۷ -۳۸۶نھج البالغه، تحقیق صبحی صالح، چاپ بیروت، ص -٢
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دختر علی بن ابی » رمله«ی کفر و ایمان مطرح بود  ھمچنین اگر در این جا مسأله
  .١کرد نمی با معاویه بن مروان حکم ازدواج سطالب

ه دختر عروه بن مسعود کو ام سعید (مادرش)  سدختر علی» رمله«و ھمچنین 
  .٣اند ازدواج کرده بود و دختردیگرش خدیجه با عبدالرحمن بن عامر اموی ٢ثقفی

و  و پدرش عامر بن کریز اموی از جانب معاویه به سمت امیر بصره منصوب شده بود
شرکت نموده است. و  سعلیه علی بریدر جنگ جمل ھمراه با طلحه و زب

 ٤ه طبرسی در کتاب األعالمکد، چناناز کنیزکی متولد شده بو سی دختر علی خدیجه
 اند. ذکر نموده  ٥و شیخ مفید در اإلرشاد

 .٦ی اموی ازدواج کرد گر از دخترانش با عبد الملک بن مروان خلیفهیو یکی د
با پسران بنی امویه ازدواج کردند  بدختران حسن و دختران حسینو ھمانطور 

ازدواج کردند، واین  سو دختران بنی امیه با پسران ھاشمیان به خصوص با اوالد علی
ایم و ھر کس تفصیل  ذکر کرده» الشیعة وأھل البیت«پیوند دامادی را در کتاب 

ک نفر از دختران علی و یک خواھد به آن مراجعه نماید. اما در این جا ی میبیشتری 
ی علی با زیدبن عمرو بن  کنم. سکینه دختر حسین و نوه می نفر از پسرانش را ذکر

  .٧دشان فوت کرد سکینه از او ارث بریی عثمان) ازدواج نمود. و وقتی که ا عثمان (نوه
و ھمچنین نفیسه دختر زیدبن حسن بن علی با ولید بن عبد الملک بن مروان 

ی نسب شناس مشھور در کتاب  اموی ازدواج نمود. و این ازدواج را یک شیعهی  خلیفه
 ار زشت و رکیک ذکر کرده است: یخود با عباراتی بس

                                                           
 .۸۷. جمھرة أنساب العرب، ص۴۵ص نسب قریش، -١
 ).۲۰۳و أعالم الوری، اثر طبرسی (ص:  ).۱۸۶اإلرشاد، اثر شیخ مفید (ص:  -٢
 .۶۸ب العرب صابن حزم، جمھرة أنسا -٣
 .۲۰۳ص: -٤
 .۱۸۶ص:  -٥
 چاپ بیروت. ).۶۹ص  ۹البدایة والنھایة (ج  -٦
جمھرة أنساب العرب، اثر  ).۹۴المعارف، اثر ابن قتیبه (ص ).۱۲۰ص ۴نسب قریش، اثر زبیری (ج  -٧

 ).۳۴۹ص ۶طبقات ابن سعد (ج  ).۸۶ص ۱ابن حزم (ج
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دختری داشت به نام نفیسه که به عقد ولید بن عبدالملک و زید بن حسن بن علی 
ت اعزامی درآمد و از او فرزندی به دنیا آورد و در مصر در گذشت... و زید در مقام ھیأ

نشاند (به  می رفت ولید او را بر تخت خود به احترام نزد ولید بن عبد الملک می
 .١دینار به او داد بار سی ھزار یکخاطرجایگاه دخترش) و 

الزم به ذکر است که، زید بن حسن از جمله کسانی بود که در کربال ھمراه عمویش 
دختر حسن المثنی نیز  ی حسن بن علی، زینب نطور نوهیحاضر شد. و ھم سحسین

 .٢با ولید بن عبد الملک اموی ازدواج کرد
و پدرش حسن بن المثنی ھمراه با عموی خود و دامادش حسین در کربال حضور 

کنم که  می یافت و به شّدت مجروح گشت. و توجه خوانندگان را به این نکته جلب
رھبران و بزرگان  ھای دختری و چند نفر از پسرانش به عقد ازدواج شش نفر از نوه

اند و این ارتباط فامیلی و ازدواج را نسب شناسان بیشتر از بیست مورد  امویه در آمده
ی آنھا بعد از اختالفی بود که بین علی و معاویه رخ داده، و بعد  اند و ھمه برآورد کرده

اتفاق افتاده است. و نیز بسیاری از ھاشمیان با دختران  ٣از جنگھای جمل و صفین
فرستادند و به  ا مییدیگر ھدایکاند و برای  ی حّکام ازدواج نموده ویان و خانوادهام

ھای ایشان؛ زیرا ھیچ  ی اثنی عشر و خانواده رفتند، خصوصا با ائمه مالقات ھمدیگر می
ی آنان نپرداختند جز حسین  کدام از آنھا به مبارزه و دشمنی با امویه و قدرت و سلطه

پدر بزرگوارش علی بن ابی طالب با معاویه، مشھور و  ھای البته جنگ سبن علی
معروف است ھمانگونه که صلح برادر بزرگترش با معاویه امری مشھور است و برای 
ھیچ کس قابل انکار نیست، اما آنچه از فرزند حسین زین العابدین علی روایت شده که 

ی  یعه در بارهاش بخاری شیعه یعنی کلینی است ـ که طبرسی محدث ش روایت کننده
چرخاند  ی امامیه را می گوید: این کتاب یکی از چھار کتابی است که آسیاب شیعه او می

در بین آنھا مانند خورشیدی است در میان ستارگان آسمان... و اگر » الکافی«و کتاب 

                                                           
 ).۲۳۴ص۵بن سعد (ج طبقات ا )،۷۰عمدة الطالب فی أنساب أبی طالب (ص -١
 جمھرة أنساب العرب. -٢
که جنگ و مخاصمت با علی کفر است و شخص اند  دانم شیعه این اعتقادات را از کجا آورده نمی -٣

ھای ساختگی و این  ی او ھستند که این حرف اوالد و اھل خانوادهھا  این محارب علی کافر است
 کنند. ھای باطل را تکذیب می گمان
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نیاز است، و  بی ی حال آحاد رجال سند آن کسی با انصاف در آن تأمل نماید از مالحظه
 .١-کند ثبوت احادیث آن اطمینان می به صحت و

ای مکره و مجبور ھستم،  ھمانا علی بن حسین به یزید بن معاویه گفت: من بنده«
 .٢اگر خواستی نگه دار و اگر خواستی به فروش رسان

ی بنی امیه بودند، و آنان که در دوران بنی عباس  ی کسانی که دردوره  و بقیه
جز کسانی که علیه قدرت و اند  خوبی با آنھا داشتهی  ن صورت رابطهیبه ھماند  بوده

ھای آنھا  یای از نیکی و خوب ن صورت، بھرهیسلطنت ایشان مبارزه کرده باشند که در ا
نطور خود شیعه خصوصا یاند. و ھم چون با ایشان درجنگ و مبارزه بودهاند  نداشته

آنھا را ترک و تکفیر  ،اند ی پاک و صادقانه نداشته ی خود رابطه اثنی عشریه با ائمه
به ادعای این که: ھر کس ادعای امامت نماید و شایستگی آن را نداشته باشد اند  کرده

 .٣کافر است
عرض کردم:  ÷و از حسین بن مختار روایت شده است که گفت: به ابوعبدالله

ِينَ ٱتََرى  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم ﴿ فدایت شوم معنی ِ ٱَكَذبُواْ َ�َ  �َّ چیست؟  ]۶۰[الزمر:  ﴾...�َّ
گفت: منظور ھر کسی است که ادعای امامت کند درحالی که امام نباشد گفتم: اگر 

 .٤فاطمی علوی ھم باشد؟ فرمود: بله اگر فاطمی علوی ھم باشد
حاصل بحث این که: قطعا مفھوم و مدلول تشیع اّول، عقاید خاص و افکار خرافی و 

اول نیز تنھا یک حزب سیاسی بودند که از رأی  غلط نبوده است ھمانگونه که شیعیان
 و تنازل و ساما بعد از شھادت علی سکردند، نه از رأی معاویه پیروی می سعلی

ی مردم از معاویه اطاعت و با او بیعت  ھمه  از خالفت دوباره سحسنگیری  کناره
ی لشکرش قیس  و فرمانده سو برادرش حسین سردند، ھمانطور که امامشان حسنک

بن عباده با او صلح و بیعت کردند و بینشان اختالف دینی و نزاع قبیلوی و تعصب 
خواندند  رفتند، و پشت سر آنھا نماز می حسب و نسب وجود نداشت، و نزد حکام می

                                                           
 ھـ.۱۳۲۱تھران، کتابخانه دار الخالفة،  چاپ )،۵۴۶، ص ۳الوسائل، اثر طبرسی (جمستدرک  -١
 ).۲۳۵ص ۸کتاب الروضة من الکافی (ج -٢
 ).۳۷۳ص ۱الکافی فی األصول، (ج -٣
 روتیط ب ۱۵۱، ۱۵۰ص۸ة ج یة والنھایالبدا -٤



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٣٦

به دیدار  ج ھای رسول الله ھمانگونه که حسن و حسین پسران علی و فاطمه و نوه
 رفتند. می معاویه

با او آمد و  بو برادرش حسن افت، حسینیاستقرار  وقتی که خالفت معاویه
داد و با آنھا سالم و  رفت داشتند و معاویه آنھا را بسیار مورد اکرام و احترام قرار می

بخشید و به عنوان مثال، در  ھای فراوانی را به آنان می احوال پرسی داشت و بخشش
ه من پسر ھندم، بخدا کید یک روز دویست ھزار دینار را به آنھا بخشید و گفت: بگیر

قسم نه قبل از من و نه بعد از من کسی آن قدر را به شما نبخشیده است، حسین 
ای به کسی برتر و  گفت: والله نه تو و نه ھیچ کسی قبل از تو و نه بعد از تو ھدیه

از ما نبخشیده است. و وقتی که حسن وفات یافت، حسین ھمچنان نزد تر  فاضل
 .١داد بخشید و مورد اکرام و احترامش قرار می او ھم ھدایا به او میرفت و  معاویه می

روایت کرده است که:  -امام ششم شیعیان -ھمچنین مجلسی از جعفر بن باقر 
گفت: ھمانا ھدایای معاویه در اول  ببه حسین و عبدالله بن جعفر  سروزی حسن

جانب معاویه ھدایا و  رسد، من از چرا که ھرگاه سر ماه میماه آینده خواھد رسید، 
ھایش را از آن  کنم. و حسن بن علی خیلی بدھکار بود و بدھی ھای دریافت می بخشش

نمود، اما  ھدایا ادا نمود، و قسمت باقی مانده را میان اھل و شیعیانش تقسیم می
نمود:  ھایش اموال باقی مانده را به سه سھم تقسیم می حسین پس از پرداخت بدھی

ی خویش، و دو قسمت برای اھل و عیالش.  عیان و افراد خاصهقسمتی برای شی
 .٢بوده است ن صورتیعبدالله بن جعفر نیز به ھم

را برای  ای ھمچنین کلینی ذکر کرده است که مروان بن حکم مستمری ماھیانه
علی بن حسین تعیین نموده بود ھمانگونه که برای جوانان دیگر شھرمستمری تعیین 

 کرده بود.
ه، مروان بن حکم را والی مدینه قرار داد و به او دستور داد که برای جوانان و معاوی

فرماید: نزد  می قریش حقوقی تعیین کند پس او ھم این کار را کرد. علی بن حسین
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ایشان آمدم گفت: اسمت چیست؟ گفتم علی بن حسین، پس او برایم حقوق تعیین 
 .١نمود

به دیدار  سبرادر بزرگ علیھمچنین عقیل بن أبی طالب عموی حسین و 
ھزار  سگرفت، حتی یک مورد استثناًء معاویه ی مییرفت و از او ھدایا می سمعاویه

 .٢درھم به او بخشید
 و ابن ابی الحدید شیعی نیز به این مسأله اقرار نموده آن جا که نوشته است: 

کسی  بخشید و پسرش یزید اّولین می و معاویه نخستین مردی بود که ھزار ھزار«
بود که چند برابرش کرد، و به ھرکدام از حسن و حسین در ھر سال ھزار ھزار درھم 

 .٣»داد می ز جایزهیداد، و به عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر ن جایزه می
 گوید:  می ی غالی ھمچنین ابو مخنف شیعه 
 از ھر نوعی یمعاویه نزد ایشان یعنی حسین ھزار ھزار دینار و عالوه برآن ھدایا«

 .٤»فرستاد می
خواندند. جعفر بن محمد  نماز می سعالوه بر این پشت سر حکام و امرای معاویه

به مروان  بباقر ھم از پدرش علی بن زین العابدین ذکرنموده که: حسن و حسین
کردند و آن را با  خواندند و نماز را ھم اعاده نمی کردند و پشت سر او نماز می اقتدا می

 .٥آوردند حساب میاھمیت به 
و مروان در آن موقع امیر مدینه بود ھمانگونه که أبان بن عثمان که به عنوان امیر 
مدینه از سوی عبدالملک بن مروان اموی انتصاب شده بود، به درخواست علی بن 

داد؛ زیرا ابوھاشم بن  محمد بن علی مشھور به محّمد حنفیه امامت نماز را انجام می
  ایشان گفت:محمد بن علی به 
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دانیم که امام برای نماز اولویت دارد اگر این طور نبود تو را پیشنماز قرار  ما می«
 .١»دادیم پس جلو رفت و بر او نماز خواند نمی

 ج و ھمچنین پدرش نماز را بر پدر بزرگ آنھا عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر
 ، خواند:سو عموی علی

و بنا به قولی دیگر، در رمضان سال سی و دو  عباس در روز جمعه، دوازدھم رجب«
در سن ھشتاد و ھشت سالگی درگذشت، و عثمان بن عفان بر او نماز مّیت خواند و در 

 .٢»بقیع دفن گردید
 ار زیادند.یو امثال این روایات بس

و بعد از آن عصر و روزگار، شیعه دگرگون شد و از افکار یھود و مجوس و نصرانی 
ی برای انتقام علیه حکام قرار گرفت و به نیرنگ یھا ر دسیسهیتحت تأثرفت و یر پذیتأث

و تزویرھای یھود و مجوس فریفته شد، و تحت تأثیر کسانی قرارگرفت که برای سرپوش 
کردند، و از  ی خود، تظاھر به اسالم می گذاشتن بر مکاید پلید و تدابیر خرابکارانه

ه از اعراب حاکم برخود و فاتح کوالیی ھا وم ھا وبابلی ارتباط و اختالط با فارس
 سرزمینھایشان ناخشنود بودند، تأثیر پذیرفتند.

ی  این عقاید و افکار، کسی نبود جز عبدالله بن سبأ که فرستاده ی سردسته و
یھودیھا بود که در زیرپرچم و نام اسالم خود را استتار نمود و آتش فتنه را علیه امیر 

و پسر  ج مسلمانان، منتخب اصحاب و شوھر دو دختر پیامبری  المؤمنین خلیفه
، شعله ور نمود و در سی سخاوتمند و بزرگوار ایشان ذی النورین عثمان بن عفان عمه

آن دمید ھمانگونه که در فصلھای بعدی مفصل و با دلیل و برھان از آن صحبت خواھم 
 رد، ان شاء الله.ک

ان و یھا، یھود ھا، مجوسی بن سبأ از سبئی بدون تردید بسیاری از پیروان عبدالله
شده بودند، ھمان گونه که وارد لشکرگاه  سی علی وارد لشکرعلی منافقین به نام شیعه

ی معاویه، بلکه آنھا  ی علی بودند و نه شیعه معاویه نیز شده بودند، اما نه شیعه
ید مخصوص به اغی وتبھکار بودند، و دارای افکار و عقایای مستقل و گروھی  مجموعه

خواستند  خود، و در پی آرمان و اھداف مورد نظر خود بودند و ھر بار که دو طرف می
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ساختند؛ و به اختالفات  ور می صلح و اتحاد برقرار نمایند، آتش جنگ و درگیری را شعله
زدند. آنھا ھمان کسانی بودند که گروه خوارج از آنھا نشأت گرفت، ھمان  دامن می

کردند، چون قصد آنھا تنھا  را کافر قلمداد می شویهو عثمان و معاافرادی که علی 
ساقط کردن خالفت عثمان و شورانیدن مردم علیه او نبود، بلکه تمام ھدف و نّیت 
آنھا، نابودی دولت اسالمی و بستن راه فتوحات و غزوات اسالم بود و بس. به ھمین 

ی راشد و  مردم بر ضد خلیفه دلیل وقتی با ایجاد فتنه بین مسلمانان و شورانیدن
ی مسلمانان را   به موفقیت دست یافتند، و وحدت کلمه ج سّومین جانشین رسول خدا

جاد نمودند، علیه علی ھم شورش ین بردند و در بین آنھا تشّتت وچند دستگی ایاز ب
ردند و ھمینطور علیه معاویه شورش کردند. و جز کسی که دارای تکّبر و لجاجت ک

گاھی و بصیرت به جدل و مناقشه میاست یا  پردازد، چه کسی این واقعیات را  بدون آ
 کند؟  می انکار

بدون شک شیعیان مخلص اول از این اشخاص مبّرا بودند چنانچه امام و 
نمود و آنھا رابه قتل  کرد، و طردشان می پیشوایشان از آنھا اظھار تبّرا و بیزاری می

مرّوتی و  ارادگی، بی بی استقامتی، بی تنبلی، ترسویی،رساند، آری! خواری و زبونی،  می
 بنامردی بر شیعیان علی غالب شده بود، برعکس شیعیان عثمان و شیعیان معاویه

آوری خود  با وجود شجاعت کم نظیر و نام سصادق و وفادار بودند، به ھمین علت علی
اری یھای بس سختی داد و گرفتار از دست شیعیانش گله مند بود و ناله و شکوه سر می

 فرمود: ن خاطر مییبود. و به ھم
مرد! و ای کسانی که فھم و شعورتان ھمچون عقل کودکان و ای نامردان شبیه «

شناختم، سوگند به  دیدم و نمی زنان تازه به حجله رفته است. ای کاش شما را نمی
شد ی شناختن شما پشیمانی و غم و اندوه من است؛ خدا شما را بک خدا، نتیجه

ی غم  ام را پر از خشم نمودید، و یک نفس پیمانه جگرخون شدم از دست شما، و سینه
اعتنایی خود، رأی و تدبیرم را فاسد و تباه  واندوه را به من نوشاندید، و با نافرمانی و بی
 بھره است. بی از دانش جنگیدن کردید تا این که قریش گفتند: پسر ابی طالب

ھیچ کدامشان مھارت و جّدیت مرا در جنگ داشتند و خدا پدرشان را بیامرزد، آیا 
ھنوز به بیست سالگی نرسیده بودم که  ایستادگی از من بھتر بودند؟  در پیش قدمی و
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گذرد (در جنگ  ش از شصت سال از عمرم مییو اکنون که بی جنگ گردیدم  آماده
 !١»ر نداردیدبت ھستم)، کسی که فرمانش را نبرند، رأی و

 فرماید: می ی معاویه و در مقایسه بین آنھا و شیعه
گردند، نه به  اما سوگند به آن که جانم در دست اوست، این قوم بر شما چیره می

ی ایشان برای بدست       این علت که بیشتر از شما به حق سزاوارند، بلکه جھت عجله
. و قطعًا امتھا از ستم رؤسای من آوردن باطل و دیرجنبیدن شما برای گرفتن حّق 

خود ترس دارند، و من از ستم رعیت خود ترس دارم. شما را برای رفتن به جھاد و 
ردم، نشنیدید، و در نھان و آشکار شما کجنگیدن با دشمن طلبیدم نرفتید؛ و گوشزد 

د، یرا دعوت کردم، اجابت نکردید؛ و پند واندرز دادم نپذیرفتید؛ آیا شما با این که حاضر
ه غالم و رعیت ھستید، خویشتن را مانند بزرگان و کد؟ و با این یمانند غائبین نیست

د، شما را با اندرزھای یزیگر گویم، از آنھا می ھا برای شما می پندارید! حکمت رؤسا می
شما را به جھاد بر تبھکاران ترغیب  جویید، و ھرگاه دھم، از آنھا دوری می نیکو پند می

بینم که به  می سخنم به پایان نرسیده که شما را متفرق و پراکندهکنم، ھنوز  می
د؛ بامدادان شما ینک گردید و یکدیگر را با سخنان خویش اغفال می محافل خود باز می

آیید، اندرز دھنده  مان کج شده شب به سوی من میکدارم اما مانند پشت  را به پا می
 ناتوان شد و شنونده مشکل پنداشت.

ھایشان گوناگون است،  اندیشه ب ویعقل شان غا که جسم شان حاضر وای گروھی 
را اطاعت  خدا گرفتار مانده است اگر امیر شما و به سبب ایشان رؤسای آنھا مبتال و

کند بدون  زنید، اما اگر فرمانده شما نافرمانی خدا  می شما از دستور او سر باز کند،
ای بر سر  ست دارم که با معاویه معاملهچون و چرا مطیع او ھستید به خدا سوگند دو

کند، من ھم،  می ستد صراف که دینار را با درھم معاوضه شما انجام دھم، مانند داد و
 و او یک نفر از لشکریانش را به من بدھد. ده نفر از شما را بدھم

ای اھل کوفه! از پنج خصلت شما به غم و اندوه گرفتارم: با این که گوش دارید، نا 
ھستید، و با این که گویایید، الل ھستید؛ و با آنکه چشم دارید، نا بینا ھستید،  شنوا

ھنگام جنگ در راستی و ثبات قدم چون مردان آزاده نیستید؛ و در بال و سختی 
برادران حقیقی و مورد اطمینان نیستید، دستھایتان فلج باد. گویی شتر ھستید که 
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، اگر از جھتی گرد آیند از سمت دیگری پراکنده اگر چوپان و ساربانشان از آنھا دور شد
کنم که اگر جنگی درگیرد و آتش آن شعله ور شود  گردند، سوگند به خدا گمان می می

 .١»ی شما از پسر ابی طالب جدا خواھید شد ھمه
این است که برادر حقیقی و  ساعتنایی شیعه نسبت به علی و بزرگترین دلیل بر بی

ی ھوادارانش، عقیل بن ابی طالب، او را ترک نمود و به معاویه ملحق  رئیس و فرمانده
گردید، و در زیر پرچم او برضد ایشان جنگید ھمانگونه که تاریخ نگار بزرگ شیعه به آن 

 گوید: و می اقرار نموده
نزد معاویه فرار کرد و در  ھمانا ُعقیل در ایام خالفت علی از برادرش جدا شد و«

 .٢»جنگ صفین حضور یافت
کردند در تاریخ نگاشته شده و واضح و  واما آنچه با حسن و بعد از او با حسین

ی آن را ذکر کنیم سخن به  توان بر آن سرپوش گذاشت، که اگر ھمه نمی روشن است و
 .کشد می درازا

بان جعفر بن باقر ملقب به را از ز سعدم امانت داری و صدق و راستی شیعیان علی
بشنویم که به آن اقرار نموده است. عبدالله بن یعفور یکی از شاگردانش  صادق

 گوید: می
کنم که  می به ابوعبدالله (جعفر) گفتم: من با مردم ارتباط دارم و از کسانی تعجب«

نشسته دانند، اما امانت و وفا و صدق ندارند. سپس ابوعبدالله که  شما را امام خود می
بود، به پا خواست و با خشم شدید رو به من کرد و گفت: دین و ایمان ندارد کسی که 
والیت امامی را بپذیرد که از جانب خدا نیست و مورد نکوھش نیست کسی که با والیت 

 .٣»کند که از جانب خدا است و سرپرستیی امامی دینداری می
اثبات کنیم. اما در فصل دوم به ی آن چه خواستیم در این فصل  این بود خالصه

 پردازیم. می توضیح بیشتری در این باره
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 : فصل دّوم
 تشّیع و سبئیه

توجھی در برابر حق و سستی و  اعتنایی و کم بی تشیع اول با وجود شھرت وآوازه در
و ترسویی و پیمان شکنی و خیانت و  سیاری و پشتیبانی از رھبرشان علیتنبلی در 

 سدنیاپرستی و برتری دادن زندگی بر مرگ و عدم فداکاری در راه حق، چنانکه علی 
 گوید: خطاب به آنھا می

شوند، به سبب  به خدا سوگند، یقین دارم که به زودی، آنھا بر شما مسلط می«
باطل دارند، و به سبب تفرقه و پراکندگیی که شما در راه اتفاق و وحدتی که در راه 

کنید،  ه، شما در راه حق از امام و پیشوای خود نافرمانی میکن یحق دارید، و به علت ا
نمایند، و به سبب اینکه آنھا امانت را به  و آنان در راه باطل از پیشوای خود پیروی می

یید، و... آنھا در شھرھای خود اصالح نما گردانند اما شما خیانت می صاحبش باز می
کنید، پس اگر یکی از شما را بر قدح چوبی بگمارم،  نمایند اما شما فساد می می
 .١»چنگک آن را ببردترسم بند و  می

با وجود تمام اینھا، در عقیده و افکار با دیگران اختالف نداشتند. مثل انکار قرآن و 
و عالوه بر این، اصحاب رسول  ج سنت نبوی اعتقاد به تحریف و تغییر آن، و انکار

کردند، خصوصا  آوردند، و فضل وبرتری ایشان را انکار نمی را کافر به حساب نمی جخدا
را دوست داشتند.  ج ی راشد؛ ابوبکر و عمر و عثمان و ھمسران رسول خدا سه خلیفه

در نماز به ی مسلمانان نداشتند. و  آنھا مذھب و راه رسم خاصی جدا از مذھب عامه
کردند، و در عین حال به  کردند، به ھمراه آنھا و به فرمان ایشان حج می آنھا اقتدا می

نمودند؛ چه قبل از جنگھا و چه پس از  ی فامیلی برقرار می دادند و رابطه آنھا زن می
آن، چه قبل از حوادث دردناک و چه بعد از آن، ھمانگونه که قبال بیان نمودیم و بعدًا 

 (ان شاءالله) به طور مفصل ذکر خواھم کرد.ز، ین
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ھای یھودی و افکار غیر  جز کسانی که خود را در پس افکار وارداتی و دسیسه
ھا و منافقان متظاھر به اسالم مخفی نموده و با این کار از راه  اسالمی مانند سبئی

اه و ھای منحرف و گمر فرقهھا  این شدند، ی علی خارج می مستقیم و جماعت و شیعه
و  کیاغی بودند که نه با علی ارتباطی داشتند و نه با اوالد او. و او و فرزندانش از آنھا پا

مبراء بودند. و اینان به نام دین چیزھایی بافتند و ساختند که نه در قرآن چنین 
 .ج ی رسول خدا وجود دارد و نه در سخنان وسیره چیزھای

ا بعد از مدت زمانی ل نشده است، اماز ھیچ کدام از شیعیان اول خالف این، نق
به افکار و عقایدی چنگ زدند که سبئّیه حامل آن  سپس از شھادت حسین خصوصاً 

ھای باطل و تبه کار و دشمن امت  بود و یھودیان و آتش پرستان مجوسی و دیگر فرقه
کردند. آری به ھر اندازه که شیعیان به آنھا تمّسک  اسالمی، سم آن را پخش و منتشر 

نمودند و در آن افکار فرو رفتند و اغراق نمودند، به ھمان اندازه بر گمراھی و 
گشت. و به چند فرقه تقسیم شدند: برخی از آنھا بسیار افراطی  سفاھتشان افزوده می

کردند و برخی دیگر متوسط بودند، اما نه  بودند و از تمام حدود اسالم تجاوز می
بندی به باطل و خرافات، بنابراین آنھا متوسطین متوسط در حق، بلکه در تمّسک و پای

د کمی از آنھا گرفتند و کف دستی از آن، نوشیدند و یده شدند. و برخی دیگر عقاینام
در عمق آن فرو نرفتند، و در اباطیل و خرافات شناور نشدند، پس معتدلین و منصفین 

گی عبدالله بن  دست پروردهھود و ینامگذاری شدند. اما تمام این افراد را دامان ناپاک 
سبأیھودی حیله گر، شیاد و نیرنگ باز؛ ابن السوداء (فرزند زنی سیاه پوست) جمع 

نمود و به سھم خود اکتفا  ی خود از آن در یافت می کرد، که ھر کس به اندازه می
کردند که در این  کرد، مگر کسانی که بیزاری شان را از آنھا به طور علنی اعالم می می

این آراء و افکار مخفیانه در میان  ١نمودند ت آنھا نیز، او را رفض و ترک میصور
ای  نمود. پس از توطئه و فرزندانش سرایت می ٢و به ویژه بین موالی علیمسلمانان، 

بود که بافت آن از سوی یھود یمن با ھمکاری کسانی دیگر به سرکردگی عبد الله بن 

                                                           
 چنانکه ذکر خواھد شد، ان شاءالله.مانند منصفین از پیروان زید بن علی بن الحسین،  -١
پنھان و ھای  بردند، تا با این کار نیت چون آنھا نام علی و اھل بیتش را با بھتان و دروغ بکار می -٢

اھداف شوم خود را بپوشانند، به ھمین علت قومی که مدعی دوستی با علی و اھل بیت او بودند 
 فریب آنھا را خوردند.
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د تفرقه بین مسلمانان، متالشی ساختن وحدت ھدف آنھا، ایجاگرفت و  سبأ صورت می
آنھا، ایجاد فتنه و آشوب، شمشیر کشیدنشان بر یکدیگر، تباھی دین آنھا، نشر و 

بند و باری و کفر و الحاد به ھدف دگرگون ساختن شریعت آسمانی و تغییر  بی ی توسعه
 د.و تعطیل آن بو

 ھای شیعه، گفته است: هدر کتاب خود بعد از ذکر فرق ١ل، اسفراینیین دلیبه ھم
را  ج ی رسول که ذکر کردیم به اتفاق، صحابه  ھای امامیه ی فرقه بدان که ھمه«

کنند که قرآن به صورت اولی خود نمانده بلکه تغییر کرده  کنند، و ادعا می تکفیر می
توان بر قرآن  کنند که نمی است؛ و از سوی صحابه کم و زیاد شده است، و گمان می

دانند،  را مورد اعتماد نمی ج اعتماد کرد. و نیز احادیث روایت شده از رسول خدااول 
و به گمان آنھا، در قرآن نص و عبارت صریحی بر امامت علی وجود داشته که صحابه 

توان به شریعتی اعتماد کرد که در دست  نمی کنند که اند، و گمان می آن را از بین برده
ظھور امامی به نام مھدی ھستند که شریعت را به آنھا مسلمانان است، و در انتظار 

اموزد، و در حال حاضر بر ھیچ دینی نیستند. منظورشان تنھا ساقط کردن و یب
برداشتن تکلیف شریعت از خویش است تا آنچه را شریعت حرام نموده بتوانند برای 

وی صحابه خود حالل کنند، و نزد مردم عوام برای تحریف شریعت و تغییر قرآن از س
تر نیست، چون ھیچ چیز از  آورند، که در حقیقت ھیچ کفری از این بزرگ حجت می
 .٢»د که بخواھند به آن پایبند باشندمان نمی دین باقی

ی نخست را  خواھیم دگرگونی تشیع اول و تغییر شیعه میعالوه بر آنچه ذکر کردیم، 
ی    و مجوس و با ھمراھی نماینده اثبات کنیم که این دگرگونی تنھا با دخالت افکار یھود

یھود و مجوس (عبدالله بن سبأ) صورت گرفته است، و شیعه به این افکار تمّسک 
نمودند و آن را گردن بند خود ساختند، بنابراین ما باید به موضوع عبدالله بن سبأ 

                                                           
ھفور بن طاھر بن محمد اسفراینی الشافعی مفسر امام با استعداد، وصاحب اسفراینی ابو مظفر شا -١

ر معتبر، و در علم اصول فقه نیز تألیفات دارد، به دنبال علم سفر کرده و بسیار یاز تفاس یکی
تحصیل نموده است، با نظام الملک در طوس ارتباط داشته چند سالی آنجا اقامت گزید، و تدریس 

است، » التبصیر«بخشید، و مردم از او استفاده کردند، از جمله تألیفات او  یوانفرا یھا کرد و بھره
 ھـ وفات یافت. ۴۷۱در سال 

 ).۴۳اسفراینی (چاپ بغداد، ص –التبصیر فی الدین  -٢
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ی فتنه و فساد و  ھایشان برای نشر و توسعه م، و جماعت سبئیه و کوششیبپرداز
سست و بین مردم نادان بررسی ھای  پراکندن سموم اعتقادات غیر اسالمی در درون

 نمائیم چون موضوع بحث ما در اطراف سبئیه و افکار آنھا است.

 عبدالله بن سبأ و سبئیت
عبد الله بن سبأ، یھودی و اھل صنعاء و مادرش سوداء نام داشت. این یھودی در 

رش داده بود، چون با آمدن اسالم سلطه و قدرت ی پرو ا قلبش بر ضد دین جدید عقده
بردند، از بین رفت. لذا از آن خشمگین  آنھا بر عرب مدینه و حجاز که از آن بھره می

ظاھر اسالم آورد، سپس در شھرھای حجاز به به  سبودند. در روزگار خالفت عثمان
ھری که سفر گشت و گذار پرداخت و به بصره و کوفه و سپس به شام رفت. او به ھر ش

نمود افراد کم خرد و نادان را فریب دھد، اما خوشبختانه موفق  کرد تالش می می
ُبرد. بعد به مصر رفت و در آن جا اقامت گزید و پیوسته آنھا  ی نمییشد و راه به جا نمی

رد ک ھایش را آراسته می بنده، گفتهیکرد و با سخنانی فر را از اصول دینشان منحرف می
اآلخره چراگاه و جای پای مناسبی برای خود یافت. از جمله سخنانش به تا این که ب

کنید که عیسی بن مریم به  گفت: من در شگفتم چگونه تصدیق می آنھا این بود که می
د؟ پیوسته ینک می بیذکت ج ی محّمد ن مسأله را در بارهیگردد، اما ھم این دنیا باز می

رد تا این که اعتقاد به بازگشت مردگان به ک مردم را از اصول دینشان روی گردان می
را پذیرفتند واو اولین کسی بود که اعتقاد به رجعت را برای مردم مطرح » رجعت«دنیا 

 ج و وصی محمد رفتند، سپس گفت: ھرپیامبری یک وصی دارد،یز پذیرد و مردم نک
است! و در میان مردم ستمکارتر از کسی نیست که مانع  سنیز علی بن ابی طالب 

شود، حتی باید از این ھم فراتر رفت و محکم و استوار  ج اجرای وصّیت رسول الله
وصی را به گرفتن حقش وادار نمود، و قطعًا عثمان حق علی را غصب نموده و به او 

ق به صاحبش، طعن ز برای برگرداندن حیظلم کرده است. پس قیام کنید، و راه شما ن
باشد  جویی علیه أمرا و فرمانروایان، و اظھار أمر به معروف و نھی از منکر می و عیب

سازید. و در شھرھای دیگر نیز برای این  می چون شما با این کار دل مردم را متمایل
ه به طور مستمر با آنھا مکاتبه داشت تا این که کدعوت و ادعاھا طرفدارانی پیدا کرد 

ای بود که مظلومانه شھید شد  الھی چنین شد که اولین قربانی این توطئه، خلیفه تقدیر
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در حالی که پایبند و ملتزم به قرآن بود، به خانه و حریم او تجاوز شد، و مسلم است که 
 .١سته استیفرمان خدا ھمواره به جا و شا

له بن سبأ، عبد ال«امام المؤرخین؛ طبری، در این باره این گونه ذکر کرده است: 
یھودی و اھل صنعاء بود و مادرش سوداء، زنی سیاه پوست بود و در زمان عثمان 
اسالم آورد، سپس در سرزمین مسلمانان به گشت و گذار پرداخت تا مردم را گمراه 
کند. از حجاز آغاز کرد؛ سپس بصره و کوفه و سرانجام شام را گشت. اما در میان اھل 

او را بیرون راندند تا این که به مصر رفت و عمری را در شام به ھدفش دست نیافت و 
ن بود: تعجب یگذاشت، ا آن جا سپری کرد. از جمله سخنانی که با آنھا درمیان می

را  ج گردد اما بازگشت محّمد کند، عیسی به دنیا باز می کنم از کسی که گمان می می
 فرماید: می کند، در حالی که خداوند تکذیب می

ِيٱإِنَّ ﴿ �  ۡلُقۡرَءانَ ٱفََرَض َعلَۡيَك  �َّ َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  .]۸۵[القصص:  ﴾لََرآدُّ

غ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محّل بازگشت یه (تبلک یسکھمان «
 ».گرداند یامت) برمیبزرگ (ق

دھد: این سخن  به بازگشت سزاوارتر از عیسی است. طبری ادامه می ج پس، محّمد
ی آن  او پذیرفتند و آن ـ قول به بازگشت ـ را برایشان بنیان گذاشت، پس در بارهرا از 

و ھر کدام یک وصی اند  به سخن پرداختند، بعد به آنھا گفت: ھزار نفر انبیاء بوده
خاتم األنبیا  جاست، سپس گفت: محّمد  ج داشتند و علی وصی و وصیت پذیر محّمد

از کسی است که وصیت تر  ت: چه کسی ظالمخاتم األوصیا است. و بعد گف ÷و علی
را جایز نداند و علیه وصّی ایشان به پاخیزد و أمر امت را در دست گیرد!  ج رسول خدا

و سپس به آنھا گفت: ھمانا عثمان خالفت را به ناحق گرفته در حالی که علی وصّی 
با طعن به است، پس برای این حق قیام کنید، او را به حرکت وادارید و  جرسول خدا 

أمراء، در قالب امر به معروف و نھی از منکر، مردم را متمایل نمایید و آنھا را به این امر 
فراخوانید. بنابراین، دعوتگران خود را در شھرھا پراکنده ساخت و برای کسانی که در 

کردند و به صورت  شھرھا خواھان فساد بودند نامه نوشت و آنھا نیز با او مکاتبه می
ی به تبلیغ آراء او پرداختند و اظھار أمر به معروف و نھی از منکر کردند، و شروع پنھان

                                                           
 ).۵۰، ص۱مقاالت اإلسالمیین، اشعری (مصر، ج -١
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شان نیز برای  ی عیوب فرمانروایان و ھمکاران   شھرھا کردند. در بارهبه نامه نوشتن به 
کردند، پس  ن باره مکاتبه میینوشتند؛ و اھل ھر شھر ھم با شھر دیگر، در ا یکدیگر می

کنند] تا این که این  می شد [که کارمندان حکومت چه قرائت میھا در شھرھا  نامه
ی فساد  نھا به اشاعهیمسأله تمام شھر را در بر گرفت و به مدینه رسید و در تمام سرزم

گفتند: ما از  ند. پس اھل ھر شھری مینمود پرداختند و اھداف پلیدشان را مخفی می
بأ و طرفدارانش تمام این شایعه ھارا آنچه مردم در آن گرفتارند، سالمت ھستیم. ابن س

ردند و محمد و طلحه نزد ک ی ستم کارداران حکومتی بود، جمع آوری می که در باره
 رفتند و گفتند: ای امیرمؤمنان آیا خبری که در مورد مردم به ماالنورین  عثمان ذی

متی ر. به خدا سوگند به ما جز خبر سالیرسد، به شما نیز رسیده است؟ فرمود: خ می
ی شکایاتی به او خبر دادند.  نرسیده است، گفتند: به ما خبرھایی رسیده و در باره

فرمود: پس شما شریک من و شاھد مؤمنان ھستید بیایید به من مشورت  سعثمان
بدھید. گفتند: مشورت ما بر این است که افراد مورد اعتماد را به شھرھا ارسال نمایی 

رند. بنابراین محّمد بن مسلمه را فرا خواند و او را به سوی تا اخبار آن جا را برایت بیاو
کوفه فرستاد و اسامه بن زید را به بصره، عمار بن یاسر را به مصر و عبدالله بن عمر را 
به شام اعزام داشت؛ و مردان دیگری نیز به جاھای دیگری فرستاد. ھمه قبل از عمار 

و نامداران سرشناس ایم  ناراضی نبوده برگشتند و گفتند: ای مردم! ما نسبت به چیزی
و ھمه گفتند: مسأله تنھا امنیت مسلمانان است و  اند، مسلمان و عوام ھم ناراضی نبوده

کنند. اما دیدند که عمار دیر کرد و  انشان با عدالت رفتار مییامراء و کارداران در م
له بن سعد بن ابی ه گمان کردند شاید ترور شده است، ناگھان، عبدالکبرنگشت تاجایی 

: عبدالله بن سوداء و خالد بن  سرح گزارش داد که برخی از افراد شرور مصر از جمله
و او به آنھا پیوسته اند  ملجم و سودان بن حمران و کنانه بن بشر عمار را فریب داده

 .٢اند نیز به ھمین صورت بیان نمودهو ابن کثیر و ابن اثیر  .١است
 گوید: خود میو ابن خلدون در تاریخ 

ھمانا عبدالله بن سبأ که به ابن سوداء معروف بود یھودی بود، پس در دوران «
عثمان ھجرت کرد اما اسالم آوردنش نیک نبود، از بصره خارج شد و به کوفه ملحق 

                                                           
 ).۹۹-۹۸ص ،۵طبری، (ج -١
 ).۱۶۷، ص ۷البدایة والنھایة، چاپ بیروت، ( ج -٢
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رفت اما او را بیرون راندند؛ بنابراین رھسپار مصر شد، و علیه شد، سپس به شام 
کرد و پنھانی برای امامت اھل بیت دعوت  ی میعثمان، بسیار طعن و عیبجوی

نمود، و در برخی مردم به او گرایش  نمود... و مردم را به قیام علیه امراء تشویق می می
نشان دادند و برای این کار با ھمدیگر به مکاتبه پرداختند. خالدبن ملجم و سودان بن 

ه عمار را از رفتن به مدینه حمران و کنانه بن بشر را نیز به ھمراه داشت. در میان را
کردند) تبعید ابوذر از شام و  ی چیزھای که علیه عثمان انکار می بازداشتند (و از جمله

داشت، شدت ورع ابوذر بود چون  مدینه به ربذه بود، و چیزی که او را به این امر وا می
و روزی  د قوتیاو مردم را به سخت گیری در دین و زھد در دنیا، و این که مردم نبا

رد، و با آیات و احادیثی در مذّمت ک بیش از نیاز خود را داشته باشند، دعوت می
 سرا نسبت به معاویه آمد و او آورد. ابن سبأ نزد او می ل مییی طال و نقره دل ذخیره
گفت: مال از آِن خداست، و چنین وا نمود  کرد و می داد و از او عیبجویی می میفریب 

واھد این اموال صرف مسلمانان گردد تا این که ابوذر به نکوھش خ کرد که او می می
گویم مال از آن مسلمانان است به ھمین صورت  معاویه پرداخت، و گفت: از این پس می

نزد ابو درداء و عباده بن صامت رفت اما او را از نزد خود راندند و عباده او را نزد 
  .١»شوراند د تو میمعاویه برد و گفت: این است که ابوذر را بر ض

 حافظ ابن حجر نیز در تاریخ خود، از ابن عساکر ذکر نموده است:
او در اصل اھل یمن و یھودی بود، تظاھر به اسالم نمود و در سرزمین مسلمانان به 

انشان شّری بر پا یگشت و گذار پرداخت، تا آنھا را از اطاعت ائمه، منصرف سازد و در م
 .٢»مشق شدکند و برای ھمین، وارد د

 ز، مانند آن را نوشته است:یو اسفراینی ن
کرد و  ھمانا ابن سوداء، مردی یھودی بود و با تظاھر به اسالم خود را استتار می«

 .٣»تباه گرداندخواست دین مسلمانان را فاسد و  می

                                                           
 .۱۳۹، ص۲ج )،تاریخ ابن خلدون (تحت عنوان بدء االنتقاص علی عثمان -١
 ).۲۸۹، ص۳لسان المیزان، (ج -٢
 ).۱۰۹ابی مظفر اسفراینی (ص -التبصیر فی الدین  -٣
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ای از اخبار او را ذکر  کاری، گوشه ی تالش او برای فتنه و فساد و تبه اما در باره
و طبری نیز، در تاریخ خود به طور مفصل آن را ذکرنموده که او روزی در بصره کردیم 

 کند: نقل می و روزی در کوفه و روزی در مصر بود، ھمانطور که از حکیم بن جبله،
گذشت، خبر یافت که در  ھنگامی که سه سال از فرمانروایی ابن عامر می«

حکیم بن جبله مردی راھزن بود عبدالقیس مردی نزد حکیم بن جبله اقامت گزیده، و 
کرد، و در سر زمین فارس به  گشتند خود را از آنھا پنھان می که وقتی لشکریان بر می

کرد و ھر چه  نمود و در روی زمین فساد می تحریک و شورش علیه اھل ذمه تالش می
گشت. بنابراین اھل ذمه و اھل قبله نزد عثمان از او  داشت و بر می خواست بر می می

شکایت کردند، او ھم به عبدالله بن عامر نوشت: کسانی را که با او ھمراه ھستند حبس 
نماید و نگذارد از بصره خارج شود تا اصالح شود و به رشد و تربیت صحیح عادت کند. 

توانست از آن شھر خارج شود. وقتی که ابن سوداء،  نمی بنابراین او را زیر نظر گرفت و
شد نزد او رفت و چند نفری ھم با آنھا جمع شدند واو ھم  (ابن سبأ) وارد آن شھر

نقشه و طرحی برایشان کشید بدون اینکه به آن تصریح کند، آنھا نیز طرح را از او قبول 
کردند و او را گرامی داشتند. ابن عامر یکی را نزد او فرستاد از او پرسیدتو چه کسی 

 اسالم گرایش پیدا کرده و ھستی؟پاسخ داد که او کسی است از اھل کتاب و به
خواھد در جوار او زندگی کند. گفت: این به من ابالغ نشده است، برو بیرون، پس او  می

ھم خارج شد تا به کوفه رسید از آنجا ھم رانده شد. پس در مصر مستقر شد، بنابراین 
ن آنھا در ز، با او مکاتبه کردند و مردانی ھم در بییشروع به مکاتبه با آنھا کرد و آنھا ن

 .١»ارتباط بودند
 سرانجام در مصر ماند و ھمراه با قاتالن عثمان به مدینه آمد.

ردند برخی ھم آنھا را کاھل مصر در چھار گروه علیه چھار نفر از امراء خروج 
ن دسته ھا: عبدالرحمن بن یی ا        سرکرده اند، ششصد و برخی دیگر ھزار نفر ذکر کرده

بن بشر لیثی و سودان بن حمران سکونی و قتیرة بن فالن عدیس بلوی و کنانه 
ی کل غافقی بن حرب عکی بود. و جرأت نداشتند به مردم  سکونی بودند. فرمانده

 .٢»ھمراه داشتندز، یشوند و ابن سوداء را ن اعالم کنند که برای جنگ خارج می

                                                           
 ).۹۰ص ،۵تاریخ طبری، (ج -١
 ).۱۰۴و۱۰۳، ص۵تاریخ طبری، (ج -٢
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 نویسد: احمد امین مصری نیز در این باره می
ھایش گوش نکردند و  اء و عباده بن صامت رفت اما به حرفابن سوداء نزد ابی درد

ن است کسی که یعباده او را گرفت و نزد معاویه برد و به او گفت: به خدا سوگند ا
دانیم که او ابن سوداء ملقب به عبدالله بن سبأ  شوراند، و ما می ابوذر را علیه تو می

تظاھر به اسالم کرد و در تالش است. او یھودی و اھل صنعاء است، در زمان عثمان 
اری یبود دین مسلمانان را تباه و فاسد گرداند، و در شھرھای حجاز و بصره عقاید بس

 .»عراق یا یمن یاد گرفته استھای  یپخش نمود، به احتمال زیاد این تفکر را از مزدک
 نویسد: و ھمچنین می

کرد،  تراکی) تشویق میو او کسی بود که ابوذر را برای دعوت به سوسیالیستی (اش«
وادار  سمردم را به شورش علیه عثمانھا  و او از بزرگترین کسانی بود که در شھر

شود این است که تعالیمی را برای نابودی  کرد، ... آنچه از تاریخ او استنباط می می
اسالم طرح ریزی نمود و یک جمعّیت سّری، برای نشر تعالیم خود تشکیل داد و اسالم 

و استتاری برای مخفی کردن اھداف خود قرار داده بود، بعد از اسالم آوردن  را پوشش
در بصره ساکن شد و به دعوت پرداخت، بنابراین، والی بصره او را اخراج نمود، سپس 

ی از آن جا در اطرافش به کوفه رفت از آنجا ھم اخراج شد، پس به مصر رفت و مردم
  .١»جمع شدند

ی علل و اسباب تفّرق مسلمانان و متالشی شدن  ق در بارهه به تحقیکن یو قبل از ا
و  ج ی مسلمانان و صحابی رسول خدا و از بین رفتن وحدت آنھا و نقشه علیه خلیفه
خواھیم به آن دسته از  بپردازیم، می سداماد ایشان و صاحب دو نور؛ عثمان بن عفان

در صدد نشر و  سعلیم، که آن پلید ناپاک ملعون بر زبان ینکعقاید یھود اشاره 
ی از آن منشعب شد و یھا ی آن بود، و آن عقاید را استوار گردانید و شاخه توسعه

ی به دنبال چیزی است که نفس و  جاد گردید، و ھر فرقه و دستهیھایی از آن ا فرقه
 خواھد. ھوایش می

 ی یهود ها افکار و دسیسه

                                                           
 ).۲۶۹ھمان کتاب، (ص -١
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افکارش یھودی بود، او که  قبًال به بیان افکار ابن سوداء پرداختیم و گفتیم که
م بود. علیه اسالم و یرکو امت او و قرآن  ج امبریدشمن سرسخت و کینه توز پ

دید آنحضرت از روز اول  جویی برآمد چون می در صدد انتقام ج مسلمانان و رسول خدا
که وارد یثرب شدند و آن را به مدینه تبدیل کردند چگونه یھودیان بنی قریظه و بنی 

چینی  نی قینقاع و خیبر را نابود ساختند، لذا علیه مسلمانان به توطئهنضیر و ب
 پرداختند.

نوبختی ابومحمد حسن بن موسی، یکی از نامداران شیعه در قرن سوم ھجری، و 
ھا  گروه ی فَرق و ھا، درباره ترین تاریخ نگار شیعه و اولین کسی که از میان شیعه مقدم

 نویسد: مطالب به ما خبر داده و میکتاب نوشته است، از تمام این 
سبئیه: یاران عبدالله بن سبأ بودند و او اولین کسی بود که طعن و انتقاد را علیه «

ابوبکر و عمر و عثمان، آغاز کرد و از آنھا بیزاری جست و گفت: علی او را به این امر 
نمود، پس به ر و محاکمه کرد و او ھم اقرار یفرمان نموده است، لذا علی او را دستگ

کشی که  ردند که ای امیر المؤمنین! آیا مردی را میکقتلش فرمان داد. مردم اعتراض 
کند؟ پس او را به  بیت تو و والیت تو و بیزاری از دشمنانت دعوت می به دوستی اھل

 مداین تبعید کرد.
اند که عبدالله بن سبأ، یھودی بود  و جمعی از اھل علم از یاران علی نقل کرده

پس اسالم آورد و والیت علی را پذیرفت در حالی که ھنوز بر دین یھود بود. و س
بوده. و بعد از اسالم آوردنش،  ÷گفت که: وصی موسی ی یوشع بن نون، می درباره

داد، و او اولین کسی بود که فرض بودن  می ترویج ÷ی علی       ن اعتقاد را دربارهیا
اظھار برائت نمود و به کشف مخالفانش  امامت علی را رواج داد و از دشمنانش

اند: اصل رافضی برگرفته از یھود  پرداخت، از ھمین جاست که مخالفان شیعه گفته
را  ÷است، و ھنگامی که عبدالله بن سبأ شنید که در مداین کسی خبر مرگ علی

ی اگر دماغش را در ھفتاد کیسه بیاوری و یگو اعالم کرده است، به او گفت: دروغ می
دانیم که تا او  پذیریم و می تاد نفر عادل گواھی دھند که کشته شده، باز ھم ما نمیھف

 .١»میرد بر زمین مسلط نشود، نمی
                                                           

م، ۱۹۵۹ی نجف، (با شرح آل بحرالعلوم، سال  ی حیدریه خانهفَرق الشیعة، نوبختی، چاپ  -١
 ).۴۲، ۴۱(ص
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کتاب ترین  وابو عمرو بن عبدالعزیز کشی شیعه از علمای قرن چھارم، در قدیمی
افکارش ی عبدالله بن سبأ و عقاید و  ی رجال، روایات متعددی را در باره شیعه در باره

 کنیم: ذکر نموده که برخی از آنھا را در این جا ثبت می
محّمد بن قولویه گفت: سعد بن عبدالله روایت کرد که یعقوب بن یزید و محمد بن «

اند و او ھم از فضاله بن ایوب ازدی از ابان بن  عیسی از علی بن مھزیار نقل کرده
 فرمود:  می شنیدم ÷عثمان نقل کرده که گفت: از اباعبدالله

[لعن اهللا عبد اهللا بن سبأ؛ إنه ادعى الربوبية يف أمري املؤمنني عليه السالم، وكان واهللا أمري 

املؤمنني عليه السالم عبداً هللا طائعاً، الويل ملن كذب علينا، وإن قوماً يقولون فينا ما ال نقوله 

 .يف أنفسنا، نربأ إىل اهللا منهم نربأ إىل اهللا منهم]
عبدالله بن سبأ، ھمانا او اولین کسی بود که ادعای خدا بودن  لعنت خدا بر«

ی          بنده ÷امیرالمؤمنین علی را مطرح کرد، و سوگند به خدا، امیرالمؤمنین علی
ی ما سخنانی بگویند    مطیع خدا بود، اما کسی که بر ما دروغ ببندد و قومی که در باره

جوییم نزد خدا از آنھا  از آنھا بیزاری میگوییم، نزد خدا  ی خود نمی که ما درباره
 .»جوییم بیزاری می

و با ھمین سند از یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن عیسی، از 
ی ثمالی  پدرش، و حسین بن سعد، از ابن ابی عمیر، از ھشام بن سالم، از ابی حمزه

 فرمود: ÷روایت است که گفت: علی بن حسین 

من كذب علينا إين ذكرت عبد اهللا بن سبأ فقامت كل شعرة يف جسدي، لقد [لعن اهللا 

ادعى أمراً عظيامً ما له لعنه اهللا، كان عيل عليه السالم واهللا عبداً هللا صاحلاً آخى رسول اهللا، ما 

الكرامة من اهللا إال  هوآلنال الكرامة من اهللا إال بطاعته هللا ولرسوله، وما نال رسول اهللا 

 .]بطاعته هللا
ه عبدالله بن سبأ را به کبندد، من وقتی  لعنت خدا بر کسی که علیه ما دروغ می«

 شود، او (ابن سبأ) ادعای بزرگی کرد که آورم، تمام موھای بدنم سیخ می یاد می
ی مطیع و فرمانبردار  بنده ÷بایست این ادعا را بکند (لعنت خدا بر اوباد). علی نمی

برادری بست، و جز با طاعت خدا و فرمانبرداری از  پیمان ج صالح بود و با رسول خدا
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نیز، با اطاعت از پروردگار به  ج ل نشد و رسول خدایی نایبه کرامت خدا ج رسول خدا
 ».ی رفیع کرامت رسید درجه

و باز با این سند از محمد بن خالد طیالسی از ابن ابی نجران از عبدالله [بن سنان] 
فرمودند: ما، اھل بیت، راستگو ھستیم و  ÷اللهروایت است که گفت: ابوعبد

گذاریم ھیچ دروغگویی علیه ما دروغ پردازی کند و صداقت ما را نزد مردم با  نمی
و راستگوتر بود. اما تر  ز از تمام بشریت، صادقین ج دروغ پایمال نماید، رسول خدا

 ج ول خدانیز بعد از رس ÷مسیلمه، علیه او دروغ پردازی کرد، و امیرالمؤمنین
کس بود که خدا او را تبرئه کرده بود، اما عبدالله بن سبأ علیه او دروغ ترین  صادق

 زد. رد و به خدا افترا میک ب مییذکپردازی میکرد و صداقت او را ت
اند که عبدالله بن سبأ، یھودی بود و اسالم آورد و  و برخی از اھل علم، ذکر کرده

ی یوشع بن نون (با غلو و  را پذیرفت. اما در زمانی که یھودی بود درباره سوالیت علی 
نیز ھمین حرف را  ج گفت: او وصی موسی بود. و بعد از وفات رسول خدا افراط) می

ی علی گفت و او اولین کسی بود که فرض بودن امامت علی را شھرت بخشید و  درباره
به کشف مخالفان او پرداخت و تکفیرشان از مخالفانش اظھار برائت و بیزاری نمود و 

ی  اند: اصل و ریشه نمود، و به ھمین جھت است کسانی که مخالف شیعه بودند گفته
  .١»استتشیع و رافضیت، برگرفته از یھود 

 ی رجال حدیث گفته است: حلی شیعه، حسن بن علی، در کتاب مشھورش در باره
کرد، او ادعای نبّوت داشت و عبدالله بن سبأ به کفر برگشت و زیاده روی «

ھمچنین ادعا نمود که علی، خدا است. لذا علی از او خواست توبه کند و سه روز به او 
ی او این ادعا  فرصت داد اما وی پشیمان نشد. پس او را به ھمراه ھفتاد نفر که در باره

 .٢»آتش سوزاندرا داشتند، در 
تنقیح «ه در علم رجال در کتاب خود و مشابه این مطلب را مامقانی امام متأخر شیع

 .٣نوشته است» المقال
 گوید: می رانی، در کتابش که به زبان فارسی نوشته استیی ا و تاریخ نگار شیعه
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ارند، یعبدالله بن سبأ وقتی که دانست مخالفان عثمان بن عفان، در مصر بس«
را فریب داد و پس  متوجه مصر شد. و به علم و پرھیزگاری تظاھر نمود، تا این که مردم

ی مذھب و مسلک خود نمود  از این که در میان آنھا نفوذ کرد، شروع به ترویج و اشاعه
و جانشین  ج است، پس وصی رسول خدا که ھر کدام از انبیاء، وصی و جانشین داشته

سی جز علی نیست که آراسته به علم و فتوی و مزین به کرم و شجاعت و مّتصف کاو، 
وی است. و گفت: ھمانا این امت به علی ظلم کرده است و حق خالفت و به امانت و تق

نون برھمه واجب است، او را یاری و پشتیبانی نمایند و کوالیت او را غصب نموده، و ا
اری از اھل مصر که تحت تأثیر یطاعت و بیعت عثمان را کنار بگذارند. بنابراین بس

را پذیرفتند و علیه عثمان شورش  افکار و نظرات او قرارگرفته بودند، حرفھایش
 .١»کردند

 نویسد: و رجال شناش شیعه، استرآبادی، نیز چنین می
 ÷کرد که امیر المؤمنین کرد و گمان می عبدالله بن سبأ ادعای نبوت می«

خداست. این خبر به امیر المؤمنین ابالغ شد او را فراخواند و از او سؤال کرد، او نیز 
تو خدایی. امیر المؤمنین فرمودند: مادرت به عزایت بنشیند،  اقرار نمود و گفت: بلی

شیطان تو را تسخیر نموده است از این سخن، باز آی و توبه کن، اما او ابا کرد و توبه 
 .٢»را در آتش سوزاندننمود، سپس سه روز او را حبس نمود، باز ھم توبه نکرد، پس او 

و شارح نھج البالغه، مخالف این است ی افراطی معتزلی  اما ابن ابی الحدید، شیعه
او را سوزانده باشد، او بر این باور است که عبدالله بن سبأ، سخن خدا  ÷ه علیک

گروھی از او  بودن علی را بعد از وفاتش اظھار نمود، و بعد از این که آن را اظھار نمود،
  .٣»کردند که آنھا را سبئیه نامیدند پیروی

کند  نماید و به آن اضافه می سنت ـ این سخن را تأیید می و عبدالقادر بغدادی ـ اھل
 نویسد: از بیم شماتت اھل شام او را نسوزاند. بغدادی می سکه علی 

ی علی غلو و        سبئیه پیروان عبدالله بن سبأ بودند، ھمان کسی که در باره«
ی او غلو کرد تا    کرد که او پیامبر است، از این فراتر درباره گویی کرد و گمان می ادهیز
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ه گمان کرد او خداست؛ و گروھی از افراد گمراه کوفه را به این امر دعوت کی یجا
ای از آنھا را در دو چاه  رسید، پس علی دستور داد دستهس نمود، و خبرشان به علی

 اند: رودهآتش زدند حتی بعضی از شاعران، در این باره چنین س

ـــــرتم ـــــاءت يب ل ـــــث ش ـــــوادث حي  احل
 

 احلفـــــــــــــــرتني يف يبإذا مل تـــــــــــــــرم  
 

 یعنی: حوادث ھرجا که خواست مرا پرت کند اگر به داخل دو چاه انداخته نشوم.
ی  از شماتت اھل شام بیمناک بود و از اختالف صحابه ترسید و بقیه سسپس علی

 سآنھا را آتش نزد. بنابراین، ابن سبأ را به سباط مداین تبعید نمود. وقتی که علی
نبوده، بلکه  ÷کشته شد، ابن سبأ گمانش بر این بود که فرد کشته شده، علی

به آسمان صعود کرده  سشیطانی بوده که برای مردم در قالب او مجسم شده و علی
گفت: به ھمان  است، ھمانطور که عیسی پسر مریم، به آسمان صعود کرد. ابن سبأ می

ھا و خوارج ھم به  صورت که یھود و نصاری در ادعای قتل مسیح، دروغ گفتند ناصبی
و یھود و نصاری ھم تنھا شخصی صلیب شده شبیه  دروغ گفتند علی کشته شده،

کشته شده، شخص مقتولی را  سگویند علی می عیسی را دیدند، پس کسانی که
اند که به علی شباھت داشته است، و علی به آسمان صعود کرده و بعدًا به دنیا بر  دیده

است که گیرد. و برخی از سبئیه گمانشان بر این  گردد و از دشمنانش انتقام می می
علی در داخل ابر است و صدای رعد و برق، صدای اوست و ھر کس از آنھا که صدای 

 گفت: علیک السالم یا امیر المؤمنین. شنید می می ابر را
گوید: به ابن سبأ گفته شد: ھمانا  ، روایت است که میو از عامر بن شراحیل شعبی

ورید مرگش را تصدیق ای برایم بیا کیسه علی کشته شد، گفت: اگر مغزش را در
 رد.یم نمی کنم، او تا از آسمان بر نگردد و مالک تمام زمین نگردد، نمی

است و اسحاق بن  سو این طایفه پندارشان بر این است که مھدی منتظر، علی
ھا و  ای بیزاری خود را از خوارج و رافضی سوید عدوی از ھمین طایفه در قصیده

 از آن، این چند بیت است:ند، قسمتی ک ھا، اظھار می قدریه

ــــتُ مــــنهم ــــتُ مــــن اخلــــوارج، لَسْ  برئْ
 

ـــــاب  ال مـــــنهم وابـــــن بَ ـــــزَّ  مـــــن الغَ
 

ـــــــول ـــــــكن ـــــــبُّ بكُ ـي أحِ ـــــــل قَ ـ ب  يـلْ
 

اب  ــــــــوَ ــــــــنَ الصَّ اكَ مِ ــــــــمُ أنَّ ذَ لَ  وأعْ
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ــــــــ سُ الـرَ ـــــــــولَ اهللا وَ ـــــــــديق حُ ـصِّ  اً ـبّ
 

اب  ـــــوَ ـــــنَ الثَّ سْ ـــــداً حُ ـــــو غَ جُ ـــــهِ أرْ  ب
 

آنھا نیستم از غزال و ابن باب آنھا و لیکن من با تمام قلبم و بیزارم از خوارج و از 
ن است رسول الله و صدیق را دوست دارم و با آن، فردا به ثواب یه صواب اکدانم  می

 نیک امیدارم.
و شعبی ذکر کرده که گروه سبئیه بر رأی عبدالله بن سوداء ھستند، و او در اصل 

اسالم نمود و خواست که نزد اھل بصره  یھودی بود از اھل حیره، سپس تظاھر به
بزرگی و ریاست داشته باشد، پس برایشان گفت که در تورات، ھر پیامبری یک نفر 

است، و او بھترین اوصیا است ھمانطور که محمد  ج وصی محّمد سوصی دارد، و علی
ی علی این سخن را از او شنیدند به علی گفتند:  بھترین انبیاء است. وقتی که شیعه

ی  کند. پس قدر و منزلتش را باال برد، و او را بر پله ی تو را اجابت می این مرد خواسته
ی او به ایشان ابالغ شد بنابراین، تصمیم به  ن منبر نشاند، سپس سخنانی در بارهییپا

قتلش گرفت، اما ابن عباس او را از این کار برحذر داشت و گفت: اگر او را به قتل 
نند، و تو قصد جنگ با اھل شام را داری و ک دا مییتو اختالف پبرسانی، یارانش با 

ای  نیازمند دوستان و یارانت ھستی، پس وقتی که متوجه شد که با قتل ابن سبأ فتنه
ز او را از این کار بیم داد، آنھا را به مداین تبعید نمود. یشود وابن ابن عباس ن بر پا می

ی فریب او را خوردند و ابن سوداء به آنھا افراد زیاد سبنابراین، بعد از قتل علی
ی آب بجوشد که یکی  ه امیدوارم در مسجد کوفه دو چشمهکگفت: سوگند به خدا  می

 ھا از آن بنوشند. عسل باشد و دیگری روغن، و شیعه
خواست با  اند: ابن سوداء، بر دین یھود بود، و می و محّققانی از اھل سنت گفته

و اوالدش، دین مسلمانان را فاسد و تباه گرداند تا مردم،  سلیی ع تأویالت خود در باره
باشد، بنابراین،  ÷ی عیسی ی آنھا مانند اعتقاد نصاری درباره اعتقاد شان در باره

ھای اھل اھواء و بدعت بیشتر در کفر  سبئیه از وقتی که دیدند روافض از تمام فرقه
 .١»پوشاندند خود را با تأویالت او می دادند وگمراھی اند خود را به آنھا نسبت  غرق شده
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و تستری در  ٢و شیخ طوسی ١) ھـ۳۰۱سعید قمی (متوفای و کسانی مانند
روضات «خوانساری در و  ٤»تحفة األحباب«و عباس قمی در  ٣»قاموس الّرجال«

خود از آنھا  ٦یخو صاحب روضة الصفاء در تار» ناسخ التواریخ«و اصفھانی در  ٥»الجنات
 اند. اد کردهیو عقایدشان، 

الَفرق بین «اھل سنت، نیز مانند بغدادی در کتاب  یای از علما ھمانگونه که، عده
 ه قبال بیان گردید.کچنان اند، عقایدش را ذکر کرده» الِفرق

اعتقادات «و رازی در   ٧»التبصیر«و اسفراینی ھم ھمین مطالب را در کتاب خود 
 اند. و غیر آنھا، ذکر نموده» الفصل«و ابن حزم در   ٨»المشرکینفرق المسلمین و

 شھرستانی تحت عنوان سبئیه گفته است:
: تو خدایی. گفت: أنت أنت یعنیسبئیه یاران عبد الله بن سبأ، کسی که به علی «

پس او را به مدائن تبعید کرد. و گمان بر این است که او یھودی بود و اسالم آورد، و در 
است ھمان  ÷گفت او وصی موسی ی یوشع بن نون می که یھودی بود در بارهزمانی 

است. و او اولین کسی بود که با  ج گفت او وصی پیامبر ی علی می     گونه که درباره
ھای افراطی از او منشعب گشتند و  پذیرش امامت علی، رفض را اظھار نمود، و فرقه

از مقام خدایی  یو کشته نشده و جزئ ) زنده استسگمانشان بر این بود که او (علی
در او وجود دارد، و ممکن نیست بر او چیره شد. او کسی است که صدایش از ابر 

ی او است، و او فرود خواھد آمد و زمین را به ھمان صورت که  آید و برِق ابر تازیانه می
کنده از عدل و داد می ش را یاھ نماید. و ابن سبأ سخن پر از جور و ستم شده است، آ

 .٩»ردکار کآشپس از علی 
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 کند که: و ابن عساکر در تاریخ خود از جابر نقل می
ای ایراد فرمود، پس عبدالله  شان برای مردم خطبهیبیعت شد، ا سوقتی با علی«

فرمود: از خدا بترس،  سھستی؟ علی» داّبة األرض« بن سبأ بر خاست و عرض کرد: تو
ای و رزق را  گفت: تو پادشاھی، فرمود: از خدا بترس، گفت: تو جھان را آفریده

گفتند: او را به ای، پس به قتل او فرمان داد. بنابراین، رافضیھا جمع شدند و  گسترانده
 .١»مداین تبعید کن

 نویسد: و آلوسی به نقل از ابن حکیم دھلوی می
گویند جز چند نفر، مثل سلمان  می کسانی که صحابه را ناسزاسبئیه عبارتند از: «

اذبالله ـ به کفر و نفاق نسبت یو ایشان راـ الع شفارسی و ابوذر و مقداد و عمار و یاسر
اذبالله ـ مرتد به یکنند، و کسانی از آنھارا ـ الع دھند، و از ایشان اظھار برائت می می

 ج حضور یافتند روزی که رسول خداآورند جز آنانی که در غدیرخم  حساب می
 ج امبریو در بیعت با امیر مؤمنان بعد از وفات پ »مواله من كنُت مواله فع�ٌّ «: فرمودند

با  ÷ردند. و این فرقه در دوران امیرالمؤمنینکوفادار ماندند و با کسی دیگر بیعت ن
  .٢ه بن سبأ یھودی صنعانی بوجود آمدکاری عبدالل فریب

ی او و جماعتش نوشته است  به نقل آنچه احمد امین در بارهو در پایان، 
 پردازیم: می

ل ومنتشرشد که به خلع عثمان و کیت سّری تشی، جمعسدر اواخر دوران عثمان
دعوت  سه به امامت علیککرد، و در میان آنان کسانی بودند  والیت غیر او دعوت می

سبأبود، که از یھودیان یمن و تظاھر به اسالم کردند، و از نامدارترین آنھا عبدالله بن  می
گفت: ھر پیامبری یک  کرد. او بین بصره و کوفه و شام و مصر در گردش بود و می می

سی کاز تر  است، پس چه کسی ستمکار ج نفر وصی داشته است، علی نیز وصّی محّمد
ز بزرگترین را انجام ندھد و علیه آن ایستادگی کند. او ا ج ه وصّیت رسول خداکاست 

 .٣تا کشته شدتوطئه چینی و فتنه انگیزی کرد  سکسانی بود که علیه عثمان
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ماتی را وضع نموده بود، و برای نشر آن یک جمعّیت یاو برای نابودی اسالم، تعل
سّری تشکیل داد و اسالم را پوششی برای اھداف شوم خود قرار داده بود. بعد از 

ید و دعوتش را منتشر کرد، اما والی آنجا او را بیرون تظاھر به اسالم، در بصره اقامت گز
راند، سپس به کوفه رفت اما از آنجا ھم اخراج گردید، بعد به مصر رفت و کسانی از 

ھای وصیت  ماتش شھرت یافت، یعنی موضوعیاھل مصر، در اطرافش جمع شدند و تعل
بنیانگذاری کرده بود و  ی وصیت را قبالً  و رجعت را در میان مردم ترویج داد. اما مسأله

اش، اساس فتنه انگیزی اھل مصر علیه عثمان شد. به ادعای این که  دهین ایھم
گرفته است، و رأی خود را با عیب و ایرادھایی  سخالفت را به ناحق از علی سعثمان

ی رجعت [برگشت به این دنیا پس از  کرد. اما درباره گرفت، تأیید می که از عثمان می
نم از کسی ک گفت: تعجب می آغاز کرد، و می ج خود را از بازگشت محمدمرگ] سخن 

کند،  را تکذیب می ج کند اما بازگشت محمد را تصدیق می ÷که بازگشت عیسی
گوید: علی رجعت  و می -اما به چه دلیل؟ معلوم نیست -سپس نظرش را تغیر داده

 گردد. کند و به این دنیا باز می می
کشته شد ابن سبأ گفت: اگر ھزار مرتبه  ستی که علیگوید: وق و ابن حزم می

کنم، و تا زمین را پر از عدل و داد نکند  مغزش را برایم بیاورید مرگش را تصدیق نمی
ی رجعت را ابن سبأ  میرد. و این عقیده ھمانگونه که پر از جور و ستم شده است، نمی

آسمان صعود کرده، و بازگشت از آیین یھود برگرفت، چون به اعتقاد آنھا الیاس نبی به 
ھای اول در  گرداند. و این اندیشه در دوره خواھد کرد و دین و قانون خود را بر می

 .١»بوده استز، یمسیحیت ن
ھا و  این بود عبدالله بن سبأ و دعوت و افکار و عقایدش. این افکار با نقشه

و از طرف دشمنان ھای محکم از جانب یھود و مجوس و دشمنان خدا و پیامبر،  توطئه
امت اسالم و رھبرانشان برای نابودی اسالم طرح شده بود، تا بتوانند افکار و عقاید 
مسموم خود را در بین مسلمانان به نام اسالم، ترویج نمایند. و بعدًا خواھیم دید که 
چگونه شیعه این افکار را با آغوش باز پذیرفتند و به آن عقاید چنگ زدند و چگونه 

ن افکار و عقاید به داخل یقًا ھمیی اّول تغییر کرد و دق ل دگرگون شد و شیعهتشیع او
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کرد و از  رد؛ و چگونه کسانی که علی طردشان میکآنھا نفوذ کرد و علی با آنھا مقابله 
کردند در  می رساند و خود و اوالدش آنھا را لعنت نمود و آنان را به قتل می آنھا تبراء می

 کردند.تشیع زیاده روی 
کنیم که برخی از مردان متولد  و قبل از توضیح بیشتر در این زمینه، یادآوری می

کنند،  قرن چھاردھم ھجری، خصوصًا از شیعیان، وجود این یھودی حیله گر را انکار می
اما انکارشان، مستند به ھیچ دلیل و برھانی نیست، و این انکار آنھا مانند انکار خورشید 

اد یروز، چون تنھا یک یا دو نفر از مخالفان و مخاصمان، از ابن سوداء ی  انهیاست در م
ھا و رجال،  ی فرقه ی شیعه و اھل سنت) که در زمینه اند، بلکه تمام کسانی (ائمه نکرده

اند. این قضیه را با تحلیلی منطقی و  ردهکاد یاز او اند  و تاریخ و سیره تألیف نموده
اند  ان ادعاھایی که در این عرصه مطرح شدهیبا ب» لبیتالشیعة وأھل ا«واقعی در کتاب 

کنیم، و  ای از آن را ذکر می ایم، و لیکن در این جا خالصه مورد بحث و بررسی قرار داده
ھا کسی بوده است که وجود  آن این که: آیا قبل از قرن چھاردھم حتی از میان شیعه

 ؟این مرد را انکار نماید
و اند  ی این مرد نوشته ھا، رجال و تاریخ، که در باره لتھا، م فرقهھای  کتاب سپس،

ی آنھا در لفظ و معنی متفق  اوصاف و عقاید و افکارش را بیان نموده و تقریبًا ھمه
 کنیم؟. باشند، را چکار می  می

ردن کپس ترس از ننگ و رسوایی چرا؟ و اگر در این جا ننگی مطرح است، پنھان 
 آن چرا؟

شود که کسی ھم وجود علی و معاویه و  ن نمیی[حقیقت] منجر به او آیا این انکار 
وقوع حوادث دیگر را انکار کند؟ چقدر عادالنه است سخن این عالم شیعی معاصر ـ با 

 گوید: ھا و تاریخ آن، بحث کرده و می وجود تعصبش ـ که از زیاده روی
ران او گروھی بعد از به دست گرفتن خالفت از سوی امیر المؤمنین، علی در دو«

برسانند، » خدا«ی  به رتبه» والیت و تمسک«ی  ردند که خواستند او را از درجهکظھور 
و چون این خبر به ایشان ابالغ شد در نھایت شّدت آن را انکار کرد و جمعی از کسانی 

 .»، سوزاندی اوغلو کرده بودند را که در باره
یده نبوده و از آن دسته نیز نبوده که ظاھرًا عبد الله بن سبأ، در آن موقع بر این عق

گوید: ابن سبأ سخنش را  و این رأی ابن ابی الحدید است که می اند، سوزانده شده
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حدود یک سال پنھان نمود. سپس بعد از وفات امیرالمؤمنین علی آن را اظھار کرد و 
 گروھی از او پیروی کردند که سبئیه نامگذاری شدند.

 گوید: است آن جا که میو شھرستانی با او موافق 
 .»آشکار کرد سابن سبأ رأی خود را بعد از درگذشت علی«

اما استرآبادی مخالف این دو رأی است؛ زیرا او روایت کرده که عبدالله بن سبأ 
خدا است، این خبر به امیر المؤمنین  ÷کرد که علی کرد و گمان می ادعای نبّوت می

شیطان تو را تسخیر کرده است از این سخن رسید فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، 
سه روز او را زندانی کرد،  ÷برگرد، اما او سر باز زد و از نظر خود باز نگشت، پس علی

 اما باز توبه نکرد، لذا او را در آتش سوزاند.
بعید نیست که رأی ابن ابی الحدید راجح باشد که گفته است: ابن سبأ مشمول 

آشکار کرد. و شھرستانی  ÷عد از وفات امیر المؤمنینسوزاندن نشد و ادعایش را ب
 موافق او است اگر چه قبل از آن گفته است:

منظورش این بوده که تو خدایی) : أنت أنت یعنی: تو تویی (ابن سبأ به علی گفت«
ی دیگرش منافات ندارد، چون  این حرف با گفتهپس او را به مداین تبعید نمود. و 

: توتویی، اما در زمان حیات أ به علی گفته باشد: أنت أنت یعنیاحتمال دارد که ابن سب
وفات یافت، حرفش را در  ÷ه علیکدر دوران تبعید و بعد از آن تا زمانی  سعلی

 حدود یک سال مخفی نگه داشت.
به ھر حال این مرد (ابن سبأ) در دنیا وجود خارجی داشته و ابراز غلو نموده است 

شک کنند و او را به خاطر اغراض خود، شخصی خیالی  ی او اگر چه برخی در باره
ھای اخیر خود، در وجود او و افراطی که داشته،  قلمداد کنند، اما ما بر حسب بررسی

شک نداریم بله ابن سبأ در دین خود غلو نمود و بدعت او که ھمین افکار است، به 
از او به سرعت متحول جماعت زیادی که به نام او نام گذاری شدند، سرایت کرد، و بعد 

ی برای یک نفر گذشت و به خدابودن دو، یشد تا جایی که از قایل شدن به مقام خدا
 .١شتر قائل شدیا بیسه، چھار، پنج نفر از اھل بیت 
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به وجود ابن » تاریخ شیعه«و نیز از نامداران متأخر شیعه، مظفری در کتاب خود 
 .١سبأ اقرار نموده است

ی خود به وجودش اقرار »موسوعه«بزرگان این قوم، در  و سید محسن امین، از
  .٢کرده است

 و اظھارات بسیارند.ھا  کتاب ن نوعیو از ا
و به تعبیر  –این بود عبدالله بن سبأ و این بود عقایدی که آن را برای مسلمانان 

ی مناسبی بودند برای  رد، چون آنھا مزرعهکھا مطرح  برای شیعه -دقیق و صحیح تر
ھای ھوشیار بودند تا  ھای شنوا و قلب ر. و برخی از آنھا به دنبال پیدا کردن گوشآن بذ

 ھا را بر انگیزند. به اسم رھبرشان خشم و کینه
و عمًال ھم توانست بسیاری از آنھا را به خود و عقایدش جذب کند، خصوصًا بعد از 

ھای  ھا و افسانه پیروز شد، اسطوره سآن که در نابودی امام مظلوم، عثمان بن عفان
و یک جمعّیت سّری تشکیل دادند که در مورد علی معتقد  ٣باطل بسیاری ساختند

باشد، و مردانی را به وجود آورد که به تقدیس  می ج بودند: او وصی و وارث رسول خدا
کردند که خاص  ھایی وصف می پرداختند و او را با اوصاف و ویژگی و عبادت او می

این افراد در زیر لوای او و در میان شیعیان علی بودند و با ھم  ی خداوند بود، و ھمه
خته شده بودند، و عقاید مسموم خود را ابتدا به رفیقان و ھمنشینان خود تزریق یآم

 سکردند، برخی تأثیر پذیر بودند و برخی دیگر آن را کتمان کردند و علی بن ابی طالب
ی خود را آشکار  لی و مخفی شدهی کسانی پرداخت که خود و عقاید اص به شکنجه

کردند و به شدت آنھا را تعذیب و شکنجه کرد، و برخی را طرد و تبعید نمود و برخی را 
ی  ی مردم اعالم کرد که او جز بنده با شمشیر و آتش به قتل رساند و در حضور عامه

کند  ھا است، با او کاری می مطیع خدا نیست و چنانچه معلوم گردد که کسی، از سبئیه
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ھای ساختگی در این کتاب فصل مستقلی تخصیص خواھیم داد  ھای باطل و افسانه برای این قصه -٣

ھا را جز از  ی امروز ارتباط محکمی دارند و نیز این که آنھا این تھمت ھا با شیعه چون این افسانه
اند، و دلیل و برھان آن را  اند، به ھمان صورت که عقایدشان را از او دریافت کرده ابن سبأ نگرفته

 ان شاء الله بیان خواھیم کرد.



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٦٤

که باسوخته شدگان انجام داد، و اگر کسی از آنھا متأثر شده باشد، به طوری که 
را بر ابوبکر و عمر برتری دھد یا در این باره حرف بزند او را ھشتاد تازیانه  سعلی
کند که سوید  روایت می» زید بن وھب«زند که حد افترا کننده است، ھمانگونه که  می

ر دوران خالفتش، و گفت: من بر چند نفری گذر کردم که بن غفله به نزد علی رفت د
کردند و رأی آنھا بر این بود که تو ھم مانند آنھا نسبت به آن دو  از ابوبکر و عمر یاد می

ھا را اظھار  خلیفه چیزھایی در دل داری، و یکی از آنھا عبدالله بن سبأ بود که این گفته
جا؟ سپس فرمودند: (پناه بر کالسوداء)  نجا و این خبیث (ابکفرمود: من  سکرد. علی

خدا) از این که نسبت به آن دو نفر جز ُحسن ظن و خوبی، چیزی در دل داشته باشم، 
نند و فرمود: ھرگز با او در کرد که عبدالله بن سبأ را به مداین تبعید کسپس امر 

ثنایی از کنم، سپس بر منبر ایستاد تا مردم جمع شدند، بعد مدح و  شھری سکونت نمی
ر و عمر، با طول و تفصیل بیان کرد و در پایان فرمودند: اگر به من ابالغ گردد که کابوب

ننده) ک) برتری دھد، قطعًا او را (به عنوان افترا بکسی مرا بر آن دو (ابوبکر و عمر
 .١زنم حد می

او ھـ. ـ نیز این روایت را ذکر کرده اما در روایت ۴۱۵و ھمدانی معتزلی ـ متوفای 
م در این جا آن را مطرح ینکات و فوایدی وجود دارد که در غیر آن نیست که قصد دار

گفت: ھمانا امیر المؤمنین علی مرا گفت:  گوید: ابن سبأ به یاران خود می م. او میینک
شود  سازد و بر اھل زمین مسلط می گردد ومسجدشان را منھدم می می او وارد دمشق

کند که او پروردگارشان است و  خود را به آنھا معرفی می کند و و اسراری را کشف می
 او در این مقام مانند ابوبکر و عمر و عثمان نیست.

بود نزد ایشان آمد و  سو سوید بن غفله که از افراد خاصه و بزرگان اصحاب نزد علی
ی ابوبکر و  گفت: ای امیر المؤمنین! به نزد چند نفر از شیعیان عبور کردم که درباره

گفتند غیر از آنچه آنھا در میان امت به آن معروف ھستند،  عمر و عثمان چیزھایی می
کردند که تو نیز نسبت به آنھا چیزی را در دل داری که آنھا علنی  و گمان می

زی را آرزو کنم جز آنچه یگفتند، دو مرتبه فرمود: أعوذ بالله، از این که برای آنھا چ می
ت خدا بر کسی که برای آنھا جز نیکی در دل داشته باشد، کنم، لعن برای خود آرزو می

                                                           
 ).۲۹۰، ص:۳لسان المیزان، ابن حجر عسقالنی، چاپ بیروت، (ج -١



 ٦٥  فصل دوم: تشیع و سبئیه

و دو یاور و دو وزیر بودند، رحمت خدا بر آنھا باد.  ج آنھا دو برادر برای رسول الله
گریست و برخاست در حالی که ریش سفید خود را گرفته  سپس با چشم پر از اشک می

تاه ایراد کرد، و فرمود: ای بلیغ و کو بود تا مردم جمع شدند. سپس ایستاد و خطبه
کنند که من از آن منزه و  کسانی دو سرور قریش و دو پدر مسلمانان را طوری یاد می

اند بیزارم، و ھرکس چنین چیزھایی را بگوید او را مجازات  مبراء ھستم، و از آنچه گفته
فر سی آن دو نککنم، اما قسم به کسی که دانه را شکافت و روح را آفرید، جز مؤمن  می

ای ندارد، آن دو نفر رفیق و  را دوست ندارد، و غیر از فاجر بدکار کسی از آنھا کینه
بودند با صدق و وفا، امر کردند، نھی کردند، کار انجام دادند و  ج ھمدم رسول الله

تجاوز نکردند، و ھیچ رأیی  ج مجازات کردند؛ اما در آنچه کردند از رأی رسول الله
در  ج و ھیچ کس مانند آنھا، او را دوست نداشت و رسول اللهمانند رأی آنھا نبود، 

حالی از دنیا رفت که از آنان راضی بود و ھر دو در حالی از دنیا رفتند که مؤمنان از 
د یه در قکن چند روزی یبه ابوبکر دستور داد که: ا ج ایشان راضی بودند. رسول الله

ند رسولش را از میان ما برداشت و حیات ھستند، او امام جماعت باشد، وقتی که خداو
زی را برایش برگزید که باز گشت به نزد خویش بود، مؤمنین والیت را به او دادند و یچ

زکات را به او تحویل دادند چون آن دو، ھمواره باھم بودند سپس بدون اکراه و اجبار با 
فه را به او ین وظیردند، من از میان بنی عبدالمطلب اولین کسی بودم که اکاو بیعت 

پسندید و دوست داشت کس دیگری این وظیفه را عھده  ردم، در حالی که نمیکمحول 
دارتر بود و یشتر و پایدار گردد، پس به خدا سوگند از ھمه کس عطوفت و مھربانیش، ب

او را در مھربانی به  ج تر بود، رسول الله از ھمه با تقواتر و در اسالم از ھمه مقدم
 ج ی رسول الله کرده بود و در عفو و وقار به ابراھیم. در میان ما، سیرهمیکائیل تشبیه 

راپیاده کرد، تا وقتی که خدا او را نزد خود برگرداند، سپس عمر والیت أمر را به دست 
گرفت و مسلمانان را به کار گماشت، بعضی از او راضی بودند و برخی ناخشنود، اما 

ا ھم که ناخشنود بودند راضی نمود و حکومت را بر ھنوز از دنیا نرفته بود که کسانی ر
قرار داد و سوگند به خدا با مسلمانان ضعیف، مھربان و باعطوفت  ج راه و روش پیامبر

بود، و برای مؤمنان علیه ستمگران، یاور و پشتیبان. در راه خدا، لومه و سرزنش ھیچ 
با اسالم آوردن او، اسالم را کس، مانع او نبود، خدا حق را بر زبانش قرار داد، خداوند 

د، محبت او را در یی استواری دین گردان عّزت و سرافرازی بخشید و ھجرتش را مایه
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او را  ج قلب مؤمنان گذاشت و در دل کافران ترس و بیم از او را قرار داد. رسول الله
در خشونت علیه دشمن، به جبرئیل و در خشم و کینه از کفار، به نوح تشبیه کرد. 

داد. پس کدام یک از  ختی را در اطاعت خدا بر آسایش در نافرمانی خدا ترجیح میس
م از رزق و یبر راه آنھا بود هکشما، ھمانند آنھا است ـ رحمت خدا برآنھاـ در گذشته 

م. پس ھیچ کس حق ندارد که بر غیر محبت و دوستی و یمند گشت ار بھرهیروزی بس
ھر که مرا دوست دارد باید آنھا را نیز دوست بدارد، و  پیروی از آثار آنھا باشد، بنابراین

ھر که دوستشان ندارد قطعًا با من دشمنی دارد و من از او بیزارم، و اگر به خاطر آنھا 
نم، پس از این زمان به بعد، ھر کس ک کسی را مجازات نمایم، شدیدترین مجازات را می

زنم.  وان افترا کننده او را حد میراپیش من بیاورند به جرم عیب جویی از آنھا به عن
گاه باشید، بھترین این امت بعد از پیامبر داند  ابوبکر و عمر ھستند و سپس خدا می ج آ

ست و کجاست. این را به شما گفتم و از خدا برای خود و شما طلب کین یه بھترک
 .١»کنم آمرزش می

سخن نوبختی شیعه، اند، و  و بسیاری از شیعه و اھل سنت، این خطبه را نقل کرده
 ه گذشت.کی آن است،چنان درمورد ذکر ابوبکر وعمر تأیید کننده

سبئیه، مسائل خویش راپنھان کرده و به طور سری و مخفی کار را شروع کردند و 
 .٢ردندکسرپوش تقیه خود را استتار  با

ی خود را حفظ کند و میان آنھا و  اینگونه تالش نمود و توانست شیعه سو علی
ابن ملجم «و افکار یھودی و مجوسی فاصله اندازد، اما طولی نکشید که به دست  عقاید

از خوارج به شھادت رسید و پس از آن سبئیه و عبدالله بن سبأ، با تمام قدرت » مرادی
 گفتند: کرد، به او می و صراحت ظاھر شدند، و ھرکس خبر شھادتش را به آنھا اعالم می

ای با ھفتاد نفر  دا سوگند اگر مغز او را در کیسهدروغ گفتی ای دشمن خدا، به خ«
شود،  میرد و نه کشته می دانیم که او نه می کنیم و می شاھد عادل بیاوری، تصدیق نمی

مرد تا عرب را با عصایش سوق دھد و مالک زمین گردد. سپس ھمان روز  و او نخواھد

                                                           
 ).۵۴۸-۵۴۶، ص:۲تثبیت دالئل النبوة، ھمدانی، چاپ بیروت (ج -١
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 اند. اولین کسانی بودند که آن را بکار برده
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ده بودن صاحب خانه زدند مانند کسی که به زناش  رفتند و دِر خانه ÷تا منزل علی
باور دارد و به مالقاتش امیدوار است، افراد حاضر از اھل و یاران و اوالد ایشان گفتند: 

دانیم که او  د که امیر المؤمنین شھید شده است؟ گفتند: ما مییدان نمی سبحان الله!
شود تا با تازیانه و شمشیرش، عرب را سوق دھد ھمانگونه که با حجت و  کشته نمی

شنود، و از زیر لباس و رو انداز  می داد، و او صدای پچ پچ را ، آنھا را سوق میدلیل
گاه است و در تاریکی ھمچون شمشیر صاف و برنده  .١»درخشد ای می سنگین ما آ

ی خارج شده از دین و در رأسشان عبدالله بن سبأ، ادعا  این گروه پلید و این فرقه
این تعالیم را به آنھا القاء نموده و آنھا این افکار را  سکردند که علی بن ابی طالب می

از  اند، اند، ھمانطور که بسیاری از علما به این نکته اشاره کرده جز از او یاد نگرفته
است،  جمله مورخین و علمای رجال و فرقه شناس. و آنچه نوبختی ذکر کرده

گفت: علی  حیات علی می ی این حقیقت است که عبدالله بن سبأ، در زمان دکنندهییتأ
 .٢امر نموده است مرا به طعن و لعن ابوبکر و عمر

ھایی که خود  اری از شیعیان، فریب او را خوردند و به طرف او و عقاید و گفتهیبس
ب، تشیع اول دگرگون شد و شیعیان یساخته و پرداخته بود، گرایش یافتند، و به این ترت

حزب دینی  یککه یک حزب سیاسی خالص بود به اول تغییر کردند و شیعه بعد از این 
 تبدیل گشت.

ند، آنجا که از ک ان مییھمین سخن را بنیز » ولھوزن«شناس آلمانی  و شرق
ی دینی  فرقه یککند که ابتدا در عراق به وجود آمدند، و در اصل  اد مییی اول  شیعه

سرزمین بودند. بنابراین، ی سیاسی در آن       شهیرأی و اند یکتوان گفت،  نبودند بلکه می
ی ساکنان عراق خصوصًا اھل کوفه و قبایل و رؤسای قبایل، شیعه بودند و جز  ھمه

شد، و از نظر آنھا علِی مفقود شده، رمز سروری  ز دیگری مالحظه نمییتشیع، چ
شھرشان بود، و از ھمین جا تمجید و ستایش از شخصیت او و اھل بیتش، نشأت 
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شه ین اندیمان زنده بودنش انجام نشد، اما طولی نکشید که اگرفت، تمجیدی که در ز
 .١پرستش شخص او تبدیل شدبه یک مذھب سّری، مخصوص 

تش را برتر یرا در روایات نقل نشده که علی خود یا اھل بیو این است سخن حق؛ ز
د، دا برتری میاش  از ابوبکر و عمر و عثمان دانسته باشد، بلکه آنھا را بر خود و خانواده

دانست،  ی خالفت آنھا می کرد و خالفتش را، ادامه و بر روش و مسلک آنھا حرکت می
 ای خطاب به معاویه فرمود: ای مشھور، در نامه ھمانگونه که در خطبه

ن طریق، با من عھد و یبیعت کردند و به ھم بکسانی که با ابوبکر و عمر«
دارد جز او کسی را اختیار و عت کسی که حاضر بوده، حق نین بیپیمان بستند، و در ا

ند، و مشورت حق مھاجرین و کسی که حاضر نبوده، نباید آن را رد کانتخاب کند و 
انصار است، پس اگر آنھا که گرد آمدند و مردی را خلیفه و پیشوا نامیدند، رضا و 
خشنودی خدا در این کار بوده است و اگر کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی 

د، و اگر فرمان آنھا را نپذیرفت با او بجنگید، ینکرد، او را به اطاعت وا دار کسر پیچی 
چون از راھی غیر از راه مؤمنین پیروی نموده و خداوند او را واگذارد به آنچه، به آن 

 روی آورده است.
ت بنگری و از خواھش نفس صرف یو سوگند به جانم ای معاویه! اگر با عقل و درا

دانی که من از  بودم و میتر  یابی که در خون عثمان از ھمه کس پاک می نظر کنی، مرا
ردم، مگر آنکه بھتان بزنی و کشته شدن او را به من نسبت کار، گوشه گیری کن یا

 .٢»دھی و پنھان کنی آنچه را نزد تو آشکار است
 ب گفته است:یھم به ھمین ترت» ولھوزن«
دانستند،  مساوی با سائر خلفای راشدین میای  یاوران پیشقدم علی، او را در مرتبه«

کرد، خالفت او را در مقابل امویان  پس او با ابوبکر و عمر و نیز عثمان، ھمراھی می
 ی خالفت شرعی دانستند. و حق او را در جانشینی، ناشی از این متعصب، ادامه

ر دادند و از دانستند که از برترین بزرگان صحابه است و او را در باالترین درجه قرا می
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اھل مدینه بیعت گرفتند و این حق ـ حد اقل به طور مستقیم ـ ناشی از این نبود که او 
  .١»است ج ی پیامبر از خانواده

زند  و این حقیقتی است ثابت و روشن که جز نادان یا کسی که خود را به نادانی می
 کند. ورزد، آن را انکار نمی و از روی تکبر، عناد می

ی امور و سامان دھی به  و سبئیه، با ضعف حسین بن علی در ادارهسپس تشیع 
اوضاع، و عدم تسلط کامل وی بر جماعت پدرش و توفیق نیافتن در خنثی نمودن 

ھای پنھانی و پشت پرده از جانب یھود و مجوس توانستند خوب به پیش  توطئه و نقشه
شکست خورده بر ضد  ی ناشی از خشم و دشمنی موالی فارسیھا بروند؛ و نیز نقشه

دند کارگر ید ه قدرت و شوکت و تمدن خود را از دست رفته و منھدم شده میکعرب 
ھای  ھای افرادی دیگر از ملت نتوانست نقشهب افتاد، و ھمچنین حسین بن علی

دیدند و ھر لحظه در انتظار فرصتی  دورتر که منافع خود را به خاطر اسالم، در خطر می
ان را اعزام یرکضد فاتحان سر زمینشان و حکامی که لش برای جوش و خروش بر

ی بت پرستی و شرک و ستم ستمگران و تسلط  کردند بودند تا باقیمانده می
 ن ببرند، خنثی نماید.یگران مستبد را از ب طغیان

ان شیعیان یری از سرایت افکارشان در میل و جلوگیبرای دفع این مسا سحسین
اعتنایی  بی نداشت، خصوصًا بعد از آنکه بیم و ضعف ومخلص خود و پدرش قدرت کافی 

گرانه  لهیار حکدر قلب نیروھایش رسوخ یافت و دروغ به نام اھل بیت زیاد شد، و اف
در کتاب خود به نقل » سید محسن امین«ی نامدار  گسترش یافت، ھمانگونه که شیعه

 گوید: از یکی از ائمه می
از » طبقات اإلمامیة من الشیعة يیعة فالدرجات الرف«سید علی خان در کتاب «

 شان به برخی از یاران خود گفت:یکند که ا روایت می جعفر محمد بن علی باقر ابی
دارند، و ھرآنچه به ما و  ھای که قریش در برابر ما روا می ای فالنی! تمام ستم«

دادن  رسد از ستم و تجاوزگری قریش، به اندازه فوت و از دست مان می دوستان
کند چرا که ما برای مردم از ھر کسی سزاوارتریم و بیشتر  ما سنگینی نمیبر  جپیامبر

گاه خود ینمودند تا این که والیت أمر را از جا اما قریش علیه ما قیام در اولویت ھستیم
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خارج ساختند و با حق ما علیه انصار حجت آوردند، سپس قریش حقوق ما را یکی یکی 
بیعت ما را وارونه کردند و بر ضد ما جنگیدند، و کسی که گرفت تا ھمه برگشتند و 

والیت أمر را در دست داشت تا زمانی که کشته شد در مقام واالیی قرار داشت، بعد با 
پسرش حسن بیعت شد و عھد و پیمان بسته شد، سپس به او خیانت کردند و مردم 

لشکرش را غارت نمودند و  عراق در برابر او ایستادند و با خنجر او را از پھلو زدند و
را اش  خلخال زنان به تاراج برده شد، پس با معاویه صلح کرد و خون خود و خانواده

حفظ نمود. زیرا تعداد آنھا کم بود و حق و حقوق کمی ھم داشتند. سپس بیست ھزار 
نفر از اھل عراق با حسین بیعت نمودند اما به او خیانت کردند، و علیه او طغیان و 

نمودند درحالی که بیعت او برگردنشان بود او را کشتند. و ما تاکنون مورد  سرکشی
شویم و مورد اھانت قرار  شود، طرد می مان نادیده گرفته می و حقایم  تحقیر قرار گرفته

کشند و با دوستانمان در امان نیستیم، آنان  شویم، مارا می گیریم و محروم می می
اند برای نزدیک شدن  کنند، راھی را یافته انکار می درغگویانی ھستند که دروغ خود را

کنند و از  ھای بدکار در ھر شھر، احادیث دروغ و ساختگی را برایشان نقل می به قاضی
و به این ترتیب، مورد ایم  و نه انجام دادهایم  کنند که نه آنھا را گفته ما چیزھایی نقل می

 .١»یما ی مردم قرار گرفته خشم و کینه
روغ گویان کّذاب، دروغ گفتند برای ترویج باطل و نشر گمراھی، و روایاتی د ،آری

پردازان و  ساختند که علی و فرزندان پاک او از آنھا بیزار و مبراء بودند و در رأس دروغ
گران، سبئیه و رھبرشان عبدالله بن سبأ، قرار داشت، پس موفق شدند، آن ھم چه  فتنه

مدت طوالنی، بسیاری از مردم را اغفال کنند و از موفقیتی! چون توانستند پس از 
اسالم ناب محّمدی دور سازند، و مردم را از دین راستین الھی به سمت مذھبی غریب 
و پوچ و نا سازگار سوق دھند. و آنھا را از عقاید ساده وخالی از شرک و بت پرستی دور 

دالت و کرامت انسانی، سازند و از یکتاپرستی و آزادی و جھاد و احترام به رأی و ع
بیگانه سازند به طوری که دیگر با کسی، در حسب و نسب و مقام و حکومت و ریاست، 
فرقی نداشته باشند. آری، ابن سبأ آنھا را از مفاھیم عمیق و اساسی دین اسالم دور 
ساخت و به جانب مفاھیم و عقاید فلسفی کالمی گنگ و پیچیده برگرفته از 

مسیحیت سوق داد و نیز ھای  یھودی، و بت پرستی مجوس و پیچیدگیھای  بافی فلسفه
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شرک ورزیدن به خداوند متعال و رواج بردگی و ایجاد تفرقه و تبعیض در بین مردم با 
معیار حسب و نسب و جاه و مقام و حکم و ریاست، و با معیار بومی بودن و 

براین، سبئیه و افکار ابن گری، بدون داشتن ھیچ فضیلت دیگری را رواج داد. بنا عشیره
ھایی شد که از شیعه جدا شدند، و اختالفشان بر  ی فرقه ی ھمه سوداء، اساس و پایه

اساس میزان عقایدی بود که از او برگرفته بودند، کسی که مجموع آن افکار را دریافت 
گرفت و برخی  شد و کسی که برخی از آن عقاید را می کرد به آن اسم نامگذاری می می

از راه و روش ھا  شد، و اما ھیچ کدام از آن فرقه کرد باز به آن اسم شناخته می ا رھا میر
ھای شیعه، ھمراه  ی فرقه کردند. به امید خدا در فصل بعد، در باره نمی دیگری پیروی

 موثق و با دالیل و براھین محکم، بحث خواھیم کرد.ھای  کتاب با معرفی
ھای نخست، گفته  ھای شیعه و شیعه ی فرقه هبر ھمین اساس، حکیم دھلوی دربار

 است:
و پیروان  سی دوم: گروھی سست ایمان و اھل نفاق بودند که قاتالن عثمان طبقه«

گفتند و  کسانی بودند که اصحاب کرام را ناسزا میھا  این باشند و عبد الله بن سبأ می
ی او  ود را شیعهھمینھا بودند که در لشکر امیر شکاف ایجاد نمودند در حالی که خ

خواندند آن ھم به خاطر ترس از آن جنایت بزرگ (قتل عثمان) که از آنھا صادر  می
شده بود و گروھی ھم دست به دامان امیر المرمنین شدند به امید رسیدن به منصب و 
جایگاه، و ھمچنین، از این طریق امنیت بیشتری برای خود تأمین نمودند اما با وجود 

دینی، آن را در برابر امام آشکار  پنھان نموده بودند از پلیدی و بی آن، آنچه در دل
نمودند، دعوتش را نپذیرفتند و بر مخالفت خود با او اصرار ورزیدند تا اینکه خیانت و 
ستم خود را در منصب و پستی که اشغال نموده بودند اعمال کردند و علیه بندگان 

جویی از  کردند و زبان خود را با طعن و عیبخدا تجاوز کردند و اموال آنھا را چپاول 
آلودند. و این گروه، ھمان رؤسای رافضیھا و بزرگان و سلف آنھا  ج اصحاب پیامبر

بودند، و این نزد آنھا ثابت و مسّلم است چون آنھا مبنای دین و ایمانشان را بر اساس 
بیشتر روایاتی که از و لذا اند  روایات نقل شده از طریق آن فاسقان منافق، قرار داده

از طریق آن مردان بوده است. و مورخین سبب بھره اند  نقل نموده سامیرالمؤمنین
ی حکمیت  اند که قبل از واقعه ی روایت را اینگونه بیان کرده بردن منافقین از مسأله

بیشتر آنھا به علت زیاد بودن تعداد شیعیان اول در سپاه امیر » معاویه و علی«بین 
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ی حکمیت و نا امیدی از نظم و  ن بر سبئیه مسلط بودند، اما بعد از حادثهالمؤمنی
ی خالفت و انقراض آن، و فرا  دھی امور خالفت و نزدیک شدن به پایان دوره سامان

به  -رسیدن دوران سختی شیعیان اول که از دومة الجندل ـ پایتخت حکومت آنھا 
و مأیوس شدند، و با ترویج احکام خود برگشتند و از پیروزی نا امید ھای  سرزمین

شریعت و ارشاد، و روایت احادیث و تفسیر قرآن مجید، به تأیید و پشتیبانی آنھا 
وارد کوفه شد و به آن کارھا پرداخت، و در آن موقع جز  سپرداختند، ھمانطور که علی

تعداد کمی از شیعیان که در کوفه سکونت داشتند کسی در اطراف او باقی نماند، 
تی که این گروه گمراه برای اظھار گمراھی خود عرصه و میدان را مناسب یافتند وق

ادبی در حق امیر و یاران و پیروان زنده و مرده و  آنچه پنھان کرده بودند از قبیل بی
غیره را اظھار و آشکار کردند، با وجود این، ھنوز طمع منصب و قدرت داشتند، چون 

ھای واقع شده در آن اطراف در تصرف  یگر سرزمینھنوز عراق و خراسان و فارس و د
کرد که آنھا با او  طوری با آنھا رفتار می سامیر و حکومت او بود، و امیرالمؤمنین علی

کرد، و ھمانگونه  با یھود، این گونه رفتار می ÷کردند، ھمانگونه که موسی رفتار می
 .١کردند با منافقان رفتار می ج که پیامبر

 نویسد: ین امر اقرار نموده است آنجا که مینوبختی ھم به ا
کشته شد، مردمی که بر امامت او ثابت ماندند به سه گروه  ÷وقتی که علی«

ای گفتند: علی نه کشته شده و نه مرده، و نه کشته خواھد شد و نه  تقسیم شدند: فرقه
کند  خواھد ُمرد تا اینکه با عصایش عرب را سوق دھد، و زمین را پر از عدل و داد

ای بودند در اسالم که  ھمانگونه که پر از جور و ستم شده است. و این اولین فرقه
را مطرح کردند، و اولین  ج اعتقاد به وقف امامت (موروثی کردن آن) بعد از پیامبر

(یاران عبدالله بن سبأ) را سبئیه  -ای بودند که غلو و افراط نمودند و این گروه  فرقه
جویی  عیب شکسانی بودند که علیه ابوبکر و عمر و عثمان و اصحابنامیدند، و آنھا از 

نموده، و از آنھا اظھار بیزاری کردند. و ابن سبأ گفت: علی به او دستور داده که این 
ی سخنش از او سؤال کرد او نیز، اقرار  کار را بکند، لذا علی او را دستگیر کرد و در باره

نزدیکانش فریاد زدند: ای امیر المؤمنین، آیا  کرد پس علی به قتلش فرمان داد، اما
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رسانی که به دوست داشتن تو و اھل بیت و والیت تو، و بیزاری از  کسی را به قتل می
ی مداین کرد. و جمعی از  کند؟ بنابراین، او را روانه دشمنان و مخالفان تو دعوت می

، یھودی بوده و که عبدالله بن سبأ قبالاند  حکایت کرده ÷علماء از اصحاب علی
ی یوشع بن نون نیز ھمین  اسالم آورده است. او در زمانی که بر آیین یھود بود، در باره

 ÷ی علی نیز ھمین اقوال را در باره ج گفت، پس بعد از وفات پیامبر حرف را می
را تبلیغ کرد و گسترش داد  ÷گفت. و او اولین کسی بود که واجب بودن امامت علی

کرد.  دشمنانش اظھار برائت و بیزاری نمود، و مخالفان را شناسایی میو از مخالفان و 
اصل رافضی از یھود گرفته شده.  اند: از به ھمین علت است که مخالفین شیعه گفته

به ابن سبأ ابالغ شد، گفت: دروغ گفتی، اگر مغزش را در  ÷وقتی که خبر وفات علی
دانیم که او نه مرده و نه  می ماھفتاد کیسه با ھفتاد شاھد عادل پیش من بیاوری 

 .١»میرد کشته شده، و تا مالک زمین نگردد نمی
 کنند. کشی و دیگران نیز از کسانی که نام بردیم، ھمین سخنان را مطرح می

عمدًا این عبارات را تکرار نمودیم، چرا که ارتباط مستقیمی با موضوع دارد، و نیز 
این مطالب، برای شناخت تشیع و شیعه، اھمیت بسیار دارند، و ھمچنین ممکن است 

 کنیم. خواننده، این مطالب را فراموش کرده باشد لذا نا چاریم که دوباره آنھا را بازگو 
ای  ه در اعتقاد تشیع اّتفاق افتاد و نخستین تغییر ریشهای بود ک این اولین حادثه

بود که منھج و راه و مسلک شیعه را در طی زمانھای گذشته دگرگون ساخت، از ھمین 
و تسلط بر افکار شیعه و تشیع را به دست گرفت، ھمانگونه جا است که یھود، ریاست 

و بسیاری » سعد قمی« نیز اند، و قبالً  به آن اقرار نموده» کشی«و بعدًا » نوبختی«که 
و ھرکس به تحقیق و پژوھش و غربال کردن تاریخ  اند، دیگر، به آن اقرار نموده

است، از مسلمان گرفته تا غیر مسلمان و علمای رجال و صاحب مقاالت و  پرداخته
و عقایدشان، از شیعه و اھل سنت و مستشرقین و یھود و ھا  ی فرقه در بارهھا  نوشته

 چنانکه ولھوزن گفته است: اند. مه و ھمه بر این عقیدهنصاری و ھ
گردد. و به عبدالله بن سبأ  و منشأ و پیدایش سبئیه به زمان علی و حسن بر می«

نسبت داده شده است، وآن طور که از نام نا آشنایش پیدا است، او اھل صنعای یمن 
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ی  ین که اصل فرقهکند بر ا می شود که یھودی بوده است، واین داللت می بود، گفته
ی (یھودی) را بر چیزی که در واقع چنین  سبئیه، از یھود است، و مسلمانان کلمه

نمایند، لیکن آشکار است که مذھب شیعه که به عبدالله بن سبأ  نیست، اطالق می
گردد، و به آنھا نزدیکتر است تا به  منسوب است و او بنیانگذار آن بوده، به یھود بر می

  .١»ایرانی ھا
و در صفحات بعد، از سبئیه و عقایدی که یھودیھا و دیگران آنان را بدان مسلح 
کردند، به تفصیل سخن خواھیم گفت؛ چون ناچاریم باز ھم در آنجا از آنھا سخن به 
میان آوریم، و قبل از این که سخن را به پایان ببریم، شایسته است، یادآور شویم که 

ای باقی مانده بودند که با عقاید مسلمانان  ر عقیدهشیعیان اول، ھمچنان بجماعتی از 
صدر اسالم ھیچ تفاوتی نداشت، تا این که تغییرات دیگری حاصل شد و در رأس آن 
جماعت، فرزندان علی از جمله: حسن، حسین، محمد، ابوبکر، عثمان، عباس و 

و  ی بنی ھاشم از قبیل: فرزندان عباس و عقیل و جعفر و بقیه شفرزندان دیگرش
 طالب و اوالد عموھای حسین و عموی پدرشان، بودند

این آخرین مطلبی بود که خواستیم در این فصل بیان کنیم، و اکنون به فصل 
ھای  جویی ھای باطل و ایرادات واھی و عیب پردازیم که شامل تھمت دیگری می

 ی مسلمانان، مختلفی است که سبئیه برای نابودی دولت اسالمی و امیر و خلیفه
بر ھایی  ی اول، ناخلف ی دوره اختراع نمودند، چون بعد از شیعه سالنورین عثمان ذی

سر کار آمدند که آن افکار را بنیان گذاری کردند و راه علی و اھل بیت او را رھا 
نمودند، و با تبعّیت از سلف ناصالح خود با زبان و قلم، علیه آن امام مظلوم که به ناحق 

 کشته شد، چیره شدند.
با موضوع مربوط است چون قاتل ایشان و کسانی که با قاتالن  سالنورین و مرگ ذی

او ھمکاری نمودند ھمان افرادی بودند که سبئیه را تأیید کردند، و از آنھا بوجود آمدند 
ی حق و ھدایت منحرف گشتند، و  و با در آغوش گرفتن عقاید شان، گمراه و از جاده

ھا دوباره تجدید و زنده شدند،  و دردھا، و آزارھا و زخم کینه ورزی و دشمنی پدید آمد
کنیم، و توفیق،  و نیز با علم به این مطالب، ھمراه جریان تاریخ و نتایج آن حرکت می
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ی حق  خواھم مرا عادل در گفتار داشته باشد و اصابه می تنھا از خداوند است و از او
 عنایت فرماید.

*** 





 
 

 : فصل سّوم
  ،سالنورین هایشان از ذی جویی شیعه و عیب

 شان در ایام خالفت او های فتنهسبئیه و 
خواھیم از برخی حقایق واقع شده پرده برداریم که تاکنون بر  قبل از آغاز سخن می

 است، از جمله:بسیاری از مردم و حتی بر افراد خاص، مخفی مانده 
آن » تقیه«: اینکه شیعه به طور عموم، دروغ را شعار خود قرار داده و به نام نخست

 گویند: می نچرا که آنااند  را رنگ دینی زده

 .١»ن ال تقية لهمَ ـال إيامن لِ «
یعنی: کسی که تقیه نکند ایمان ندارد. و این روایت را با تھمت و افتراء به محّمد 

 ند.ا نسبت داده باقر
دانند، از  تا جایی که علی و اھل بیت او، و کسانی که شیعه آنھا را امام خود می

اند. به ھمین جھت،  ھایشان، شکوه و ناله سر داده ھای بسیار و ستم دست آنھا و دروغ
 کند که: کشی بزرگ مرد آنھا در علم ِرجال، از ابن سنان روایت می

بندند  فرمود: ما اھل بیت راستگو ھستیم، اما ھمیشه برما دروغ می ÷ابوعبدالله
مردم بود اما ترین  راستگو ج تا صداقت ما را نزد مردم ساقط نمایند، رسول خدا

کسی است ترین  صادق ÷بند. و امیر المؤمنین ی کذاب بر ایشان دروغ می مسیلمه
لعنت خدا  -نین عبدالله بن سبأکه خدا او را تبرئه کرده در حالی که پس از امیرالمؤم

به مختار گرفتار بود،  ÷بست، و اباعبدالله، حسین بن علی بر او دروغ می -بر او باد
سپس ابوعبدالله حارث شامی و بنان را ذکر کرد و گفت: آن دو به نام علی بن 

ساختند، سپس مغیره بن سعید و بزیغ، و سری و ابا الخطاب و  دروغ می ÷حسین
ی یزیدی و صائد نھدی را ذکر کرد و گفت: لعنت خدا بر  ر اشعری، و حمزهمعمر و بشا
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بندند، آسوده نیستیم، خدا ما را بس است  می آنھا باد، ما از دست کسانی که بر ما دروغ
  .١»در برابر دروغ ھر دروغگویی و گرمای آھن را به آنھا بچشاند

اند و منجر به قتل  را ذکر کرده ھا و ایرادھا : این که بیشتر راویانی که آن تھمتدوم
ھا بودند  شدند و در میان مسلمانان فتنه ایجاد کردند، شیعه سامیر المؤمنین عثمان

کردند و آتش فتنه را برافروختند، و از جانب  که مسایل کوچک را با آب و تاب بزرگ می
ی را از اند، و راست تاریخ نویسان، بدون نقد و تحقیق و دقت، ھمه چیز را نقل کرده

اند. و مؤرخین  دروغ، حق را از باطل و شخص پست و ناچیز را از درست جدا نکرده
اند، شایعات باطل، مذھب و أھداف و أغراض دروغین  آنھا و کسانی که از آنان نقل کرده

 اند. و اختراعی آنھا را ثبت نموده
قضیه بوده باشند، که خود، شاھد اند  : این راویان، وقایع را از کسانی نقل نکردهسّوم

دروغ را با دروغ و باطل را با باطل. و چه بسا  اند، اند روایتش نموده بلکه ھرچه شنیده
بینیم  اند که اگر درست تحقیق شود می ای را از فردی نقل نموده بیشتر اوقات، واقعه

 ھا سال فاصله بوده است، چنانکه بزودی بیان خواھیم کرد. بین راوی و آن حادثه، ده
ھایشان و با این که برای مذھب خود به دروغ و  ی دروغ : این راویان، با ھمهارمچھ

اند، اما خودشان در یک طرف قضیه قرار دارند. چون از آن  دروغ پردازی دعوت نموده
زنند و آتش فتنه را شعله ور  کنند که بر خاکستر آتش، باد می گروه، طرفداری می

و قلم، برای فساد و فتنه انگیزی و تبه کاری کوشش سازند، بنابراین آنھا با زبان  می
کنند که پیشینیان نا پاکشان، با جسم و روحشان  نمایند و ھمان کاری را تکرار می می

خواھد حقایق را بشناسد،  اند. بنابراین بر ھر انسان منصفی که می آن را انجام داده
تردید و داشتن بصیرت، الزم باتوجه به قابل قبول بودن روایات آنھا و پرھیز از شک و 

است ھوشیار و از آنان برحذر باشد، و در برابر ھر روایتی که روایت معتبری دیگر آن را 
 تأیید نکرده است، با احتیاط عمل کند.

نقل کرده باشند، برای استنباط » أبو مخنف، واقدی و کلبی«و لذا، روایاتی که تنھا 
 گیرند. ار نمیو نتیجه گیری وحکم کردن، مورد توجه قر
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و سروران و  ج ی روایات و وقایع و درگیری بین اصحاب رسول خدا بدبختانه، عمده
و اینان خود نیز جانشین و پیرو  اند، رھبران این امت را این چند نفر روایت کرده

 اند، کسانی بودند که رھبر یاغیان و مزدوران یھود بود وخود نیز ھمان اعتقاد را داشته
و حامل ھمان افکاری بودند که با آن مسموم گشته بودند، و راه و روشی را در پیش 

 معروف شد.» جوئبلز«گرفته بودند که در سالھای اخیر به روش 
دروغ ھا  این ی توان گمان کرد که ھمه گفتند که نمی چنان بدون شرم و حیا می

بودند!! ما وعده دادیم ھا که گفتند و چه زشت و چه گستاخ  ھستند، چه بسیار دروغ
که جز به استناد دالیل روشن و برھان قاطع، حقایق را نگوییم، و با ظن و گمان و 
تخمین حرف نزنیم بلکه با اسناد موثق و منابع معتبر، آن را ثابت کنیم، و اینک سند و 

 دالیل قاطع:
ی  تحت عنوان مؤلفان شیعی در زمینه »أعیان الشیعة« محسن امین در کتابش

 گوید:  می ھا این چنین در مورد ابو مخنف تاریخ، سیره و غزوه
از اصحاب اخبار (روایات و  -ابومخنف لوط بن یحیی ازدی غامدی گفت: نجاشی

بسیاری نوشت، از ھای  کتاب تر و بزرگتر بود و در کوفه بود و از ھمه بلند پایه -وقایع)
و  ÷کشته شدن حسین رات،جمله: فتوح شام، عراق، خراسان، جمل، صفین، نھر، غا

گوید: خط احمد بن حارث خزاز را خواندم  می» الفھرست«غیره. و ابن الندیم در کتاب 
گاھی أبو مخنف درباره که، نوشته بود، علماء گفته ی أمور عراق و أخبار و فتوحات  اند: آ

ی خراسان و ھند و فارس، و واقدی  آن، از دیگران بیشتر است، و مدائنی در باره
گاھتر بوده بارهدر ی ثبت و روایت فتوحات شام،  اند، اما در باره ی حجاز و سیره از ھمه آ

  .١عه شریک بودند: أبومخنف و واقدیدو نفر از آن سه شی
افزاید:  که ذکر شدند، میھای  کتاب ی نویسندگان شیعه، عالوه بر و نجاشی، در باره

کتاب الحکمین، و مقتل امیر  کتاب قتل عثمان، و کتاب السقیفة، و کتاب شوری، و
المؤمنین، و مقتل حسین حجر بن عدی، وأخبار مختار، و اخبار الزیات، اخبار محمد 

دیگر. ھمانطور که ذکرشد، او شیخ و استاد اھل ھای  کتاب بن ابوبکر، مقتل محمد و
نار ھر بود و در کتر  و بلند پایهتر  اخبار و روایت و وقایع در کوفه بود و از ھمه بزرگوار
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شد و در سند آن  نمود در نھایت به جعفر بن محمد منتھی می می روایتی که روایت
  .١داد ی (از جعفر بن محمد روایت شده است) را قرار می جمله

خود » رجال«و طوسی ذکر کرده که پدرش از یاران علی بود ھمانطور که در کتاب 
کر نموده است: پدرش از یاران باقر ذکر نموده وحلی او را در میان افراد مورد اعتماد ذ

 .٢او از یاران جعفر بودو 
 گوید: و قمی نیزدر کتاب خود از او یاد کرده و می

لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدی از صاحبان أخبار کوفه و «
ھـ. وفات یافت و از  ۱۵۷او در -آن طور که مشھور است -بزرگترین آنھا بود 

د، و ھشام بن کلبی نیز از او روایت نموده است، و پدر بزرگش کر روایت می ÷صادق
و  ÷مخنف بن سلیم، صحابی بود و در جنگ جمل حضور داشته و از یاران علی

در این حادثه شھید شد، ابومخنف از بزرگان  ھـ۳۶حامل پرچم اْزد بود، او در سال 
ای اھل سنت در نقل که شیعه بودنش شھرت دارد، علم تاریخ نگار شیعه است، و با این

مانند طبری و ابن اثیر و غیره. و باید دانست که ابو  اند، روایت به او اعتماد نموده
بسیاری در تاریخ و سیره دارد، از جمله: مقتل الحسین که بیشتر ھای  کتاب مخنف،

  .٣»اند به او اعتماد کردهعلمای پیشین از او نقل نموده و 
ھم از اغراق گویی و افراط در ھا  کتاب است و نام ی علمای شیعه این عین گفته ھا

 که از نّجاشی برشمردیم.ھایی  دھند، مانند کتاب تشیع خبر می
اند آن طور که امام ابن حجر عسقالنی از  ی او سخن گفته و اھل سنت نیز در باره

 آنھا نقل کرده است:
مورد اعتماد  اعتبار در روایت است و بی لوط بن یحیی ابو مخنف: تاریخ نگاری«

 .»اند را ترک کردهنیست، ابو حاتم و بسیار دیگر از نویسندگان وتاریخ نگاران، او 
و دارقطنی گفته است: ابو مخنف ضعیف است، و یحیی بن معین گفته است: موثق 

 نیست. و مّرة گفته است: چیزی نیست.
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 -استای سوخته است و صاحب اخبار و روایات آنھا  ابن عدی گفته است: شیعه
گویم: ازصعقب بن زھیر و جابر جعفی و مجالد روایت کرده است. و مدائنی و  من می

و قبل از سال یکصد و ھفتاد فوت نموده  اند، عبدالرحمن بن مغراء از او روایت نموده
اش سؤال کردم پس دستش  و ابوعبدالله آجری گفته است: از ابا الحاتم در باره -است، 

کند؟. (یعنی ارزش این را ندارد که  ی او سؤال می ا کسی در بارهرا تکان داد و گفت: آی
 .١ذکر نموده است» الضعفاء«و را در گفتگو شود). و عقیلی ااش  در باره

  .٢را ذکر کرده است خود مانند این اقوال» میزان االعتدال«و ذھبی نیز در کتاب 
االسالم ابن تیمیه، از شیخ » المنتقی من المنھاج«ھمانگونه که ذھبی او را در 

اند) ذکر نموده است و به دنبال او  تحت عنوان (آنھای که معروف به دروغ گویی بوده
 قول اشھب بن عبدالعزیز قیسی را ذکر نموده که گفته است:

ھا سؤال شد؟ فرمود: با آنھا صحبت مکن و از ایشان  ی رافضی در باره ساز مالک«
حرمله بن یحیی نقل شده که گفـت: شنیدم از  گویند. و از روایت نکن، چون دروغ می

ام مانند رافضه به دروغ شھادت دھد. و از  فرمود: ھیچ کسی را ندیده می سشافعی
ربعی روایت است که گفت: از یزید بن ھارون شنیدم که گفت: از ھر مؤمل بن شھاب 

 شود که به بدعتش دعوت نکند جز رافضی؛ تاب] پذیرفته میکبدعت گذاری، علم [
گویند. و از محمد بن سعید اصفھانی روایت است که گفت: از  چون واقعًا آنھا دروغ می

گفت: علم را از ھر کسی که مالقاتش کنم  شریک بن عبدالله نخعی شنیدم می
کنند.  سازند و آن را حدیث معرفی می گیرم جز از رافضی، چون آنھا خود حدیث می می

گفت: کسانی را دیدم که  از اعمش شنیدم که میو از ابی معاویه روایت است که گفت: 
 -منظورش روافض بود  -برم  نام دیگری برایشان بکارنمی» کّذابین«جز دروغ گویان 

 گفت: سپس به نقل از شیخ االسالم
بیند کسانی که بیشتر از ھمه  جرح و تعدیل تأمل نماید میھای  کتاب ھر کس در«

چون  کنند ھا اقرار به دروغ می ستند، رافضیی شیعه ھ به دروغ شھرت دارند از طایفه
  .٣»ایشان به تقیه اعتقاد دارند
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ی ابی  ی جرح و تعدیل و ماھر و متخصص در فن نقد رجال درباره این بود آراء ائمه
 ی آنھا در این باره سند است و قابل اعتماد.  مخنف، که تنھا گفته

نزد سنی، مورد اعتماد و ی مطلب این که، ابی مخنف نه نزد شیعه و نه  خالصه
ی  اعتبار برای نقل و روایت نیست و ھر دو گروه در این باره اتفاق دارند. اما به گفته

ُقمی که گفت: با وجود این که شیعه بودنش مشھور است، علمای نقل از اھل سنت 
اند، این سخن نیز مانند عادت ھمیشگی این قوم جز  ھمچون طبری به او اعتماد نموده

چیز دیگری نیست، چون برای ھر کس که کتاب طبری را خوانده باشد و آن را دروغ 
مشاھده کرده باشد، معلوم است که او شرط نبسته است که ھر چه به نظرش صحیح 

نماید،  بوده آن را در کتابش ذکر نماید، و اصال او ملتزم و پایبند به صحت آنچه نقل می
 ح نموده است که:ی کتاب خود تصری نبوده است. و در مقدمه

کند یا به  ھر خبری که از گذشتگان، در این کتاب ھست و خواننده آن را انکار می«
آید به خاطر این که صحت و سقم آن، برایش معلوم نیست و در  نظر شنونده زشت می

حقیقت، معنایی ندارد، باید بداند که این از جانب ما نیست، بلکه از جانب برخی نقل 
 .١»ایم آن را ادا کردهکنندگان آمده است، و ما آن گونه که به ما نقل شده است، 

ه از طبری نقل کرده و در نقل نماید ک ی کتابش تصریح می اما ابن األثیر در مقدمه
 گوید: اخبار، به طبری اعتماد داشته آنجا که می

ام که تا کنون در ھیچ کتابی جمع نشده  من در این کتاب چیزھایی را جمع کرده«
فھمد، پس ابتدا از تاریخ بزرگی  می است، و ھر کس در آن تأمل کند درستی آن را

ا تألیف نموده است چون کتاب مورد اعتماد ام که امام ابوجعفر طبری آن ر شروع کرده
ی مردم است، و مرجعی است مناسب برای زمان اختالف، بنابراین تمام زندگی  عامه
 .٢»ام ھیچکدام را رھا نکردهام و  ھا را از او نقل کرده نامه

 پس این است واقعیت ابی مخنف، و اعتماد طبری و ابن اثیر به او.
 گوید: اش می دربارهو اما واقدی، حسن شیعه 
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اش گفته است: او اھل تشیع بود و  اما محمد بن عمر واقدی. ابن ندیم در باره«
از جمله  ÷نیک مذھب و پایبند به تقیه بود. و او کسی است که روایت نمود: علی

ھا از سوی عیسی  و زنده کردن مرده ÷است، مانند عصای موسی ÷معجزات پیامبر
م به مغازی (غزوه و جھاد) و سیره و فتوحات و اخبار بود، و غیره. او عال ÷بن مریم 

جلد و مجموعه کتاب را از خود به جای گذاشت که ھر کدام کوله بار دو مرد  ۶۰۰او
ھایی از او را به قیمت دو ھزار دینار فروختند، و دارای  بودند، و قبل از آن ھم، کتاب

التاریخ الکبیر، ھای  کتاب نوشتند، و دارای می دوغالم بود که شب و روز برایش
، ÷حسینالالمغازی، المبعث، اخبار مکه، فتوح الشام، فتوح العراق، الجمل، مقتل 

ی تاریخ و سیره  بسیار دیگری در زمینهھای  کتاب ، و ھمچنین صاحبةالسیر
 .١باشد می

 و قمی نیز از او اینچنین یاد کرده است:
م بود، دارای تألیفات و مغازی و فتوحات ابو عبدالله عمر بن واقد مدنی، عالم و اما«

مورخین اسالم. کتاب ترین  و غیره بوده است، و از قدیم» رّده«شھرھا، و صاحب کتاب 
به زبان انگلیسی است، محمد بن سعد و جماعتی ھایی  مغازی او دارای مقدمه و شرح

به حفظ قرآن واقدی، عالوه بر وسعت علم،  اند، از نامداران، از کتاب او روایت نموده
خواھم فردا برای  اھتمام نداشت، روایت شده که مأمون الرشید به واقدی گفت: می

مردم نماز جمعه اقامه کنی، او امتناع ورزید و مأمون گفت: حتما باید آن را انجام 
ی جمعه را حفظ ندارم، تا این  سوگند ای امیرالمؤمنین سورهدھی، گفت: نه، به خدا 

و به نصف سوره رسید، وقتی که نصف آن را حفظ نمود به نیمه  که شروع به حفظ کرد
دوم پرداخت، و وقتی نیمه دوم را حفظ کرد نیمه اول را فراموش کرده بود، دیگر 

شود، به علی بن صالح گفت: ای علی! تو  مأمون خسته شد که اینطور دچار لغزش می
به او یاد بدھد، پس مأمون تواند  نمی به او یاد بده، او ھم ذکر کرد که مانند مأمون

خواھی بخوان. و از غسان  ای را که می گفت: برو برای مردم نماز بخوان و ھر سوره

إِنَّ َ�َٰذا لَِ� ﴿ ی: روایت است که گفت: پشت سر واقدی نماز جمعه خواندم که آیه

                                                           
 .۱۲۸ص:  ).الشیعه (قسم اول، جزءاولأعیان  -١
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ُحِف ٱ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
چنین تالوت  را این ]۱۹-۱۸[األعلى:  ﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  ١٨ۡ�

 .١»وموسى »عيسى«) صحف 18هذا لفي الصحف األوىل (« نمود:

کرد  او از اھل تشیع و نیک مذھب و پایبند به تقیه بود، و او کسی بود که روایت می
و زنده  ÷باشد، مانند عصای موسی می ÷از جمله معجزات پیامبر ÷که: علی

 .٢و اخبار دیگر ÷از سوی عیسی بن مریم ھا  کردن مرده
 داده است.» امام العالم«خوانساری ھم در کتاب خود از او یاد کرده و به او لقب 

توانست حفظ  بود، مبنی بر این که، او شیعه و بد حافظه بود، نمیھا  این اقرار شیعه
 گرفت. و ضبط کند و قرآن در خاطره و قلبش قرار نمی

ت در جرح و تعدیل از اما آنچه پیشوایان علم رجال شناسی و افراد چیره و زبر دس
 به قرار زیر است:اند  ی او گفته اھل سنت، درباره

کرد و از علما (ثابت)  ابن حبان گفت: او احادیث را وارونه از افراد موّثق، روایت می
کرد. و ابن مدینی  نمود. و احمد بن حنبل او را تکذیب می احادیث معضل را روایت می

 .٣ندک گفت: واقدی احادیث را جعل می می
گوید: او حدیث را جعل  گوید: اجماع بر ترک او است، و نسائی می ذھبی می

 .٤کرد می
ی او جمع آوری نموده و ذکر کرده است که  اما ابن حجر اقوال علما را در باره

واقدی، اھل مدینه بود و در بغداد سکونت داشت، و متروک الحدیث است، احمد بن 
و معاویه بن  اند، اسماعیل بن ذکریا او را ترک کرده حنبل و ابن المبارک و ابن نمیر و

 صالح گفت: احمد بن حنبل به من گفت: واقدی کّذاب است.

                                                           
 دانیم چگونه این قوم معتقد به امانت او در تاریخ و نقل حوادث و وقایع ھستند که اما نمی -١

توان به چنین کسی اعتماد کرد که  می ای کوچک از قرآن را حفظ نماید، آیا توانست سوره نمی
توانست قرآن را حفظ کند  نمی علت این که ھا و حوادث را با تاریخ و تفصیل ذکر نماید؟ آیا واقعه

الشیعة «ی قرآن در کتاب  ی آنھا را در باره این نبود که به آن اعتقاد نداشت؟ ھمانطور که عقیده
 خواھد بداند به آن کتاب مراجعه نماید. ایم، و ھر کس می اثبات کرده» والسّنة

 ).۲۳۲، ۲۳۱، ۳۰، ص:۳الکنی واأللقاب، (ج -٢
 ).۲۸۴، ص:۲المجروحین، ابن حبان. چاپ دکن، (جکتاب  -٣
 .۶۱۹، ص:۲المغنی، ذھبی، ج -٤
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، یعنی: او »ءليس بيش«و یحیی بن معین گفته است: او ضعیف است. و مّره گفت: 
تر  گوید: ھیثم بن عدی نزد من، از واقدی موثق ھیچ چیزی نیست... ابن مدینی می

واقدی ھمه دروغ ھای  کتاب گوید: حدیث از او راضی بود. شافعی میاست. و در 
 ھستند.

 ج پردازان معروف که به نام رسول خدا گفته است: دروغ» الضعفاء«نسائی در 
بستند، چھار نفرند: واقدی در مدینه، مقاتل در کوفه، محمد بن سعید مصلوب  دروغ می

 عدی احادیثش غیر موثق ھستند. در شام و چھارمی را نیز، ذکر کرد، و گفت: ابن
گوید: نزد من بیست ھزار حدیث وجود دارد که اصل و اساس ندارند،  ابن مدینی می

 و ابراھیم بن یحیی، کّذاب است اما به نظر من حال او از واقدی بھتر است.
کنم، شکی  نویسم و حدیثی ھم از او روایت نمی و ابوداود گفت: حدیث او را نمی

 ام. کند. و بندار گفت: از او دروغگوتر ندیده دیث جعل میندارم که او ح
و اسحاق بن راھویه گفت: به نظرم او از جمله کسانی است که حدیث جعل 

کند که فرمود: در مدینه ھفت نفر بودند که  کند. و ابن العربی از شافعی نقل می می
 .کردند، یکی از آنھا واقدی بود سند احادیث را جعل می

 و ابوبشیر گفتند: دوالبی و عقیلی متروک الحدیث ھستند. و ابو زرعه
ابوحاتم رازی گفت: دیدیم که واقدی در مدینه از شیوخ و استادان مجھول و منکر 

کند که گفت: او حدیث  نمود، و ابن الجوزی از ابی حاتم حکایت می و نامعلوم روایت می
کند که بیانگر گستاخی او در  کند. و بعد از آن ابن حجر، داستانی را نقل می جعل می

 :گویی و فریبکاری است دروغ
ای از ثوری او ھم از ابن  عمرو ناقد برای ما گفت: به واقدی گفتم: آیا ثبت کرده

خیثم و او ھم از عبدالرحمن بن نبھان، او نیز، از عبدالرحمن بن حسان بن ثابت او ھم 
روند، گفت: سفیان برایمان حدیث  ی زنانی که بسیار به زیارت قبرھا می از ابی، درباره

نقل کرد، گفتم: آن را بر من دیکته نما، پس آن را به صورت مسند بر من دیکته نمود، 
گفت: عبدالرحمن بن ثوبان به ما خبر داد، گفت: ستایش خدایی را که تو را رھنمون 

ت: دانی اما چنین چیزی بر تو مخفی است؟ ساجی گف کرد، تو انساب و نژاد جن را می
و آن حدیث، حدیث قبیصه بود و جز او کسی آن را از سفیان روایت نکرده است. و 
نووی گفت: به اتفاق آرا، واقدی در روایت ضعیف است، و ذھبی در المیزان گفت: 
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اند با  اجماع، بر وھن و سستی او مستقر است، و برخی از شیوخ ما، او را نقد کرده
 .آید چیزی که با کالم او جور در نمی

 و دارقطنی گفته است: 
او ضعیف است و احادیثش باید مورد تحقیق قرار گیرند. و جوزجانی گفته که: مورد 

 .١قناعت و پذیرش نیست
این بود واقدی، و منزلت او نزد علمای نامدار اھل سنت، او عالوه بر شیعه بودنش 

تر، ملتزم به دروغ  به اعتراف خود، از کسانی بوده که پایبند به تقیه، و به تعبیر درست
 گفتن بود.

طبقات «اما در مورد محمد بن سائب و پسرش ھشام. محمد امین در کتاب 
و به شیعه بودن از آنھا یاد کرده است. به ھمین  ٢دانسته آنھا را شیعه» رخینؤالم

صورت، ابن ندیم شیعی در فھرست خود از آنھا یاد کرده است. ھمانگونه که نجاشی از 
 د اینگونه یاد کرده است:ھشام بن محّم 

ھشام بن محمد بن سائب بن بشیر بن زید بن عمرو بن حارث بن عبد الحارث بن «
عزی بن امرئ القیس عامر بن نعمان بن عبد ود بن عوف بن کنانه بن عوف بن زید 
الالت و ابن ثور نسب او را اینطور ثبت کرده است: بن کلب بن وبره منذر: نسب شناس 

گاه به حوا دث روز، مشھور در فضل و علم که به مذھب ما اختصاص داشته، و دارای و آ
حدیث مشھوری است، و گفته است: به بیماری بزرگی مبتال شدم و علم و دانش خود 

نشستم و علم را در جامی به من  ÷را فراموش کردم، پس نزد جعفر بن محمد
کرد و با اوگشاده  زدیک میاو را به خود ن ÷آشامید و علم به من بازگشت، و ابوعبدالله

فراوانی است از جمله: کتاب مثالب ثقیف، مثالب بنی أمیه، ھای  کتاب رو بود، و دارای
مقتل عثمان، مقتل امیرالمؤمنین، کتاب حجربن عدی، کتاب الحکمین، مقتل حسین، 

 .٣»غیرهاخبار محمد بن حنفیه، و 

                                                           
، ۳و میزان االعتدال، ذھبی (ج ).۳۶۸- ۳۶۳ص ۹تھذیب التھذیب، امام ابن حجر عسقالنی، (ج -١

 ).۱۱۰ص:
 ).۱۲۸-۱۲۷، ص۱أعیان الشیعة، (ج -٢
 ).۳۰۶، ۳۰۵رجال، نجاشی، (ص:  -٣
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و را از یاران باقر جال خود، اھمانگونه که ابان بن داود حّلی، در قسمت اول کتاب ر
 .١ذکر کرده است

 .٢کرد و از پسرش ھشام، یاد کرده که جعفر او را به خود نزدیک می
 ٣و طوسی، شیخ این طایفه، محمد بن سائب را در کتاب رجال خود از یاران صادق

 برشمرده است. ٤و نیز از یاران باقر
دالوری، مشھورتر از آن است که  ی بود و اخبار و روایاتش درباره غالیاو در تشیع 

  .٥نیاز به مبالغه داشته باشد
 کند: و عباس، عالم شیعه در علم رجال، اینگونه از آن دو نفر یاد می

نضر  گوید: ابو منذر ھشام بن ابی کلبی، نسب شناس، که او را ابن کلبی نیز می«
شناسی است، برخی مردم به نسب ترین  محمد بن سائب بن بشر کلبی، اھل کوفه عالم

بود  †نضر محمدبن السائب که از یاران باقر و صادق از دانش خود را از پدرش ابی
طالب یاد گرفت،  صالح، او نیز از عقیل بن ابی یاد گرفت، و ابونضر نسب قریش را از ابی

گوید: پدر بزرگش ِبشر، و پسرانش سائب و عبید الرحمن در جنگ جمل و  ابن قتیبه می
اند، و سائب با مصعب بن زبیر جنگید، و  لی بن ابی طالب حضور داشتهصفین با ع

محمد بن سائب کلبی ھمراه عبدالرحمن ابن اشعث در جماجم حضور یافت. او نسب 
شناس و عالم به تفسیر بود و در کوفه وفات یافت. و از سمعانی نقل شده است که او 

که دارای تفسیر قرآن و اھل ی محمد بن سائب ابومنذر، نوشته است  در زندگینامه
کوفه بود (و قائل به اعتقاد به رجعت بود) و پسرش ھشام دارای نسب عالی و در 

 تشّیع، افراطی بود.
 آمده است:» الرجال الکبیر«و در کتاب 

ھشام بن محمد بن السائب ابومنذر نسب شناس عالم، مشھور در فضل و علم، «
گاه به اتفاقات روز، و به مذھب ما تع گوید: به بیماری سخت و بزرگی  لق داشت، میآ

                                                           
 .)۳۱۲رجال، ابن داود حلی، (ص -١
 ).۳۶۹-۳۶۸ھمان کتاب، (ص:  -٢
 ).۲۸۹رجال، طوسی، (ص -٣
 ).۱۳۶ھمان کتاب، (ص -٤
 ).۵۹، ص:۱اعیان الشیعة، (ج -٥
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مبتال شدم و علم خود را فراموش کردم، نزد جعفر بن محمد رفتم علم را در جامی به 
کرد و به  او را به خود نزدیک می ÷من نوشانید، علم به من بازگشت. و ابوعبدالله

 داشت. نشاط وا می
که اند  ی او حکایت کرده ظهی قدرت حاف گویم: المعانی و دیگران، در باره من می

گوییم این کار بدیعی نیست، چون کسی که  قرآن را در سه روز حفظ نمود، و من می
علم را در جامی به او نوشانیده است قرآن را باید در کمتر از سه روز حفظ  ÷صادق

 .١»وفات یافت ۲۰۴یا  ۲۰۶در سال کند، او  
ھشام و محمد، کافی است، چون ھر به نظرم ھمین مقدار برای بیان حقیقت احوال 

 اند. ی خالص بوده ی شیعه دو در زمان قدیم از یک خانواده
 اند: اش گفته و اما آنچه اھل سنت در باره

از معمر بن سلیمان، او ھم از پدرش، نقل کرده است، که گفت: در کوفه دو کذاب و 
سلیم نیز گفت: در  یکی از آن دو کلبی است. و لیث بن ابی اند: دروغگو وجود داشته

از یحیی » دوری«کوفه دو کذاب وجود دارند یکی از آنھا کلبی و دیگری سدی است. و 
بن معین، نقل کرده که گفت: او چیزی نیست. و معاویه بن صالح از یحیی نقل کرد که 
گفت: او ضعیف است. و ابوموسی گفت: از یحیی و عبدالرحمن از سفیان، و سفیان ھم 

 اند. ارزشی را روایت نکرده از او چیزی با
از یحیی بن » دوری«و  اند، گوید: یحیی و ابن مھدی او را ترک کرده امام بخاری می

یعلی محاربی نقل کرده است که گفت: به زائده گفته شد: سه نفر ھستند که از آنھا 
چیزی را روایت نکن: ابن ابی لیلی، جابر جعفی و کلبی. گفت: از ابن ابی لیلی یاد 

ی  کنم، اما جابر، به خدا سوگند کّذاب است به رجعت اعتقاد دارد، اما در باره ینم
گفت: بیمار شدم و تمام علمم را  کلبی، با او رفت و آمد داشتم از او شنیدم که می

رفتم در دھانم تف  ج توانستم چیزی را حفظ کنم نزد آل محمد فراموش کردم و نمی
 ده بودم دو باره به یاد آوردم، و بعد او را ترک کردم.کردند، پس تمام آنچه را از یاد بر

ام که ھر کس  و اصمعی از ابی عوانه، نقل کرده که گفت: چیزی را از کلبی شنیده
ی آن، از او سؤال کردم، اما او آن را انکار کرد.  پس در بارهگردد،  آن را بگوید کافر می

                                                           
 ).۹۶-۹۴، ص: ۳الکنی وااللقاب، (ج -١
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در منزل ابوعمرو بن » ابو جزء«عبدالواحد بن غیاث از ابن مھدی، نقل کرد که گفت: 
دھم که کلبی کافر است، گفت: یزید بن زریع  عالء، نزد ما نشست؛ گفت: شھادت می

دھم او کافراست، گفتند: چه  ی او گفت: از او شنیدم که گفت: شھادت می در باره
وحی نازل کرد؛  ج رسول خدا گفت: جبریل برای گوید؟ گفت: از او شنیدم که می می

خدا برای نیاز خود برخاست و علی نشست، پس بر علی وحی کرد. یزید  سپس رسول
گفت: من  زد و می میاش  اما او را دیدم که به سینه ام، گفت: من این را از او نشنیده

و یاران عبدالله  ھا سبئی ھستم، من سبئی ھستم. عقیلی گفت: آنھا صنفی از رافضی
 ستند.بن سبأ، ھ

کرد که به محمد ابن سائب، گفت:  ھم از ابراھیم، نقل میو ابن فضیل از مغیره، او 
تا وقتی که بر این عقیده ھستی به ما نزدیک نشو، و ھمینطور او مرجئی بود. و زید بن 

کند. ابن  گفت: شگفتا! از آنچه از کلبی روایت می الحباب گفت: از ثوری شنیدم، می
کرده، گفت: قصد او روایت از  حاتم گفت: به پدرم گفتم: ثوری خودش از او روایت ابی

نوشتند و آن  کرد کسانی که حاضر بودند، می او نبود، و حکایت او را با تعجب بیان می
 دادند. را روایت قرار می

جناب کلبی نقل کرد که گفت: ابی صالح، قسم یاد کرد که  و علی بن مسھر از ابی
گفت: سفیان ثوری گفت:  ام. و ابوعاصم من چیزی از تفسیر را بر کلبی قرائت نکرده

کلبی به من گفت: ھر حدیثی که از ابی صالح و او از ابن عباس روایت کرده است، 
دروغ است و آن را روایت نکنید. و اصمعی از ُقّرة بن خالد نقل کرده است که گفت: 

گوید، منظورش دروغ گفتن بود. و ابو حاتم  کردند که کلبی مزخرف می روایت می
شده و فراموشی بر او چیره گشته. و ابو حاتم گفت: ھمه بر ترک گفت: کلبی پیر 

است و کسی به احادیث او مشغول » ذاھب الحدیث«حدیث او اجماع دارند. او 
شود. ابن عدی گفت: او غیر  شود. و نسائی گفت: ثقه نیست و حدیثش نوشته نمی نمی

لح روایت کرده است، از آنچه ذکر نمودم دارای احادیث دیگری نیز ھست که از ابو صا
تر  و صحیح و خالص ھستند، و تفسیر او معروف است و تفسیرھیچ کس از او طوالنی

و از آن راضی بودند، اما در اند  نیست، و افراد ثقه و مورد اعتماد، از او تفسیر نقل کرده
ھا شھرت  حدیث دارای احادیث منکر است به خاطر این که در حدیث در بین ضعیف

حاتم گفت: بخاری  شود (نه برای نقل و استدالل). و ابن ابی ثش نوشته میدارد و حدی
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در جای دیگری نوشته است: محمد بن بشر از عمرو بن عبدالله حضرمی، حدیثی 
شنیده و محمد بن اسحاق از او شنیده است. ابن ابی حاتم گفت: او ھمان کلبی است، 

در کوفه وفات یافته است.  محمد بن عبدالله حضرمی گفت: سال یکصد و چھل و شش
کند. گفت: پدر بزرگ و پسرش  گویم: ابن سعد نسب او را به کلب بن وبره متصل می می

سائب با ابن االشعث در جماجم حضور یافته بودند، و عالم به تفسیر و انساب عرب 
ھای آنھا بود و در سال چھل و شش در کوفه وفات یافته است. پسرش ھشام،  وگفته

 من خبر داد گفتند: این چنین نیست، در روایت بسیار ضعیف است. این را به
متروک است (روایاتش را ترک کرده  اند: و علی بن جنید، حاکم و دارقطنی گفته

اند). و جوزجانی گفته است: او دروغ گو و ساقط است. و ابن حبان گفته است: 
داشته باشد، از ابی صالح دروغگویی او آشکارتر از آن است که نیاز به اغراق در توصیف 

تفسیر روایت کرده است و ابو صالح حدیث را از ابن عباس نشنیده و حالل نیست به 
گوید: حدیث او متروک است و به علت افراط در  احادیث او استدالل شود، نساجی می

تشیع، در روایت بسیار ضعیف است. و افراد مورد ثقه و معتمد و اھل نقل اتفاق نظر 
ذم و نکوھش او و ترک روایت او در احکام و فروع. ابوعبدالله حاکم گفت: از  دارند بر

 .١»جعلی روایت کرده استاباصالح، احادیث موضوعه و 
ی او، و این ھم  این است آن مرد و شأن و منزلتش، و این بود سخن علماء در باره

 ھایش تا حد کفر. وضع و حال او در تشیع و دروغ پردازی
ھشام که از او نقل کرده است، او ھم مثل پدرش بوده: واو رافضی ترک اما پسرش 

  .٢ندا شده است ھمانگونه که ذھبی و غیر او گفته
و کلبی کتابی در سرزنش و عیبجویی از صحابه نوشته بود که ابن مطھر حلی در 

  .٣آن را ذکر نموده است» منھاج الکرامة«کتاب خود 
 کند: ی او چنین نقل می ائمه را درباره و شیخ اإلسالم ابن تیمیه گفتار

ھشام کلبی دروغگوترین مردم بوده است. او شیعه بود و از پدرخود و از «
کرد، و ھر دو متروک و کذاب ھستند. و امام احمد  مخنف لوط بن یحیی، روایت می ابی
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کنم کسی از او حدیث نقل کند، او صاحب مجلس شب نشینی و  فرمود: گمان نمی
ده است. دارقطنی گفت: او متروک است. و ابن عدی گفته است: ھشام کلبی انساب بو

نیز کذاب و  شناسم، و پدرش شب نشینی بر او غالب بود و حدیث مسند از او نمی
از تر  اعتبار بوده است و ابن حبان گفته است: واضح بودن دروغ در او روشن ساقط و بی

  .١او باشد نیازی به اغراق در توصیفآن است که 
گاه مورخین در بیان روایات و حکایات و خزعبالت  این چھار نفر معتمد و تکیه

و  اند. به وقوع پیوست، بوده سی حوادث و اتفاقاتی که در زمان عثمان درباره
و کسانی که خواھان خون عثمان و قصاص قاتالن او بودند  سھایی که میان علی جنگ

این شھادت بود از این افراد روایت شده ی  و حوادثی که نتیجه ستا شھادت حسین
ی آن، تاریخ  تا از دریچهاند  ھا و حکایات رنگ خاصی زده است. آنھا به این داستان

سبئیت و عقایدشان را توسعه دھند، بعد از آنکه بسیاری از مردم را به نام دوستی اھل 
رسول  بیت فریب دادند و ورودی جدیدی برای عیبجویی و زشت جلوه دادن اصحاب

و برگزیدگانش گشودند، آنھم به علت سادگی مردم و غفلتی که از محتوای دین   ج هالل
اینان داشتند؛ دینی که عبدالله بن سبأ و یاران و حامیانش آن را آوردند و قواعد و 
اصولش را او و طرفدارانش تأسیس و پایه گذاری کرده بودند، به ھمین علت شناخت و 

بل از ذکر حوادث و وقایع بیان کردیم تا از روی شأن و منزلت بررسی این افراد را ق
ای که  روایت کنندگان ارزش روایات آنھا نیز شناخته شود، و معلوم شود که ھر واقعه
 تنھا سبئیه و شیعه آن را روایت کرده باشند، قابل اعتماد و دارای اعتبار نیست.

بئیه، برای از ھم پاشیدن توان گفت: س ی این امور مھم، می و پس از بیان ھمه
ی وحدت و متالشی ساختن  مسلمانان و تفرقه اندازی بین آنھا و پاره کردن کلمه

ھا  یکپارچگی و ھمبستگی آنان و انھدام وجود اسالم و نابودی خالفت اسالمی، نقشه
 ھا چیدند و ترفندھا بکار بردند و تدابیری اندیشیدند. کشیدند و توطئه

ھود و افکار وارداتی و بیگانه در بین مسلمانان. سپس با نشر اول: با نشر عقاید ی
ی حکام و والیان امور. گفتار ابن جریر  انگیز در باره سخنان کاذب و اخبار دروغ و فتنه

کنیم تا حقیقت عیبجویی که علیه  ی سبئیه ذکر شد، تکرار می طبری را که در باره
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ابداع و اختراع کردند روشن  سعثمان بن عفان ج ی سّوم راشد رسول الله خلیفه
النورین معروف و مشھور به کرم و بردباری و سخاوتمندی و شرافت و  شود. عثمان ذی

و ممدوح و  ج و شوھر دو دختر رسول الله ج خدا ی رسول حیا بود، ایشان پسر عمه
و تا  ،١باشد می و اھل بیت ایشان و علی و فرزندانش ج ستایش شده از جانب پیامبر

ھا بر افروختند و ترفندھا به  معلوم شود که چگونه توطئه چیدند و برضد ایشان فتنه
 کاربردند و چه کسانی در پشت صحنه وجود داشتند.

 گوید: طبری می
عبدالله بن سبأ، یھودی و اھل یمن بود، مادرش سیاه پوست بود، در زمان عثمان «

کرد، از حجاز شروع کرد  ردم سفر میاسالم آورد و شھر به شھر برای گمراه کردن م
کوفه و شام، اما نزد ھیچ کس از اھل شام به ھدف خود نائل نشد، بعد او  سپس بصره،

گفت این  را بیرون راندند تا به مصر رفت و در میانشان ماند، از جمله سخنانی که می
ذیب گردد اما بازگشت محّمد را تک کند عیسی بر می بود: شگفتا! کسی که گمان می

 کند در حالی که خداوند فرموده است: می

ِيٱإِنَّ ﴿ �  ۡلُقۡرَءانَ ٱفََرَض َعلَۡيَك  �َّ َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  .]۸۵[القصص:  ﴾لََرآدُّ

غ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محّل بازگشت یه (تبلک یسکھمان «
 ».گرداند یم امت) بریبزرگ (ق

از عیسی بیشتر سزاوار رجعت و بازگشت است. پس مردم این  ج بنابراین، محّمد
ی رجعت به بحث پرداختند، بعد به آنھا گفت: ھزار  سخن را از او قبول کردند و در باره

است. سپس گفت:  ج و علی وصّی محّمد اند، پیغمبر بوده و ھر کدام یک وصی داشته
است که وصیت رسول  از کسیتر  خاتم انبیا است، و چه کسی ستم کار ج محّمد

مقاومت نماید و امر امت را به دست  ج را اجرا نکند و بر ضد وصی رسول خدا جخدا
گیرد. سپس به آنھا گفت: این حق را عثمان به ناحق گرفته است و علی وصی رسول 
خدا است. پس در این مسأله با عیبجویی علیه ُامراء و حکام و اظھار امر به معروف و 

یام کنید، مردم را به این کار متمایل کنید. پس دعوتگران خود را پخش نھی از منکر، ق
کردند و مخفیانه  نمود و در شھرھا افرادی که خواھان فساد بودند، با او مکاتبه می
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کردند، امر به معروف و نھی از منکر را آشکار  ایشان را به عقاید و اھداف خود دعوت می
م شھرھای دیگر کردند و از والیان و دست کردند، و شروع به مکاتبه با مرد می

گرفتند و برادرانشان نیز در ھر شھری برای آنان نامه  اندرکاران حکومتی ایراد می
خواندند تا شایعات را به مدینه ھم  ھای یکدیگر را می نوشتند، و مردم ھر شھر نامه می

واستند غیر از خ رساندند و در تمام زمین شایعه پخش شد، در حالی که آنھا چیزی می
گفتند: ما در سالمتی و آسایش ھستیم از آنچه  کردند. اھل ھر شھر می آنچه، آشکار می

اند، اھل مدینه که از تمام شھرھا به آنھا خبر  شھرھای دیگر به آن گرفتار آمده
گفتند: ما از آنچه مردم دیگرشھرھا در آن قرار دارند سالمت ھستیم،  رسید، می می

مدینه این اخبار را جمع آوری کردند و گفتند: نزد عثمان بروید و  محمد و عثمان در
بگویید: ای امیر المؤمنین! آیا آنچه به ما رسیده نزد شما ھم آمده؟ فرمود: نه. سوگند 
به خدا جز سالمتی خبری، به من نرسیده است، گفتند: این خبرھا به ما رسیده است، 

رای ایشان بازگو کردند، ایشان فرمودند: شما که به آنھا رسیده بود، بھایی  و خبرنامه
شریک من و شاھد مؤمنان ھستید، پس با من مشورت نمایید. گفتند: نظر ما در این 
مشاوره این است که چند نفر از مردان مورد اعتمادت را به شھرھا بفرستی تا اخبار 

د را به بصره آنجا را برایت کسب کنند. پس محمد بن مسلمه را به کوفه و اسامه بن زی
و عمار بن یاسر را به مصر و عبدالله بن عمر را به شام فرستادند، و مردان دیگری را نیز 

ی آنھا قبل از عمار برگشتند و گفتند: ای مردم! ما  به جاھای دیگری فرستاد ھمه
ی آنان ناخوشایند باشد، و  ایم که برای ما یا بزرگان مسلمانان یا عامه چیزی ندیده

مر و فرمان از آِن مسلمانان است، و والیان و کارگزاران حکومت در میانشان با گفتند: ا
نمایند. اما مردم دیدند که عمار دیر کرده،  کنند و به امور رسیدگی می عدالت رفتار می

تا جایی که گمان کردند ربوده شده و ترور شده است، اما ناگھان از طرف عبدالله بن 
ید و به آنھا گزارش داد که قومی در مصر عمار را به ای رس سعدبن ابی سرح، نامه

ی آن افراد: عبدالله بن سوداء،  و نزد آنھا مانده و از جملهاند  جانب خود متمایل ساخته
 .١ن بن حمران و کنانه بن بشر ھستندخالد بن ملجم، سودا

را که طبری ذکر کرده است،  سالنورین در پایان این بحث، عکس العمل عثمان ذی
 کنیم: ر این جا ذکر مید
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پس عثمان به تمام شھرھا نوشت: ھمانا این جانب در موسم حج کارگزاران و «
ی والیت  دھم، و از زمانی که وظیفه والیان خود را مورد بازخواست و بازپرسی قرار می

ام،  ام، امت را بر امر به معروف و نھی از منکر مسلط گردانیده امور را به دست گرفته
ای که از کارگزاران به من رسیده باشد، حتما رسیدگی  کایت و خواستهپس ھر ش

ام، و ھر چیزی از رعیت گرفته شده باشد به آنھا  ھا را برآورده نموده ام و خواسته کرده
که گویا اقوام و جماعتی اند  برگردانیده شده است. اھل مدینه شکایاتی رابه من رسانده

پس در موسم حج حاضر باشند که  اند، قرار گرفتهمورد ضرب و شتم و اذیت و آزار 
توانند حق خود را از من یا از ھر کسی که  گیرند و آنھا می عّمال مورد بازجویی قرار می

ظلم کرده است، بگیرند یا حق خود را ببخشند که خدا اھل بخشش و نیکی را دوست 
 .دارد

ھر جا که برای مردم را به شھرھا فرستادند و  ساین پیام امیرالمؤمنین عثمان
قرائت گردید، مردم به گریه آمدند و برایش دعای خیر کردند و گفتند: شّری در میان 

به تمام والیان نامه نوشت نزد او حاضر  سامت در حال تولد و پدید آمدن است. عثمان
شوند. عبدالله بن عّمار، معاویه، و عبدالله بن سعد، نزد ایشان حاضر شدند و سعید و 

ی مشورت و رایزنی دعوت کردند و فرمود: وای برشما! این  را ھم، به جلسه عمرو
ترسم این شکایت علیه شما  شکایات و این ھمه شایعات چیست؟! به خدا سوگند می
دھد. عرض کردند: آیا شما  راست باشد، و این مسأله تنھا مرا تحت فشار قرار می

ما خبرھا و گزارشات آن قوم را به شما تعدادی را برای بررسی امور نفرستاده اید؟ آیا 
ندادیم که ھیچ کسی حتی در یک مورد ھم، حرفی باآنھا درمیان نگذاشت؟ به خدا 

دانیم  کنند و می ی کارداران حکومت به خوبی کار می گویند. و ھمه سوگند راست نمی
ارائه تواند بر آن ادعاھا، دلیلی  که این شایعات اصل و اساسی ندارند، و ھیچ کس نمی

نماید. فرمودند: پس به من بگویید، این خبرھا چیست؟ سعید بن عاص گفت: به نظر 
من، این امر توطئه و ساختگی است و افرادی به صورت سّری، این سخنان را به افراد 

کنند و  کنند و آنھا ھم در محافل خود آن را مطرح می معرفت القاء می بی ساده لوح و
فرمودند: پس چاره چیست؟ گفت: آن قوم را فراخوان،  شود. بدین ترتیب شایع می

 . کنند، به قتل برسان سپس کسانی را که این شایعات را پخش و پراکنده می
عبدالله بن سعد گفت: وقتی که حق و حقوق مردم را پرداخت نمودی، وظایف آنھا 

را بر مّلت و را از ایشان طلب کن، این بھتر است از رھا گذاشتن آنھا. معاویه گفت: تو م
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شود، و این دو  ای که جز نیکی و کار پسندیده از آنھا صادر نمی قومی والی قرار داده
(عبدالله بن سعد و سعیدبن عاص) به کار نواحی خود، آشناتر ھستند. فرمودند:  نفر

پس رأی چیست؟ گفت: حسن ادب. فرمودند: ای عمرو، نظر تو چیست؟ گفت: به نظر 
اید و از رفتار شما  تر از عمر برخورد کرده تر و مالیم بسیار نرم، من، شما با این مردم

ی  ی دو خلیفه اند. به نظرمن باید در رفتار با مردم، روش و رویه سوء استفاده کرده
پیشین (ابوبکر و عمر) را در پیش بگیرید، نرمی درجای خود و تندی در محل خود. 

ھیچ شّری در حّق مردم، دریغ  تندی و شدت و سختگیری در مقابل کسانی که از
کنند، و مالطفت و نرم بودن برای کسانی که خیرخواه و دلسوز مردم ھستند،  نمی

 سالزم است. درحالی که شما نسبت به ھمه نرمی و بخشش دارید. آنگاه عثمان
برخاست و پس از ستایش و تمجید پروردگار فرمود: نظریات و پیشنھادات شمارا 

لی راھی ھست که باید آن را یافت و این مشکلی است که بر امت شنیدم، برای ھر مشک
وارد آمده است و راھش جز نرمی، مالطفت، ھماھنگی و پیروی از حدود خداوند 

تواند در آن نقص و کاستی بیابد، و کسی علیه آن  نیست، شریعتی که ھیچ کس نمی
به خود و مردم داند که من از ھیچ خیری نسبت  حجت و برھانی ندارد، و خدا می

ی چرخیدن است، و خوشا  ام. به خدا سوگند آسیاب فتنه و آشوب آماده کوتاھی نکرده
به حال عثمان که بمیرد و آن را به چرخش در نیاورد. مردم را آرام کنید و حقوق آنھا 

سھل را بدھید و نسبت به آنھا، اھل گذشت و عفو باشید و در حقوق خدا سازش و 
 .١انگاری نکنید

ھایی که برای متالشی  ا ایراد و اشکاالتی که بر ایشان وارد ساختند و عیبجوییام
ای، یکی یکی آنھا را ذکر  کردن دولت اسالمی کردند، عثمان ذی النورین، در خطبه

کنند که ایشان بعد از ثنا و ستایش  می ی تاریخ نگاران، از آن یاد کرد و پاسخ داد و کلیه
 خداوند، فرمود:

گاھند، اما به  نان، از اموری یاد میواقعًا ای« کنند که مانند شما، کامًال از آن آ
دانند واضح و روشن کنند،  دھند تا آن را برای کسانی که نمی گمانشان تذکر می

گاه  خوانی، در حالی که نماز در سفر قصر می گفتند: در سفر نماز را کامل می گردد. آ
م در آنجا ھستند، پس نماز را به این علت، ا ام که خانواده باشید، من به شھری آمده
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خوانم، آیا اینطور نیست؟ گفتند: آری به خدا قسم چنین است. فرمود:  کامل می
گویند او مراتع را ممنوع کرده است. به خدا سوگند من برای خود یا برای ھیچ کس  می

سپس کسی  اند. ام جز آنچه اھل مدینه بر آن غلبه کرده دیگری، چیزی را ممنوع نکرده
را از چرا نمودن درآن مراتع، یا مرتعھای که مخصوص حیوانات صدقات و زکات 

تا بین افراد ھمجوار بر سر آن اختالف بوجود نیاید،  ام، مسلمین است منع نکرده
اینطور نیست که از کسی منع شده یا برای کسی آزاد شده باشد مگر کسی که پول 

ندارم جز دو شتر برای سفر حج (و نیازی ھم  داده باشد، و من ھیچ گوسفند و شتری
ی عرب بیشتر گوسفند و شتر  به چراگاه ندارم)، حال آنکه قبل از خالفت از ھمه

 .داشتم، آیا چنین نیست؟ گفتند: آری به خدا چنین است
اند: قرآن دارای چند نسخه بود، تو ھمه را ترک کردی جز یک  فرمودند: گفته

گاه باشید قرآن فق ط یکی است که از جانب خداوند یکتا نازل شده است، و من نسخه. آ
ام، آیا چنین نیست؟ گفتند: آری به خدا چنین  در این کار از اصحاب پیروی کرده

 .است
 بعدا مردم از ایشان درخواست نمودند که آشوبگران را اعدام کند.

است و ام، آن حکم مکی  را رد کرده جگویا من حکم رسول خدا اند  فرمود: گفته
رسول خدا در مکه، آن را انجام دادند، آیا چنین نیست؟ گفتند: آری به خدا چنین 

 است.
ام، اما من جز افراد دقیق،  تجربه را بر سر کار حکومت گذاشته بی اند: نوجوانان گفته

ی خود  ام و آنھا نسبت به وظیفه بالغ و پسندیده کس دیگری را بر سر امور قرار نداده
و اھل ھمین سرزمین ھستند در حالی که قبل از خالفت من، افرادی مھارت دارند 

ی فرماندھی اسامه،  درباره ج خدا جوانتر از این ھم بر سر کار بودند، و به رسول
سخنانی تندتر از این ھم گفتند، مگر این طور نیست؟ ھمه گفتند: آری خدا گواه است 

 ت.که چنین اس
ای، در حالی که  ال فئ (غنایم بدون جنگ) دادهابی سرح از امواند: به ابن  و گفته

ام که صدھزار بود و ابوبکر و عمر نیز چنین کاری را  تنھا یک پنجم را به او داده
سپاھیان ناخوشایند بوده است، پس آن را  که این کار برایاند  کردند، گمان کرده می

د: آری به خدا چنین برایشان برگردانیدم اما مال آنھا ھم نبود، آیا چنین نیست؟ گفتن
 است.
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شوی و به آنھا بیشتر از  اند: تو نسبت به اھل بیت خود تبعیض قایل می گفته
بخشی اما محبت من به آنھا ھمراه با ظلم به دیگران نیست، و با  دیگران می

دھم، اما من از اموال خودم به آنھا  شناسی، حق و حقوق ھر کس را می وظیفه
دانم.  مانان را نه برای خود و نه برای دیگری حالل نمیام، چون اموال مسل بخشیده

و ابوبکر و عمر، مبالغ ھنگفتی از مال خویش  ج عالوه بر این، من در زمان رسول خدا
را بخشیدم، در حالی که آنموقع نسبت به مال خویش، بخیل بودم آیا امروز که به مال 

است با این حال از کمتر بخیل ھستم و مدت زیادی از عمرم سپری شده  خویش،
کنم؟ به خدا سوگند من ھیچ افزایشی را بر شھری از  اموال بیت المال بخشش می

ی  ام، تا آنھا حق داشته باشند چنین چیزی را بگویند، و من ھمه شھرھا تحمیل نکرده
آنچه برایم آورده بودند، به آنھا بازگردانده ام جز خمسش، که آن ھم برای من حالل 

یا  ١مسلمانان آن را بر محل اموال گذاشته است و از اموال خدا یک فلسنیست، و والی 
 .کنم بیشتر تلف نشده است و من تنھا از مال خودم استفاده می

ای در حالی که زمان فتح آن اراضی،  اند: اراضی را به مردان دیگری داده و گفته
فتح شده سکونت اند، و ھر کس در آن مکانھای  مھاجرین و انصار درآن شریک بوده

برگشته باشد اش  داشته باشد، الگوی اھل خود بوده، و ھر کس نزد اھل و خانواده
چیزی را که خدا به او داده است با خود نبرده است، پس من به سھم فئ و غنائمی 
نظر کرده ام که بدون جنگ، خدا به آنھا بخشیده است و به خواست خودشان آنھا را 

ام، و سھمشان را به ایشان  ھای عرب فروخته اراضی در سرزمینبرایشان به مردان اھل 
 .منتقل کرده ام و اکنون در دست خودشان قرار دارد نه من

اموال خود را در میان بنی امیه تقسیم کرده بود و پسرش را  سالنورین عثمان ذی
 یکی از کسانی قرارداده بود که سھم داشت، از بنی ابی العاص شروع کرده بود و به

مردان آل حَکم ده ھزار داد پس سھم آنھا صد ھزار شد، و به بنی عثمان ھم مثل آنھا 
الحرب ھم تقسیم کرد و حواشی و  داد، و در بین بنی العاص و بنی العیص و بنی

 .دادند ھا نرمش و انعطاف نشان می خویشاوندان عثمان نسبت به آن طایفه
ویان از عثمان، کشته شوند اما عثمان مسلمانان گفتند: باید شایعه پردازان و عیبج

 امتناع ورزید.
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سپس شورشیان به سرزمین خود برگشتند، و میان خود قرار گذاشتند که ھمراه  
حجاج و به شکل حج کننده به مدینه حمله کنند، و با ھمدیگر به مکاتبه پرداختند، و 

 .١اطراف مدینه بودی دیدار آنھا، ماه شوال در  وعده
سی و پنج، اھل مصر در چھار گروه به سرپرستی چھار نفر از مصر در شوال سال 

 اند. اند و برخی ھزار نفر را ذکر نموده اند ششصد نفر بوده خارج شدند، برخی گفته
ھا عبدالرحمن بن عدیس بلوی، کنانه بن بشر لیثی، سودان بن حمران  سرگروه

بن حرب عّکی بود. آنھا سکونی و قتیره بن فالن سکونی بودند و سرپرست کل، غافقی 
جرأت نکردند خارج شدن از مصر را به قصد جنگ اظھار کنند، بلکه ھمراه حجاج و 
ھمانند آنھا با ابن سوداء، از مصر بیرون آمدند. اھل کوفه نیز در چھار دسته به 
سرگروھی یزید بن صوحان عبدی، مالک اشتر، زیاد بن نضر حارثی و عبدالله بن اصم و 

عامربن صعصعه راھی حج شدند که تعدادشان به اندازه تعداد مصریان بود یکی از بنی 
 و سرپرست کل عمرو بن اصم بود.

اھل بصره ھم به ھمان صورت در چھارگروه و به سرپرستی حکیم بن جبله عبدی، 
زریح بن عباد، بشر بن شریح، حطم بن ضبیعه قیسی و ابن محرش بن عمرو حنفی به 

 سعدی راھی سفر شدند و تعداد آنھا ھمانند مصریان بود. سرپرستی حرقوص بن زھیر
ی این  اھل مصر به علی عالقمند بودند و اھل بصره به طلحه و کوفیان به زبیر. ھمه

ھا به وقت خروج از شھر خود، برای شورش و قیام در مدینه اتفاق نظر داشتند و  دسته
دانست،  یروزی را از آِن خود میھا پ در میان مردم پراکنده شده بودند. ھرکدام از فرقه

مدینه رسیدند و به حرکت ادامه دادند. مردی از بصریان جلو ی سه میلی از  تا به فاصله
رسیدند و آنجا » اعوص«فرود آمدند، جمعی از کوفیان ھم به » ذاخشب«رفت و در 

رھا » ذی مرؤة«پیاده شدند، جمعی از مصریان ھم به آنھا پیوستند، جمعیت را در 
دند و زیاد بن نضر و عبدالله بن اصم در بین اھل مصر و اھل بصره، رفت و آمد کر
گردیم چون  شویم و بر می کردند و گفتند: عجله نکنید تا وقتی که ما وارد مدینه می می

اگر اھل مدینه با ما  اند، پس به خدا سوگند ایم که آنھا برای ما لشکر آماده کرده شنیده
جنگیدن علیه ما را حالل نموده باشند و عمق کار ما را  خلف وعده کرده باشند و

کار ما باطل و بیھوده خواھد بود، و اگر  است، وتر  فھمیده باشند، کار ما سخت
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جنگیدن بر ضد ما را حالل نکرده باشند و این خبر باطل باشد، آن را به شما گزارش 
و علی و طلحه و زبیر  ج دھیم. گفتند: بروید. در راه به ھمسران رسول خدا می

خواھیم  ایم، و از امیر می ی خدا آمده برخورد کردند و گفتند: ما تنھا به قصد زیارت خانه
ایم، بعدا از آنھا  برخی از کارگزاران را برکنار نماید، و تنھا برای این کار به اینجا آمده

نان را ندادند و ی ورود به آ خواستند، ھیچ کدام از آنھا اجازهبرای ورود مردم اجازه 
ھا جمع شدند  ای زیر نیم کاسه است، پس برگشتند. بعد جمعی از مصری گفتند: کاسه

ای نزد علی رفتند و تعدادی نزد طلحه و تعدادی ھم نزد زبیر، ھرکدام از این سه  و عده
دسته گفتند: اگر ھمه با شخص مورد نظر ما، بیعت کردند چه بھتر و در غیر این 

گردیم و  سازیم و سپس بر می کنیم و جماعتشان را متفرق می غفال میصورت آنھا را ا
بود و » احجار زیت«کنیم. بنابراین مصریھا نزد علی رفتند که در  آنھا را غافلگیر می

ی سرخ رنگ یمنی شمشیر به گردن  ای از شقیقه لباسی نو برتن داشت و با عمامه
نیز ھمراه با جماعتی از آنان نزد آویخته و آماده بود و پیراھن برتن نداشت. حسن 

نشسته بود و علی ھمچنان نزد  سعثمان رفت. در حالی که حسن در کنار عثمان
به  ساحجار زیت بود، مصریان به او سالم کردند و پیشنھاد خود را عرضه نمودند، علی

مجرد شنیدن گفتار شان برسرآنھا فریاد برآورد و طردشان نمود و گفت: صالحان 
اند،  مورد لعن و نفرین قرار گرفته ج که لشکر ذی خشب بر زبان محمد دانند می

برگردید و خدا به ھمراه تان نباشد. آنھا از نزد او برگشتند. اھل بصره ھم گروه دیگری 
بودند که با جماعتی که نزد علی بودند، نزد طلحه رفتند و علی ھردو پسرش را نزد 

د، پس او ھم برآنھا فریاد کشید و طردشان عثمان فرستاده بود. به طلحه سالم کردن
 ج دانند سپاه ذی مرؤة و ذی خشب و اعوص بر زبان محمد نمود وگفت: مؤمنان می

اند، پس ھمه برگشتند تا به لشکریان خود دوباره ملحق  مورد لعن و نفرین قرار گرفته
گردند و از ذی خشب و اعوص ھم  شدند و چنین وانمود کردند که دیگر بر نمی

گذشتند تا به ھمراھان خود رسیدند واین مسافت را در سه مرحله طی نمودند. اھل 
و برگشته بودند اما به  –چون ظاھرًا خطر رفع شده بود  -مدینه دیگر متفرق شدند 

محض این که به سپاھیان خود رسیدند ناگھان به طرف مدینه برگشتند و مردم را 
نھا متوجه شدند که اطراف مدینه گرفته شده غافلگیر کردند، و مردم تکبیر گفتند و آ

است، و لشکریان پیاده شدند و عثمان را محاصره کردند و گفتند: ھرکسی دست نگه 
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دارد و با ما وارد جنگ نشود در امان است. عثمان چند روز برای مردم نماز جماعت 
ھا برپا داشت و مردم در خانه ماندند و مانع سخن کسی نشدند سپس مردم پیش آن

 آمدند و علی ھم در میان آنھا بود و با ھم به بحث و گفتگو پرداختند، علی فرمود:
ای را از نامه رسانی  گفتند: نامه» چه چیزی شمارا بعد از باز گشت برگرداند؟«

گرفتیم که در آن حکم کشتن ما نوشته شده بود. طلحه ھم نزد آنھا رفت، بصریان نیز 
یان و بصریان گفتند: ما ھمه برادران مصری خودمان ھمین حرف را به او گفتند، کوف

نماییم، گویی ھمه برای این توطئه مّتحد شده  کنیم و از ھمه دفاع می را یاری می
بودند، علی گفت: ای اھل کوفه! و ای اھل بصره! چگونه متوجه شدید که چه بر سر 

دور شدید، پس مصریان آمده است درحالی که شما از اینجا رفتید و چند مرحله ھم 
چرا شما برگشتید؟! به خدا سوگند این مسأله در مدینه طرح ریزی شد و آنجا تصمیم 

 -عثمان  -خواھی فکر کن، ما به این مرد به این ترفند گرفتید. گفتند: ھرطور می
  .١کندگیری  کناره نیازی نداریم باید
ی و طلحه و را به شدت محاصره کردند، و عل سی عثمان گر خانه منافقین فتنه

ی خود برگشتند و پسرانشان را برای دفاع و نگھبانی از عثمان  زبیر، ھمه نزد خانواده
 ی مردم را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ھمه س. سپس عثمان٢فرستادند

خواھم بعد از من جانشین  کنم، از خدا می ای اھل مدینه! از شما خدا حافظی می«
دا از امروز به بعد نزد کسی نروم تا خدا تقدیرش را خوبی را نصیب شما گرداند، به خ

کنم و در ھیچ موردی از آنھا  ام رھا می ی من اجرا کند، و آنھا را پشت در خانه درباره
کنم که علیه شما امتیازی بگیرند، و در دین خدا دخالت کنند و خدا ھرچه  اطاعت نمی

 ».شود اراده فرماید، ھمان می
ه برگردند، بنابراین مردم برگشتند، جز حسن و محمد بن مردم شھر را قسم داد ک

طلحه و فرزند زبیر و امثال آنھا که به فرمان پدران خود نزدیک دِر منزل امیرالمؤمنین 
 عثمان، باقی ماندند و عثمان ھمچنان در خانه ماند. 
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اش را آتش زدند در حالی که  عثمان، بیست و دو روز محاصره شد، بعد دِر خانه
ی زیادی درون خانه بودند، از جمله: عبدالله بن زبیر و مروان. آنھا گفتند: به ما  عده

با من عھد و پیمان بستند و من  ج ی دفاع کردن بدھید، فرمودند: رسول الله اجازه
اند جز برای این که  ی خانه را آتش نزده برآن صابر خواھم بود، و این قوم دروازه

دھم. بعد  ی جنگیدن و کشتار نمی به کسی اجازه خواھند، پس چیزھای بزرگتری می
خواست قرآن بخواند، حسن بن علی در کنارش  فرمود: برایم قرآن بیاورید چون می

دھم  برد، تو را قسم می ایستاده بود، فرمود: پدرت اکنون در وضعیت دشواری بسر می
ی انصاری که بروی (تا پدرت برایت ناراحت نباشد) و به ابا کرب از ھمدان و مرد

ی بیت المال بایستند که جز دو بار نقره چیزی آنجا نبود. وقتی  دستور داد تا بر دروازه
که آتش خاموش شد محمد بن ابی بکر ابن زبیر و مروان را تھدید کرد. آنھا از پشت 

زدند، اما  یورش بردند، برخی با شمشیر و برخی با مشت او را می سبام، بر عثمان
آمد و تیری بزرگ در گلویش فرو کرد و خونش بر روی قرآن ریخت. ناگھان مردی جلو 

 سی بس بزرگ بود. عثمان ترسیدند؛ زیرا مسأله آنھا در آن حال از کشتن او می
ای دیگر وارد خانه شدند اما او را بیھوش یافتند، پاھایش را گرفتند و  بیھوش شد، عده

اله سر دادند، در این زمان بر زمین کشیدند، ھمسرش نائله و دخترانش فریاد و ن
وارد شد و شمشیرش را کشید تا در شکم او فرو کند، نائله رو بروی او » ُتجیبی«

ایستاد و خود را سپر ساخت، اما ُتجیبی دست او را قطع کرد و شمشیرش را روی 
قبل از غروب  سی راشد عثمان ی عثمان گذاشت و برآن فشار آورد. خلیفه سینه

ید. یکی فریاد کشید و گفت: چنین نیست که خونش حالل و آفتاب به شھادت رس
مباح باشد اما مالش حرام و ممنوع. پس ھمه چیز را به غارت بردند. سپس به چپاول و 
غارت بیت المال روی آوردند، دو نفر در را باز کردند و رھا شدند و گفتند: فرار، این 

 ی آنھا بود. خواسته
ن عبدالعزیز نقل نموده که گفت: عبدالرحمن بن محمد بن عمران، از عبدالرحمن ب

ی عمرو بن حزم باال رفت و خود را  محمد به من گفت: محمد بن ابوبکر از دیوار خانه
به عثمان رساند و کنانه بن بشربن عتاب، سودان بن حمران و عمرو بن حمق نیز 

بقره از  ی ھمراه او بودند، دیدند که عثمان نزد ھمسرش نائله مشغول قرائت سوره
قرآن است. محمد بن ابوبکر جلو رفت و ریش عثمان را گرفت و گفت: ای نعثل، خدا 
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ی خدا و امیر  فرمود: من نعثل نیستم بلکه بنده ستو را خوار و ذلیل کرد. عثمان
فرمود: ای  سمؤمنانم. محمد گفت: معاویه و فالن و فالن به دادت نرسیدند. عثمان

برادر زاده! ریشم را رھا کن، پدرت ھیچگاه مثل تو ریشم را نگرفته بود، سپس 
طلبم. محمد با تیری که دردست  فرمود: علیه تو از خدا کمک و یاری می سعثمان

داشت، پیشانی ایشان را زخمی کرد و کنانه بن بشر، با تیرھایی که در دست داشت 
ون آمد، سپس با شمشیر بر او ضربه زد تا به شھادت برگوش عثمان زد تا از گردنش بیر

 رسید.
گفت: کنانه بن بشر با یک عمود فلزی  عبدالرحمن گفت: از ابو عون شنیدم که می

بر قسمت پیشانی و جلوی سرش زد و ایشان بر زمین افتادند، و بعد از آن سودان بن 
 ای زد و او را به شھادت رساند. حمران مرادی بر او ضربه

د بن عمر گفت: عبدالرحمن بن ابی زناد از عبدالرحمن بن حارث نقل کرد که محم
کنانه بن بشر بن عتاب ُتجیبی، ایشان را به شھادت رساند، و ھمسِر منظور بن سّیار 

خبر بودیم تا به عرج  بی گوید: راھی سفر حج شدیم و از شھادت عثمان فزاری، می
 گوید: خواند و می از میرسیدیم، شنیدیم که مردی در تاریکی شب آو

ــــــة ــــــد ثالث ــــــاس بع ــــــري النّ  أال إنّ خ
 

 جـــاء مـــن مرصـــ يی الـــذبـــقتيـــلُ التُّجي 
 

گاه باشید که بھترین انسان، بعداز سه نفر (پیامبر و ابوبکر و عمر)، کشته  یعنی: آ
 باشد. شده به دست ُتجیبی که از مصر آمد، می

ایشان نشست در حالی ی  گفت: عمرو بن حمق، به طرف عثمان رفت و روی سینه
 .١که ھنوز جان در بدن داشت، و ُنه ضربه شمشیر بر ایشان زد

مسعودی » مروج الذھب«و » تاریخ طبری«ی داستان که آن را از  این بود خالصه
شیعه، بدون تحریف و به اختصار بیان کردیم. و به این ترتیب، سبئیه در ایجاد تفرقه و 

یابد چنانکه  نمی یافتند. اختالفی که تا قیامت، پایاناختالف میان مسلمانان توفیق 
 خطاب به مالک اشتر و دیگر شورشگران از آن خبر داد و فرمود: سعثمان

پس به خدا سوگند اگر مرا بکشید بعد از من ھرگز ھمه دسته جمعی نماز «
 .١روید خوانید، و ھرگز با ھم به جنگ و جھاد نمی نمی
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ی مستقیم با این بحث و با عیب و  شید، چون رابطهدر این باره سخن به درازا ک
کردند و برای  مطرح می ساشکاالتی دارد که سبئیه نسبت به عثمان بن عفان

کردند، این ایرادھا آن طور که به زبان  سرنگونی نظام حاکم از این سخنان استفاده می
 شود، چنین بود: یکی از بازماندگان سبئیه، ابن مطھر حلی، بیان می

ی  امور مسلمانان را به دست کسانی سپرد که صالحیت والیت و اداره سمانعث
امور را نداشتند، تا جایی که از برخی فسق و گناه و از برخی خیانت ظاھر شد، و والیت 
را در بین نزدیکانش تقسیم نمود و چندین بار برای این مسأله، مورد انتقاد و نکوھش 

گساری  عقبه را بر سر کار گذاشت که حتی باده قرار گرفت اما دست نکشید، ولید بن
شد و سعید بن عاص را والی کوفه  از او دیده شد و در حال مستی پیشنماز مردم می

قرار داد و کارھایی از او دیده شد که منجر به اخراج او از آنجا، توسط مردم شد. و 
و ناله و شکوه سر عبدالله بن ابی سرح را والی مصر کرد که مردم از دست ظلم و ستم ا

دادند، و پنھانی با او مکاتبه کرد که بر سر کار باقی بماند بر خالف آنچه آشکارا برایش 
نوشت. او را به قتل محمد بن ابوبکر دستور داد. معاویه را والی شام کرد که آن  می

م آشوبھا به پا شد. و عبدالله بن عامر را والی و فرمانروای عراق کرد که منکراتی انجا
مھرش  داد، و کارھای خود را به مروان واگذار کرد و کلید تمام امور را به او سپرد، می

ای بین امت به وقوع  را نیز تحویل او داد که منجر به قتل خودش گردید، و فتنه
داد، تاجایی که به چھار  پیوست و اھل خود را در اموال بیت المال بر دیگران برتری می

نش را به عقد آنھا درآورده بود چھارصد ھزار دینار پرداخت دخترانفر از قریش که 
کرد، وقتی  نمود، و یک میلیون دینار به مروان بخشید. و ابن مسعود از او عیبجویی می

تا دچار فتق شد،  زد ھم که به حکومت رسید آنقدر او را زد تا ُمرد، و عمار را می
فرمود: عمار پوستی است در بین دو چشم من و گروھی طغیانگر  ج درحالی که پیامبر

 زد. شوند و عمار بر او طعنه می کشند که مشمول شفاعت من در قیامت نمی او را می
حکم بن ابی العاص، عموی عثمان را ھمراه با مروان از مدینه طرد  ج و رسول خدا

ابوبکر و عمر طرد شده  و ج و اخراج نمود، و ھمچنان خود و پسرش در زمان پیامبر

                                                                                                                                              
 ).۱۳۲-۱۳۱، ص: ۵تاریخ طبری، (ج:  -١



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ١٠٤

اش باز گرداند، و مروان  ماندند، ھمین که عثمان برسر کار آمد، او را پناه داد و به مدینه
 را کاتب و صاحب امور خود کرد با این که خداوند فرموده است:

﴿ ِ ِ ٱ�َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ [المجادلة:  ﴾ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
۲۲[. 

 یسانک یمان داشته باشند، ولیامت ایه به خدا و روز قکافت ی یرا نخواھ یمردمان«
  ».ده باشندیورز یغمبرش دشمنیه با خدا و پکرند یبگ یرا به دوست

 جتبعید کرد و به سختی او را شکنجه نمود، با آنکه رسول خدا» ربذه«و ابوذر را به 
 در حق او فرمودند:

 .»ما أقلت الغرباء، وال أظلت اخلرضاء ىلع ذي هلجة أصدق من أيب ذر«
غبار بر قبای کسی ننشسته و درخت بر کسی سایه نیفکنده که راستگوتر از ابوذر «
 ، و فرمود:»باشد

أنه �ب أر�عة من أصحايب، وأمر� بهم، قيل هل: من هم يا رسول  إن اهللا أوىح إيلّ «
 .»اهللا؟! قال: يلع سيدهم، وسلمان، ومقداد، وأبو ذر

خداوند به من وحی نمود که چھار نفر از اصحاب مرا دوست دارد و به من «
ی آنھا امر فرمود. عرض کردند ای رسول خدا، آنھا کی ھستند؟ فرمودند: علی  درباره
 »آنھا است، و سلمان و مقداد و ابوذر.سرور 

و حدود خدا را ضایع و نابود کرد، حد قصاص را بر عبیدالله بن عمر، جاری نکرد 
را بعد از اسالم آوردنش به  ÷ی امیر المؤمنین ی آزاد شده وقتی که ھرمزان، بنده

 ی قصاص قتل رساند، در حالی که امیر المؤمنین در تعقیب عبیدالله بود و اقامه
ی او بود، اما به معاویه ملحق گشت. و خواست حد ضربه زدن به ولید بن عقبه  وظیفه

شود در  را تعطیل کند تا این که امیرالمؤمنین او را حد زد و فرمود: حد خدا باطل نمی
حالی که من حاضرھستم. و اذان روز جمعه را افزایش داد که بدعت است، و اکنون 

 .١د مسلمانان با او مخالفت نمودندشسنت شده و تا وقتی که کشته 
این است ارث سبئیه، که شیعه از آنھا تحویل گرفتند و نسل به نسل، فرزندان از 

ی امروز، مذھب و قواعد  اند، و این ھم یکی دیگر از دالیلی که شیعه پدران به ارث برده
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و ھیچ عالقه ای که سبئیه آن را تأسیس کردند، قرار داده است،  و ارکان خود را بر پایه
ی اول اسالم، ندارند نه از دور و نه از  و اوالد او در دوره سو ارتباطی باشیعیان علی

 نزدیک. ھمانگونه که انشاء الله به زودی در محل خود بیان خواھیم کرد.
پس ایراد و اشکاالتی که برخی از سبئیان اختراع و ابداع کردند، عثمان ذی 

در زمان خود، پاسخ رد به آنھا داد ھمانگونه که در تاریخ طبری و غیره بیان  سالنورین
 شده.

در حالی که برخی از آن اشکاالت در آن زمان، اصًال مطرح نبوده است، و علمای 
اند،  ھا پاسخ داده ی این امت به تمام آن اکاذیب و دروغ نامدار و گذشتگان صالح و ائمه

که یکی یکی آنھا را ذکر کرده سپس با اصول ثابت و  مثل شیخ االسالم ابن تیمیه
براھین روشن به آنھا پاسخ داده است. و نیز شاگردش، ذھبی که کتابش را خالصه 
کرده است. و قاضی ابوبکر بن العربی و غیره از علماء، فقھا و متکلمین، و در شبه 

اند، از  ھا، پاسخ داده ی ھند و پاکستان جمع زیادی در رّد آن اعتراضات و عیبجویی قاره
 يقّرة العینین ف«و » حجة الله البالغة«آن جمله: شاه ولی الله دھلوی، صاحب کتاب 

و پسرش عبدالعزیز دھلوی که » إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء«و » تفضیل الشیخین
ھا،  آلوسی کتابش را تلخیص نموده است و بسیاری افراد دیگر، که به رّد این شبھه

تا مردم ساده  اند، به دروغ و اصرار بر آن، عادت کرده» شیعه«اند، اما این قوم  برخاسته
 ھمچنان در غفلت باشند.

ھایی که از شیعه منشعب گردیده است و تاریخ  چون ما بحث را از سبئیه و فرقه
خواھیم به  و میایم  ی اول، آغاز کرده شکل گیری آنھا و افکارشان را جدا و دور از شیعه

خواھیم با روش خاصی به آنھا  ین عیب و انتقادھا بپردازیم، و عالوه بر آن میذکر ا
ایم، برای دفاع از  خودشان، شاھد آوردهھای  کتاب پاسخ دھیم، و به خاطر رضای خدا از

که به آنھا ارادت داریم  ج حدود اسالم و دفاع از شرافت و کرامت اصحاب رسول الله
 داشتند و از خداوند رجای توفیق و قبول داریم.آنھا را دوست  ج چون رسول الله

وارد کردند،این بود که گفتند:  سالنورین اولین انتقادی که بر سرورمان عثمان ذی
نزدیکان خود را برگزیده وبه آنھا برتری داده است. تاریخ نگار شیعه نیز این را ذکر 
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، او را نکوھش گذشت گفته است: مردم بعد از شش سال که از خالفت او میکرده و 
 .١تبعیض قائل شدنشزدند به خاطربرگزیدن نزدیکانش و  اش حرف می کردند و در باره

اکنون با دید انصاف به حقیقت این انتقاد بنگریم که آیا در حقیقت، عثمان 
والیت و امور مملکت را در بین نزدیکان خود تقسیم کرد یا این که این  سالنورین ذی

تا مردم را برضد عثمان به اند  سبئیه است که آن را ساخته و پرداختهھای  ادعا از دروغ
آشوب و فتنه وا دارند و مبنای آن از جانب شیعه است و تا امروز ھم برای تأیید سبئیه 
در شورش و طغیانی که کردند و برای اظھار محبت و دوستی و وفاداری نسبت به آنھا 

زبان یعقوبی، تاریخ نگار مشھور شیعی بشنویم  ورزند؟ اینک حقیقت را از برآن اصرار می
 گوید: پردازد و می که به ذکر عامالن منصوب شده از جانب عثمان بر امر والیت، می

باشد. یعلی بن امیه تمیمی،  عامالن عثمان بر مناطق مختلف به شرح زیر می«
ل عامل یمن. عبدالله بن عمرو حضرمی، عامل مکه، جریر بن عبدالله بجلی، عام

ی ثقفی عامل طائف، ابوموسی اشعری عامل کوفه، عبدالله بن  ھمذان، قاسم بن ربیعه
عامر کریز عامل بصره، عبدالله بن سعد بن ابی سرح عامل مصر. معاویه بن ابی سفیان 

 .٢»شامبن حرب عامل 
اند  واال قرار داشتهھای  ی عامالنی که بر والیات و منصب طبری و ابن اثیر، نام بقیه

 اند: اند، طبری و ابن اثیر گفته ذکر کردهرا 
و عبدالرحمن بن خالدبن ولید را عامل حمص، حبیب ابن مسلمه عامل قنسرین، 
ابو االعور سلمی عامل اردن، علقمه بن حکم کنعانی عامل فلسطین، عبدالله بن قیس 

اج و الفزاری عامل بحرین، ابوالدرداء عامل قضاء (شام)، جابر بن فالن مزنی عامل خر
ی جنگ، جریر بن عبدالله بجلی عامل قرقیسیاء،  مالیات، قعقاع بن عمرو فرمانده

اشعث بن قیس کندی عامل آذربایجان، عتبه بن نھاس عامل حلوان، مالک بن حبیب 
عامل ماه. سعید بن قیس عامل ری. سائب بن اقرع عامل اصفھان، حبیش عامل 
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ید بن ثابت را برای قضاوت بر سر کار ماسبذان، عقبه بن عامر عامل بیت المال و ز
 .١گذاشته بود

اخیر، عبدالله بن عباس ھای  و نائب او در حج، عبدالرحمن بن عوف بود و در سال
 .٢قوبی در تاریخ خود ذکر کرده استبود ھمانطور که یع

و ابن سعد در الطبقات. و ابن کثیر و ابن اثیر در تاریخ خود، ابن عبدالبّر در 
 اند. و کسان دیگری نیز ھر کدام این مسایل را ذکر کردهاالستیعاب، 

ھای که سبئی بودن  از این فھرست، به طور بدیھی و در اولین نگاه، دروغ سبئیه
گردد، و نیز دروغ بازماندگان  نمایند، آشکار می کنند و بدان افتخار می خود را اعالن می

نام تشّیع، از ترس رسوایی، خود را ھای آنان که در زیر  و وارثین افکار آنھا و عیبجویی
 شود. می معلوماند  پنھان کرده

این از والیات سرزمین اسالم، عامالن و کارگزاران، و این ھم منصبھا و پستھا و 
با ثبت تاریخی و به گواھی خود  اند، ھا را در دست داشته کسانی که آن مقام و منصب

 شیعه.
 ند از:منصب و ُپستھای عالی در دولت عبارت بود

منصب قضایی: که در دست ھیچ یک از نزدیکان او نبوده، بلکه به زید بن  -اول
 ثابت انصاری واگذار شده بود.

 سرپرست بیت المال: عقبة بن عامر برآن سمت قرار داشت. -دّوم
 امیر و سرپست امور حج: عبدالله بن عباس. -سّوم

ماک انصاری، عھده دار آن خراج و امور مالیاتی: جابر بن فالن مزنی و س -چھارم
 بودند.

 ی جنگ، قعقاع بن عمرو. فرمانده -پنجم
پلیس و انتظامات: که برخی از مورخین، مسئول آن را عبدالله بن قنفذ از  -ششم

 اند. ذکر کرده ٣تمیم بنی
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ھیچ کدام از این شش منصب عالی در دولت، در دست بنی امیه، یا نزدیکان 
 نبود. سعثمان

عامالن والیات و کار گزاران آنھا: با وجود آنھمه فراوانی و وسعتشان. و اما  -ھفتم
تنھا سه نفر از بنی امیه در مسند آن قرار داشتند که یکی از آنھا را عثمان منصوب 
نکرده بود، بلکه از سوی ابوبکر منصوب شده بود و عمر با این که بسیاری از عّمال و 

ان او را ثابت گذاشته بود که آن ھم معاویه بن ابی کارگزاران را عزل نموده بود، اما ایش
 .١از والیان عمر ذکر کرده استبود، ھمانگونه که مورخ شیعه او را  بسفیان

که والی  بو ابوبکر نیز او را در سمت نائب و معاون برادرش یزید بن ابی سفیان
 جکه آن حضرتبه آن جا بود، قرار داده بود، ھمانگونه  ج ی پیامبر و فرستاده ٢تیماء

 .٣را والی نجران قرار داده بود سپدرشان، ابوسفیان
پس تنھا دو نفر باقی مانده است که عثمان آنھا را منصوب نموده بود: عبدالله بن 

 سعد بن ابی سرح، و عبدالله بن عامر بن کریز.
 الزم به ذکر است که عبدالله بن سعدبن ابی سرح نیز، از بنی امیه نبود، بلکه از بنی

شیر داده بود مادر این عبدالله بود (یعنی  سعامر بود، اما زن شیر دھی که به عثمان
 عبد الله بن سعد برادر شیری عثمان بود).

 ھای خویشاوندی و فامیلی. این بود حقیقت تمام تبعیض
آیا با کار گماشتن عبدالله بن عامر بن کریز، و عبدالله بن سعد آن ھم با توضیحی 

ر میان آن ھمه کارگزار، جایی برای عیبجویی و ناسزاگویی از سرورمان، که بیان شد، د
 وجود دارد؟ سعثمان بن عفان

آیا شرعًا حرام است خلیفه و امیر، کسی از نزدیکان خود را متولی امور قرار دھد؟! 
ی او است؟ آیا در این باره، نصی  فقط به خاطر این که از خویشاوندان یا قبیله یا عشیره

ن یا سنت وارد شده است؟ و آیا کسی از صحابه یا اھل بیت و حتی علی و از قرآ
 و آیا این کار، ننگ و عار است؟ اند؟ فرزندان او به حرام بودن چنین کاری تصریح نموده
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 سی علی بن ابی طالب اگر این کار، ننگ است، باید گفت این سخن درباره
س را والی مکه، عبیدالله بن عباس سزاوارتر است که در ایام خالفت خود، قثم بن عبا

عبدالله بن عباس را والی بصره، پسر ھمسر خود، محمد بن ابی بکر را  ،١را والی یمن
و داماد و پسر خواھرش، جعد بن ھبیره را بر خراسان گذاشت  .٢ار دادوالی مصر قر

 را سر لشکر سپاه خود، قرار داد. ٣ھمانگونه که محمد بن حنفیه
، قثم بن ۳۷ھـ، عبدالله بن عباس، و در سال  ۳۶را در سالو نائب حج خویش 

 .٤عبیدالله بن عباس، قرارداد ۳۸عباس، و در سال 
کنند، که خویشاوندان و  اعتراض می سپس چگونه این قوم (روافض) به عثمان

نزدیکان خود را بر سر کار گذاشته است در حالی که این طور نبود، ھمانطور که اثبات 
دھند و امامت  وصی او قرار می ج نھا علی را به دلیل خویشاوندی با پیامبرکردیم، اما آ

 دانند؟ را تنھا به ھمین علت حق فرزندان علی می

 .»عظيم وعار عليك إذا فعلتَ «
 .»ننگ بزرگی است برای تو ا گر خودت این کار را انجام دھی«

به  سار عثمانکردیم که ک سپس اگر به خاطر طوالنی بودن موضوع نبود، ثابت می
نزدیکتر بود تا آنان که بعد از او آمدند، حال آنکه کسی در میان  ج سنت رسول خدا

اصحاب، حتی علی و ھاشمیان و اھالی شھرھا و والیاتی که والیان بر آنھا حکم 
کردند و ...، ھیچ کدام به کار او (عثمان) و کارگزارانش معترض نبودند، ھمانگونه  می

 شده است.که در تاریخ ثبت 
ی آن زمزمه  ی عصر حاضر، در باره این بود تمام آنچه این قوم از سبئیه تا شیعه

کنند، و این بود حقیقت آن تھمت بزرگ و عیبجویی که سبئیون قدیم و شیعیان  می
 برند. جدید، از آن بھره می
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در پاسخ به این مسایل ذکر کرده است، » المنتقی«در این جا به نقل آنچه ذھبی در 
 پردازیم: می

واقعًا نائبان و جانشینان علی به ایشان خیانت کردند حتی از خیانت و نافرمانی «
، زیاد بن سُعمال و کارگزاران عثمان ھم بیشتر. بعضی از آنھا به معاویه پیوستند. علی

و مالک اشتر و محمد بن ابی بکر را  -قاتل حسین -ابی سفیان پدر عبیدالله بن زیاد 
ی آنھا بھتر بود، و جای تعجب است که  ده بود، در حالی که معاویه از ھمهوالی قرار دا
مرتکب  سبیشتر از عثمان سگیرند که علی ی چیزی از عثمان انتقاد می شیعه درباره

گویند: عثمان نزدیکان و خویشان خود و بنی امیه را بر سر کار  آن شده بود، می
از طرف پدر و مادرش را والی و  گذاشت، در حالی علی نزدیکترین خویشاوند خود

کارگزار خود قرار داد، مانند عبدالله و عبیدالله، پسران عمویش عباس، قثم بن عباس و 
ثمامه بن عباس. و پسر ھمسر خود، محمد بن ابوبکر را که در دامن او پرورش یافت. و 

د که علی کنن پسر خواھرش، ام ھانئ را والی مصر قرار قرار داد، سپس امامیه ادعا می
با نص صریح، اوالدش را جانشین خود قرار داده است. و واضح است که اگر بر سر کار 

است تا پسر عمو. و اگر برای تر  گذاشتن خویشاوندان منَکر باشد در حّق فرزندان منکر
کنند تا زبان عیبجویان را بر او ببندند، پس اجتھاد  علی ادعای عصمت و امثال آن، می

تر است تا زبان طعنه زنان و عیبجویان بر ایشان بسته  تر و مقبول معقول سعثمان
ھا، الگوی عثمان در بر سر کار گذاشتن پسر عموھایش،  ی این شود. عالوه بر ھمه

بود که عّتاب بن اسید اموی را بر مکه، ابوسفیان را بر نجران قرارداد، و خالد  ج پیامبر
 ولید بن عقبه را نیز بر سر کار گذاشت.بن سعید بن عاص را بر سر کار گذاشت، حتی 

ای  ام جز این که از نژاد و قبیله گوید: من کسی را بر سر کار نگذاشته می سعثمان
آنھا را از کارگزاران خود قرار داد، و ھمچنین ابوبکر و  ج بودند که رسول الله

نیز، پس از او ھمین کار را کردند. ابوبکر، یزید بن ابوسفیان بن حرب را  بعمر
 سسرپرست فتوحات شام قرار داد، و عمر فاروق کارش را تأیید نمود، سپس عمر

برادرش معاویه (برادر یزید بن ابو سفیان) را بعد از او، سرپرست قرار داد. و بر سر 
مشھور است، حتی نزد اھل علم، متواتر  ثابت و ج کارگذاشتن اینان از جانب پیامبر

است. بنابراین، جایز بودن این امر، یعنی بر سرکار گذاشتن بنی امیه به دلیل نص 
است از ادعای جانشینی تر  ای آشکار نزد ھر خردمند فھمیده ج صریح از رسول خدا
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یک شخص معین از بنی ھاشم با نص صریح. چون ادعای تعیین یک جانشین معین به 
فاق اھل علم به روایت و نقل، دروغ است اما بر سر کار گذاشتن چندین نفر از بنی ات

 ج به اتفاق اھل علم راست و درست است. اما رسول خدا ج امیه از سوی رسول خدا
ی مؤته ھمراه با غالم آزاد  از بنی ھاشم جز علی را بر یمن، و جعفر به سرپرستی غزوه

  .١سر کار قرار نداده استزید، و ابن رواحه را بر اش  شده
اما والی قرار دادن ولید بن عقبه بر کوفه، جای ھیچ حرفی ندارد چون ولید از 

 اعیان و نامداران قریش بود.
سنجی، حلم و بردباری و ادب یکی از فرزانگان قریش و  و از لحاظ ھوش و نکته

 .٢شاعری شریف و بلند ھمت بود
او را به عنوان ناظر و سرپرست بر  ج خدا در روز فتح مکه اسالم آورد سپس رسول

 .٣صدقات بنی مصطلق مأمور کرد
پردازیم که  می ای اّما در مورد سعید بن عاص. در این جا به بررسی واثبات مسأله

 نگاشته است:» منھاج السنة«و » المنتقی«الدین، در پاورقی  خطیب محی
قرار داشت، و عثمان او ی واالی فصاحت در میان قریش  سعید بن العاص در قله«

را ھنگام باز نویسی قرآن مأمور کرد که عربیت قرآن بر زبان او جاری گردد چون 
شباھت داشت، و صداقت و ایمانش به حدی  ج ی او از ھمه بیشتر به رسول خدا لھجه

به او گفت: من پدر تو را نکشتم اما تو دائی من عاص بن ھشام را  سبود که روزی عمر
 کشتی، تو بر حق بودی و او بر باطل. گفت: اگر تو ھم پدرم را میکشتی. سعید 

سعید بن عاص کسی بود که فاتح طبرستان شد و در جنگ گرگان ھم در میان 
لشکریان، کسانی چون حذیفه از بزرگان اصحاب، تحت فرمانش قرار داشتند. و برای 

ت: زنی، قبایی را بزرگواری او ھمین بس که عبدالله بن عمربن خطاب روایت کرده اس
ترین شخص  ام این قباء را به گرامی آورد و عرض کرد: من نذر کرده  نزد رسول خدا

عرب بدھم، رسول خدا به ایشان فرمودند: آن را به این پسر بده، در حالی که او ایستاده 

                                                           
 ).۳۸۳-۳۸۲المنتقی، ذھبی، (ص:  -١
 ).۱۴۳، ص: ۱۱تھذیب التھذیب، (ج -٢
 ).۱۲۶کتاب المحبر، (ص: و). ۱۴۲، ص:۱۱ھمان منبع، (ج -٣
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ھا والی قرار دادن ایشان بر  بود (و آن پسر، سعید بن عاص مجاھد و فاتح بود که رافضی
 دھند). ه را بر عثمان مورد انتقاد قرار میکوف

ی فخر و مباھات او نزد رافضی نباشد،  ی قرآن، بر زبان سعید بن عاص مایه اگر اقامه
ترین  ترین شخص عرب است از بزرگ به این که او گرامی ج پس شھادت رسول خدا

ن را از افتخارات دین و دنیا است. آری ایشان تنھا یک عیب داشت و آن اینکه: ایرا
ی جدیدی را در تاریخ  دست مجوسیھا آزاد کرد و آن را به اسالم مشرف نمود و صفحه

ی بزرگان صحابه در فتح گرگان بود، و  برای آن گشود، آری او فاتح طبرستان و فرمانده
احادیث او در صحیح مسلم و سنن نسائی و جامع ترمذی وجود دارند، اما رافضی که 

داند به صحیح مسلم و ھیچ کدام از  را برای خود کافی می» الکافی«ھای کتاب  دروغ
ھای سنت و حدیث نبوی، اعتنائی ندارد. و از جمله افتخارات سعید بن عاص  مجموعه

کند، روایتی است که طبرانی از طریق محمد بن  که رافضیھا را شدیدًا خشمگین می
کند که گفت: رسول  میقانع بن جبیر بن مطعم از پدرش، او ھم از پدر بزرگش روایت 

کرد.  ای گرم او را داغ می را دیدم به عیادت سعید بن عاص رفت و با پارچه ج الله
که نام او ھم  -که این افتخار را به پدربزرگش نسبت دھند اند  برخی در صدد بر آمده

اما این غیرممکن است چون قبل از ھجرت در مکه، پدر بزرگ  -سعید بن عاص بود
چنین کاری را برای مشرکی انجام  ج د و اگر صحیح باشد که پیامبرسعید مشرک بو

ی محبت خویشاوندی بوده است چون از بنی عبد مناف بود. و  داده باشد، پس از جنبه
ناسزاگویی رافضیھا به امویه از بنی عبدمناف در جاھلیت و در اسالم با این منافات دارد 

قرار داده بودند که قبًال، از آن سخن آن را سبب محبت خویشاوندی  ج که رسول خدا
به میان آمد، و حتی رسول خدا با ابوسفیان در دوران جاھلیت به سبب محبت فامیلی 
رفت و آمد داشتند. و بنابر ذکر حدیث ُقبایی که یکی از زنان صحابی نذر کرد، آن را به 

امر نمود که آن را به سعید بن  ج ترین شخص عرب اھدا نماید، و رسول خدا گرامی
عاص ھدیه کند، در حالی که ھنوز یک پسر بود، و قطعًا این حدیث یکی از عالئم نبوت 

ترین فرد عرب  با نور وحی الھی کشف نمود که سعید، گرامی ج بود که رسول الله
خواھد بود. ابن ابی خیثمه از طریق یحیی بن سعید روایت کرده که گفت: محمد بن 

ترین  بن ابی طالب، نزد پدر خود رفت و از او سؤال کرد: اشرف الناس (شریف عقیل
مردمان) کیست؟ گفت: من و پسر عمویم، و کافی است برای تو سعید بن العاص از 
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است: کریم قریش، سعید بن عاص است که  گفته سلحاظ شرافت و کرامت. و معاویه
ا جایی که اگر کسی از ایشان مشھور به کرم و سخاوت و جوانمردی و نیکی بود، ت

نوشت که بعدًا  خواست و در آن موقع نداشتند که به او ببخشند، در جایی می چیزی می
به او داده شود، وقتی که وفات یافت، ھشتاد ھزار دینار از آن یاد داشتھا بدھکار بود که 

یر پسرش عمرو اشدق، به آن وفا کرد. و این ھمان شخص اموّی بود که رافضیه، ام
را به خاطر والی قرار دادنش بر کوفه به باد انتقاد و عیبجویی  سالمؤمنین عثمان

این را  .١»ھـ. فوت کرد۵۳در کاخ خود در سال سعید بن عاص «گویند:  گیرند و می می
کرد،  بخشید و از او ھم ھدیه قبول می ھدیه می سھم اضافه کنم که ایشان به علی

سعید بن عاص، به صورت ھیأت «نویسد:  ود میھمانطور که ابن سعد در طبقات خ
ی مھاجر و انصار،  اعزامی نزد عثمان در مدینه رفت، و برای افراد مھم و عالی رتبه

اگر اینطور باشد که  .٢ھدیه و بخشش آورد، و به علی نیز، ھدیه داد و علی قبول نمود
عالوه این سعید  گویند پس چطور از او ھدیه قبول کرده است؟! و بر سبئیه و شیعه می

 بن عاص:
او از ام کلثوم، دخت علی از فاطمه که با عمر ازدواج کرده بود خواستگاری کرد و 

 .٣ھم جواب مثبت داد

َ�ۡ�ِ يَنَقلِۡب إَِ�َۡك  ۡ�ََ�َ ٱ رِۡجعِ ٱُ�مَّ  ٣َهۡل تََرٰى ِمن ُ�ُطورٖ  ۡ�ََ�َ ٱ رِۡجعِ ٱفَ ﴿  ۡ�ََ�ُ ٱَكرَّ
  .]۴-۳[الملك:  ﴾٤َخاِسٗئا َوُهَو َحِس�ٞ 

 یا چ گونه خلل و رخنهیا ھین) آک یگر باره بنگر (و با دّقت جھان را وارسیپس د«
بنگر و) بارھا و بارھا بنگر و  یو به عالم ھست یده خود را بگشایباز ھم (د  ؟ینیب یم

ت باز یران، و درمانده و ناتوان، به سویده سرانجام فروھشته و حین. دکورانداز 
  . »گردد یم

ی اموی بنگر. آن طور که ذھبی  عثمان و سخاوت خانواده پس به شھامت کارگزاران
 کند: یاد می
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سعید بن عاص بعد از وفات عمر از ام کلثوم دختر علی خواستگاری کرد و ھزار «
دینار فرستاد، برادرش حسین پیش او رفت و گفت: با او ازدواج نکن، حسن گفت: من 

وضوع درگیر شدند. در مجلس عقد حاضرشدند و سعید دھم، و بر سر این م به او می
گفت: اباعبدالله کجاست؟ حسن گفت: من برایت کافی ھستم، گفت: شاید اباعبدالله 

شوم که او نپسندد، برگشت  راضی نباشد؟ گفت: آری، سعید گفت: در چیزی وارد نمی
 .١ھزار دینار را ھم نگرفتو چیزی از 

عامل و کارگزار عثمان در عراق، از بزرگواری او  ی عبدالله بن عامر، اما در باره
 ھمین کافی است که:

آوردند، فرمود: به ما شباھت دارد، و بر او  ج وقتی کوچک بود او را نزد رسول خدا
دعا خواند، و بزاق خود را در دھانش گذاشت و عبدالله شروع به بلعیدن بزاق رسول 

: آب دھنده است. بعدا ھر جا زمین را ، یعنی»مسقی«کرد و ایشان فرمودند: او ج خدا
 .٢فرموده بودند ج گشت. و ھمانطور بود که رسول خدا کند حتمًا آب ظاھر می می

و از ھمه بیشتر به ما فرمودند: این پسر ما است  ج افزاید: رسول خدا و ابن سعد می
دخت  بود که ام حبیب ج ی رسول خدا چون مادر بزرگش، عمه .٣شباھت دارد

 .٤عبدالمطلب بن ھاشم بوده است
ی خوبی  او مردی سخاوتمند و شجاع بود، و باخویشان و نزدیکان قوم خود، رابطه

 .٥دوست داشتنی بودداشت و مھربان بود و در میان آنھا محبوب و 
او در حالی والی بالد فارس شد که بیست و پنج سال داشت، سپس خراسان را به 

او به کلیه شھرھای  .٦زابلستان را فتح نمودان وکرمان و طور کلی و فارس و سجست

                                                           
 ).۱۹۵، ص: ۳سیر أعالم النبالء (ج -١
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۱۴۹.( 
 ).۳۳، ص: ۵طبقات ابن سعد، (ج  ).۱۱۹، ص:۳اسد الغابة، (ج -٦
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لشکرکشی  ١قومس، نّسا، ابرشھر، جام، طوس، اسفراین، سرخس، مرو، بوشنج و زرنج
عالوه بر اعزام نیرو به طرف  ٢نموده و کسری، پادشاه فارس را در والیت خود ُکشت

طالقان، بلخ،  اریان،کاریان، فیشجان، ناشب، به ھراه، بیھق، طخارستان، جوزجان، ف
 .٣خوارزم، بادغیس، اصفھان و حلوان

تمام این سرزمینھا، زیر نظر او و با نیروی نظامی او فتح گردید، و او اولین کسی 
بود که در سرزمین عرفه، حوض آب ساخت و به مردم آب داد و تا امروز ھم جریان 

 .٤دارد
 است: به خاطر ھمین است که شیخ االسالم ابن تیمیه فرموده

  .٥نیستھا و محبتی دارد که قابل انکار  قطعًا عبدالله بن عامر در دل مردم نیکی
اند  ھا و چنین جھاد و فتوحاتی داشته شیعه از اول تا آخرشان کجا چنین جوانمردی

 !اند؟ و آیا چنین بخشش و نیکی و صدقات را تقدیم مردم نموده
ھای  کنیم، چون محور اصلی طعنه میی مروان به تفصیل صحبت  و اما در باره

ھای  شیعه و مرکز زخم زبانشان او است، و این کار ھمواره از جانب سبئّیه و تمام فرقه
 شیعه ادامه داشته و دارد.

اند، عبارتند از:  ھایی که به او نسبت داده ھا و عیبجویی و تھمت بیشترین طعنه
آفریقا، تبعید او به ھمراه پدرش، و دشنام و ناسزا گویی به علی، گرفتن خمس از مردم 

ھا که جز  ی قتل محمد بن ابی بکر و دیگر تھمت ای مشکوک در باره نوشتن نامه
واقدی و محمد بن سائب کلبی و ھشام پسر او، و ابی مخنف لوط بن یحیی، کسی 

ای ی احوال این راویان صحبت کردیم که از بقای و قبًال در باره اند. ھا را روایت نکرده آن
سبئیه و شیعه بودند، عالوه بر این، روایاتشان قطع شده و ناپیوسته است چون ھیچ 

اند که خود از آنھا روایت را شنیده باشند یا با آنھا  کدام از آنھا از کسانی روایت نکرده
دیدار کرده باشند. بنابراین، به ھیچ روایتی از این قبیل روایتھا که تنھا از طریق آنھا 

                                                           
 ).به بعد ۴۰البلدان، یعقوبی شیعه، (ص: -١
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اند، اما  شود مانند طبری و ابن سعد که از واقدی نقل کرده شد، توجه نمینقل شده با
تنھا از ھشام کلبی و ابن مخنف روایت کرده است. و » انساب االشراف«بالذری در 

اند. به این خاطر است قاضی ابوبکرابن  نقل نکردهھا  این ی مورخین جز از طریق بقیه
 اند: ن تیمیه، ذھبی و غیره گفتهالعربی، ابن حجر ھیتمی، شیخ اإلسالم اب

 بیشترین اخبار در این باره، دروغ و ساختگی بوده، و ھیچ کدام از آنھا صحیح«
اند:  . و علمای حدیث ھم تحت عنوان روایات موضوعه و ساخته شده، گفته١باشند نمی

بیشترین روایاتی که در مذمت و نکوھش معاویه، عمرو بن عاص، ولید و مروان بن 
گر و شیاد شیعه که دینشان  جعلی و دروغ ھستند که دروغگویان حیله اند، آمدهحکم 

نزد ایشان از مقدسات است، آن را ساخته و  نیز، بر اساس دروغ بنا گردیده و دروغ
 .٢اند پرداخته

. ٣به آن تصریح نموده است» الموضوعات«ھمانگونه که مالعلی قاری در کتاب خود 
 يالمنار المنیف ف«و  ٤»األخبار الموضوعة يالمرفوعة فاالسرار «و نیز به کتاب 
 ابن قیم و... نگاه کنید.» الصحیح والسقیم

نویسان، به قسمت دیگری  ھا. اما خود تاریخ این بود قسمتی از طعن و عیبجویی
که گویا او اند  ھای پر تزویری که به مروان نسبت داده ھمینطور به نامهاند  پاسخ رد داده

اند: این اکاذیب و  مان مھر زده است چون مھر پیش او بوده، مورخین گفتهنوشته و عث
 ھا برای واژگون کردن شخصیت صحابه بوده است: پردازی دروغ
اند، ھمانگونه که بر ضد علی و  ھا تنھا با تزویر علیه صحابه نوشته شده این نامه«

 .٥»نوشتندھای  طلحه و زبیر، چنین نامه
 کرده است:و ابن خلدون چنین ذکر 

                                                           
 ).۱۹۶، ص:۳منھاج السنة، (ج ).۶۸الصواعق المحرقة، (ص:  ).۱۰۰العواصم من القواصم، (ص -١

 ).۳۱۱االثنی عشریه، چاپ ھند، (ص:  التحفة )،۹۵المنتقی، (ص: 
 مراجعه شود.» الشیعة والسنة«به کتاب ما  -٢
 ).۱۰۶(ص -٣
 ، چاپ بیروت.۳۷۷ص -٤
 ).۱۷۵، ص: ۷البدایه والنھایة، (ج -٥
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ای مزورانه برگشتند، با این ادعا که آن  ی کمی منصرف شدند سپس با نوشته عده«
اند که به عامل مصر نوشته شده بود آنھا را به قتل برساند.  را از دست حامل نامه گرفته

خبری از آن نامه قسم یاد کرد، پس گفتند مروان را به ما تحویل بده و به  عثمان بر بی
 .١نداشته باش، فرمود: حکم به قتل مردم، بیش از این نیستاو کاری 

ھا با فراست و  ھا و نوشته تزویر این نامه سطالب و قبًال نیز از جانب علی بن ابی
ھوشیاری او اعالن گردیده بود ھمانگونه که ذکر آن در ابتدای این مقوله بیان کردیم 

 که فرمودند:
میدید که چه بر سر مردم مصر آمده، در ای اھل کوفه و ای اھل بصره! چطور فھ«

حالی که چندین مرحله راه رفتید سپس به طرف ما چرخیدید، به خدا سوگند این 
خواھید باشد ما  توطئه در مدینه طرح ریزی شده است. سران فتنه گفتند: ھرطور می

 .٢گیری نماید کناره نیازی به این مرد نداریم، باید
ی مفھوم و درایت، آیا معقول است چنین شخصی  ز جنبهی روایت، اما ا این از ناحیه

باشد اما ھیچ کدام از بزرگان صحابه، به ایشان  سکاتب سرورمان، عثمان بن عفان
معترض نباشند که در رأس آنھا علی بن ابی طالب پرچمدار رسول الله در روز خیبر، 

م حواری رسول ی مبشره و فاتح ایران، زبیر بن عوا سعدبن ابی وقاص یکی از عشره
کرد، و دیگر  ج ای که خود را در برابر تیرھای مشرکین سپر رسول الله و طلحه جالله

 اصحاب بزرگوار و واال مقام قرار دارند؟!
طوری که آنھا ادعا  - ٣برای چنین شخصی بآیا ممکن است حسن و حسین

اسیر بود  شفاعت کنند روزی که نزد او سنزد پدرشان امیر المؤمنین، علی  -کنند می
 اند: ھا این را روایت کرده تا آزادش کنند؟ چنانکه خود شیعه

مروان بن حکم اسیر شد. پس حسن و حسین نزد امیر المؤمنین برایش شفاعت «
 .٤»کردند، او نیز سفارش کرد و مروان آزاد شد

                                                           
 ).۲۱۵ام، (ص: ی ابن خلدون، فصل سی مقدمه -١
 ).۱۰۵، ص: ۵تاریخ طبری، (ج  -٢
 یعنی مروان بن حکم. [مصحح] -٣
 ).ای که صلوات بر پیامبر را اعالم نمود در خطبه ۱۲۳نھج البالغة، (ص:  -٤
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و این سه نفر، یعنی: علی و پسران او حسن و حسین که به گمان و ادعای آنھا، 
است پس خدا شفاعت پذیر است و » الله«ند و به اعتقاد سبئیه، علی ھمان شیعه ھست

کند که این قوم با زور و افترا و دروغ و بھتان او را به چنین اوصافی  کسی را رھا می
 کنند؟! توصیف می

و از این ھم بیشتر، آری از این ھم بیشتر. بزرگ این قوم مجلسی در کتاب خود 
 کند که گفت: جعفر او ھم از جعفر روایت میحدیثی را از موسی بن 

خواندند، به یکی از آن دو نفر،  حسن و حسین با اقتدا به مروان بن حکم نماز می«
گشت نمازش را اعاده  یعنی: موسی یا جعفر گفته شد: آیا پدرت وقتی به منزل برمی

  .١»افزود نمی سوگند به خدا به نمازشکرد؟ گفت: نه،  می
 .٢کند مثل ھمین را در تاریخ خود نقل می و ابن کثیر ھم،

کند که گفت:  ھمانگونه که امام بخاری در تاریخش از شرحبیل بن سعد، نقل می
 .٣»خواندند حسن و حسین را دیدم پست سر مروان، نماز جماعت می«

ماند که تمام این تھمتھا، باطل و  ی اینھا، برای کسی شکی باقی می آیا بعد از ھمه
است و به طور مطلق، ھیچ صحتی ندارند؟ و اگر چیزی از آنھا صحیح  ساختگی بوده

خود شیعه ذکر ھای  کتاب بود که در نمی بود برخورد علی و اھل بیتش با او آنگونه می
 شده است.

عالوه بر این مورخین خیلی از وقایع را باصراحت، بر عکس آن چیزی مطرح 
ف تاریخ ھم، شیعه آن را تکرار کرده که سبئیه ذکر کرده و در ادوار مختلاند  کرده

امام  -اند که علی بن حسین ملقب به زین العابدین است. از جمله: این که ذکر کرده
شش ھزار دینار و صد ھزار درھم را از مروان قرض گرفت، وقتی که  -چھارم این قوم

از مروان در بستر مرگ قرار گرفت به پسرش عبدالملک، سفارش نمود که قرضش را 
 .٤نگیرد لی بن حسین پسع

                                                           
 ).۱۳۹، ص:۱۰بحار األنوار، مجلسی، (ج -١
 ).۲۵۸، ص:۸(ج  -٢
 التاریخ الصغیر، امام بخاری. -٣
 ).۱۰۵ص:  ۹. و ج ۲۴۹، ص: ۸البدایة والنھایة، (ج -٤
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یعنی: رمله، با پسر ھمین مروان ازدواج کرده است. آنگونه که  سسپس دختر علی
 اند: خیلی از نسب شناسان این ازدواج را ذکر نموده

بود و اسمش عبدالله بن سفیان  -ھاشمی  -نزد ابی الھیاج  ÷رمله، دختر علی«
بن ابی الحارث بن عبدالمطلب بود، صاحب پسری شد درحالی که فرزندان سفیان بن 
ابی حارث، منقرض شده بودند و کسی از آنھا باقی نمانده بود، بعد از او با معاویة بن 

 .١»ازدواج کردمروان بن حکم، 
ی مروان، ولید بن عبدالملک ازدواج  المثنی با نوهھمچنین زینب، دختر حسن 

کرده بود، و این زینب از دو طرف دارای نسب نجیبی بود چون از جھت پدر حسنی و 
 از جھت مادر حسینی بود؛ زیرا مادرش فاطمه، دخت حسین بن علی بود.

 اند: شناسان ذکر نموده ای زیادی از نسب این ازدواج را عده
بود که خلیفه حسن بن علی نزد عبدالملک بن مروان  زینب، دختر حسن بن«

 .٢»بود
ھمچنین ولید بن عبدالملک با یکی دیگر از زنان ھاشمی علوی ـ از دو طرف نجیب 

ی دختری  ـ ازدواج کرد که نفیسه، دختر زید بن حسن بن علی بن ابی طالب و نوه
بن عبدالمطلب بود. و بود، و مادر نفیسه، لبابه، دختر عبدالله بن عباس  ج رسول خدا

 این پیوند زناشویی را نسب شناس شیعی مشھور، ذکر کرده است، چنانکه گذشت:
زید دختری داشت که مادرش نفیسه بود، عبدالملک با او ازدواج نمود و از او «

  .٣»صاحب فرزندی شد
شناسان آنھا را ذکر  عالوه بر این پیوندھای خویشاوندی دیگری ھم بوده، که نسب

 اند. کرده

                                                           
و. جمھرة  ).۴۵(ص:  )،مصعب زبیری، نسب قریش (تحت عنوان ذکر اوالد علی بن ابی طالب -١

 .۸۷ص: ).انساب العرب، ابن حزم، (تحت ذکر ولد مروان
جمھرة أنساب  ).۲۵(ص  )،قریش (تحت عنوان ذکر اوالد حسن المثنی مصعب زبیری، نسب -٢

 .۱۰۸ص:  ).العرب، ابن حزم، (تحت ذکر ولد مروان
(تحت عنوان اوالد زید  ۷۰طالب، جال الدین بن عنبة شیعی، ص: يانساب آل اب يعمدة الطالب ف -٣

 ).۳۴، ص:۵طبقات، ابن سعد، (ج ).بن حسن
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این بود گواھی تاریخ و حتی خود شیعیان، که دختران علی و فاطمه به عقد پسران 
اند، پس اگر مروان، آنگونه باشد که امروز شیعه توصیف  ھای مروان در آمده و نوه

کنند پس آن پیوندھا چیست؟ و  گویان علیه او دروغ پردازی می کند و آن دروغ می
 جواب چیست؟.

ساخته و ھای  اند که چیزی جز دروغ داده ی اول، جواب را  اھل انصاف در وھله
اند،  ی سبئیه ویھودزادگان و کسانی که راه و روش آنھا را در پیش گرفته پرداخته

نبوده. در غیر این صورت آیا معقول است فرزندان علی دختران خود را به عقد پسران و 
 گویند! آنھا میھای مروان در آورند؟ اگر مروان آن شخصی است که  نوه

، مبنی بر این که اموال زیادی از بیت ساما اتھام سبئیه و جانشینان او به عثمان
ی خود اختصاص داده است، در این باره نیز ھیچ سند محکم  المال را به اھل و خانواده

آن روز پاسخ رّد را بر سبئیه ایراد نمود، آن طور که  سو ثابتی ندارند، چون عثمان
 نقل کردیم که فرمود: پیش از این،

دھم و اموال مسلمانان  ی بخشش به آنھا، من از اموال خویش به آنھا می اما در باره«
 جدانم. من در زمان رسول خدا نمی را نه برای خود و نه برای ھیچ یک از مردم، حالل

چه ام و آن بخشیدم. آیا در زمانی که عمرم را به پایان برده چیزھای گرانبھا و مرغوبی می
 .١؟دھم گذارم، از بیت المال به آنھا می دارم برای اھلم به ودیعه می

 مخالفان نیز اقرار نمودند ھنگامی که به آنھا فرمود:
ی عرب، گوسفند و شتر و اموال  من وقتی که والیت امر را به دست گرفتم از ھمه«

بیشتری داشتم، اما امروز جز دو شتر، آنھم برای سفر حج، چیز دیگری دارم؟ مگر این 
 .٢بله درست استچنین نیست؟ گفتند: 

ی سبئیه  بعد از این، ھر روایتی نقل شده باشد چیزی جز روایت ساخته و پرداخته
اند تا خشم و انزجار و کینه  ت کردهنیست که به تکرار دروغ و اصرار ورزیدن برآن عاد

بوجود  ج را بر ضد یاران مھربان و داماد و رفیقان و شاگردان و محبوبان رسول الله
 اند. ھا را از یکدیگر به ارث برده آورند و این کینه

                                                           
 ).۱۰۳، ص۵تاریخ طبری، (ج -١
 .۱۶۹مثل آن در البدایة والنھایة حافظ ابن کثیر نیز نقل شده است، ص:  -٢
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اند که  الزم به یادآوری است که روایت کنندگان این مطالب نیز، ھمان افرادی بوده
اند و متأخرین روافض نیز آن  دروغ و اکاذیب نقل کرده ج للهدر وصف اصحاب رسول ا

کنند، اصًال آنھا را از واقدی رافضی  ھا و روایات تزویری را بیش از پیش، بزرگ می دروغ
کنند نه از یک نفر موثق و مورد  و لوط بن یحیی ابی مخنف شیعه ابداع و اختراع می

تدا مطرح شد، بنا بر این، روایات اعتماد و راوی اھل حدیث، که این موضوع در اب
 گیرند و اعتباری ندارند. دروغین و ساختگی آنھا مورد توجه قرار نمی

عثمان نه در ابتدا و نه در پایان مرتکب یک منکر و یک کار ناپسند نشد، و صحابه 
ای باطل  ھم اھل منکر و کار ناپسند نبودند و ھر خبر و روایتی که در این باره شنیده

 ھیچ گونه اھمیتی ندارد.است و 
نیز در حدیثی که امام بخاری از حسن بن علی روایت کرده  سطالب علی بن ابی

 فرماید: است می
امیر المؤمنین عثمان دوازده سال بر سر کار بود اما ھیچ کس ناراضی نبود تا این «

 .١»فریب خوردندی او  که فاسقین آمدند، سوگند به خدا اھل مدینه در مسأله
اند که ھیچ امری  محمد بن مسلمه و اسامه بن زید و عبدالله بن عمر شھادت دادهو 

ای که عبدالله بن سبأ با تدبیر خالد بن ملجم و سودان بن  در کار نبوده جز توطئه
و گروھی را در اطراف خود جمع کرده  .٢»راه انداختند حمران و کنانه بن بشر و غیره،
اما به آن نرسیده بودند، و حسودی حسودانی که مرض بودند که خواستار امارت بودند 

کردند و به علت کمی ایمان و سستی یقین و برگزیدن دنیا بر آخرت،  خود را آشکار می
  .٣بودند مرتکب آن ھمه کینه ورزی شده

ی ذکر است که سودان بن حمران و خالد بن ملجم از کسانی بودند که  شایسته
د به آنھا نگاه کرد و سپس از آنھا روی برگرداند و به عمربن خطاب در دوران امارت خو

ای وجود دارد که این  آنھا توجه نکرد تا این که از ایشان پرسیدند: میان شما چه مسأله
                                                           

وفات  س(تحت عنوان کسانی که در زمان خالفت عثمان ).۳۲التاریخ الصغیر، امام بخاری، (ص: -١
 ).اند نموده

ص:  ).تاریخ ابن خلدون (تحت عنوان آغاز شورش علیه عثمان ).۹۹، ص: ۵تاریخ طبری، (ج -٢
۱۳۸. 

 ).۸۶، ص: ۴العواصم من القواصم، ابن العربی، (ج  -٣
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اید؟ فرمود: نسبت به آنان تردید دارم، ھیچ قومی از عرب  طور از آنھا روی گردان شده
  .١بوده باشدبر من گذر نکرده که برایم ناخوشایندتر از آنھا 

است، بلکه  اما زدن ابن مسعود و عمار و تبعید ابوذر به ربذه، ھیچ کدام ثابت نشده
ھمه باطل و دروغ است جز اختالفی که با ابن مسعود داشته است بر سر وادار کردن 

کرد و مردم به طور عموم و در رأس  مردم به یک مصحف؛ زیرا ابن مسعود مخالفت می
النورین موافق بودند و ھمان مصحف ھم تا  با نظر عثمان ذی ج لهآنھا اصحاب رسول ال

کنون در بین مردم متداول است. از ھیچ کس روایت قابل اعتمادی نقل نشده است 
آنقدر ابن مسعود را زده است تا منجر به فوت او شده، و حتی سبئیه در  سکه عثمان

 اند. ا ذکر نکردهچنین چیزی ر سھایشان علیه عثمان بیان انتقادات و تھمت
اند، این  ی عّمار، تمام آنچه ذکر شده است و آنگونه که مورخین ذکر نموده اما قضیه

است که با عثمان بن عتبه بن ابی لھب، درگیر شد، پس عثمان با زدن، او را ادب کرد 
و اختالفی مطرح نبوده چون امیرالمؤمنین برای تحقیق   و دیگر در بین آنھا ھیچ مسأله

، ی خود فرستاد ی احوال مسلمانان و کشف امور آنھا، عمار را به حیث نماینده رهدر با
 .٢ھمانطور که بحث آن قبًال گذشت

وری از وجود او در مصر برآمدند و دور او جمع شدند و  سبئیان در پی بھره ،آری
حمیت و غیرتش را به جوش آوردند تا او را به خود متمایل کنند، وقتی که به مدینه 

ھا مورد نکوھش  او را به خاطر گرایش نشان دادن به سبئی سمنوره بازگشت، عثمان
 قرار داد و فرمود:

ای ابا یقظان! ابن ابی لھب را متھم کردی آنگونه که کردی. و بر من خشم «
ام، خدایا مردم ھر ستمی در  ای چون حق ھر کدام از شما را به خودش سپرده گرفته

ی حدود تو، به تو تقرب  ی اقامه یدم، پروردگارا! من به وسیلهاند بخش حق من روا داشته
  .٣»برایم مھم نیست شود جویم، دیگرھرچه می می
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ی ابوذر، ما برای بیان حقیقت، عبارتی از تاریخ ابن خلدون را یادآور  اما مسأله
شویم، آنجا که نقد و ایرادھای سبئیه را بر ضد عثمان مطرح کردند تا حکومت  می

 کند: ان را واژگون نمایند، او حقیقت این طعن و تھمت را این گونه بیان میمسلمان
گرفتند، اخراج ابوذر از مدینه و شام به ربذه  ی ایرادھایی که از عثمان می از جمله

ی او در این کار شدت ورع و سختگیری ابوذر و وادارکردن  بود در حالی که انگیزه
ی از دنیا و این که نباید کسی بیش از قوت و گیر مردم به امور سخت و زھد و کناره

اندوختن  ظواھر روایات در ذمِّ  سخوراک یک روز را نزد خود نگه دارد. استدالل ابوذر
کرد و از  تشویق می سرفت و او را علیه معاویه طال و نقره بود. ابن سبأ نیز، پیش او می

کرد. و چنین وانمود  میگفت مال از آِن خداست انتقاد  که می معاویه به خاطر این
کرد که این به خاطر جذب مال به سوی خود و صرف آن بر مسلمانان است و تا  می

جایی او را بر انگیخت که ابوذر، معاویه را به خاطر این کلمه مورد عتاب و سرزنش قرار 
داد و معاویه پذیرفت و گفت از این به بعد خواھم گفت: مال مسلمانان. ابن سبأ نزد 

داء و عباده بن صامت ھم رفت برای ھمان منظور، اما آنھا او را از خود راندند و ابودر
ابودرداء او را نزد امیر معاویه برد و گفت: این است کسی که ابوذر را علیه تو 

شوراند. وقتی که دست از آن کارھا نکشید، معاویه نزد عثمان از او شکایت کرد،  می
را مردم شام از دست تو شاکی ھستند؟. پس به پس عثمان او را خواست و فرمود: چ

امیرالمؤمنین عثمان خبر داد، سپس گفت: ای ابا ذر! ممکن نیست مردم را به ترک 
دنیا وادار کرد، بلکه بر من واجب است با حکم خدا در بین مردم قضاوت کنم و مردم 

روتمندان راضی روی در دخل و خرج تشویق نمایم. ابوذر گفت: از ث را به اقتصاد و میانه
شان نیکی نکنند و  و برادران ھا شویم تا بخشش را گسترش ندھند، و با ھمسایه نمی

پیوند خویشاوندی را وصل نکنند، سپس کعب االحبار گفت: ھرکه فرض را اداء کند 
تمام آنچه را که براو واجب بوده است، انجام داده است، سپس ابوذر او را زد تا 

چه؟! عثمان از کعب ھا  ھودی زاده! تو چه و این حرفزخمیش کرد و گفت: ای ی
االحبار درخواست عفو و بخشش کرد پس کعب حقش را بخشید. سپس ابوذر از 
امیرالمؤمنین عثمان درخواست نمود اجازه دھد که از مدینه خارج گردد و گفت: 

نجا بلند در مدینه ساخته شدند آھای  مرا امر فرمود که ھرگاه ساختمان ج رسول خدا
را ترک کنم، بنابراین، به اواجازه داد به ربذه برود. در آنجا پس از اقامت گزیدن، 
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ای شتررا برایش جداکرد و دو کنیز ھم به او داد و  مسجدی ساخت و عثمان گله
کرد، بنابراین آن گروه  مستمری ماھانه برایش تعیین نمود، او به مدینه رفت وآمد می

 .١به حساب آوردند سی انتقام از عثمانای برا خروج ابوذر را وسیله
 گردد از جمله: و به این جریان چیزھایی ثابت می

ھای  به خاطر شدت ورع و پرھیزگاری و زھد و سادگی، دروغ ساّول: اینکه ابوذر
 آورد. ابن سبأ، او را مجذوب کرد و ابن سبأ بود که ایشان را به شور و ھیجان می

کرد که ھیچ  می مردم را به آراء و نظراتی دعوتگفت و  چیزھایی می سدوم: ابوذر
ای چنین روشی را در پیش نگرفته بود، و ھیچ کدام از ُحّکام مسلمانان و حتی  صحابه

 کرد. علی در امارت خود چنین روشی را اعمال نمی
 سّوم: رفتار عثمان با او رفتاری ھمراه با رفاقت و مھربانی بود.

 ضربه زدن به کعب االحبار و مجروح نمودن او. گیری ابوذر و چھارم: شدت و سخت
پنجم: شفاعت عثمان برای ابوذر وخواھش ایشان از کعب االحبار برای عدم قصاص 

 او و تقاضای عفو و گذشت.
گرفتن ابوذر از عثمان برای خارج شدن از مدینه جھت پیروی از  ششم: اجازه

 .ج ی رسول خدا فرموده
و رضایت ابوذر بدون طرد و تبعید شدن از طرف ھفتم: سکونت در ربذه با خواست 

 عثمان.
صحرا و مکانی غیر مسکونی نبود آن طور که دشمنان به تصویر  ھشتم: ربذه،

 کشند، بلکه محلی آباد بود که حتی مسجد ھم در آنجا ساخته شده بود. می
ای از شتر برای او و اعطای دو کنیزک برای خدمت به او  نھم: جدا کردن گله

 ی ابوذر. ی ارزاق و ھزینه غذا و تھیه وپختن
 دھم: ابوذر تبعید نشد چون به مدینه رفت و آمد داشت. 

ةٞ َ�ِملَةٞ ﴿  .﴾تِۡلَك َعَ�َ
  ).د از آنھا غفلت شودیه نباکاست ( یاملک موردن ده یا
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ی چندانی نداشت چون فقط سه میل  شایان یادآوری است که ربذه از مدینه فاصله
داشتند، یاقوت حموی در تاریخ خود گفته است: ابوذر در بھترین منزل در از ھم فاصله 

  .١کرد راه مدینه زندگی می
ه ربذه را عثمان ی تبعید ابوذر ب اما مسأله«بر این اساس ابن العربی گفته است: 

 .٢انجام نداده است
 کند که فرمود: می و ذھبی از حسن بصری نقل

 .أن يكون أخرجه عثامن] ![معاذ اهللا
  .٣»که عثمان او را اخراج کرده باشد پناه برخدا از این«

 سوگند به خدا عثمان،«که گفت: اند  و مثل ھمین کالم را از ھمسر ابوذر نقل کرده
  .٤»ابوذر را به ربذه نراند

ی عدم قصاص عبید الله بن عمر بر قتل ھرمزان، عجیب است که شیعه  و اما مسأله
زنند، چگونه چنین  والیت و پشتیبانی از علی را دارند، اما چنین حرفی می ادعای

پردازند که  گویند در حالی که به نکوھش و ناسزاگویی تمام کسانی می سخنی را می
 خواھان قصاص قاتالن عثمان بودند؟!

ی ترور و قتل  ثانیًا: به طور قطع ثابت است که ھرمزان یکی از کسانی بود که توطئه
فردای  سرا طرح ریزی کردند، و این را عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق سوق اعظمفار

 کند: روز ضربه زدن به عمر، ذکر می
دیروز، عصر ابولؤلؤ را دیدم ھمراه با جفینه و ھرمزان درگوشی با ھم صحبت «

کردند، وقتی به آنھا رسیدم برآشفتند و خنجری از دستشان افتاد که دارای دو سر  می
اش در وسط بود. پس بنگرید با چه چیزی او را شھید کردند.  بضه و دست گیرهبود و ق

وقتی که اھل مسجد برآشفتند وبه ھم ریخته شدند، مردی از بنی تمیم او را دنبال 
کرد به بیرون فرارکرده پس بیرون رفت و برگشت، در آن حال با ابولؤلؤ  کرد و فکر می
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او را گرفت و به قتل رساند و خنجرش را  برخورد کرد طوری که به ھم چسبیدند، و
  .١بود که عبدالرحمن توصیف کرده بودآورد که ھمان خنجری 

سّوم: قمازبان پسر ھرمزان، قتل پدرش را به او بخشید و عفوش نمود، و این ھم 
 عبارت صریح ھمانگونه که ابو منصور روایت کرده است:

کرد و گفت: فیروز نزد پدرم  میی قتل پدرش صحبت  از قمازبان شنیدم، در باره«
عبور کرد و خنجری ھمراه داشت که دارای دو سر بود، از او گرفت و گفت با این 

کنی؟ گفت: کارش دارم پس مردی او را دید. وقتی که  خنجر در این شھر چکار می
ام که به فیروز  عمر مورد اصابت قرار گرفت، گفت: من این را در دست ھرمزان دیده

یدالله با او رو به رو شد و او را کشت. وقتی که عثمان والیت امر را به دست داد پس عب
گرفت او را در اختیار من گذاشت و گفت: پسرم، این قاتل پدرت است و تو از ھمه 
نسبت به او سزاوارتر ھستی، و کسی در زمین وجود ندارد مگر این که با من است (تو 

ی او  دیدی متوجه تو نیست) اما مردم در بارهدر قصاص او آزادی کامل داری و ھیچ تھ
خواھند، به او عرض کردم: کشتنش با من است؟ گفتند: آری، و  ح) مییاز من (توض

کنید؟ گفتند: خیر، و او را ناسزا  عبیدالله را ناسزا گفتند، گفتم: آیا شما از او دفاع می
ھای  پس مرا بر شانهگفتند، پس من ھم برای رضای خدا و به خاطر آنھا آزادش کردم، 

 .٢»دست مردم به منزل رسیدمخود حمل نمودند، به خدا سوگند بر سر و 
ی او را از مال خود پرداخت کرد و فرمود: من ولی او ھستم و  چھارم: عثمان دیه

 .٣کنم ی او را از مال خود، پرداخت می دیه
 نده است؟جویان باقی ما آیا بعد از این ھم جایی برای نقد و عیبی برای عیب

ی اذان دوم جمعه، از جمله اعتراضات سبئیه نبود، و این انتقاد را  اما قضیه
گوییم: آیا آن اذان در زمان علی ھم بوده است؟ ثابت  پیروانشان افزودند، ودر پاسخ می

است که آن اذان در مدت خالفت علی ھم بوده، پس چرا علی بر آن منَکر، سکوت 
 ؟کرده اگر منکر بوده است

 این باره، ذھبی گفته است: در
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در روز جمعه، علی از جمله کسانی بود که در تمام  ی افزودن اذان دوم اما درباره«
مدت خالفتش موافق آن بود، در حالی که باطل کردنش برای او از عزل معاویه و 
جنگیدن با او آسانتر بود. اگر گفته شود: مردم موافق برداشتن اذان دوم از جانب علی 

گوییم: این دلیل است بر موافقت مردم با عثمان بر مستحب بودن  ند، ما ھم مینبود
اذان دوم، حتی موافقت کسانی چون عمار و سھل بن حنیف و سابقین صحابه. و اگر 

 .١»مسائل اجتھادی است ھم مخالفت وجود داشته باشد، این از باب
امیر المؤمنین ذی این بود آنچه سبئیه گفتند و با آن بر ضد عثمان بن عفان، 

به طعن و عیبجویی پرداختند و با دسیسه و حیله و خیانت و طغیان او را  سالنورین
حسن و حسین، طلحه و  ج ی رسول الله شھید کردند بعد از آنکه علی و دو دختر زاده

زبیر، زید بن ثابت، عبدالله بن عمر، ابوھریره، عبدالله بن زبیر و جمع زیادی در صدد 
و و جنگیدن برای حفظ او بر آمدند، تاجایی که زید بن ثابت انصاری آمد و دفاع از ا

گویند:اگر بخواھی، دو باره انصار و یاور  ھا پشت در منزل ھستند و می گفت: آن انصاری
 .٢دست بردارید خدا باشیم، عثمان به او فرمود: نیازی به دفاع ندارم، از آن

 گوید: کرده و میو ابن حدید شیعی معتزلی ھم، آن را ذکر 
حسن بن علی، عبدالله بن زبیر، محمد بن طلحه، مروان، سعید بن عاص و «

جماعتی که انصار ھمراه آنان بودند، مانع حمله کنندگان شدند اما عثمان آنھا را از 
 .٣»پس دفاع نکردند دفاع کردن، باز داشت،

ثمان باز داشته بود و ھمچنین علی، قبًال اھل مصر و دیگران را چندین بار از قتل ع
و مورخ شیعی، مسعودی ھم  ٤و آنھا را با دست و زبان و توسط فرزندانش دور ساخت

به ذکر برخی تفاصیل در این زمینه پرداخته است که ما قبًال از آن یاد کردیم، و در 
کنیم چون برای ھر کس که تذّکر پذیر باشد مفید است،  پایان، عبارت او را تکرار می

 ستد، عبرتی است.یه خود به گواھی اکطلبی  برای ھر صاحبدل و حقن یقطعا ا

                                                           
 ).۳۹۹المنتقی، (ص: -١
 ).۷۳ص: ،۵أنساب األشراف، بالذری (ج: -٢
 ).۱۹۷، ص: ۱ابن أبی الحدید (ج:  )،سی عثمان شرح نھج البالغة (موضوع محاصره -٣
 ).۴۴۹، ص: ۳(ج: )،...نی القوم الذین بایعواھمان منبع (تحت عنوان: بایع -٤
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خواھند عثمان را به شھادت برسانند حسن و حسین و  وقتی علی فھمید که می«
غالمانش را با اسلحه برای یاری او فرستاد، و به آنھا دستور داد که از ایشان دفاع 

رش محّمد را فرستاد، و بیشتر کنند، و زبیر نیز فرزندش عبدالله را فرستاد و طلحه پس
با پیروی از آنھا، پسران خود را فرستادند، پس مانع از وارد شدنشان به خانه  شصحابه

شدند و کسانی که ذکر کردیم به تیراندازی پرداختند، و ھمه با ھم درگیر شدند و 
حسن و محمد بن طلحه زخمی شدند، صورت قنبر مجروح گردید، آن قوم از تعصب و 

بنی ھاشم و بنی امیه ترسیدند، پس قوم را در جنگ بر دروازه رھا کردند، و  حمّیت
ی کسانی  ی بعضی از انصار رفتند، و بعدا به خانه ریختند، و از جمله عّده ای به خانه

بکر و دو مرد دیگر بودند، ھمسر عثمان نزد او بود و  که به آنھا رسیدند، محمد بن ابی
بودند، محمد بن ابوبکر ریش او راگرفت، پس ایشان  اھل او و غالمانش مشغول جنگ

دید خیلی از این کاَرت ناراحت  فرمودند: ای محمد! به خدا قسم اگرپدرت تو را می
شد، پس دست کشید و از خانه بیرون رفت و دو مرد وارد خانه شدند و او را به  می

نمودند.  ت میشھادت رساندند، درحالی که قرآن پیش روی ایشان بود و آن را قرائ
ھمسرش باالی بام رفت و فریاد زد و گفت: امیر المؤمنین به شھادت رسید، حسن و 
حسین و ھمراھانشان از بنی امیه وارد خانه شدند و دیدند جان به جان آفرین تسلیم 

ای از مھاجرین  کرده است پس به گریه افتادند. خبر به علی، طلحه، زبیر، سعید و عده
، ھمه إنا ِلّله وإنا إلیه راجعون گفتند، و علی با غم و اندوه وارد خانه و انصار ابالغ شد

شد و به پسرانش گفت: چگونه امیرالمؤمنین کشته شد در حالی که بر دِر خانه بودید؟! 
ی حسین زد و محمد بن ابوبکر را ناسزا گفت  ای به سینه سیلی به صورت حسن و ضربه

 .١»عبدالله بن زبیر را لعن نمودو 
 آیا (شیعه) دیگر دست بردار ھستند؟!ھا  این با وجود تمام

ـــــد  ـــــاً ألق ـــــت حيّ ـــــو نادي ـــــمعت ل  س
 

 ولكــــــــن ال حيــــــــاة ملــــــــن تنــــــــادی 
 

کردم حتما صدای خود را به گوش او  ای را صدا می یعنی: اگر (شخص) زنده
 رساندم، لیکن آنکه بر او ندا کردم زنده نیست (قلبش مرده است). می

                                                           
 ).۳۴۵-۳۴۴، ص: ۲مروج الذھب، مسعودی شیعه (ج:  -١
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بریم که امام بخاری در صحیح خود روایت کرده  به پایان میاین فصل را با حدیثی 
 است:
 روایت است که: ساز انس بن مالک«

» 
ُ
حداً وأبو ب�ر وعمر وعثمان، فرجف بهم أن انليب ص� اهللا عليه وسلم صعد أ

 .»د، فإنما عليك نيب وصديق وشهيدانجله، فقال: اثبت أحُ فرض�ه برِ 
به ھمراه ابوبکر و عمر و عثمان از کوه احد باال رفتند، کوه لرزید،  ج رسول خدا 

آرام باش تنھا یک نبی و یک صّدیق و  با پا بر زمین کوبیده و فرمودند: ج رسول خدا
  .(صحیح بخاری)» دو شھید بر روی تو قرار دارند

 اند: و حدیث دیگری که بخاری و مسلم روایت کرده
 است که فرمود: روایت ساز ابوموسی اشعری«

كنت مع انليب ص� اهللا عليه وسلم يف حائط من حيطان املدينة، فجاء رجل «
ه باجلنة، ففتحت هل فإذا أبو��ر فاستفتح. فقال انليب ص� اهللا عليه وسلم: افتح هل و�رّش 

فبرشته بما قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فحمد اهللا، ثم جاء رجل فاستفتح فقال 
اهللا عليه وسلم: افتح هل و�رشه باجلنة، ففتحت هل فإذا عمر فأخربته بما قال  انليب ص�

انليب ص� اهللا عليه وسلم، فحمد اهللا، ثم استفتح رجل فقال يل: افتح هل و�رشه باجلنة ىلع 
بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخربته بما قال انليب ص� اهللا عليه وسلم، فحمد اهللا، ثم قال: 

 .»اهللا املستعان
ی ورود  در یکی از باغھای مدینه بودیم یکی در را زد و اجازه ج ھمراه رسول خدا

خواست فرمود: در را باز کن و او را به بھشت مژده بده، در را باز کردم ناگاه دیدم که 
فرمودند، مژده دادم و او ھم حمد و  ج ابوبکر است، پس او را به آنچه رسول خدا

فرمودند: در را  ج پس کس دیگری در زد، و رسول خداسپاس خدا را به جای آورد. س
باز کن و او را به بھشت مژده بده، در را باز کردم، ناگاه دیدم که عمر است، پس او را به 

فرمودند، مژده دادم و او ھم خدا را حمد و سپاس گفت. سپس  ج آنچه رسول خدا
را به بھشت مژده بده بر فرمودند: در را باز کن و او  ج کس دیگری در زد و رسول خدا

شود، در را باز کردم ناگاه دیدم که عثمان است، پس او را به  مصیبتی که به او وارد می
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فرمودند، مژده دادم و او ھم سپاس خدا به جای آورد، سپس گفت:  ج آنچه رسول خدا
 اللُه الُمسَتعان. یعنی: کمک تنھا از خدا است. (متفق علیه) 

کنم که  اند ذکر می و ابن ماجه از مّره بن کعب روایت کرده و در آخر، آنچه ترمذی
 گفت:
ای یاد کرد و آن را نزدیک پنداشت، مردی  شنیدم که از فتنه ج از رسول خدا«

عبور کرد که با لباس قسمتی از صورتش را پوشانیده بود، فرمودند: او در چنین روزی 
عثمان بن عفان است، و با بر ھدایت است، از جا برخاستم و نزدیک شدم دیدم که 

 رسول خدا رو به رو شدم و عرض کردم: این؟ فرمود: بلی.
و این است شأن و منزلت او، و  ج از زبان رسول الله ساین است عثمان بن عفان

ای  این بود کاری که سبئیه و پیروانشان کردند، و این بود تھمت و ایرادھای ریاکارانه
و نشر سّم فتنه در میان  ١راشد اسالمی کردندکه برای واژگون کردن این حکومت 

مسلمانان و متزلزل کردن آنھا نسبت به عقاید صحیح اسالمی و بازگشت آنھا به عقب 
ی مسلمانان که برای ایجاد تفرقه بین یک  به خاطر شھید کردن امیر المؤمنین، خلیفه

ودند، سپس گام یک جماعت و امت مورد مرحمت خدا این اتھامات را ابداع و اختراع نم
بعدی را نھادند که آن ھم درگیر نمودن مسلمانان با یکدیگر و شعله ور کردن و بر 
افروختن آتش جنگ و ایجاد فتنه و دشمنی، و دور شدن از عقاید صحیح اسالمی و 

ای یھود و تفکر غیر اسالمی بود، و عمًال ھم موفقیت را در  وارد کردن عقاید دسیسه
دند، که ایجاد فتنه و بلوا و آشفتگی در بین مسلمانان بود تا آنھا ی دّوم کسب کر مرحله

را از جھاد در راه خدا غافل کنند، و به جای جھاد در راه خدا به جان یکدیگر بیفتند و 
ھا و احزاب منحصر گردد بعد از آنکه محور آن بر  جھاد به کشتار مسلمانان وگروه

 . مرزھای کفر وسر زمین شرک در چرخش بود

                                                           
انتساب به سنت دارند از تبلیغات مکرر  یه ادعاک یسانکاز  یاریجای بسی تأسف است بس -١

خرافات و حق و باطل را از ھمدیگر جدا نکرده و افسار قلم را در نقل این اند  سبئیه تأثیر پذیرفته
و بدون اند  سبئیه بیندیشند، رھا کردهھای  و خزعبالت بدون این که به افترا و دروغ پردازی

نویسند،  می نوشتندھرچه  گویند و نیز میھا  آنھا گفتند اینھرچه  تشخیص بین درست و نادرست
 اما چقدر از حق و صواب دورند با آنکه ادعای رھبریت دینی دارند!.
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ھای اسالمی، در زمان  ی سرزمین ای از کشور گشایی وتوسعه در فصل بعدی خالصه
ھای صدیق و فاروق بود بیان خواھیم کرد  ی توسعه و کشور گشایی عثمان را که ادامه

ای  و چگونه به ھمین حد محدود شد ودر دوران علی نیز در این حد ماند و ھیچ توسعه
 فرمود: با تأسف می کرد و نکرد تا جایی که علی شکوه می

کنم که ھمانا تقوا و پرھیز کاری  ای بندگان خدا شما را به تقوای الھی توصیه می«
نمایند و بھترین سرانجام را  بھترین چیزی است که بندگان یکدیگر را به آن توصیه می

 .١»ی جنگ گشوده شده نزد خدا دارد، حال آنکه بین شما و اھل قبله، دروازه
جای رویارویی با دشمنان خدا و رسولش و دشمنان این امت، جنگ مسلمانان به 

شان را در جنگ بین خودشان شکستند، و چیزی  داخلی را آغاز نمودند و شمشیرھای
خواست روی داد، و حاصل آن، چیزی بود که ما در  که یھود، این دشمن کینه توز می

 پی بیان و یادآوری آن ھستیم.

                                                           
 ).۳۶۷بیروت، (ص:  اپنھج البالغه، چ -١





 
 

 : فصل چهارم
دگرگونی تشیع اول و شیعیان نخست و نقش و تأثیر سبئیه بعد از 

 سو دوران خالفت علی سشهادت عثمان

ھدف اند، بلکه  قصد ما از نوشتن این کتاب ذکر حوادثی نیست که در تاریخ رخ داده
ھایی است که آنھا  ھا و زشتی ما، ذکر تاریخ سبئیه و برشمردن جنایات و رسوایی

ای را  اند، اما برای بیان تاریخ این گروه یاغی که در اسالم عقاید ویژه مرتکب شده
ای مخصوصی را تشکیل دادند ناگزیر به ذکر برخی حوادث و  تأسیس کردند و فرقه

ھا و  اند و اگر دسیسه در آنھا نقش بزرگی ایفا کردهاتفاقات تاریخی ھستیم که سبئیه 
افتاد، و این که با توفیقات الھی و  ھای آنھا نبود حتی آن حوادث ھم اتفاق نمی توطئه

تقدیر و آسان کاری او پیرامون آن حوادث، کتاب ما مستقل و منزه و پاک از خرافات و 
گرایی باشد،  روغ پردازی و باطلپردازی و به دور از د خالی از داستانسرایی و افسانه

 ج ھایی که بیشتر دشمنان اسالم و دشمنان امت محمد دروغ پردازی و باطل سرایی
برند، و این کار  برای بدگویی و زشت نشان دادن گذشتگان و بزرگان این امت به کار می

 (توفیق تألیف چنین کتابی) برای خدا سخت نیست.
شوند، و از دیگر  که به موضوع ما مربوط میبحث ما فقط منحصر به حوادثی است 

خواھیم  کنیم چون پیوند مستقیمی با موضوع ما ندارند و ما می وقایع اجتناب می
 گوییم: مختصر و کوتاه بنویسیم نه با طول و تفصیل، پس می

به شھادت رسید پنج روز شھر مدینه  سوقتی که امام مظلوم، عثمان بن عفان
غافقی بن «ا امیر و فرمانروایش یکی از قاتالن عثمان بود به نام بدون امیر باقی ماند، ی

ی این که چه کسی بعد از  ، و سبئیه و دیگر قاتالن در اطرافش بودند که در باره»حرب
ھای نفسانی متفاوتی بودند، جز  خلیفه و امیر المؤمنین باشد دارای خواھش سعثمان 

و تنھا پشت ایشان خود را پنھان دادند  ندا سر می سسبئیه که فقط به نام علی
کردند، در حالی که او از آنھا مبّرا و بیزار بود، قبًال نیز، گذشت که عبدالله بن سبأ  می
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ھا قرار داشت، با اھل مصر بود، بنابراین،  ھا و دسیسه ی این نقشه مّکار که در پشت ھمه
ای  داشتند، دستهھا، در رأی و نظراتشان اختالف  آن طغیان گران اوباش و فرومایه

خواستند، اما ھر سه نفر از کاندید شدن ابا  ای زبیر و گروھی علی را می طلحه، دسته
دانستند که آن گروه چقدر پلید و طغیانگرھستند، و  پذیرفتند، چون می داشتند و نمی

برای انھدام کیان و حضور اسالم، و نابودی دولت اسالمی که از ھر طرف   در توطئه
خواھند دولتی که جز در  مورد ھجوم قرار گرفته بود، با یکدیگر متحد ھستند و می

ی آن را از لحاظ  توان نمونه ای که به ندرت می عصر طالیی عثمان؛ عصر و دوره
ا نابود سازند. سپس سبئیه از این سه فتوحات و غزوات فراوان در تاریخ اسالم یافت، ر

نفر مأیوس و نا امید گشتند و نزد سعد بن ابی وقاص؛ فاتح ایران رفتند، و از آنجا به نزد 
پسر خلیفه فاروق اعظم، عبدالرحمن بن عمر. اما جواب ھیچ کدام غیر از جواب سه 

ه بود. این ی بھشت به آنھا داد مژده ج نبود که رسول خدا» ی مبشره عشره«نفر از 
ی این مسأله نگاشته است و  تاریخ نگار؛ طبری، دربارهترین  شما و این ھم، آنچه قدیمی

 ھر کدام از ابن کثیر، ابن اثیر و ابن خلدون و غیره با او موافق ھستند:
محمد بن عبدالله، طلحه بن اعلم، ابوحارثه و ابوعثمان، گفتند: مردم بعد از قتل «

میر باقی ماندند و امیرشان، غافقی بن حرب بود. در تالش و پنج روز بدون ا سعثمان
التماس از کسی بودند که به سرپرستی امور و خالفت، قیام کند، اما کسی را پیدا 

مدینه ھای  کردند، مصریان یک بار نزد علی رفتند اما او خود را در میان دیوار و باغ نمی
را از خود راند و ھر بار از آنھا و از  پنھان کرد، اما وقتی او را مالقات کردند، آنھا

نمود، و کوفیان در طلب زبیر  درخواست و پیشنھادشان اظھار برائت و بیزاری می
گرفتند و کسی را  رفت سراغش را می کردند و ھر جا که او می بودند، اما او را پیدا نمی

ریان طلحه را کرد. بص فرستادند اما او از پیشنھاد آنھا اظھار بیزاری می نزد او می
کرد و پی درپی از  دید، از خود دورشان می خواستند و ھر گاه که آنان را می می

نمود. در حالی که آنھا ھمه برکشتن عثمان، متفق  درخواست و سخنانشان تبرا می
بودند، اما در انتخاب کسی که موافق ھواھای نفسانی آنھا باشد، اختالف داشتند. وقتی 

مایل نشان دھد یا جواب بدھد، شر و بدی آنھا را بر اولین کسی کسی را نیافتند که ت
 ی آنھا را اجابت کند وگفتند: ھیچ کدام از آن سه نفر را انتخاب متفق کرد که خواسته
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وقاص، فرستادند و گفتند: تو از اھل شوری  ابی کنیم، بنابراین، دنبال سعد بن نمی
، پس بیا تا با تو بیعت کنیم، او ھم به کنیم ھستی و ما به اتفاق رأی تو را انتخاب می

ایم و در ھیچ حال نیازی به آن  آنھا جواب داد که من و ابن عمر، از شوری خارج شده
 ندارم و این ضرب المثل آورد و گفت:

ــــــــــة ــــــــــات بطيب ــــــــــن خبيث  ال ختلط
 

 واخلــــع لباســــک منهــــا وانــــج عريانــــا 
 

از آن درآور تا عریان نجات یعنی: پاک را با پلید و ناپاکان آمیخته مکن، لباست را 
 یابی.

سپس نزد عبدالله ابن عمر آمدند و گفتند: تو پسر عمر ھستی، برای این امر بپاخیز 
و قیام کن، پس ایشان گفت: به خدا سوگند این امر انتقام به دنبال دارد و من به آن 

 ،کنم، جویای کسی دیگر باشید بنابراین، حیرت زده و سرگردان ماندند تعرض نمی
دانستند چه کار کنند، در حالی که کار، کار خودشان بود و مشکل را خودشان  نمی

 .١ایجاد نموده بودند
دانستند، ھر کسی بدون  می سرگردانی و نگرانی آنھا، تنھا به علت این بود که

ی آنھا به  مشورت آنھا و بدون نظر خواھی از آنھا، والیت امر را به دست گیرد، در باره
و شوھر دو دختر  ج ی رسول الله کند و قصاص امام مظلوم و خلیفه می شمشیر حکم

ی به حق، دارای سخاوت و جوانمردی و حیاء، عثمان  او و پسر عمویش و قیام کننده
را از آنھا خواھد گرفت. و ابن کثیر ھم تصریح نموده و در روایتی یاد آور  سبن عفان

د شدند و در کارشان سرگشته ماندند، شده که آن قوم سبئی، وقتی که از ھمه نا امی
 گفتند:

ان برگردیم، م اگر ما بدون بر سر کارگذاشتن کسی بعد از قتل عثمان، به شھرھای«
 .٢»ما سالمت نخواھیم بودگردند و  مردم دچار اختالف می

 سپس نزد اھل مدینه آمدند و آنھا را جمع کردند:

                                                           
، ۲ابن خلدون، (ج ).۹۹، ص: ۳ابن اثیر، (ج ).۲۶۶، ص:۷ابن کثیر، (ج ).۱۵۵ص:  ،۵طبری، (ج  -١

 ).۱۵۱ص: 
 ).۲۲۶، ص: ۷البدایة والنھایة، (ج -٢
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بوستان خود یافتند و دیدند بنی  رفته بودند و طلحه را درپس سعد و زبیر بیرون «
اند، جز کسانی که توان فرار نداشتند، و ولید و سعید ھم، اولین  امیه ھمه فرار کرده

کسانی بودند که به جانب مکه در رفتند. مروان ھم در پی آنھا رفته بود و یکی پس از 
: شما دیگری خارج شده بودند. وقتی که اھالی مدینه را جمع کردند، مصریان گفتند

گردد، و امر و فرمان شما بر امت جاری  اھل شوری ھستید و امامت با شما منعقد می
گردد، بنگرید و مردی را منصوب کنید که ما ھم تبعیت کنیم. به شما دو روز مھلت  می
دھیم، به خدا سوگند اگر بعد از این مدت، کار را به پایان نبرید فردا علی و طلحه و  می

کشیم. مردم دور علی جمع شدند و گفتند: با تو بیعت  ی را میزبیر و مردم زیاد
ما به چه  بینی چه بر سر اسالم آمده است، و در بین تمام شھرھا، کنیم تو خود می می

کتاب شیعه ترین  به آنھا پاسخ رّد داد و به روایت مقدس س. علی١یما بالیی گرفتار شده
و کس دیگری را بطلبید، ما به کاری  یعنی، نھج البالغه فرمود: از من دست بردارید

ھا بر آن استوار نیست  ھای مختلف است، دل ھا و رنگ کنیم که دارای صورت اقدام نمی
ھا زیر بار آن نخواھند رفت، سیاھی، آفاق را فراگرفته، راه روشن تغییر یافته  و عقل

مل خواھم دانم، ع می است، و بدانید که اگر من دعوت شما را بپذیرم طبق آنچه خود
دھم، و اگر مرا رھا کنید تا  نمی کرد، به سخن گوینده و سرزنش توبیخ کننده گوش

مانند کسی چون شما باشم، شاید به سخنان شما بیشتر گوش دھم، و فرمان کسی را 
دھید، بھتر انجام دھم، وزیر و مشاور بودن من  که شما او را والی و زمامدار قرار می

  .٢زمامدار باشمین که امیر و برای شما بھتر است از ا

                                                           
 ).۱۵۱ص:  ،۲ابن خلدون، (ج ).۹۹، ص:۳الکامل، ( ج  ).۱۵۶ص: ،۵طبری، (ج  -١
پسندند بزرگترین دلیل است بر  نمی ر خالف میل آنان که. این ب۹۲و  ۹۱نھج البالغه، خطبه:  -٢

خود را امام منصوب از جانب خدا به حساب نیاورده، چون اگر چنین بود در انتخاب  ساینکه علی

َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ﴿ فرماید: یا رد خالفت حق نظر وانتخاب نداشت چون خداوند متعال می
ُ ٱُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱِمۡن أ َ�َقۡد  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

بِيٗنا اش  ه چون خدا و فرستادهکچ مرد و زن مؤمنی را نرسد یو ھ« ]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ
اش را  س خدا و فرستادهکاری باشد و ھر یارشان اختکاری فرمان دھند برای آنان در کبه 

و  یالم صادر شده از علکن است یا». ده استیاری گردکند قطعا دچار گمراھی آشکنافرمانی 
ھای شیعه. قطعا سخنی است جدا کننده و قضاوتی است قاطع و  کتابترین  منقول در مقدس

ه این دلیل است که ابن ابی واضح و صریح میان ما و کسانی که بر خالف این عقیده دارند، و ب
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این مطلب را  ٢و ابن اثیر در الکامل ١و در میان تاریخ نویسان، طبری، در تاریخ خود
 اما شورشیان با اکراه و اجبار وادارش کردند: اند. ذکر کرده

دستش را گرفت و با او بیعت کرد و مردم نیز با او بیعت کردند آنکه بیعت  ٣اشتر«
 .٤»کرد

ای که به اھل مصر نوشت یا در  این را نیز ذکر کرد و در نامه سعلی ھمانطور که
 اند: ای بیان فرمود، مطابق آنچه شیعه از او نقل کرده خطبه
حتی علیه عثمان به سرزنش و بدگویی پرداختید سپس آمدید و او را کشتید، «

ویشتن سپس نزد من آمدید، تا بیعت کنید اما من از آن ابا کردم و راضی نبودم و خ
درگیر شدید و دستم را گشودید اما من آن را بستم، دستم را داری کردم، پس با من 

کشیدید اما من آن را عقب کشیدم و در اطراف من ازدحام کردید تا جایی که گمان 
کشید، گفتید: با تو بیعت کردیم، جز  رسانید یا من را می کردم، یکدیگر را به قتل می می

 کنیم، نه متفرق نیم، و جز به تو راضی نیستیم، بیعت میک تو کسی را پیدا نمی
گردیم و نه اختالف در رأی داریم، بنابراین، با شما بیعت کردم و مردم را به بیعت  می

فراخوندم، ھر کس با میل و رغبت بیعت کرد، قبول کردم و ھر کس سر باز زد او را 
 .٥ترکش کردممجبور نکردم و 

                                                                                                                                              
که نص صریح از  الحدید با این که شیعه بوده گفته که: این کالم امام علی دلیل است بر این

بر امامت او وجود نداشته چون مجاز بوده که بگوید: مرا رھا کنید و در طلب  ج جانب رسول خدا
کسی دیگر باشید، و نیز اجازه داشته که بگوید: من وزیر شما باشم بھتراست از این که امیر باشم، 

توانست بگوید: شاید من به حرف شما بیشتر گوش کنم و اطاعت نمایم (شرح نھج  نمی و نیز
 ). ۳۴-۳۳، ص۷الحدید، ج البالغه ابن ابی

ھمانگونه که تنھا امتناع ورزیدنش از قبول خالفت، حجت قاطع است علیه شیعیان، و  
 ھایی از این قبیل زیادند که برخی از آنھا بعدًا ذکر خواھند شد. عبارت

 .۱۵۶ص ،۵ج -١
 .۱۹۲، ص۳ج -٢
 مالک اشتر نخعی از سران فتنه. [مصحح] -٣
 ).۲۲۶ص:  ،۵ابن کثیر، (ج  -٤
شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید  ).۳۱۱-۳۱۰، ص:۱الغارات، ثقفی کوفی شیعه. چاپ تھران، (ج  -٥

 ).۵۲-۵۱مال باقر مجلسی (ص:  بحار األنوار، ).۹۷-۹۶، ص:۶شیعه، (ج
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ھمین را نقل کرده » امر بیعت«الغه، تحت عنوان و شریف رضی ھم در نھج الب
  .١است

پس ھرکس بیعت کرد که کرد و کسی ھم که موقعیت را مناسب ندید، بیعت نکرد. 
از جمله کسانی که در میان اصحاب از بیعت امتناع ورزیدند آن طور که مورخین ذکر 

 اند: کرده
کنم،  ت مردم، بیعت میسپس مردم بیعت کردند و سعد را آوردند، گفت: پس از بیع

پس علی گفت: رھایش کنید. و ابن عمر را آوردند او نیز، ھمین حرف را زد. و گفت: 
یابم، مالک اشتر گفت: اجازه بده او را بکشم، پس  ضامنی را بیاور، گفت: ضامنی نمی

علی گفت: اجازه بده من کفیل او باشم. انصار بیعت کردند و حسان بن ثابت، کعب بن 
سلمه بن خالد، ابوسعید خدری، محمد بن مسلمه، نعمان بن بشیر، زید بن مالک، م

ثابت، رافع بن خدیج، فضاله بن عبید، کعب بن عجره و سلمه بن سالمه بن وقش تأخیر 
کردند. و از مھاجرین نیز عبدالله بن سالم و صھیب بن سنان، اسامه بن زید، قدامه بن 

یر انداختند. اما نعمان بن بشیر انگشتان نائله مظعون و مغیره بن شعبه بیعت را به تأخ
ھمسر عثمان و پیراھنی را که عثمان ھنگام شھادت بر تن داشت گرفت و فریاد کنان 

اما طلحه گفت: در حالی بیعت کردم که شمشیر روی سرم قرار  ٢به شام پیوست
  .٣داشت

بیعت کردم که یکی از راھزنان، عبدالقیس، نزد من آمد پس در حالی «و زبیر گفت: 
و در روایتی چنین آمده که: قوم طلحه را آوردند، گفتند: بیعت  ،٤شمشیر بر گردنم بود

 .٥سپس زبیر را آوردند ھمین را گفتکنم.  کن، گفت: من به ناچار و اجبار بیعت می
ی حد قصاص خون از قاتالن عثمان،  آن دو نفر به شرط اقامه اند: ای گفته و دسته

  .٦بیعت کردند

                                                           
 ).۱۹۵نھج البالغه، چاپ بیروت، (ص:  -١
 ).۲۲۶ص: ، ۷ابن کثیر، (ج ).۹۸، ص: ۳ابن اثیر، ( ج ).۱۵۱، ص:۲ابن خلدون، (ج -٢
 ).۹۹امل، (ص:کال ).۱۵۴ص:  ،۵، (ج یطبر -٣
 ).۱۵۱، ص: ۲ابن خلدون، (ج ).۱۵۷ھمان منبع، (ص: -٤
 ).۱۵۸ھمان منبع، (ص:  -٥
 ).۹۸، ص: ۳(ج امل، ابن اثیرکال -٦
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فقط طلحه بیعت کرد اما زبیر، سلمه بن سالمه و اسامه بن زید بیعت  اند: وگفته 
 .١نکردند

و مدائنی از زھری روایت کرده است که: گروھی از مدینه به شام گریختند و با  
 .٢علی بیعت نکردند

اینگونه منعقد گردید، سبئیان و فریب خوردگان آنھا، از  سپس بیعت با امام علی
خود را پنھان کرده بودند و در  سدر میان بیعت کنندگان با علی سانقاتالن عثم

پشت یاوران او به اختالف پرداختند و او را از ھر طرف احاطه نمودند، ھمانگونه که 
بعد از بیعت، اولین سخنرانی را کرد و خواست به  سطبری ذکر کرده وقتی که علی

 منزل برگردد، سبئیه گفتند:

ــــذر أبــــا ــــذها إليــــك واح  احلســــن خ
 

 إنـــــام نمـــــرُّ األمـــــر إمـــــرار الرســــــن 
 

ــــــفُن ــــــداد السُّ ــــــوامٍ كأس ةَ أق لَ ــــــوْ  صَ
 

ـــــــــدرانِ اللـــــــــبن  ـــــــــفيّاتٍ كغُ َ رشْ  بِمَ
 

ــــــطَن ــــــنيٍ كالشَّ ــــــكَ بِلَ ــــــنُ املُل  ونَطعُ
 

ــــــنن  ــــــريِ عَ ــــــىل غ نَ ع ــــــرَّ مَ ــــــى يُ  حت
 

عنی: آن را به سمت خود بگیر و از پدر حسن بر حذر باش ما حکومت را ھمچون ی
د یسف یرھایبریم. سطوت و قدرت اقوام مانند موانع کشتیھا با شمش می افسار و نخ

زنیم با نرمی مانند بند و  ر است، و به ملک و قدرت حاکمه لطمه مییف شکمانند 
 .طناب تا بدون خیر و برکت برود

لشکریان ایشان را ترک کردند و به چیزھای که به آنھا داده شده بود سرگرم بودند  
ی قرار گرفتند و نزد آنھا برگشتند و نتوانستند از او امتناع کنند تا این و مورد عیبجوی
 که علی گفت:

ــــــــذر ــــــــزةً ال أعت ــــــــزتُ عج  إين عج
 

ــــــتمر  ــــــدها وأس ــــــيسُ بع ــــــوف أك  س
 

ـــــر يـــــيل مـــــا كنـــــتُ أجُ ـــــعُ مـــــن ذَ  أرفَ
 

ــــــ  ــــــتيتَ املنترش ــــــرَ الشّ ــــــعُ األم  وأمجَ
 

ـــــــ جـــــــولُ املُنتَرصِ  إن مل يُشـــــــاغبني العَ
 

كـــــــــوين والســـــــــالحُ   ر أو يرتُ ـــــــــدَ بْتَ  يُ
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آورم بعدًا ھوشیار خواھم بود و  ام و معذرت نمی یعنی: من عاجز و درمانده شده
 استمرار خواھم داشت.

کشم، و امر آشفته و پراکنده را  کنم آن قسمت از دامنم را که بر زمین می بلند می
 سر و سامان میدھم.

نکند و اسلحه از ھر اگر یاور شتاب زده مرا شیفته و مجذوب خود نگرداند یا ترکم 
 جانب با شتاب به سوی من نشانه نرود.

طلحه و زبیر با جمعی از اصحاب نزد علی جمع شدند و گفتند: ای علی! ما شرط 
بسته بودیم که حدود را اقامه کنی و این قوم در خون آن مرد شریک ھستند و خود را 

دانید من نسبت به  می شما اند، علی فرمودند: برادران من، آنچه را سزاوار مجازات کرده
اما با قوم و گروھی چه کار کنم که ما دست آنھا ھستیم نه آنھا در خبر نیستم  بی آن

گاه باشید که بردگان شما ھمراه با آنھا شوریده اند و اعراب شما با آنھا جمع  دست ما، آ
جایی برای آورند، آیا  و آنھا در میان شما ھستند، ھر چه بخواھند بر سرتان میاند  شده

بینید؟ گفتند: نه، فرمود: پس نه، به خدا سوگند من ھم  خواھید می قدرت بر آنچه می
ان شاءالله، رأیی جز رأی شما نخواھم داشت، این امر، امر جاھلیت است، چون شیطان 

کند،  نمی رھا اند، در زمانی که شریعتی در زمین باشد، کسانی را که به آن عمل کرده
ای نه این و نه  ای دیگر خالف آن را، و دسته شما را دارند و دسته ای رأی چون دسته

ھا درجای خود قرار گیرند، و حق گرفته شود، آرام و  آن را، تا مردم آرام شوند و قلب
منتظر باشید تا به وقت خود، جواب را بگیرید، پس برگردید. برای قریش سخت بود، 

امیه و پراکندگی قوم، مردم  ، و فرار بنینتوانستند از آن وضعیت بیرون آیند نمی چون
گفتند: به خدا سوگند اگر این مسأله افزایش یابد،  را به ھیجان آورده بود. و برخی می

توانیم بر این اشرار پیروز شویم و از آنھا انتقام بگیریم، اما کار را رھا کردند چون  نمی
دھیم  خود را انجام میی  تر بود. و برخی دیگر گفتند: ما وظیفه حرف علی مناسب

 .١چون علی به رأی و امور خود سرگرم است
و به خاطر ھمین بود که پسر عمویش، عبدالله بن عباس، او را از گرفتن بیعت منع 
نمود، ھمان گونه که قبًال بیان نمودیم که پسرش حسن، او را از ماندن در مدینه 

 رحذر داشت،.دادند، ب می خواستند انجام درحالی که سبئیه ھرچه می
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 ابن عباس گفت:

[أطعني وادخل دارك، واحلق باملك بينبع، وأغلق بابك عليك، فإن العرب جتول جولة 

وتضطرب وال جتد غريك، فإنك واهللا لئن هنضت مع هؤالء اليوم ليحملنك الناس دم عثامن 

 .فأبى عيل] ،غداً 
ملحق شو، و در » ینبع«ات و به اموالت در از من اطاعت کن و برو به داخل خانه«
ات را برخود ببند، چون عرب در گردش ھستند و اضطراب دارند، و جز تو کسی را  خانه

قیام کنی، مردم فردا خون عثمان را ھا  این کنند، به خدا سوگند اگر تو امروز با پیدا نمی
 .١اما علی نصایح ابن عباس را قبول نکرد» اندازند. به گردن تو می

ایشان را از ماندن در مدینه، در آن روزی که سبئیه بر آنجا اما منع کردن حسن 
 .٢اند مسلط شدند، این را ھم تاریخ نویسان ذکر کرده

کم کم سبئیه قدرت گرفتند و موالی و بادیه نشینان، اطرافشان جمع شدند تا این 
 ھا و بادیه با استفاده از فاصله انداختن بین سبئیه و برده سبزرگ شد. علی  که قضیه

نشینان در صدد تضعیف قدرت و شکست شوکتشان برآمد، و در بین مردم ندا سرداد و 
 فرمود:

سبئیه و » کنم ای که نزد موالیش برنگردد، اعالم می بیزاری خود را از ھربنده«
نشینان یکدیگر را برای جنگ تشویق کردند و گفتند: ما فرداِی مثل آنان را داریم  بادیه

 .٣ رسد) (نوبت ما ھم می
 گفت: سھم چنین علی 

ای مردم! اعراب بادیه را از خود برانید، و گفت: ای اعراب بادیه نشین! به آبھای «
 .٤سبئیه قبول نکردند و اعراب نزدشان آمدند» خود ملحق گردید

وقتی که مردم و در رأس آنھا، بزرگان اصحاب دیدند که سبئیه روز به روز بر اخالل 
افزایند، در حالی که دستھایشان ھنوز به خون امام مظلوم آغشته  گری و طغیانشان می
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خواستند افراد اوباش و فاسق و جنایتکاری را در اطراف خود  میھا  این بود و عالوه بر
به طوری که که رواج و نشر عقاید بیگانه را در میان آنھا آغاز کرده بودند  -نگه دارند 

است کردند که قصاص خون عثمان را با خودر  سدر چنین وضعیتی مردم از علی -
زور شمشیر بگیرد، امیر المؤمنین از نفوذ و قدرت سبئیه بیمناک بود و از آنھا مھلت 
خواست چون سبئیه نیرومند و صاحب نفوذ بودند. تاریخ نویسان برای معذرت در 

 ی حد قصاص، الفاظ و کلمات متعددی از ایشان کوتاھی از خونخواھی و اقامه
 نویسد: اند. حافظ ابن کثیر در تاریخ خود می نقل کرده) س(علی
نزد علی رفتند و  شوقتی بیعت با علی صورت گرفت طلحه و زبیر و بزرگان صحابه«

ی حد قصاص و گرفتن خون عثمان کردند، علی از آنھا معذرت  از او تقاضای اقامه
وضعیت، چنین کاری  طرفداران و پشتیبانانی دارند و او در اینھا  این خواھی کرد که

برایش ممکن نیست، پس زبیر از او درخواست کرد که او را والی کوفه قرار دھد تا از 
آنجا لشکر بیاورد، و طلحه نیز، درخواست زمامداری بصره نمود تا از آنجا لشکر کشی 
کند و شوکت و قدرت آن خوارج و ابلھان بادیه نشین را درھم شکنند که در قتل 

ی این  به آنھا گفت: مرا مھلت دھید تا درباره سھمکاری کردند. علی عثمان با آنھا
 .١مسأله فکر کنم

 و عبارت متن طبری از این قرار است:
بزرگان صحابه گفتند: ای علی! ما با تو شرط بستیم که حدود را برپا داری، و این «

ت: ای گروه در قتل این مرد شریک بودند و خود را مستحق مجازات ساختند، علی گف
گاه نیستم، اما چگونه در حالی که ما در  برادرانم! آنچه شما می دانید من ھم به آن ناآ

گاه باشید که بردگان  تصرف آنھا ھستیم آنھا را زیر قدرت و سیطره ی خود درآوریم. آ
و آنھا  اند، نشینان شما نیز، به آنھا ملحق شده و اعراب و بادیهاند  شما ھم با آنھا شوریده

آورند، آیا راھی برای تسلط بر آنچه  ان شما ھستند ھر چه بخواھند بر سر شما میدر می
 .٢بینید؟ خواھید، می می

 کند: اما ابن اثیر از او چنین نقل می
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 .١»نھا باشیمنه این که ما مالک آاند  چه کنم با قومی که آنھا مالک ما شده«
 را چنین ذکر کرده است: ساما ابن خلدون جواب علی

خواھید قدرت ندارم، تا وقتی که مردم آرام نشوند و من به امور  آنچه شما میبر «
  .٢»دنیندیشیم، تا آن وقت حقوق مردم گرفته نخواھد ش

                                                           
 ).۱۰۰، ص:۳ن اثیر، (جاب -١
ی حد بر پسر امیر المؤمنین فاروق  دانم چه چیزی امیر المؤمنین علی را واداشته که در اقامه نمی -٢

 عبید الله عجله کند که ھرمزان او را کشت با وجود این که ده سال ازآن حادثه گذشته بود، و این
حالی که در خونخواھی و  مورد اختالف است از چندین جھت ھمینطور که گذشت، در قضیه

ی رسول خدا ه و داماد او، مھلت  قصاص قاتالن امیر المؤمنین عثمان، امام مسلمانان و خلیفه
انداخت؟ اما عثمان کجا و ھرمزان کجا؟ وعبید الله بن عمر کجا  داد و آن را به تأخیر می قرار می

 و ابن سبأ و سبئیه کجا؟
را در آن وضعیت تنگ و دشوار وادار به عجله کردن در عزل و  سدانم چه چیزی علی دوّم: نمی

 برکناری والیان و کارگزاران عثمان کرده که به جای آنھا پسر عموھا و نزدیکانش را قرار دھد؟
دانیم چرا در عزل و برکناری امیر معاویه از زمامداری شام عجله کرده که امیر  سّوم: و نمی

منصوب کرده بود و عمر فاروق ماندن او در آن سمت را تأیید او را  سالمؤمنین ابوبکر صدیق
ھا  این نمود و بعد از او ھم خلیفه راشد سوم عثمان او را بر ھمان منصب ابقا نمود. عالوه بر تمام

آمد و  یک شکایت ھم از معاویه اعالم نشد با وجود آن ھمه شکایاتی که از کارگزاران به عمل می
مرد عرب؛ مغیره ترین  و و نزیکترین نزدیکانش به او و نصیحت زیرکنصیحت ابن عباس؛ پسر عم

کارگر نیفتاد، ھمانطور  سبن شعبه که معاویه را عزل نکند و او را بر کارش ثابت گرداند، بر علی
 گوید: که ابن عباس خود می

ل عثمان ای امیر المؤمنین، به من بگو مغیره برای چه نزد تو آمد؟ فرمود: بعد از دو روز از قت«
پیش من آمد و گفت: باید تنھا باشیم من ھم با او در نشستم، او گفت: رخصت نصیحت ھست؟ 

کنم و نظرم بر این است که امسال  می تو از ھمه بھتری و من خیر خواه تو ھستم و با تو مشورت
ه کارگزاران عثمان را در جای خودشان باقی بگذار، برایشان نامه بنویس که به کار خود ادام

دھند، وقتی که با تو بیعت کردند و از کار اطمینان حاصل کردی ھر که را خواستی عزل کن و 
کنم و کار را  نمی ھر که نخواستی جای خود مستقر باشد، گفتم: سوگند به خدا در این کار سازش

پذیری حد اقل فقط معاویه را عزل مکن، چون  نمی دھم، گفت: حرفم نمی به انسان فرومایه
کنند، و ثابت ماندن او حجتی  ه شجاعت دارد و نزد اھل شام ھیبت دارد و از او اطاعت میمعاوی

است به نفع تو، عمر بن خطاب او را والی کل شام قرار داد، گفتم: نه قسم به خدا معاویه را دو 
دھم، ابن عباس بیرون رفت و دوباره برگشت و گفت: من با تو  روز بر کارداری خود قرار نمی

ره کردم آنچه گفتم، تو نپذیرفتی، تو به کارت فکر کن اگر حق را یافتی برای تو نشاید که در مشاو
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این مسایل،  .١ی قتل عثمان بسیار حرف زدند ھمه پراکنده شدند و برخی درباره
و از مدینه  نا امید کرده بود سطلحه و زبیر را از قصاص قاتالن امام مظلوم عثمان

ی  مالقات کردند و از طرف دیگر، مبادله لخارج شدند و آنجا با مادر مؤمنان عایشه
شروع شده بود، چون علی، معاویه را از شام عزل کرد  بنامه در بین علی و معاویه

 و عبدالله بن عباس را والی شام قرار داد، ابن عباس گفت:
از بنی امیه و او پسر عموی عثمان این چه رأی و نظری است، معاویه مردی است «

ه به خاطر عثمان گردن است و او والی شام بود. و من ھیچ گونه امنیتی ندارم از این ک
 .٢»من زده شود

علی، عذر ابن عباس را قبول کرد و از او گذشت نمود، در حالی که او به این کارھا 
برای فساد و آشفتگی  ساختند و سرگرم بود، سبئیه آتش فتنه و آشوب را شعله ور می

افروختند و بر آتش زیر  کردند، و کینه و دشمنی و خشم را بر می اوضاع تالش می
ی جنگ بین مسلمانان را مشتعل گردانند، و  زدند تا آتش خاموش شده خاکستر باد می

 -شیعیان علی را بر ضد ھر کسی که خونخواه عثمان بود و خواھان قصاص قاتالن بود
کردند که از تواضع در برابر خالفت علی و تسلیم شدن  تشویق می -سبه ویژه معاویه

ورزید، به دلیل این که، بیعت علی صحیح نبوده است، چون  به زمامداری او، امتناع می

                                                                                                                                              
کارت حیله کنی. ابن عباس گفت: به علی گفتم: اولین کسی که با تومشاوره کرد خیرخواھت بود 

و کنم که معاویه را ثابت بدار اگر با ت می اما آخری به تو غش و خیانت کرده و من به تو توصیه
دھم،  بیعت کرد عزل او از جایگاھش بر من. علی گفت: گفتم: نه به خدا جز شمشیر به او نمی

 سپس به این شعر مثل آورد:

زٍ  ــاجِ ــريَ ع ــا غ تُّه ــةٌ إن مُ ــا ميت ــارٍ  م  بع
 

ــــا  وهلُ ــــنفس غَ ــــت ال  إذا مــــا غال
 

نداری. (تاریخ گفتم: ای امیر المؤمنین تو مرد شجاعی ھستی؛ اما در امور جنگ کاردانی الزم را 
 ).طبری

معصوم نبوده و این کارھایش اجتھاد بوده که  سیدانم جز این که عل نمی راھا  این ھیچ یک از
گاھی به حق اصابت کرده است و گاھی به خطا رفته (و به طور قطع در این امور به خطا رفته 

 ).است
 ).۱۵۱، ص: ۲ابن خلدون، (ج -١
 ).۱۶۰، ص:۵طبری، (ج:  -٢
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اند، و جز مردانی معدود از  شوری تشکیل نشده و اھل حل و عقد با او بیعت نکرده
 نتخاب نکرده بودند.مھاجرین و انصار و از اھل مدینه، کسی او را ا

بودند، و   ی اینھا، قاتالن عثمان و سبئیه در لشکرگاه علی پناه گرفته عالوه بر ھمه
 در پناه او حفظ شدند.

به تمام این مسایل در فصل اول با سند تاریخی و ذکر مورخین، اشاره نمودیم، در 
 سی معاویه حالی که آنھا ھمچنان به رد و بدل کردن جواب مشغول بودند، فرستاده

شود،  گفت: آری ھمانا سفیر کشته نمی سرسید و گفت: آیا من در امان ھستم؟ علی
 ام که جز با گردن زدن (و قصاص از قاتالن عثمان) راضی گفت: من قومی را ترک کرده

ی خروج خواست، علی گفت: برو بیرون،  شوند، سپس نامه را ابالغ نمود و اجازه نمی
 .١م؟ گفت: تو در امان ھستیگفت: آیا من در امان ھست

ی سخن به  سبئیه برای بیشتر تیره شدن روابط و ایجاد جنگ و درگیری از مرحله
 ی شمشیر، مشغول فعالیت شدند، این ھم عبارت مورخین در این باره: مرحله

ی سگ ھاست او را بکشید، و فریاد کشید: ای  سبئیه گفتند: این سگ فرستاده«
خورم که چھار ھزار اخته  می من به خدای ذوالجالل، قسم مضر، ای قیس، اسب و تیر،

شوند، نگاه کنید چقدر مرد و اسب. شورشیان بر سر او ریختند و  شده بر شما وارد می
 گفت نه بخدا، گفتند: ساکت باش، ساکت باش، اما او می می مضر از او دفاع کردند و

است که علیه آنھا داده شده ھایی  نجات نخواھند یافت، اکنون وقت آن وعدهھا  این
گفت: مجازاتی که از آن بیمناک بودند وقتش  گفتند: ساکت باش. سپس می است، می

فرا رسید، به خدا کارشان به آخر رسید و ھیبت و شوکتشان رفت، به خدا ھمین امروز 
 .٢»بینم می را ذلتشان

دھند که  ر میشده از سبئیه، به صراحت از چیزی خب ھای بیان و این عبارت و واژه
اساس  ھای بی کردند، شروع به نشر اخبار دروغ و فتنه انگیز و شایعه برای آن تالش می

و افترا، کردند تا در بین مسلمانان شمشیر به حرکت در آید و جنگ و درگیری آغاز 
گردد و به زد و خورد و کشتار یکدیگر سرگرم شوند و دیگر سبئیه را فراموش کنند و از 

                                                           
 ).۱۰۴، ص: ۳الکامل، ابن اثیر (ج -١
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ھا شدت یابد و جنگ  ارھایشان روگردان شوند، و اختالف و تنش و فاصلهخودشان و ک
 و کشتار، طوالنی گردد. تمام ھدف و آرزویشان این بود.

اند، شروع  در مکه مالقات داشته لوقتی که شنیدند، طلحه و زبیر با عایشه 
 و شیعیان او برای جنگ با اھل شام، قبل از این که مسأله سکردند به تشویق علی

به مردم دستور داد برای حرکت به جانب  سبزرگ شود و خطر جدی گردد، پس علی
ی رسول  شام آماده شوند، اھل مدینه سستی نشان دادند و پسرش حسن، دختر زاده

 او را از آن کار بازداشت و گفت: ج خدا
ای پدر! این کار را رھا کن چون باعث ریختن خون مسلمانان و ایجاد اختالف و «

 ».گردد در میان آنھا میتفرقه 
اما علی حرفش را قبول نکرد و بر جنگ مصّمم بود و لشکر را آماده کرد و پرچم را 

 .١به دست محّمد حنفیه داد
 داشت: ی تمیمی او را از آن کار باز می ھمان گونه که زیاد بن حنظله

شو، نزد علی آمد و مدت زمانی با او نشست سپس علی به او گفت: ای زیاد آماده 
گفت: برای چه چیزی آماده شوم؟ گفت برای جنگ با شام، زیاد گفت: مدارا و نرمی 

 بھتر است وگفت:

ــــــانع يف ــــــن مل يص ــــــريةأ وم ــــــور كث  م
 

 يرضـــــس بأنيـــــاب ويوطـــــأ بمنســـــم 
 

گیرند و  یعنی: ھر کس در بسیاری از امور مدارا و سازش نکند با دندان گازش می
 گردد. زیر سم اسبھا لگد مال می

کشیدند، زیاد خارج شد، گفتند: خبر چیست؟ گفت:  که مردم انتظار می درحالی
  .٢کندخواھد ب ای قوم شمشیر! پس فھمیدند که چکار می

به  شبه طرف شام حرکت نکرد تا خبر خروج ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر
کرد بصره رسید که خواھان انتقام خون عثمان بودند، بنابراین با جمعی از مردم عجله 

 تا از ورود آنھا به بصره جلو گیری کند:
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اش را اجابت نمودند،  بیشتر اھل مدینه سستی نشان دادند و بعضی ھم خواسته
گوید: در این فرمان جز شش نفر از اصحاب بدر، ھیچ کس با او برنخاست و  شعبی می

آن جنگ  تنھا چھار نفر از اھل بدر در اند: ای ھم گفته نفر ھفتمی وجود نداشت، و عده
اند: از جمله کسانی که علی را اجابت نمودند،  شرکت داشتند. و ابن جریر و غیر او گفته

بن   ی انصاری، زیاد بن حنظله، و خزیمه از بزرگان اصحاب: ابوھیثم بن تیھان، ابوقتاده
ثابت بودند. و منظور از خزیمه ھمان فردی نیست که شھادت دادن او برابر با شھادت 

ھمراه با لشکری که قبال  سفوت نمود. و علی سچون او در زمان عثمان دو نفر است
ذکر شد به طرف بصره حرکت کرد اما علی، ابن عباس را جانشین خود بر مدینه کرد و 
قثم بن عباس را در مکه گذاشت و این در پایان ماه ربیع اآلخر سال سی و شش بود، و 

در ربذه با علی  سعبدالله بن سالمعلی با حدود نھصد جنگجو از مدینه خارج شد. 
مالقات کرد، افسار اسبش را گرفت و گفت: ای امیر المؤمنین، از شھر بیرون نرو، به 

گردد، برخی  خدا قسم اگر خارج شوی، سلطه و قدرت مسلمانان ھرگز به آنھا بر نمی
 جیمردم او را ناسزا گفتند، علی گفت: رھایش کنید او مرد خوبی است و از اصحاب نب

آمد و گفت: واقعا تو را بر حذر داشتم، اما گوش بود، و حسن بن علی در راه نزد پدرش 
شوی، علی به او گفت: تو  نکردی، فردا به سختی و بدون یاور و یاری دھنده کشته می

ھمیشه مانند جاریه عاطفه و مھربانی داری، از چه چیزی من را باز داشتی که 
شدن عثمان از تو تقاضا نکردم که از شھر  قبل از کشتهام، گفت: آیا  نافرمانیت کرده

خارج شوی تا در وقت کشته شدنش تو در آنجا نباشی؟ تا کسی حرفی برای گفتن 
نداشته باشد! آیا به تو نگفتم بعد از قتل عثمان با مردم بیعت نکن تا اھل تمام شھرھا 

و آن دو مرد خارج بیعت خود را نفرستند؟ واز تو درخواست نمودم که وقتی آن زن 
 ات بنشینی تا صلح کنند، اما قبول نکردی؟ اند، در خانه شده

گفت: اما این که گفتی قبل از قتل عثمان خارج گردم، ما ھم مانند عثمان  سعلی
محاصره بودیم، و اما بیعت کردنم با مردم قبل از آمدن بیعت شھرھا، دوست نداشتم 

این که از من خواستی در خانه بنشینم و آنھا بروند ی  این امر ضایع گردد، و اما درباره
خواھی مثل کفتار اطرافم محاصره شود و گمان کند  خواھند بکنند، تو می ھر کاری می

بیند تا وقتی که پشت پایش شکافته گردد آنگاه بیرون شود، وقتی که  کسی او را نمی
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چه کسی به آن کند  خود به چیزھایی فکر نکنم که برایم الزم است و کمکم می
 بیندیشد و به فکر باشد؟ از من دست بردار پسرم!. 

اند، محمد بن ابوبکر و  وقتی که خبر به او رسید که آن گروه در بصره چه کرده
محمد بن جعفر را به سوی آنان فرستاد و برای بصریان نوشت: ھمانا من شما را بر اھل 

ام،  ای که پیش آمده فارغ شده ادثهام و مشتاق شما ھستم و از ح شھرھای دیگر برگزیده
خواھیم  پس یاری دھنده و پشتیبان دین خدا باشید، و با ما به پاخیزید، ما اصالح می

 تا این امت به سمت برادری برگردند، وکسی را به سوی مدینه فرستاد وآنچه
 .١خواستند از اسلحه و سواری فراھم آوردند می

اطراف ھردو گروه جمع شدند که بیشتر  کوفه و بصره مردم در در مدینه، مکه،
گیری را برگزیدند،  اصحاب پیامبر که حاضر بودند از ھر دو طرف، انزواء و گوشه

ذی «و ھمراھانش در  سبا ھمراھانش در بصره مستقر شدند وعلی لالمؤمنین ام
جای گرفتند. سپس علی، قعقاع بن عمرو را فراخواند و او را در سمت سفیر، نزد » قار

ه و زبیر به بصره فرستاد، آنھا را به الفت و وحدت دعوت کرد و تفرقه و اختالف را طلح
به عنوان مشکل بزرگ با آنھا مطرح نمود، بنابراین، قعقاع عازم بصره شد و ابتدا نزد 

 رفت و عرض کرد: لعائشه
مادر! چه چیزی تورا به این شھر کشاند؟ گفت: پسرم، اصالح بین مردم. از او ای «
ا کرد دنبال طلحه و زبیر بفرستد تا نزد ایشان حاضر شوند، بعد حاضر شدند و تقاض

المؤمنین سؤال کردم چه چیزی شما را به این جا کشانیده   قعقاع گفت: من از ام
ام، گفتند: ما ھم ھمینطور،  است؟ در پاسخ فرمود: تنھا برای اصالح بین مردم آمده

گیرد؟ و بر چه اساسی است؟ به خدا  رت میگفت: به من بگویید این اصالح چگونه صو
کنیم،  کنیم و اگر آن را ندانیم و نشناسیم، صلح نمی سوگند اگر آن را بدانیم، صلح می

گفتند: قاتالن عثمان، چون قطعًا اگر این مسأله ترک شود قرآن ترک شده است، گفت: 
مفاسد است، اما  سعثمان دانید، قصاص قاتالن چیزی که شما آن را مصلحت می

توانید  نمی گردد که از آن بیشتر است، و ھمانطور که شما دیگری از آن حاصل می
ر در برابر کسی بگیرید چون شش ھزار نف» حرقوص بن زھیر«انتقام خون عثمان را از 
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کنند، علی بیشتر از شما از انتقام خون عثمان  که بخواھد او را بکشد از او دفاع می
اندازد که برایش ممکن گردد و بر آنھا  تا وقتی به تأخیر می معذور است و انتقام او را

مسلط شود، چون در تمام شھرھا، اختالف نظر وجود دارد. سپس به آنھا اعالم کرد که 
جمع زیادی از مضر و ربیعه به سبب ھمین مسأله، برای جنگ با آنھا جمع شدند. 

ای که  گویم حادثه می گویی؟ گفت: من به او گفت: تو چه می لعائشه ام المؤمنین
شویم،  می اش تسکین و آرام کردن است، وقتی آرام شد، مشغول به وقوع پیوسته، چاره

ی خیر و بشارت و رحمت و انتقام خون است، و  پس اگر شما با مابیعت کنید این نشانه
ی شر و از دست دادن ملک و فرمانروایی  اگر براین امر لجاجت و اصرار بورزید نشانه

شود و کلید خیر باشید ھمانگونه که در  پس سالمتی را برگزینید به شما داده میاست، 
اید، و ما را در معرض بال قرار ندھید تا خود ھم در معرض آن قرار  ابتدا چنان بوده

ی ما را برزمین بزند و شکست دھد، و سوگند به خدا، من  نگیرید و خدا ھر دو دسته
ترسم که قضیه تمام نشود تا  کنم، و من می عوت میگویم وشما را به آن د این را می

اش کاسته شده، که این بالھا  خدا خواست خود را از این امت برآورده سازد؛ زیرا بھره
بر او فرود آمده است، واقعًا این حادثه، امری بسیار بزرگ است و مانند کشتن یک مرد 

نیست، و مثل کشتن  به دست یک مرد نیست، و نیز مثل کشتن یک نفر با چند نفر
یک نفر توسط یک قبیله ھم نیست، گفتند: واقعًا به حق گفتی و خوب گفتی پس 

شود، ھر که راضی است  برگرد، اگر علی آمد و او ھم بر رأی تو بود مسأله اصالح می
راضی باشد و ھرکه به آن ناخوشایند بود ناخوشایند باشد. نزد علی برگشت و خبر را به 

ی صلح کرد ھر کس راضی است که  برایش خوشایند بود، مردم را آمادهایشان گفت 
راضی باشد و آنکه خشنود نیست، خشنود نباشد، و عایشه به علی پیغام فرستاد و اعالم 

در  سنمود که او تنھا برای صلح آمده است، پس ھر دو دسته خوشحال شدند، و علی
و بدبختی و کارھای آن را یادآور میان مردم برخاست و سخنرانی کرد، دوران جاھلیت 

شد و اسالم و خوشبختی اھل اسالم به خاطر الفت و جماعت را بیان کرد که خداوند 
، آنھا را بر بیعت ابوبکرصدیق و بر بیعت عمر بن خطاب و بعد بر ج چگونه بعد از پیامبر

ب ای در طل متحد نمود، سپس این حادثه بر امت جاری گردید، دسته شخالفت عثمان
دنیا بودند و به کسانی که خدا به ایشان نعمت و فضیلتی ارزانی کرده بود، حسادت 
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ورزیدند، و خواستند اسالم را به عقب برگردانند، و خدا امرش را در جای خود  می
 .١رساند می

 .٢بودند سھمراھان ام المؤمنین، سی ھزار نفر بودند و بیست ھزار نفر نیز با علی
با تمام دقت، ھر  سس آنھا عبدالله بن سبأ و قاتالن عثمانو اما سبئیه و در رأ

حرکت کوچک و بزرگ از قبیل تالش برای صلح و اصالح و اتحاد و اتفاق رأی را از 
کردند. و در اندیشه بودند که  جریانات بین دو گروه، زیر نظر گرفته و از آن مراقبت می

آشوب و فساد و برپاکردن  ھای خود را برای ایجاد چگونه نقشه و توطئه و دسیسه
کردند به آنجا  جنگ در بین مسلمانان پیش ببرند، اما کار به جایی رسید که تصور نمی

برسد، خصوصًا وقتی که امیر المؤمنین علی در اردوگاه لشکریان، به ایراد سخنانش 
گاه باشید، من فردا حرکت می«پرداخت و گفـت:  کنم، پس برگردید و کسانی که بر  آ

 ، زمامداری به آنھا دادهاند با من حرکت نکنند (یعنی عثمان یاری کردهکشتن 
  .٣)شود نمی

 رسد.  ھمین که سبئیه این حرف را شنیدند، فھمیدند که سرانجام آنھا به کجا می
گردیم که الفاظ آن از ابن کثیر است:  در اینجا به آنچه در تاریخ نوشته شده بر می

قاتالن امیرالمؤمنین عثمان و سرانشان مثل اشتر  این حرف را زد، سوقتی که علی«
نخعی، شریح بن اوفی، عبدالله بن سبأ معروف به ابن سوداء، سالم بن ثعلبه، غالب بن 
ھیثم و غیره با دو ھزار و پانصد نفر جمع شدند که از لطف خدا در میانشان صحابی 

گند به کتاب خدا وجود نداشت، گفتند: این رأی چیست؟ در حالی که علی به خدا سو
گاه تر است از کسانی که خونخواه عثمان ھستند، و در عمل به آن از آنھا نزدیکتر  آ

کند، و منظورش از  است وقتی که اینگونه سخن گفت، فردا مردم را علیه شما جمع می
 کنید؟ می آن قوم، فقط شما بودید، پس شما با این تعداد کم در میان آنھا چکار

ی ما چیست و تا امروز  که رأی طلحه و زبیر در بارهایم  فھمیدهمالک اشتر گفت: 
کند، و اگر  دانستیم، پس اگر با آنھا صلح کرد حتمًا بر خون ما صلح می رأی علی را نمی
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کنیم و آن قوم باسکوت کردن از ما راضی  اینطور بود علی را ھم به عثمان ملحق می
اگر او را کشتیم که کشتیم!! ما جماعت شوند، ابن سوداءگفـت: چه نظر بدی داری!  می

قاتالن عثمان با دو ھزار و پانصد نفر، و طلحه و زبیر و یارانشان با پنج ھزار، شما یارای 
مقاومت در برابر ایشان را ندارید و آنھا تنھا ھدفشان، شما ھستید. غالب بن ھیثم 

دیم و با کمک آنھا از خود گفت: آنھا را رھا کنید، بیایید برگردیم و به برخی شھرھا بپیون
دفاع کنیم، ابن سوداء گفت: چه سخن نابجایی گفتی، به خدا قسم آن موقع مردم شما 

گفت: ای قوم! جماعت  -خدا خوار و رسوایش گرداند -ربایند. سپس ابن سوداء را می
ھای مردم قرار دارند، وقتی که مردم غافل شدند جنگ و آشوب  دسیسهشما در معرض 

دم به راه اندازید و نگذارید آنھا که با ھم جمع شوند و ھر کس ھمراه را بین مر
ای جز جنگ و دفاع ندارد و طلحه و زبیر و ھمراھانشان به جنگ  شماست چاره

 پسندند، روبرو رسند، و با آنچه نمی ی خود نمی شوند، و به خواسته مشغول می
شدند. صبح، علی برگشت و شوند. آنھا رأی خود را روشن و آشکار کردند و متفرق  می

ای پیاده شدند و از  از کنار عبدالقیس عبور کرد و با ھمراھان خود رفت تا در گوشه
آنجا ھم رفت و قصد بصره کرد و طلحه و زبیر و ھمراھانشان رفتند که با او مالقات 

ای پیاده  کنند و نزدیک قصر عبیدالله بن زیاد جمع شدند و مردم نیز، ھرکدام در ناحیه
شدند پس سه روز  شدند. علی از لشکریانش سبقت گرفته بود و آنھا ھم به او ملحق می

شد و این روزھا برابر بود با نصف جمادی  می در آنجا ماند و در میانشان پیغام رد و بدل
اآلخر سال سی و شش ھجری قمری. برخی به طلحه و زبیر اشاره کردند که علیه 

به آرام بودن در این  سند، طلحه و زبیر گفتند: علیقاتالن عثمان از فرصت استفاه ک
ایم. علی در میان مردم  مسأله اشاره کرده است و ما پیغام مصالحه برای ایشان فرستاده

ی اقدام  برای ایراد سخنانش برخاست، اعور بن نیار منقری نزد او برخاست و درباره
تقام، تا مردم بر خیر و علیه اھل بصره سؤال کرد، فرمود: اصالح و خاموش کردن ان

نیکی جمع گردند و وحدت و یکپارچگی این امت شکل گیرد، گفت: اگر به ما جواب 
کنیم، گفت: اگر ما  ندادند؟ فرمود: وقتی که آنھا ما را ترک کنند، ما ھم آنھا را ترک می

مثل کنیم، گفت: آیا در این مسأله آنھا ھم  را ترک نکردند؟ فرمود: آنھارا از خود دفع می
ماھستند؟ فرمود: آری. و ابوسالم داالنی برخاست و پیش علی رفت و گفت: آیا آن قوم 
برای خونخواھی دلیلی دارند اگر در آن خدا را در نظر بگیرند؟ فرمود: بله. گفت: آیا تو 

خواھند، حجتی داری اگر درآن مسأله خدا را در نظر بگیری؟  برای خونی که آنھا می
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یا تو در به تأخیر انداختن خونخواھی، دلیلی داری؟ فرمود: بلی. فرمود: بله. گفت: آ
گفت: پس حال ما و حال آنھا چگونه خواھد بود اگر ما فردا مبتالشویم؟ فرمود: من 

رای خدا پاک باشد وارد بھشت امیدوارم ھر کس از ما یا آنھا کشته شود و قلبش ب
 .١گردد

رفتند و برای صلح  اصالح جلو می رفت و ھر دو طرف برای اینگونه مسأله پیش می
ی یک توطئه را  داشتند، و ابن سبأ و طرفدارانش نیز، نقشه ھای سریع بر می قدم
کردند، مؤمنان مخلص، از یاوران عثمان و یاوران  کشیدند و بافت آن را محکم می می

آنچه در گر، کامال بر  پردازان توطئه پرده خبری نداشتند، اما دسیسه علی از جریان پشت
گاه بودند، ھردو دسته پیاده شدند و نزد یکدیگر نماینده  حال وقوع بود، ھوشیار و آ
فرستادند، علی نزد طلحه و زبیر، نامه فرستاد و گفت: اگر شما برآن قراری ھستید که 
قعقاع به خاطر آن از شما جدا شد، دست نگه دارید تا در این امر فکر کنیم، آنھا ھم 

ستادند و گفتند: ما تصمیمی گرفتیم و قعقاع را به خاطرآن فرستادیم جواب نامه را فر
که صلح بین مردم است. نفس و درونھا آرامش و سکون یافت و ھر دو گروه با جمعی 

 .٢از اصحاب و لشکریان جمع شدند
یافتند و جنگ بر طرف شد، وقتی دیدند مسأله کم  ھیچ امری را از صلح بھتر نمی

مردم، آن شب را با صلح سپری نمودند، ھمانگونه که طبری  ٣شود کم دارد حل می
 گفته است:

شب را در صلح و صفا سپری کردند، شبی را گذراندند که مانند آن را ندیده بودند 
ای مشتاق آن بودند و بر  به سبب موفقیت در برطرف کردن اختالف و تنشی که عده

ردن داشتند، بدترین شب را ورزیدند وکسانی که خون عثمان را بر گ آن اصرار می
شدند و تمام  گذراندند، شب گذشت در حالی که آنھا به ھالکت و نابودی نزدیک می

 .٤بودند شب مشغول مشاوره با یکدیگر
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گوید: مردم بھترین شب را سپری کردند و قاتالن عثمان بدترین  و ابن کثیر می
 .١شب را گذراندند

ی  مان یھود دشمن کینه توز و دار و دستهاین شب، شبی بود ُبرنده و قاطع، که چش
خشمگین از اسالم و ملت اسالم و فریب خوردگان آنھا، حتی برای یک لحظه ھم به 

 خواب نرفتند. اینک شما و الفاظ تاریخ:
مردم بھترین شب را گذراندند، و برقاتالن عثمان بدترین شب گذشت، قاتالن «

این نکته اتفاق کردند که در تاریکی کردند و بر  شب را به مشاوره سپری  سعثمان
شب جنگ را بر انگیزانند، قبل از طلوع فجر برخاستند در حالی که نزدیک به دو ھزار 
نفر بودند، ھر گروه به طرف نزدیکان خود رفتند و بر آنان با شمشیر ھجوم بردند و ھر 

ند و اسلحه ای به سمت قومش دوید تا از او دفاع کند، مردم از خواب بیدار شد طایفه
اند، گمان کردند که  اند و خیانت کرده برداشتند و گفتند: اھل کوفه به ما شبیخون زده

ابالغ کردند، چرا مردم  ساین خبر از جانب یاران علی است، لذا خبر را به علی
اند، ھر دو گروه خروشان،  اند؟ ایشان ھم گفت: اھل بصره به ما شبیخون زده برآشفته

سب پریدند، بدون این که کسی بداند این اتفاق به چه علت به وقوع مسلح شدند و بر ا
پیوسته است، تقدیر امر خدا چنین بود. جنگ برپاشد و سواران چابک به مبارزه با 
یکدیگر برخاستند و دلیران به جنب و جوش افتادند، و ھر دو دسته برابر ھم ایستادند 

وھمراھانش بعائشه ار نفر بادر حالی که بیست ھزار نفر ھمراه علی، و سی ھز

 .إنّا هللا وإنّا إليه راجعون بودند.
کردند، منادی علی فریاد  ی ابن سوداء، از قتل عام دریغ نمی سبئیه، دار و دسته

گاه باشید دست نگه دارید! اما کسی  می گاه باشید دست نگه دارید، آ کشید: آ
شنید، کعب بن سوار، قاضی بصره، نزد عائشه آمد و گفت: ای ام المؤمنین! به داد  نمی

اش  ردم صلح برقرار نماید. ایشان در کجاوهمردم برسید شاید خدا توسط شما، بین م
نشست و اطراف آن را با زره پوشاندند و رفت تا در جایی قرار بگیرد که حرکت مردم را 
ببیند، به یکدیگر حمله کردند و به جوش و خروش افتادند و عادت آن زمان، براین بود 

                                                           
 ).۱۶۲، ص: ۲ابن خلدون، (ج ).۲۳۹ص: ۷البدایة والنھایة، (ج،  -١



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ١٥٤

م، تعداد بسیار زیادی که به مجروح، حمله نشود و فراری، دنبال نشود اما با این حال ھ
 .١ندکشته شد

 اند: طبری و ابن اثیر، در روایت خود این را افزوده
خواستند به او اعالم  سبئیه مردی را در نزد علی گذاشته بودند تا ھر چه را که می«

کنند، علی پرسید: این چیست؟ آن مرد گفت: ناگھان گروھی به ماشبیخون زدند، آنھا 
 .٢»مردم شوریدندرا دنبال کردند و را برگرداندیم، اما ما 

اینچنین، آن بالی بزرگ به وقوع پیوست به طوری که قربانیان آن، به ھزاران نفر 
 گفت: به فرزندش حسن می سرسید، تاجایی که علی

ای پسرم، کاش پدرت بیست سال، پیش از این روز مرده بود. حسن گفت: ای پدر، «
ز قتاده از حسن از قیس بن عباده روایت کرده تو را ازآن بازداشتم. سعید بن عجرة ا

فرمود: ای حسن! کاش پدرت بیست سال پیش  سکه گفت: روز جنگ جمل، علی
دانستم که کار  نمی مرده بود، حسن گفت: ای پدر! تو را از آن بازداشتم. گفت: پسرم،

د ی ام المؤمنین روی آن بود بع جنگ با سقوط شتری که کجاوه .٣»کشد می به این جا
از این که ھفتاد نفر از آنان که افسارش را گرفته بودند، کشته شدند، به پایان رسید. 

 کنیم: ذکر می» الکامل ابن اثیر«اینک آخرین قسمت آن را از تاریخ 
شتر سقوط کرد محمد بن ابوبکر ھمراه عمار به طرف آن رفتند، کجاوه وقتی که «

به داخل کجاوه برد، عائشه گفت: را برداشتند و کنار گذاشتند، محمد دستش را 
کیست؟ محمد گفت: برادر نیکوکارت، گفت: دور شو، گفت: آیا چیزی به تو اصابت 
کرده است؟ گفت: تو چه کار داری. گفت: پس گمراھان کیست؟ گفت: بلکه 

و عمار به عائشه گفت: مادر، ضربه زدن پسرانت را امروز چطور دیدی؟  .یافتگان ھدایت
نیستم. گفت: مادر ما ھستی اگر ھم نخواھی، عایشه گفت: افتخارتان گفت: مادر تو 

اید، زھی خیال باطل، به خدا قسم ظفرمند  این است که ظفرمند ھستید و انتقام گرفته
و عادتش باشد، کجاوه را بلند کردند و گذاشتند  و پیروز نگردد کسی که این، خوی
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مادر، حالت چطور است؟ گفت: کسی نزدیک آن نبود، علی نزد عائشه آمد و گفت: 
تو را ببخشد. گفت: و تو را ھم ببخشد. اعین بن ضبیعه بن اعین خوبم، گفت: خدا 

مجاشعی آمد تا به کجاوه نزدیک شد و داخل آن را نگاه کرد، عایشه گفت: دور شو، 
فرمود: خدا  لبینم. عائشه خدا تو را لعنت کند. آن بدبخت گفت: حمیرا را می

را پاره کند و دستت را قطع و عیوبت را برمال و آشکار گرداند. بعدا ًدر  ی اسرارت پرده
» ازد«ھای  بصره کشته شد و لختش کرده بودند و بدون لباس او را در یکی از خرابه

پرت کرده بودند. سپس افراد نامی و برجسته، نزد عائشه آمدند از جمله، قعقاع بن 
دیروز دو مرد را دیدم که چست و چابک،  عمرو و به ایشان سالم کردند، فرمود: من

شناسی؟ گفت: بله، او ھمان کسی بود که به تو  خواندند، آیا تو آن دو نفر رامی رجز می
یم تویی، و دروغ گفت چون تو شناس مادری که میترین  و نامھربانترین  گفت: نافرمان

و داشتم فرمود: به خدا سوگند آرز لشناسیم، عائشه می بھترین مادری ھستی که
 بیست سال قبل از این مرده بودم ... 

ھا را دفن کنند، مردم بیرون آمدند  ماند و اعالم کرد جنازهسه روز در بصره  سعلی
ی کعب بن  گشت وقتی که به جنازه ھا می و آنھا را دفن کردند و علی درمیان جنازه

و رأی شما بر این  اند، کنید که ابلھان با او خارج شده می سوار رسید، گفت: آیا گمان
خبر است؟ و نزد عبدالرحمن بن عتاب آمد و گفت: این پیشوای قوم بود، یعنی: در 

بستند، علی بر طلحه بن عبیدالله  می شدند. برای نماز میت صف می اطرافش جمع

إناهللا وإنّا إليه افسوس برای تو ای ابا محمد،  گذر کرد که کشته شده بود، گفت:

قریشیان را مرده ببینم تو به خدا آن طور  د، دوست نداشتم، به خدا سوگنراجعون

 گوید: ھستی که شاعر می

ـــديقه ـــن ص ـــی م ـــه الغن ـــان يدني ـــی ك  فت
 

ــــر  ــــده الفق ــــتغنی ويبع ــــو اس ــــا ه  إذا م
 

نیاز گردد، و  بی کند وقتی که می نیازی او را به دوستش نزدیک بی جوانمردی که
 فقر او را دور گرداند.
کنند  گفت: کسانی تصور می در او نیکی دیده بود، می گذشت که و بر ھر کسی می

در حالی که عابد مجتھدی اند  که جز اوباش و افراد فرومایه به طرف ما خارج نشده
شدگان از اھل بصره و کوفه نماز خواند و  است. علی بر کشته مثل این، در میانشان بوده

 ستور داد نزدیکان وی قریشیان از ھر دو دسته نیز نماز خواند، و د بر جنازه
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خویشاوندان در گور بزرگی دفن شوند و تمام چیزھایی را که در اردوگاه لشکریان بود 
 .١»بصره فرستادجمع آوری کرد و به مسجد 

ی سفر را برای  ی تجھیزات الزم از جمله، مرکب و زاد و ذخیره ھمه سسپس علی
یافته بودند مگر کسی  تھیه نمود و تمام ھمراھانی که نجات لام المؤمنین عائشه

خواست بماند، با ایشان به سوی مدینه حرکت کردند، و علی چھل زن نامدار از  که می
اھل بصره را برایش برگزید و گفت: ای محمد! آماده شو ایشان را به مدینه ببر. روز 

مردم ایستادند و ام المؤمنین بیرون آمد و با مردم خدا حافظی  لبازگشت عائشه
کنیم، پس  طلبی توبیخ می ای پسرانم! ما ھمدیگر را بر سستی و فزون کرد و گفت:

لوم و عتاب  رسد کسی از شما کس دیگری را در برابر چیزی (خبری) که به او می
نکند، به خدا قسم بین من و علی از قدیم چیزی نبوده جز آنچه بین یک زن با بستگان 

ی من بوده است. علی  ن برگزیدهدھد، و او نزد من از سرزنش کنندگا شوھرش روی می
گوید، میان من و او جز این، چیزی نبوده است، و ایشان  ھم گفت: ای مردم! راست می

در اول ماه رجب روز شنبه  لدر دنیا و آخرت است. عائشه ج ھمسر پیامبرتان
مسافت چند میل، ایشان را بدرقه نمود و  سھـ از بصره خارج شد و علی۳۶سال 

 .٢وز با او فرستادپسرانش را یک ر
ھای یھود بود که خواستیم، بیان کنیم که  این آخرین قسمت از توطئه و نقشه

چگونه آن یھودی ملعون وارد اسالم شد و کفرش را پنھان کرد و به دوستی و محبت 
علی و اھل بیتش تظاھر نمود و خود و طرفدارانش، کارھایی آنچنان شنیع و زشت 

و امیر  لعائشه ج الله ی رسول ام المؤمنین محبوبهمرتکب شدند که به خاطر آن 
، ھردو تمنا و آرزوی ج ی آغوش و دامن رسول خدا پرورش یافتهس المؤمنین علی
 مرگ داشتند.

کسانی  سخواھم یادآوری نمایم که علی و قبل از اتمام موضوع پیرامون جنگ، می
قبًال در این باره از  را که با او جنگیدند، کافر به حساب نیاورده است ھمانطور که
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اند چون ھمان روایاتی را که  مورخین نقل شد و خود شیعه نیز به این امر اقرار کرده
 اند: ھایشان نقل کرده آنھا ھم در کتاب اند، اھل سنت روایت کرده

فرمود:  انش مییرکبه لش ÷از جعفر، او نیز از پدر خود روایت کرده است که علی«
آنھا نجنگیدیم، وآنھا ھم بر کفر با ما نجنگیدند، بلکه ما نظرمان ما به خاطر تکفیر با 

 .١»دانستند این بود که ما بر حقیم وآنھا ھم خود را برحق می
کند  حمیری شیعه، روایت دیگری را از جعفر، او ھم از پدرش، محمدباقر، بیان می

 که:
و جنگیدند نه شرک و نه نفاق را به ھیچ کدام از کسانی که با ا ÷ھمانا علی«

 .٢»بر ما تجاوز کردندفرمودند: آنھا برادران ما ھستند و  نسبت نداد، بلکه می
و این ھمان روایتی است که شیخ االسالم ابن تیمیه و ذھبی و ابن عساکر و غیره از 

 که گفت:اند  جعفر بن محمد از پدرش، باقر، روایت کرده
افراطی ھای  حرفعلی روز جنگ جمل و روز جنگ صفین، شنید که مردی «

زند، لذا فرمود: جز خیر و نیکی نگویید، آنھا تنھا برادران ما ھستند که گمان کردند  می
اند پس با آنھا  ما علیه آنھا تجاوز کردیم و ما ھم گمان کردیم که آنھا بر ما تجاوز کرده

 .٣»جنگیدیم
از جنگ جمل فارغ شد، سبئیه از اظھار پلیدی و اسرار  سو درآخر: وقتی که علی

ی درون خویش امتناع نکردند. حافظ ابن کثیر بعد از ذکر مجموع کشته  پوشیده
 نویسد: شدگان جنگ جمل، چنین می

مجموع کسانی که در روز جمل از ھردو طرف کشته شدند، ده ھزار نفر بودند، پنج 
برآنھا باد ـ و خدا از صحابیان راضی باد. بعضی از وپنج از آنھا ـ رحمت خدا ھا  این از

در خواست نمودند که اموال یاران طلحه و زبیر را تقسیم کند، اما از آن کار  سعلی
امتناع ورزید، سبئیه از او انتقاد کردند و گفتند: چگونه خونشان حالل است اما 

شما دوست دارد که  اموالشان حرام؟ این سخن به ایشان ابالغ شد، فرمود: کدامیک از
                                                           

 ).۴۵ایران، (صقرب اإلسناد، الحمیری شیعه، چاپ  -١
 ).۴۵قرب اإلسناد، الحمیری شیعه، چاپ ایران، (ص -٢
 ).۷۳ص: ۱تھذیب ابن عساکر (ج  ).۱۳۵المنتقی (ص:  ).۶۱، ص:۳منھاج السنة، ابن تیمیه، (ج  -٣

 ).۱۷۳ص:  ۸و السنن الکبری (ج 



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ١٥٨

ام المؤمنین سھم او گردد؟!! آن قوم ساکت ماندند، و به این علت وقتی که وارد بصره 
شد اموال بیت المال را بین یاران تقسیم کرد که سھم ھرکدام پانصد بود و فرمود: 
ھمین اندازه از سھم شام نیز برای شما باشد، اما سبئیه از او بدگویی کردند و اینجا و 

 .١گفتند چیزھایی می آنجا
*** 

 جنگ صفین
نظمی و آشوب، کمتر از جنگ  اما تالش سبئیه در صفین برای ایجاد فتنه و بی

بر عادت و روش خود بودند، و با افکار و  سجمل نبود، و در طول دوران خالفت علی
اساس و غریب و خالف عادت و جمع آوری افراد ناباب و فاسد و خالفکار و  آراء بی

کردند تا  ھا و ایجاد تفرقه و جنگ افروزی بین مسلمانان فعالیت می مجموعهتشکیل 
مردم مانعی برای ایجاد تفرقه بین علی و یارانش نباشند و بتوانند افراد مخلص را از او 

 ج دور گردانند، چون ھدفشان از اظھار والء علی و بیزاری از اصحاب رسول خدا
ای برای مقاصد  ظاھر به محبت و والیت او را پردهدوستی با علی و اوالدش نبود، بلکه ت

 شوم وپلید و حرص و ولع برای لکه دار کردن اسالم و ضربه زدن به مسلمانان
مخلصان و رئیس لشکر و مشاور ترین  دانستند، تا جایی که میان علی و مخلص می

متھم به بن عباس فاصله ایجاد نمودند، چون عبدالله را  بزرگ و پسر عمویش عبدالله
 و ھمچنین زیاد، امیر فارس، و بسیاری دیگر. ٢غصب اموال به ناحق کردند

ھای شوم و  و این بود فعالیت و تالش ساین بود احوال سبئیه در زمان علی
بند و باری آنھا در زمان عثمان و  بی ھا و فساد و ناپسندشان. قبال فتنه انگیزی

تاریخ و ھای  کتاب را به لرزه درآورد از که ارکان اسالم و نظام اسالمیشان  تالشھای
گیری خود شیعه با مقداری اختصار، بیان  ترین روایات و با ذکر موضع باتکیه بر صحیح

 نمودیم.
خواھیم به این نکته توجه شما را جلب نماییم که به طور عموم، شیعیان علی  و می

ایات به این موضوع کردند، ھمانطور که در اثنای رو گیری می از گروه سبئیه کناره
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اشاره شد، بر این اساس ھمیشه برای برقراری صلح و اجتناب از جنگ و درگیری و 
کردند، اگر چه تعداد کمی از آنھا  جدال برحسب امکان و در حد توان خود کوشش می

ھایشان  تحت تأثیر افکار پلیدشان قرار گرفته بودند، و با ادعاھای باطل و دروغ پردازی
 جگرفتار شده بودند، به ھمین علت شیعیان اول علی از اصحاب رسول الله در دام آنھا

گفتند؛ چه آنھایی که بر سر خالفت و بیعت با  کردند و آنھا را ناسزا نمی عیبجویی نمی
با  سخواھی امام مظلوم عثمان بن عفان علی در تنش بودند و چه آنان که بر سر خون

تفضیل و برتری  شھا ابوبکر و عمر را بر علیاو جنگیدند، حتی بیشتر از این ھم، آن
 دادند، ھمانگونه که شیخ االسالم ابن تیمیه نقل کرده است که: می

کردند در  بودند یا در زمان او زندگی می سشیعیان پیشین که ھمدم و یاور علی«
ی فضل و برتری ابوبکر و عمر نزاع و مخالفت نداشتند، بلکه اختالف آنھا تنھا بر  باره
فضل عثمان و علی بود، و این امری است که ھم علمای قدیم شیعه و ھم متأخرین  سر

 .١»اند ه آن اعتراف کردهآنھا ب
کند که کسی از او  سپس از یکی از شیعیان اول به نام شریک بن عبدالله نقل می

 پرسید:
فضل کدام یک بیشتر است ابوبکر یا علی؟ گفت: ابوبکر، سؤال کننده گفت: خود را 

زنی؟ گفت: بله کسی که بر این اعتقاد  آوری و چنین حرفی می شیعه به حساب می
ھا (منبر چوبی) باال رفت و  از این تخته سنباشد شیعه نیست، به خدا سوگند علی

ابوبکر است سپس عمر، پس چطور  ج فرمود: ھان! بھترین این امت بعد از پیامبرش
 .٢دا سوگند که علی کّذاب نبودحرفش را رّد کنم و او را تکذیب نمایم به خ

فرماید: چگونه شیعیان اول، ابوبکر و عمر را برتر ندانند در حالی که  سپس می
نقل شده که که فرموده است:  سروایات متواتر از امیرمؤمنان علی بن ابی طالب

ھای متعددی  بھترین این امت بعد از پیامبر، ابوبکراست سپس عمر، و این روایت از راه
 .٣رسد، نقل شده است به ھشتاد طریق میاند  خی گفتهکه بر
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گیری آنھا  ھمچنین اوالد علی و اھل بیتش ھمین اعتقاد را داشتند. این بود موضع
ی راشد، و باالتر از این ھم، آنھا ھرگز جنگ معاویه و یارانش با علی  نسبت به سه خلیفه

تند، به ھمین خاطر بود که دانس را خارج شدن از اسالم، و طغیان و ظلم و تجاوز نمی
بیعت نمود و دیگر پسران  سبا معاویه  ج ی دختری رسول خدا نوه سپسر ارشد علی

و غیره، با او موافق  شایشان از جمله حسین و محمد بن حنیفه و عبدالله بن عباس
بودند. ھمانگونه که بعدًا بیان خواھد شد که روابط خانوادگی و دامادی را برقرار 

کردند، و از ایشان ھدیه و بخشش  و در کارھای نیک با او ھمکاری میکردند  می
پذیرفتند ھمانطور که قبًال ذکر شد. به جز کسانی که از سبئیه تأثیر پذیرفته بودند،  می

 و وارد آن حزب لعنت شده، از جانب علی و فرزندش شده بودند.
ی راشد را و نه  خلیفهگفتند، نه سه  عموم شیعه در آن دوران نه اصحاب را ناسزا می

کردند. ابن خلکان بیوگرافی یحیی بن معمر را چنین  از ھیچ کدام عیبجویی می
 :یادآوری کرده است

او شیعه و از کسانی بود که اھل بیت را برگزیده شده و دارای فضل و برتری «
 .١»مذمت قرار دھددانست بدون این که، دیگر اصحاب را مورد نقص منزلت و  می

گوید: این جانب  معاصر نیز، به این امر اعتراف نموده است، آنجا که می یک شیعه
 ج ام که از زمان وفات رسول خدا تاریخ مشاھده نکردهھای  کتاب در خالل مراجعه به

یاران امام علی قصد ناسزاگویی به اصحاب را داشته تا پایان دوران خالفت، کسی از 
اند، حتی در  ورد احترام به حساب آوردهباشد، برعکس آنھا خالفت را ارزشمند و م

که خلفای قبل ایم  شدیدترین حاالت طغیان عاطفه و اظھار والء و براء، کسی را نیافته
ی دوم، یعنی: در دوران  کند که حتی در دوره از علی را دشنام گوید. و اضافه می

ھیز امویان ھم اکثریت شیعیان، از دشنام و ناسزاگویی به اصحاب و تابعین پر
 .٢کردند می
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  فصل پنجم:
 تاریخ و عقاید آنها ؛های شیعه فرقه

شیعیان علی بعد از شھادت ایشان دور پسرش حسن بن علی گرد آمدند و در روز 
 .١انتقال ایشان به جھان آخرت، او را امام خود قرار دادندسوم، بعد از فوت و 

 .٢و اولین کسی که با حسن بیعت نمود قیس بن سعد بن عباده بود
در این موقع سبئیه بار دیگر از نو با تمام قدرت و توان ظاھر شدند و عقایدی که 

مخفی کرده بودند، آشکار نمودند چون او  سھای طوالنی از ترس علی ھمواره و مدت
ی آن در میان پیروانش بسیار ھوشیار و مراقب  نسبت به افکار ویرانگر و نشر وتوسعه

 داد. بود و به شدت آنھا را مورد توبیخ و مجازات قرار می
 یک نفر تاریخ نگار شیعه چنین نوشته است:

وقتی  سطالب علی بن ابیبدعت سبئیه در غلو و افراط در زمان امیرالمؤمنین «
ظاھر شد که ایشان بر قومی گذر کردند که در یک روز رمضان مشغول خوردن و 
آشامیدن بودند، علی به آنھا فرمود: آیا شما در سفر قرار دارید یا بیمار ھستید؟ گفتند: 

بودن در امان  ھیچ کدام، فرمود: پس آیا از اھل کتاب ھستید یا با پرداخت سرانه و ذمی
خورید؟ گفتند: تو تو!!  ید؟ گفتند: خیر، فرمود: پس چطور در نھار رمضان غذا میھست

(و به پروردگاربودن علی اشاره داشتند). علی از آنھا خواست که توبه کنند و به ایشان 
مھلت داد و تھدیدشان کرد، آنھا بر حرف خود اصرار ورزیده و برنگشتند، بنابراین برای 

ند و آنھا را در گودال گذاشت به امید این که پشیمان شوند ایشان گودالی در زمین ک
بینید که برایشان  نمی اما پشیمان نشدند، پس آنھا را در گودال سوزاند، و گفت: آیا مرا

 :ام چاه کنده

ـــــــــراً  إينّ  ـــــــــت شـــــــــيئاً منك  إذا رأي
 

 ودعـــــوت قنـــــربا يوقـــــدت نـــــارأ 
 

 خوانم. قنبر را فرا می افروزم و یعنی: من ھرگاه منکری را ببینم، آتشم را برمی
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ماندگان حدود یک سال افکار و  ایشان از جای خود نرفتند تا ھمه سوختند، و باقی
اعتقادات خود را از ایشان مخفی نگه داشتند، سپس عبدالله بن سبأ ظھور یافت که 

داشت، اما بعد از  یھودی بود و با تظاھر به اسالم، یھودی بودن خود را مخفی نگه می
یرالمؤمنین ماھیت خود را آشکار ساخت و گروھی پیرو او شدند که سبئیه وفات ام

 .١گفتند: قطعًا علی نمرده است نامگذاری شدند و می
 ھا نوشته است: ی فرقه ی شیعه است، درباره ترین نویسنده و نوبختی ھم که قدیمی

ب وقتی که علی کشته شد، کسانی که بر امامت علی ثابت بودند و آن را از جان«
 :دانستند، به سه گروه تقسیم شدند خدا می
میرد تا  شود، نمرده است و نمی ای گفتند: ھمانا علی کشته نشده و کشته نمی فرقه

عربھا را با عصایش براند و زمین را از عدل و داد پر کند، ھمانگونه که از جور و ستم 
در این امت، بعد از را » وقف«ای بودند که اعتقاد به  پرشده است. و آنھا اولین فرقه

ھای افراطی را ابداع کردند، و  ی بودند که گفته مطرح کردند، و اولین فرقه ج پیامبر
نام گرفتند به نام رھبرشان عبدالله بن سبأ که او از جمله کسانی » سبئیه«این فرقه به 

جست  کرد و از آنھا برائت می طعن وعیبجویی می شبود که علیه ابوبکر و عمر و عثمان
علی به او امر نموده است که چنین چیزی را به اصحاب و خلفا بگوید، پس  گفت: و می

ی این گفته از او سؤال کرد و او اعتراف نمود، پس به  در بارهعلی او را دستگیر کرد و 
کشی که  کشتنش امر کرد اما مردم فریاد کشیدند: ای امیر المؤمنین! آیا کسی را می

جوید؟ پس او را به  کند و از دشمنانت بیزاری می دعوت میبرای محبت و دوستی تو 
که عبدالله بن سبأ، اند  مداین فرستاد. و جماعتی از اھل علم، از یاران علی نقل کرده

ی یوشع بن نون، بعد از موسی نیز چنین ادعای  یھودی بود و در آن دوران، در باره
ی علی  را در بارهھا  مین گفتهھ ج خدا کرد و در دوران اسالم بعد از وفات رسول می
گفت، و او اولین کسی بود که گفت: والیت علی از جانب خدا فرض شده است، و  می

نمود، از ھمین جاست که مخالفان شیعه  برائت از دشمنان و مخالفانش را اظھار می
در  ساصل رافضی بودن از یھودی برگرفته شده است. خبر شھادت علی اند: گفته

سبأ ابالغ گردید، به خبر رسان گفت: دروغ گفتی، اگر مغزش را در ھفتاد  مداین به ابن
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کیسه برایم بیاوری و ھفتاد شاھد عدل را برای گواھی بیاوری، باز ھم به یقین 
 .١میرد، تا مالک زمین نشود گوئیم که نه مرده است و نه کشته شده و نه می می

ابن سوداء، مطالب جمع آوری ی  ی تاریخ تشیع و فرقه ی کسانی که در باره ھمه
ھم شیعه و ھم سنی، ھمانگونه که قبًال از نویسندگان  اند، اند، این مطالب را نوشته کرده

 .ھایشان نقل کردیم شیعه و از کتاب
 ظھور سبئیه برای بار دیگر و آشکار کردن عقاید پلیدشان بعد از شھادت علی در

الَفرق بین «، عبدالقادر بغدادی در ِفرق اھل سنت ذکر شده است، از جملهھای  کتاب
اعتقادات فرق المسلمین «، رازی در ٣»مقاالت اإلسالمیین«و اشعری در  ٢»الِفرق

حل«، و شھرستانی در ٥»التبصیر«، و اسفراینی در ٤»والمشرکین ، و ابن ٦»الملل والنِّ
 ٩»تالتعریفا«و جرجانی در  ٨»التنبیه«و ابوحسن بطلی در  ٧»الفصل«حزم ظاھری در 

 ».الخطط«و مقریزی در 
که عبدالله بن سبأ، بعد از شھادت علی از تبعیدگاھش اند  ی آنھا ذکر کرده ھمه

 :گوید ی علی آشکار نمود. اسفراینی می بازگشت و ھمان موقع عقایدش را در باره
ی آنھا به خاطر شماتت و خوشحال شدن اھل شام و  سپس علی از سوزاندن بقیه«

صحابه صرف نظر کرد، سپس ابن سبأ را به سباط مداین، تبعید نمود اما از بیم اختالف 
از دنیا رفت، ابن سبأ پندار و گمانش بر این شد که مقتول، علی  سوقتی که علی

 .١٠نیست
 گوید: ھمچنین شھرستانی می
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عقاید خود را آشکار ساخت و جمعی، در  سعبدالله بن سبأ بعد از رحلت علی«
با او و عقاید و افکارش به روش و عادت پدرش به  سپس حسن .١»اطرافش گرد آمدند

 مبارزه برخاست، ھمانگونه که ابن ابی الحدید شیعه یاد آور شده است:
سپس عبدالله بن سبأ، ظاھر شد که یھودی بود و تظاھر به اسالم را پوششی برای «

د و ماھیت خویش را آشکار نمو سیھودی بودن خود قرار داد و بعد از وفات علی
نمرده و  ÷جمعی از او پیروی کردند، پس سبئیه نامگذاری شدند، و گفتند: علی

 قطعًا او در آسمان است و رعد و برق، صدا و نور او ھستند و ھرگاه صدای رعد و برق را
 ج ی رسول خدا گفتند: السالم علیک یا أمیر المؤمنین. و در باره شنیدند می می

ترین افترا و بھتان را بر او بستند و گفتند: ُنه دھم  بزرگ ھا را داشتند و ترین گفته غلیظ
وحی را کتمان و مخفی کرده است، بنابراین، حسن بن علی بن محمد بن حنفیه در 

ی آنان را باطل کرده است که  ای که در آن به ذکر (ارجاء) پرداخته، گفته رساله
عبدالعزیز بن ابان، او ھم از سلیمان بن ابی شیخ و او از ھیثم بن معاویه، او ھم از 

عبدالواحد بن ایمن مّکی روایت نمود و گفت: شاھد بودم حسن بن علی بن محمد بن 
حنفیه این رساله را دیکته نمود. در این رساله به ذکر سبئیه پرداخت و گفت: یکی از 

که مردم نسبت به ایم  گویند: ما به سوی وحیی ھدایت شده اقوال آنھا این است که می
که از مردم پنھان بوده است، و چنین ایم  آن گمراھند، و به علم و دانشی دست یافته

ُنه دھم وحی را پنھان کرده، درحالی که اگر چیزی از  ج پندارند که رسول خدا می
ای که در رابطه با ھمسر زید بن ثابت نازل شد را کتمان  کرد آیه وحی را کتمان می

 است: کرد که خداوند متعال فرموده می

َها ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َما ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ  �َّ

َ
ُ ٱلََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۱[التحریم:  ﴾١رَِّحيمٞ 

رده است، به خاطر خوشنود که خدا بر تو حالل کرا  یزیغمبر! چرا چیپ یا«
 .٢»است یخداوند آمرزگار مھربان؟ ینک یساختن ھمسرانت، بر خود حرام م
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ی پدرش نبود، بنابراین، آنھا ابتدا بذرھای  ی او بر ضد سبئیه مانند مبارزه اما مبارزه
کاشتند و سموم اختالف و تفرقه را آزادانه پخش کرده و توسعه  فتنه و فساد را می

کس  ھا و بیدادند، خصوصًا بعد از این که شیعیان از َحسن فاصله گرفتند و او را تن می
ی سبئیه شدند و بعضی  اعتنا شدند و بعضی ھم وارد فرقه رھا کردند و نسبت به او بی

دیگر به معاویه متمایل شدند و بعضی دیگر ھم به خوارج و غیره ملحق گشتند. مفید و 
اردبیلی و مجلسی که ھر سه نفر شیعه بودند این احوال و اوضاع گوناگون را در کتاب 

اند، به تصویر  که حرکت معاویه را به سوی عراق یاد آور شدهھایشان در جای 
 : اند کشیده

معاویه به طرف عراق حرکت کرد تا بر آن سیطره یابد، وقتی که به پل منبج رسید 
حرکت کرد و حجر بن عدی را فرستاد تا به والیان و کارگزاران دستور دھد  ÷حسن

اما مردم نسبت به جھاد اظھار  حرکت کنند و مردم را به جھاد عمومی فراخوانند
سستی کردند. سپس خود را پنھان کردند و جمعی از مردم، آمیخته از شیعیان خود و 

دادند، و  پدرش ھمراه او بودند، برخی استوار و محکم جنگ با معاویه را ترجیح می
بعضی اھل فتنه و طمع و غارت و چپاول غنائم بودند، و برخی اھل شک و تردید، و 

گرایی و پیرو رؤسای قبائل خود بودند و به دین توجه  نیز اھل تعصب قومبرخی 
کردند. سپس حسن حرکت نمود تا به حمام عمر رسید سپس راه را به جانب دیر      نمی

کعب در پیش گرفت و در سابط نزدیک پل فرود آمد شب را آنجا سپری نمود، ھنگام 
را از نظر اطاعت و فرمانبرداری و  بیازماید و احوال ایشانصبح خواست یارانش را 

وفاداری بررسی کند تا دوستان و دشمنان خود را از ھم تشخیص دھد و در کارزار و 
گاھانه وارد گردد، بنابراین، دستور به اذان برای  رویارویی با دشمن از روی بصیرت و آ

 ان گفت:نماز داد، پس جمع شدند و برای ایراد نطق از منبر باال رفت و خطاب به ایش

داً أهللا كلّام محده حامد، وأشهد  احلمد« ن ال إله إال اهللا كلّام شهد له شاهد، وأشهد أنّ حممّ

 .»يعبده ورسوله، أرسله باحلق وائتمنه علی الوح
خدا سوگند من امیدوارم امروز را با حمد و ستایش خدا آغاز کرده باشم و من به 

صبح را با در دل داشتن کینه از ھیچ  ترین بندگان خدا باشم، و دلسوزترین و ناصح
گاه  ام و نسبت به ھیچ احدی قصد بدی و آشوبگری نداشته مسلمانی آغاز نکرده ام، آ

 باشید ھمانا آنچه را که در جماعت و وحدت دوست ندارید بھتر است از آنچه در حال
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دید نگرم که از آنچه شما از  تفرقه دوست دارید. ھان! من از دید شما به چیزی می
کنید برایتان بھتر است، پس رأی و نظرم را رّد نکنید، خدا من و  خودتان به آن نظر می

شما را مورد عفو و بخشش خود قرار دھد و به راھی ھدایت فرماید که محبت و رضای 
 .او در آن باشد
گوید: سپس مردم به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: به نظرتان چه  راوی می

خواھد با معاویه صلح نماید،  کنیم می فتند: به خدا سوگند گمان میخواھد بگوید؟ گ می
و زمامداری را تحویلش دھد، پس گفتند: به خدا این مرد کفر ورزیده است، سپس 
آنقدر چادر سیاھش را فشار دادند تا جانمازش را از زیر پاھایش بیرون کشیدند، سپس 

ارد کرد تا قبایش را از شانه ھایش عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال ازدی بر او فشار و
پایین کشید، پس در حالی که شمشیر به گردن آویخته بود نشست و بدون قبا ماند، 

ی خود و  سپس اسب خود را خواست، بر آن سوار شد و با چند طایفه از افراد خاصه
خواستند قصد جانش را کنند از او  شیعیانش گفتگو کرد و آنان در برابر کسانی که می

دفاع نمودند، گفت: ربیعه و ھمدان را برایم بیاورید، آنھا راخواندند پس آمدند و دور او 
چرخیدند و مردم را از اطرافش پراکنده کردند، و گروھی از دفاع کنندگان از غیر آنھا، 

گذشت مردی به نام جراح بن سنان » مظلم ساباط«ھمراھش رفتند، وقتی که از 
ای در دست  افسار قاطرش را گرفت در حالی که نیزه شتابان به طرفش حرکت کرد و

حسن! ھمانگونه که قبًال پدرت مشرک شد!  داشت گفت: الله اکبر، مشرک شدی ای
ای بر رانش وارد کرد و رانش را تا روی استخوان شکافت سپس  سپس با نیزه ضربه

ران حسن دستش را دورگردنش آویخت و ھر دو، روی زمین افتادند، مردی از ھوادا
حسن به نام عبدالله بن خطل طائی به طرفشان دوید و نیزه را از دستش گرفت و 
شکمش را با آن شکافت و کسی دیگر ھم به نام ظبیان بن عماره رویش پرید و 

اش را قطع کرد و با این کار به ھالکت رسید، و یکی دیگر را ھم که با او ھمراه  بینی
تی به طرف مدائن حمل کردند و نزد سعد بن را روی تخ سبود به قتل رساند، و حسن

مجددا او را بر والیت  سبر مدائن بود و حسن سمسعود ثقفی، فرود آمد که والی علی
ی زخمش مشغول گردید و جمعی از رؤسای قبایل  آن تأیید نمود، و حسن به معالجه

جازه به معاویه نامه نوشتند و پنھانی اعالم اطاعت کردند و برای رفتن به نزدش ا
خواستند و تسلیم کردن حسن به او یا ترورش ھنگام نزدیک شدن او به آنجا را برایش 

به دستش رسید که  سی قیس بن سعد وعده سپردند. این خبر به حسن رسید و نامه
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عبیدالله بن عباس، وقت رفتن آن را ارسال نموده بود تا با معاویه برخورد نماید ھمراه 
ی آن جمع قرار دھد و گفت: اگر  رگرداند، تا او را امیر و فرماندهو او را از سفر به عراق ب

ی قیس بن سعد رسید که خبر  کشته شدم قیس بن سعد امیر باشد، بنابراین، نامه
فرستاده بود در روستایی به نام حبوبیه با معاویه به ازاء یک مسکن، سازش نموده 

را به پیوستن به خود تشویق نموده است و معاویه به عبیدالله بن عباس پیغام داد و او 
و یک میلیون درھم برایش تضمین کرد که نصفش نقدی و نصف دیگرش را ھنگام 

ی خود، از  ورود به کوفه پرداخت نماید، بنابراین، عبیدالله شب ھنگام با افراد خاصه
بین جمعیت بیرون آمد و به لشکرگاه معاویه ملحق شد و مردم موقع صبح فھمیدند که 

اند، پس قیس بن سعد امام جماعت شد و به بررسی و  رشان را از دست دادهامی
ساماندھی امور آنھا پرداخت، پس بصیرت و دیدگاه حسن نسبت به آنھا افزایش یافت و 
فھمید که آن قوم او را خوار کرده و اعتنایی به او ندارند و نّیتشان نسبت به او پلید 

دانند و اموالش  کنند و خونش را حالل می ش میدھند و تکفیر است و او را دشنام می
ی باطنی او و  کنند و کسی ھمراه او باقی نمانده بود که از شرارت و کینه را غارت می

ای از طرفداران خود و پدرش که آنھا نیز،  اش در امان باشد جز افراد خاصه فتنه
ن، برای صلح و توقف جماعتی بودند که یارای مقاومت با لشکر شام را نداشتند. بنابرای

داند، طرفدارانش تسلیم کردن  نامه نوشت و به او اعالم نمود که می سجنگ به معاویه
اند، پس معاویه برای پذیرش پیمان صلح چند شرط را  و ترور او را برایش تضمین کرده

پیشنھاد کرد که وفاداری به آن شروط به مصلحت عموم بود، پس حسن به او اعتماد 
ای در کار است، اما ناگزیر بود به خاطر صلح و اجرای پیمان  ید که حیلهنکرد و فھم

توقف جنگ، آن شروط را بپذیرد، به علت آشفتگی روحی و بیماری و نیات شوم 
سپاھیانش نسبت به او از جمله حالل دانستن خونش و قصد تسلیم نمودنش به خصم 

من پیوسته بود وتمایل و اعتنایی پسر عمویش که به دش بی و خوار و رسواکردنش و
و بیان  سی اکثریت آنھا به دنیا طلبی، پس با حجت کامل علیه معاویه عالقه

ھای فیما بین، عھد و پیمان محکم و استواری را با حضور عموم مردم و با  معذرت
، سگواھی خدا، با او بست، از جمله مفاد این پیمان: ترک دشنام و ناسزاگویی به علی

ایشان در قنوت، در امان بودن شیعیان و یارانش، عدم تعرض و زیان ترک دعا علیه 
 رساندن به آنھا و پرداخت حق و حقوق ھمه.
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ی آن شروط را پذیرفت و بر آنھا عھد و پیمان بست و قسم یاد  نیز، ھمه سمعاویه 
 .١کرد که به تمام بندھایش وفا کند

 افزاید: الحدید شیعه می و ابن ابی
د مدائن کرد در میان مردم برخاست و سخنانی ایراد فرمود قص سوقتی که حسن«

و گفت: ای مردم! شما با من بیعت کرده بودید که با کسانی روابط صلح داشته باشید 
که با من در صلح ھستند و با کسانی خصومت داشته باشید که من با آنھا عداوت و 

مت، از شرق تا غرب خصومت دارم، به خدا سوگند من نسبت به یک نفر ھم از این ا
خشم و کینه به دل ندارم، قطعًا با جماعت بودن و صلح و امنیت و روابط خوب، از 

فرمود: زمامداری معاویه را  تفرقه و کینه و عداوت و خصومت بھتر است. پدرم علی می
بینید که سرھا  دوست داشته باشید، چون اگر شما با او در تفرقه و عداوت باشید، می

 منبر پائین آمد. سپس از». ریزند میھا  ی ابوجھل از شانه وگردن انهھمچون ھندو
مردم گفتند: این را تنھا به این دلیل گفت که خود را از والیت امر خلع نموده و آن 
را تسلیم معاویه کند، پس برانگیختند و سخنش را قطع کردند و وسایل و چیزھای 

ای را که ھمراه داشت با  وردند و جاریهھمراھش را غارت کردند و قبایش را از تن در آ
ای با او و بیشترشان بر ضد او بودند،  خود ربودند، مردم دچار اختالف شدند، دسته

کنم. بعد دستور  در این حالت فرمود: خدایا! کمک و یاری تنھا از توطلب می سحسن
ز یارانش، به ھجرت داد، مردی با اسب جلو آمد و او را سوار بر اسب خود نمود، برخی ا

مظلم «مردم را از اطرافش پراکنده نمودند و سنان بن جراح، او را تا محلی به نام 
پیش برد که در آنجا اقامت نماید، وقتی نزدیک شدند یکی به ایشان نزدیک » ساباط

ای زد که تا نزدیک استخوانش را  شد که سخنی بگوید با تبر بر روی ران ایشان، ضربه
 .٢و یارانش به کمک او شتافتند شکافت، سپس بیھوش شد

را ربودند و اموالش  کسانی که حسن اند، مورخین و نویسندگان شیعه، تصریح نموده
را غارت کردند و او را زخمی کردند از اھل ساباط مدائن بودند، و آنجا محلی بود که 

شده  به آنجا تبعید گشت و آنھا از افکار و عقاید او متأثر سقبًال ابن سبأ توسط علی
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ی سبئیه، مختار  خورده اندازی در فعالیت بودند، و فریب بودند و برای اختالف و تفرقه
بن ابوعبید ثقفی، در میانشان بودکه بعدًا مقام و منزلتی یافت و ھمان عقایدی را تبلیغ 

ی  کرد که ابن سبأ یھودی مکار و پلید، به او دیکته کرده بود، و او یکی از سبئیه می
رد مدائن گشت و نزد وا سکه حسناند  ه گر بود. مورخین ھم ذکر کردهپلید و حیل

عموی مختار فرود آمد، مختار که جوانی بود به او گفت: آیا تو برای ثروت و مقام کار 
گیری و  اری است)؟ گفت: حسن بن علی را میککنی؟ گفت: آن چیست (چه  می

فرستی، گفت: خدا تو را زشت گرداند و زشت گردد  زنجیر شده او را نزد معاویه می
 .١خیانت کنم؟! ج خدای رسول  چیزی که با خود آوردی، آیا به دختر زاده

وقتی که حسن رفتار و برخورد سبئیه و خوار و حقیر شدنش از یک سو و از سوی 
کان خونریزی بیشتر را مشاھده کرد و اوضاع را چنان آشفته دید، صلح و آشتی دیگر ام

 را از ھمه چیز بھتر دانست. مورخ شیعه، یعقوبی، ھم این را ذکر نموده است:
ریخت، او را به مدائن  شدت زخمی شده بود و خون از او میدر حالی که حسن به 

مردم از اطرافش متفرق گشتند آورد، پس  حمل نمودند و دردش سخت بر او فشار می
و معاویه به عراق رفت و بر حکومت مسلط گردید در حالی که حسن ھنوز به درد و 
بیماری گرفتار بود، پس وقتی که دید توان و قدرت کارزار و مقاومت در برابر او را 

ه جنگند با معاوی اند و برای او نمی ندارد و یاران و ھوادارانش از اطرافش پراکنده شده
مصالحه نمود، پس بر منبر نشست و بعد از حمد و ستایش خدا، گفت: ای مردم! خدا 
به سبب اولین [نفر از] ما، شما را ھدایت کرد و با آخرین ما، خونتان را حفظ کرد، من 

ای  ام و شاید برای شما موجب آزمایش و تا زمانی دارای بھره با معاویه صلح نموده
 .٢باشد

با معاویه اکتفا نکرد بلکه باالتر از آن، با حضور عموم مردم و و حسن تنھا به صلح 
به ھمراه یاران و برادران و فرماندھان سپاھش با ایشان بیعت نمود، ھمانگونه که رجال 

از جعفر بن باقر نقل کرده که گفت: ھمانا معاویه برای » کشی«شناس مشھور شیعه 
ی  براین، قیس بن سعد بن عبادهحسن نوشت: تو و حسین و یاران علی بیایید، بنا

ی ورود داد و  به آنھا اجازه سانصاری نیز ھمراه ایشان به شام سفر کردند، معاویه
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خطیبان و سخنورانی را برای ایشان آماده نمود، سپس گفت: ای حسن! بلند شو بیعت 
کن سپس گفت: ای حسین! بلند شو بیعت کن، او ھم برخاست و بیعت نمود. سپس 

نگاه کرد و منتظر فرمان او  سیس! برخیز و بیعت کن. او به طرف حسینگفت: ای ق
 .١-منظورش حسن بود -شد.پس گفت: ای قیس! ھمانا او پیشوای من است 

و معتمد محدثین شیعه،  ٢»جالء العیون«و نیز مجلسی، در کتاب فارسی خود 
حدید  بیو ھمچنین، ابن ا» ی اآلمالمنتھ«در تاریخ بزرگ فارسی خود عباس قمی، 

 اند. مانند ھمین را ذکر کرده ٣»شرح نھج البالغه«شیعه در 
 اند: ھای دیگری ھم متفرق شده در این زمان، شیعیان به دسته

وقتی حسن با معاویه وداع کرد و اموالی را که نزدش فرستاده بود از او گرفت و با 
مخالفت با او معاویه مصالحه نمود او را مورد مالمت و سرزنش قرار دادند و به 

برخاستند و از امامت او برگشتند و موضوع بحث اکثر مردم شدند، و سایر یارانش تا 
وقتی که وفات نمود بر امامت او باقی ماندند، پس وقتی که از جنگ با معاویه کناره 
گرفت و به مظلم ساباط رفت و آنجا مردی به نام جراح بن سنان، بر او حمله ور شد و 

را گرفت و گفت: الله اکبر مشرک شدی ای حسن! ھمانگونه که قبًال  افسار مرکب او
ای بر رانش وارد ساخت و رانش را تا روی  پدرت مشرک شد!! سپس با تبر ضربه

دستش را دور گردنش آویخت و ھر دو روی زمین  ساستخوان شکافت، سپس حسن
تا کشته شد. حسن  افتادند، مردم بر سر جراح بن سنان ریختند و او را لگد مال کردند

را روی تخت به مدائن حمل نمودند و در منزل سعد بن مسعود ثقفی تحت مداوا قرار 
ای که  دادند تا زخمش بھبود یافت، بعد به مدینه باز گشت اما ھنوز زخمی بود از ضربه

را در  سبرد، و راه علی جراح بن سنان بر او وارد ساخته بود، و خشم خود را فرو می
بایی در مقابل آزار و اذیت اھل دعوتش در پیش گرفت، تا این که در اواخر صبر و شکی

صفر سال چھل و ھفت ھجری در سن چھل و پنج و اندی وفات یافت، و بعضی 
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در سال سوم ھجرت در ماه رمضان به دنیا آمد و امامتش شش سال و پنج ماه  اند: گفته
 .١بود

بیعت نمودند و از  سندند و با معاویهای ھمراه حسن ثابت قدم ما بعد از صلح، فرقه
او اطاعت کردند و در مدت زندگی خویش از سال چھل و یک تا سال شصت ھجری، 

و اھل بیت او از جمله، حسین و  سصادقانه وفادار بودند و در رأس وفاداران، اوالد علی
 محمد بن حنیفه و عبدالله بن عباس و پسران عقیل و جعفر و دیگر بزرگان ھاشمی و

بودند بدون این که، ھیچ یک از مسلمانان را تکفیر کنند وآنھا  ج اھل بیت رسول الله
اھل وحدت و اتفاق با مسلمانان   را فاسق و خارج شده از دین به حساب آورند، و ھمه

ی اختالفات واقع شده را به فراموشی سپردند و از تمام حوادث روی  بودند وھمه
برادری و فامیلی برقرار نمودند ھمانطور که قبًال مفصًال گردان شدند، و با آنھا روابط 

 .بیان شد
رو گرداندند و محمد بن حنفیه را امام قرار  بای ھم، از حسن و حسین فرقه

با معاویه، تقویت  سمعروف شدند، و بعد از صلح حسن» کیسانیه«دادند که بعدا به 
کار را که سبئیه حامل آن شدند و قدرت گرفتند و شوکت ایشان افزوده شد و ھمان اف

ھای بسیاری از آنھا  بودند، برگرفتند و به سرعت متحول و دگرگون شدند و فرقه
» فرق شیعه«منشعب گردید که بعدًا ذکر خواھند شد. نوبختی شیعه در کتاب 

از آنھا بوجود آمدند ذکر کرده و آنھا را یکی از سه  سھایی را که بعد از قتل علی فرقه
 گوید: موجود بودند و می سبرشمرده که در زمان حسینای  فرقه
کشته شد، کسانی که بر امامت او ثابت قدم مانده بودند، متفرق  ÷وقتی که علی«

ای که محمد بن حنفیه را امام  گشته و به سه فرقه تقسیم شدند؛ اول سبئیه، دّوم فرقه
دو برادر دیگرش، دانستند چون او در روز جنگ بصره صاحب پرچم پدرش بود نه  می

پس کیسانیه نام گرفتند چون مختار بن عبید ثقفی رئیس آنھا بود و لقب او کیسان 
بود، و او ھمان کسی بود که خونخواه حسین شد و حتی تعدادی از قاتالن او را کشتند 

کردند که محمد بن حنفیه به آنھا فرمان داده است، و او بعد از پدرش امام بر  و ادعا می
رئیس پلیس و نگھبانان او شخصی  علت لقب مختار به کیسان، این بود که حق است.

                                                           
 ).۴۶نوبختی، (ص -١
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، و نامش کیسان بود واو بود که مختار را به گفتار و کردار و اش ابوعمره بود که کنیه
گفت: محمد بن حنیفه، وصّی علی بن ابوطالب  کرد و می ھای افراطی وادار می قتل

ی، قّیم و کارگزار اوست و تمام کسانی را که است، پس او، امام بر حق است و مختار ثقف
دانست، و چنین  قبل از علی بودند، تکفیر کرد و اھل صفین و جمل را نیز، کافر می

وحی آورده است و پیام خدا  ج از جانب خدا برای پیامبر ÷ پنداشت که جبرئیل می
ه به نام کیسان اند ک را به او رسانده و پیامبر او راندیده. برخی از آنھا روایت کرده
کرد و او  تشویق می سموالی علی بن ابوطالب نام گرفته که او را به خونخواھی حسین

گاه و  را به شناسایی قاتالن حسین راھنمایی کرد و صاحب اسرارش بود و بر امور او آ
 . و شھرستانی ھم به این نکته تصریح نموده است که:١مسلط بود

دچار اختالف  ÷شود، بعد از علی می ح ثابتکسانی که گفتند امامت با نص صری«
گفتند: او تنھا برمحمد بن حنیفه  -که ھمان کیسانیه بودند -شدند، بعضی از آنھا

تصریح نموده. اما کسانی که قایل به وجود نص صریح در مورد امامت محمد بن حنفیه 
نبودند، گفتند: نص صریح بر امامت حسن و حسین وجود داشته است. و گفتند: 

ضی نعمان . و قا٢جمع شده است بامامت در دو برادر، یعنی: حسن و حسین
نیز ھمین رأی  -ی فاطمی یا اثنی عشری با اختالف اقوال در این مورد شیعه - ٣شیعی

را داشته و گفته است: آنھا با ھم اختالف داشتند، و در این مورد سخنان زیاد است. 
 گروھی گفتند:

 بنــــاإنــــه اإلمــــام بعــــد عــــيل والــــويص 
 

ـــــــــينا  ـــــــــن واحلس ـــــــــقطوا احلس  وأس
 

 ثـــــم غلـــــوا فيـــــه فقـــــالوا: مل يمـــــت
 

 بـــل هـــو يف شـــعب برضـــو قـــد ثبـــت 
 

                                                           
 ).۱۱۷رجال کشی، (ص:  ).۴۵ -۴۴فرق شیعه، نوبختی (ص: -١
 ).۲۹-۲۸، ص: ۱الملل والنحل، (ج  -٢
او ابو حنیفه نعمان بن ابی عبدالله محمد بن منصور بن احمد بن حیوان تمیمی مغربی، در نیمه  -٣

ز ھـ در مصر وفات یافت، و امام فاطمی مغ ۶۳۴کرد و در سال  اول قرن چھارم ھجری زندگی می
لدین الله بر او نماز میت خواند، و او از نامداران دعوتگران فاطمی بود و از سابقین و 

شان بود و با چھار نفر از خلفای فاطمی معاصر بوده از مھدی مؤسس دولت فاطمی در  پیشوایان
ه ی امامیه او را ب و شیعه). ۱۳و۱۲ی تأویل الدعائم، (ص:  مغرب تا معز لدین الله در مصر (مقدمه

 ).دھند (مستدرک الوسائل، نوری طبرسی و غیره خود نسبت می



 ١٧٣  های شیعه؛ تاریخ و عقاید آنها فصل پنجم: فرقه

ـــــــه ـــــــوا ب ـــــــه وكل ـــــــني أســـــــود في  ب
 

 ١يأتيــــــــه قــــــــالوا رزق مــــــــن ربــــــــه 

 

 یعنی: او بعد از علی امام و وصی ما است و حسن و حسین را ساقط نمودند.
ی رضوی اسکان  در درهروی نمودند و گفتند: او نمرده بلکه  سپس غلو و زیاده

 دارد.
 آید. که از جانب پروردگار برایش رزق میاند  در میان شیرھای که به او واگذار شده
مقاالت «و اشعری در  ٢»الَفرق بین الِفرق«و از میان اھل سنت، بغدادی در 

اعتقادات فرق المسلمین «و رازی در  ٤»التنبیه«و مطلی در  ٣»اإلسالمیین
و ابن حزم در  ٧»مقدمه«و ابن خلدون در  ٦»التبصیر«و اسفراینی در  ٥»والمشرکین

 اند. ی کیسانیه را ذکر نموده و مقریزی و غیرآنھا، فرقه ٨»الِفصل«
ای بعد از صلح حسن با معاویه، به کلی تشّیع را رھا کردند و دیگر خود را  و فرقه

 شیعه به حساب نیاوردند:
و مالی را که برای او فرستاده بود، گرفت و با  وقتی که حسن با معاویه آشتی نمود

ی ایشان، به طعن زدن و مخالفت پرداختند و از امامت او  او صلح نمود، در باره
 .٩برگشتند و به جمھور مسلمانان پیوستند

و اما سبئیه واقعًا به صورت بسیار زشتی پراکنده شدند، ھمانگونه که مؤرخ شیعه 
 :گوید اعتراف نموده است و می

این بدعت و گمراھی، ظاھر شد و ھمچون بیماری وبا به جمعی از اھالی عراق 
حدید  سپس به ذکر اسباب و علل انتشار این بدعت به نقل از ابن ابی-سرایت نمود، 

 :-گوید پردازد و می می
                                                           

 ).۲۲۵-۲۲۴األرجوزة المختارة، قاضی النعمان، (ص:  -١
 ).۳۸(ص:  -٢
 ).۸۹، ص: ۱(ج  -٣
 .۱۴۸و ۲۹ص  -٤
 .۶۲ص -٥
 .۳۵ص -٦
 .۱۹۸ص -٧
 .۱۷۹، ص۴ج -٨
 .۴۶نوبختی، ِفَرق الشیعة، ص -٩
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لوح و ضعیف بودند و در وضعیت  آنھا از لحاظ درک و بصیرت و فھم و شعور، ساده
تند، پس جای تعجب نیست که چنین کسانی، معجزاتی را که از نامناسبی قرار داش

مغز و فرومایه کرده باشد که معتقد  علی مشاھده کرده بودند، آنھا را چنان سبک
 گردند، صاحب چنین معجزاتی جوھر و ماھیت الھی در وجود خود دارد.

از اجداد را » حلول«ی  اند، تعدادی از آنان، یھودی و مسیحی بودند و عقیده و گفته
و نیاکان خویش گرفته بودند، پس نسبت به علی ھم، به ھمان حلول معتقد گشتند. و 

خواسته  دین بوده باشد که می ممکن است اصل این قول و اعتقاد از شخصی ملحد و بی
 .١الحاد و کفر را وارد دین خدا کند

 سشیعه در ایام حسین
ای بزرگ و  جمع شدند، حادثه سشیعیان در اطراف حسین سبعد از وفات حسن

علیه یزید  سمصیبتی اندوه بار و تأسف برانگیز به وقوع پیوست، آن ھم شورش حسین
 بن معاویه بود، که به کشته شدن او در کربال منتھی شد.

قبل از ذکر تفرقه و از ھم پاشیدنشان، باید یادآور شویم که شیعیان چگونه 
کس رھا  خیانت نمودند و او را تنھا و بی را خوار و حقیر کردند و به او سحسین
 کردند.

 نویسد: ی تندرو وافراطی، می یعقوبی، مورخ و شیعه
وقتی که یزید بن معاویه، زمامداری امور را بعد از پدرش به دست گرفت، برای ولید 

بیعت  سبن عقبه بن ابوسفیان، والی خود در مدینه، نوشت که از حسین بن علی
به مکه رفت و چند روزی  سایشان درخواست بیعت کرد حسین بگیرد. چون ولید از

را در آنچا سپری نمود، مردم عراق پی در پی برایش نامه نوشتند و نماینده نزد او 
ھایی که به دستش رسید از طرف ھانئ بن ابی ھانئ و سعید  فرستادند و آخرین نامه

 بن عبدالله خثعمی بود که اینک متن آن:

                                                           
 ).۱۰۵شیعه در تاریخ، محمد حسین زین (ص:  -١
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الّرحیم، به حسین بن علی، از طرف شیعیان مؤمن و مسلمان او،  بسم الله الّرحمن«
عجله کنید که واقعًا منتظر شما ھستند، و جز تو امامی ندارند، پس عجله، عجله، 

 .١»والسالم
 نویسد: می و مسعودی، تاریخ نویس دیگر شیعه

مکاتبه نمودند، ما  سوقتی که معاویه وفات یافت، اھل کوفه با حسین بن علی«
میریم و حاضر [به نماز] جمعه  و بدون تو میایم  د را بر بیعت تو حبس نمودهخو

 .٢»یمشو وجماعت نمی
 ی دیگر: و نامه

اند، پس ھر وقت خواستی رو به سوی  ھا رسیده ومیوهاند  ھمانا باغھا سبز شده
 .٣لشکریان آماده و مسلح خود بیا

در خواست اھل کوفه شدت آمدند و  ھا فراوان شدند و پی درپی می وقتی که نامه
گرفت. مسلم بن عقیل بن ابی طالب، به سوی آنھا رفت و برایشان نامه فرستاد و به 

در  آیم، وقتی که مسلم به کوفه رسید آنان اعالم نمود که خود، به دنبال نامه می

                                                           
کشف الغمة، اردبیلی  ).۲۰۳کتاب االرشاد، شیخ مفید (ص: ).۲۴۲ -۲۴۱، ص۲تاریخ یعقوبی، (ج -١

 ).۳۲، ص: ۲(ج 
آری، آن کوفه ای که مرکز شیعه و مرتع سرسبزی بود برایشان، حتی گفتند: اما کوفه و نواحی  -٢

دیانتشان  اطرافش، شیعه علی بن ابی طالب در آنجا بودند، واما بصره، عثمانی ھستند
و اما اھل شام جز آل ابوسفیان  اند، داری است؛ اما جزیره پس حروریه از دین خارج شده خویشتن

اند،  شناسند... اما اھل مکه و مدینه ابوبکر وعمر بر آنھا چیره گشته نمی و طاعت بنی مروان را
 ).(عیون اخبار رضا به نقل از شیعه در تاریخ

خدا والیت ما را بر اھل شھرھا عرضه نمود جز اھل کوفه آن را  و از جعفر روایت کرده که گفت:
 ).، باب دھم۲نپذیرفتند. (بصائر الدرجات، ج

وارد شدیم در  ÷و نیز آنچه کلینی روایت کرده از عبدالله الولید کندی که گفت: نزد ابا عبدالله
ی کوفه در  ازهزمان مروان، گفت: شما کی ھستید؟ گفتیم: اھل کوفه، گفت: ھیچ شھری به اند

آن دوستداران ما نیستند، خصوصا این گروه. خداوند شما را به چیزی ھدایت فرمود که مردم به 
آن جاھلند، و ما را دوست دارید و مردم از ما خشم دارند، و شما از ما پیروی کردید و مردم 

ی و مرگ ما را کنند، و شما ما را تصدیق کردید و مردم تکذیب نمودند، پس خدا زندگ مخالفت می
 ).نصیب شما گرداند، (الروضة من الکافی

 ).۵۴، ص: ۳مروج الذھب، (ج -٣
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اطرافش جمع شدند و با او بیعت کردند و عھد وپیمان بستند که او را یاری و پشتیبانی 
 .١د و به او وفادار باشندنماین

 افزاید: و مفید می
پس باحالت گریه با او بیعت کردند، و تعدادشان از ھشت ھزار نفر ھم تجاوز «

 .٢»کرد می
و بعد از چند روز، از طرف مسلم بن عقیل به ایشان پیغام رسید که: ھمانا تو صد 

ابن عباس از بنی  به راه افتاد و سنی. بنابراین، حس٣ھزار نفر داری پس تأخیر نکن
و مستشار خاص او؛ مرد با تجربه و فصیح و بلیغ، که  سی لشکر علی ھاشم، فرمانده

شناخت ـ آن گونه که مسعودی، تاریخ نویس شیعه نقل  خوب شیعیان زمان خود را می
 نموده ـ به او گفت:

 ام قصد رفتن به عراق را داری، قطعًا آنھا اھل غدر در پیمان ای پسرعمو! شنیده
خواھی از  کنند، پس شتاب نکن، اگر ھم نمی ھستند و تو را فقط برای جنگ دعوت می

سخن من پیروی کنی و قصد داری با آن جّبار بجنگی و دوست نداری در مکه اقامت 
گیری ھستند و در میانشان یاوران و  کنی به جانب یمن حرکت کن که آنھا اھل گوشه

اقامت کن و دعوتگران خود را به اطراف اعزام کن، و برادرانی داری، بنابراین، درآنجا 
برای اھل کوفه و ھوادارانت در عراق بنویس که امیر خود را اخراج نمایند، اگر چنین 
قدرتی داشتند و او را طرد و تبعید کردند و کسی نبود که با تو سر جنگ و عداوت 

شکنی آنھا مطمئن نیستم ـ داشته باشد آنگاه پیش آنھا برو ـ اما من از خیانت و پیمان 
در غیر این صورت، در جای خود بمان تا خدا امر خود را جاری سازد، چون در عراق دژ 

دانم که تو برایم  گفت: ای پسر عمو! می سنیھای بسیاری ھست. حس و قلعه و دره
ناصح دلسوز و مھربان ھستی، اما مسلم بن عقیل برایم نامه نوشته که اھل شھر 

اند، و من خود را برای رفتن نزدشان آماده  بیعت با من اجتماع کرده(کوفه) برای 
ای که آنھا  ام. ابن عباس گفت: اما تو خوب از آنھا خبر داری و تجربه ھم کرده کرده

طرفداران پدر و برادرت بودند، و فردا با امیر خود تو را خواھند کشت!! تو اگر از اینجا 
                                                           

 ).۲۴۲، ص: ۲تاریخ یعقوبی، (ج -١
 ).۲۲۰االرشاد، (ص: -٢
 ).۲۲۰ارشاد، ( ص: -٣
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ن زیاد برسد، فراخوان عمومی کرده و ھمان حرکت نمایی و خبر خارج شدنت به اب
جنگند، اگر  از دشمنانت میتر  اند بر ضد تو سخت ی دعوتی نوشته کسانی که برایت نامه

پذیری حد اقل زن و فرزندانت را با خود نبر، به خدا سوگند  باز ھم حرفم را نمی
ش کشته جلو چشمان زن و فرزندان سترسم آنھا کشته شوند ھمانگونه که عثمان می
 .١شد

که نزد علی دارای مقام و منزلتی واال بود و  باین بود گفتار عبدالله بن عباس
 نویسد: بر کسی پوشیده نیست، حتی شیخ مفید شیعه می

شبی نزد ابن امیر المؤمنین برای صرف شام، شبی نزد حسن و شبی نزد حسین و 
 .٢عباس بود

ونه چنین نباشد در حالی که رفت، چگ این بود چیزی که از شیعیان انتظار می
خطاب به آنھا فرمودند: آرزو دارم معاویه با من و شما مانند صرافی، دینار در  سعلی

کرد، و به جای ھر نفر از ھواداران او ده نفر از شما را به او  برابر درھم معامله می
 .٣دادم می

پیمان تأیید سپس ابوبکر بن ھشام، ابن عباس را در توصیف شیعیان به خیانت در 
دعوتشان را بپذیرد، ھمان گونه که مسعودی شیعه  سنیکند و این که نباید حس می

 نقل کرده است:
وارد شد و گفت: ای پسرعمو! ھمانا  سنیابوبکر بن حارث بن ھشام، نزد حس«

دارد و  ام نسبت به تو مرا به دلسوزی وا می پیوند خویشاوندی و احساس وظیفه
ت به تو چگونه است، گفت: ای ابابکر! تو از کسانی نیستی که دانم دلسوزیم نسب نمی

خیانت کنی، و نیز متھم نیستی، پس بگو. ابوبکر گفت: پدرت از سابقین صدر اسالم 
بود و زیباترین اثر را بر اسالم گذاشت، سختی و زجر بسیار تحمل کرد و مردم، بیشتر 

پذیرفتند و اطرافش جمع  د و میشنیدن از شما به او امید داشتند، و از او بیشتر می
بودند جز اھل  شدند، اما به سوی معاویه رفت در حالی که ھمه بر امامت او جمع می

شام و از معاویه بیشتر دارای عزت بود، اما طرفدارانش او را خوار و رسوا کردند و به 
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کاری و بخل در مادیات، او را تک و تنھا و  ورزی و طمع خاطر دنیاخواھی و حرص
اعتنا بودند و به او غم و غصه نوشاندند، و با او  کس رھا کردند و نسبت به اوامر او بی بی

مخالفت ورزیدند تا به کرامت و خشنودی خدا نائل آمد. بعد از پدر خود، دیدی و شاھد 
خواھی نزد آنھا بروی که علیه پدر و  بودی که با برادرت چه کردند، اما اکنون می

خواھی با کمک آنھا وارد جنگ با اھل شام و عراق شوی که  و می برادرت تعدی نمودند
و نیرومند ترند و مردم از آنھا بیشتر بیم دارند تا تو! و بیشتر به تر  تر و مجھز از تو قوی

ایشان امیدوارند تا به تو! و چنانچه متوجه حرکت تو به آنجا شوند، مردم را به کمک 
ی دنیا ھستند و به جای  کنند؛ زیرا آنھا بنده می مال و ثروت به طغیان علیه تو وادار

شوند، و ھمان کسانی که به تو  یاری و پشتیبانی تو با دشمنانت علیه تو وارد جنگ می
کنند، پس در درون خویش خدا را یاد  که یاریت کنند خوار و رسوایت میاند  وعده داده

ای اظھار رأی نیک، گفت: ای پسرعمو! خدا تو را پاداش نیک دھد. بر سنیکن. حس
کوشش نمودی اما ھرچه خدا تقدیر کند، ھمان باشد. گفت: ای اباعبدالله! ما برای خدا 

کنیم و امید به پاداش داریم. سپس حارث بن خالد بن عاص بن ھشام مخزومی،  کار می
 گفت: والی مکه، وارد شد در حالی که می

 كــــــــم نــــــــری ناصــــــــحاً فيعصــــــــی
 

ـــــــيحاً   ـــــــی نص ـــــــب يلف ـــــــني املغي  وظن
 

شوند، و بسا کسانی که غیب دان و  می بسا نصیحت کاران دلسوزی که نافرمانی
 آیند. نصیحت کار به حساب می

به میان گذاشته بود، برایش  سنیھای را که با حس گفت: آن چیست؟ پس حرف
 .١ای بازگو نمود. حارث گفت: به پروردگار کعبه قسم، با او دلسوزی کرده

کنیم تا معلوم گردد  می از زبان خود شیعیان، نقل اکنون، قصه را به صورت کامل
 اند، مسعودی چنین ذکر کرده است: شکن بوده چقدر آنھا ترسو و خائن و پیمان

خبر رفتن مسلم به کوفه، به یزید گزارش شد، حکم والی شدن زیاد، بر کوفه را «
وقع ظھر با اھل و صادر کرد، بنابراین، زیاد، سریع از بصره به طرف کوفه به راه افتاد و م

ای سیاه که بر سر گذاشته بود، و بر صورت خود نقاب زده بود، به آنجا  عیالش با عمامه
 سنیرسید. او سوار بر قاطر در حالی وارد آنجا شد که مردم در انتظار ورود حس
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دادند: وعلیک السالم ای پسر  کرد و آنھا ھم پاسخ می بودند، زیاد بر مردم سالم می
خوش آمدید خوش آمدید، سپس به طرف کاخ رفت که نعمان بن بشیر در رسول خدا، 

آن تحصن کرده بود، و به سویش نگریست، بعد نعمان گفت: ای پسر رسول خدا! تو 
کجا و اینجا کجا؟! چه چیزی تو را وادار نمود میان نادانان بیایی؟ ابن زیاد گفت: ای 

و او را شناخت، پس دِر قصر را  نعیم، خوابت طوالنی شده است، سپس نقاب را بر زد
گشود و مردم، ندا سر دادند: ای ابن مرجانه! واو را با سنگریزه زدند اما از دستشان در 

 .رفت و وارد قصر شد
ی مرادی، رفت و ابن  وقتی که خبر ابن زیاد به مسلم رسید به طرف ھانئ بن عروه

بن اشعث بن قیس را نزد زیاد برایش کمین گذاشت تا جایش را پیدا کند، سپس محمد 
زیاد با لحن  ھانئ فرستاد، وقتی که در مورد مسلم از او پرسید انکار کرد، بنابراین، ابن

ھای تند با او سخن گفت، ھانئ گفت: پدرت با من نیکی کرده و من  شدید و حرف
خواھی؟ گفت: آن چیست؟ گفت:  خواھم آن را در حق تو جبران کنم. آیا نیکی می می

تان، سالم و در صلح و صفا به طرف اھل شام بروید  ات، با اموال و دارایی نوادهخود و خا
چون شخصی آمده که از حق تو و حق دوستت (یزید) حق تراست. ابن زیاد گفت: او را 

گردانید، او را نزدیکش بردند سپس با چوبی که در دستش بود آنقدر به سر و تر  نزدیک
ابرویش را شکافت و گوشت صورتش پراکنده شد و صورتش زد که بینی او را شکست و 

چوب در سر و صورتش خرد شد. ھانئ به شمشیر یکی از نگھبانان دست برد اما مردی 
او را کشید و او را از رسیدن به شمشیر منع کرد. یاران ھانئ بر در فریاد کشیدند: 

اتاقی دیگر زندانی دوست ما کشته شد. ابن زیاد، برای ترساندن آنھا دستور داد او را در 
کنند، و شریح قاضی را برای شھادت بر این که ھانئ زنده است بیرون فرستاد، پس 
برگشتند. وقتی که به مسلم خبر رسید که ابن زیاد با ابن ھانئ چه کرده به منادی 

زیرا این شعار فریاد خواھی آنان بود، بنابراین، » یا منصور«دستور داد که ندا سردھد: 
کوفه آن کالم را فریاد کشیدند و ھمزمان ھیجده ھزار نفر جمع شدند  ی اھل ھمه

سپس به طرف ابن زیاد رفتند و سنگر گرفتند و کاخ را محاصره نمودند، اما در ھنگام 
شب با مسلم و ھمراھانش جز صد نفر از آنھا، کسی باقی نماند، و ناگھان نگاه کرد و 

رفت و ھنوز، به » کنده«ی  جانب دروازه ی مردم، پراکنده شدند، بعد به دید که ھمه
اند، پس به تنھایی از در بیرون  دروازه نرسیده بود که دید تنھا سه نفر ھمراه او مانده

دانست  رفت در حالی که کسی در اطرافش نمانده بود، بنابراین، سرگشته و حیران نمی
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اگزیر از اسب پیاده کرد که راه را به او نشان دھد، ن کجا برود و کسی را ھم پیدا نمی
ی اشعث بن  شد، تا به درب منزل ِکنیز آزادشدهھا  شد و سرگردان و پیاده راھی کوچه

قیس رسید و آب طلب کرد، آب را به او داد و احوال او را پرسید، او ھم سرگذشت 
خویش را برایش بازگو نمود، پس به حال او ترحم نمود واو را نزد خود پناه داد. بعد 

ن به خانه شان سر زد و از جریان باخبر شد و از مکان او مطلع گشت، صبح پسر این ز
پیش محمد بن اشعث رفت و گزارش داد و ابن اشعث نزد زیاد رفت و او را با خبر 

کرد: یا آل  سپس او و ھانئ بن عروه را در حالی به قتل رساند که فریاد می. ١دنمو
چھار ھزار نفر سوار زره پوش و ھشت ھزار مراد، که رھبر و رئیس آنھا بود و درآن روز 

و غیره که در خواست او را » کنده«نفر پیاده نظام داشت، و ھم پیمانان او از جمله، 
یک از آنھا  ی آنھا ھیچ پوش بودند، اما در آن روز فرمانده ھزار زره کردند سی اجابت می

 .٢را نیافت و ھمه او را خوار و رسوا نمودند
قادسیه رسید. ُحّر بن یزید تمیمی، او را مالقات نمود و گفت: وقتی که حسین به 

خواھی بروی؟ گفت: قصد این شھر را دارم، کشته شدن  کجا می ج ای پسر رسول خدا
گاھی او رساند، سپس گفت: برگرد، چون من ھیچ خبر  مسلم و خبر واقعه را به آ

تصمیم به بازگشت خوشی سراغ ندارم که از آن بتوان امید خیر داشت، بنابراین، 
گردیم تا از او قصاص نگیریم یا ھمه  گرفت، برادران مسلم گفتند: به خدا سوگند بر نمی

 .٣کشته شویم. حسین گفت: بعد از شما امید خیر در زندگی من نیست
سپس به مردم گفت: ھمانا خبر تأسف برانگیز و ناگوار قتل مسلم بن عقیل و ھانئ 

ه ما رسیده است، و شیعیان، ما را خوارکردند، پس ھرکس بن عروه و عبدالله بن یقطر ب
خواھد منصرف گردد اشکالی ندارد و مالمت نخواھد شد، بنابراین، مردم به  از شما می

طرف راست و چپ پراکنده شدند تا این که تنھا ھوادارانی که از مدینه با او ھمراه 
اقی ماندند، و این سخنان را بودند و تعداد کمی از کسانی که به او ملحق شده بودند ب

نشینانی که ھمراه او  دانست، آن بادیه فقط به این دلیل بیان کرد که می سحسین
رود که مردمانش کامًال از او فرمان  می پندارند که او به شھری آمده بودند، چنین می
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گاھانه به دنبالش راه بیفتند. پس وقت  می سحر برند، بنابراین، دوست نداشت مردم نا آ
به یارانش دستور داد که آب را به مقدار زیاد ذخیره کنند. سپس رفتند تا از وسط 

عکرمه به نام عمرو بن لوزان  گردنه، گذشتند و آنجا فرود آمدند، در آنجا شیخی از بنی
روم،  فرمود: به کوفه می سرا دید، آن شیخ سوال کرد قصد دارد کجا برود؟ حسین

ی نیزه  رد، سوگند به خدا اگر جلو بروی جز با شمشیر و لبهشیخ گفت: تو را به خدا برگ
اند اگر زحمت جنگیدن را  کنی، و قطعا کسانی که تو را دعوت نموده برخورد نمی

برایت تحمل نمایند و کارھا را برایت آسان و مرتب گردانند، این رأی تو رأی خوبی 
من موافق رفتن تو به آنجا کنند  ی آنجا یاد می است، اما با این وضعیتی که در باره

ی خدا، این رأی و نظر بر من ھم پوشیده نیست، و  گفت: ای بنده سنیستم. حسین
 .١کسی ھم بر امر خدا غالب نگردد

سپس به طرف کوفه حرکت نمودند و در میان راه به کسی از اھل کوفه رسیدند و 
به  سنسبت به حسیناعتنایی آنان  بی ی خیانت و پیمان شکنی و ترسویی و او در باره

 آنھا خبر داد و گفت:
ترسیم بر ضد  در کوفه برای تو ھیچ یاری دھنده و ھیچ طرفداری نیست، بلکه می«

 .٢»تو ھم باشند
رفیقان او و لشکریان کوفه، خود را بر ایشان عرضه نمودند، عکس آن وقتی که 

نوشته و چیزی را دید که برایش نوشته بودند و نمایندگانشان گفته بودند، و 
ھای خود را انکار نمودند، به بعضی از یاران خود گفت: آن دو خورجینی را  درخواست

خورجین نامه را پیش او پخش ایشان در آن است، پس دو  ھای بیرون بیاورید که نامه
اما آن نامه و پیامھا را انکار کردند. سپس رفت تا به کربال رسید، وقتی لشکر  .٣کردند

یقین پیدا کرد که راه نجاتی ندارد و گفت: خدایا! میان ما و قومی  خصم افزایش یافت،
کشند. پس شروع  حکم کن که دعوتمان کردند تا ما را یاری کنند، اما اکنون ما را می

 سبه جنگیدن کرد تا به شھادت رسید. و تمام کسانی که در میدان معرکه علیه حسین
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تنھا اھل کوفه بودند و ھیچ کسی از جنگیدند و کشتن ایشان را برعھده گرفتند،  می
 .١نداھل شام در جنگ حضور نیافته بود

نویسد:  ی حماسی ـ آنگونه که ولھوزن ذکر کرده است ـ می سپس یعقوبی؛ شیعه
ی آنھا را غارت کردند  را به شھادت رساندند، اموال و اثاثیه سوقتی مردم کوفه، حسین

ند، زنانشان را تا کوفه بردند. وقتی که و حریم او را مورد تعرض و اختالس قرار داد
 گفت: سوارد کوفه شدند زنان کوفه با ناله و فریاد وگریه بیرون آمدند، علی بن حسین

 .٢کنند، پس چه کسانی با ما جنگیدند و ما را کشتند؟! دارند برای ما گریه میھا  این
مانی، ذکر خواھیم به بررسی مطالبی بپردازیم که ولھوزن، مستشرق آل اینجا می

 کرده است و برای شیعه اظھار عطوفت نموده است:
ی اھل کوفه به ھمکاری با حکومت حریص نبودند، با وجود این، به  قسمت عمده«

ی  صف دشمنان نظام حاکمه نیز، ملحق نگشتند، و حتی کسانی که برای حسین، نامه
م سختی و دعوت فرستادند و بر مخلص بودن خود، قسم یادکرده بودند، در ھنگا

کس رھا کردند و دست یاری، به او ندادند و اعتنایی به او  محنت، ایشان را تنھا و بی
گر معرکه باشند، وقتی ھم که به  نداشتند، و خالصه کارشان این بود که از دور نظاره

شھادت رسید برایش گریه کردند و کم بودند افرادی که جرأت پیوستن به او و 
ی صائدی خازن بیت المال، و ابن عوسجه.  ثمامه د، مانند ابیمشارکت با او را داشتن

عالوه بر این، برخی از کسانی که با او در میدان جنگ کشته شدند از افرادی بودند که 
در مسیر حرکت خود جمع آوری کرده بود یا کسانی بودند که در لحظات  سحسین

یشان نمود، اگر چه قبًال پایان جنگ، حمّیت انسانی، آنھا را وادار به پیوستن به ا
 .»نبودند روابطی با او نداشتند و از ھوادارانش

مورخین این تعارض و ناھماھنگی را بین کسانی که مکلف بودند اما ھیچ کاری 
نکردند، و کسانی که مکلف و موظف به جنگیدن نبودند، اما جنگیدند وصنف اول را 

به طوری که گاھی آن را بصورت  خجالت زده و شرمنده کردند، بارز وآشکار نمودند.
دادند. از جمله نکات شایان توجه این است که، نه تنھا قریش  دراماتیک نمایش می

برای ھمراھی او بیرون نیامد، و در میان  بلکه حتی یک نفر انصاری ھم از مدینه
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 ۶۳جز تعداد کمی ھمراھش نبودند. شورشی ھم که در سال ایھای طرفدارش  کوفه
مدینه بوقوع پیوست به خاطر خاندان علی نبود، ھمانگونه که علی بن ھجری در 

 کرد. ت آن شانه خالییحسین از مسؤول
در مقابل ترسویان و افراد غیر مخلص، دشمنان آشکار شیعیان قرار داشتند که تابع 
حکومت بنی امیه و زمامداران آن بودند. اما اختالفی در امور دینی و ایمانی میان آنھا 

 .١نبود
 بر این اساس است که بغدادی گفته است:

شدند، به طوری  ورزی توصیف می شکنی و بخل ھای کوفه به خیانت و پیمان رافضی
از کوفیان تر  گفتند: بخیل که در این دو وصف ضرب المثل عامه بودند، تا جایی که می

 از آنھا در عھد و پیمان!!.تر  و خائن
 خیانت آنھا در سه چیز شھرت داشت:

بیعت کردند، اما ھمین که به  ساول این که پس از قتل علی، با پسرش حسن
» سنان جعفی«جنگ با معاویه روی آورد در ساباط مدائن به او خیانت کردند و 

ای به بغل ایشان زد و او را از اسبش پایین انداخت، و این یکی از اسباب مصالحه  ضربه
 با معاویه بود.

مه فرستادند و به کوفه دعوتش نمودند تا او را بر ضد نا سدّوم: به حسین بن علی 
یزید بن معاویه یاری کنند، و او به سوی آنھا رفت، اما ھمین که به کربال رسید به 

ھمدست شدند تا این که  سایشان خیانت کردند و با عبیدالله بن زیاد، بر ضد حسین 
 ی ھمراھان خود در کربال کشته شد. به ھمراه قسمت عمده

م: به زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب خیانت نمودند و بعد از آنکه سوّ 
به ھمراه او بر ضد یوسف بن عمر شورش کردند، بیعت او را شکستند و در زمان شدت 

 .٢او کشته شدجنگ و کارزار تسلیم شدند و 
 اینھا بودند شیعیان علی و حسن و حسین، و این بود رفتارشان با امام و رھبران

 خود.
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در این باره، به طور مفصل بحث کردیم چرا که بعد از این حادثه تغییر و دگرگونی 
در تشیع بوجود آمد، که این دگرگونی روی کرد دینی داشت، و صبغه و رنگ مذھبی به 
خود گرفته بود اگرچه در ابتدا یک اختالف سیاسی محض بود. و صرف اختالف آراء 

 خورد. اویه و بنی امیه به چشم میعلی و فرزندان او در مقابل مع
 گوید: ولھوزن مستشرق آلمانی نیز، با صراحت کامل از این جریان یاد کرده و می 

موقع تشّیع در کوفه، شکل جدیدی یافت. قبًال ما معنی تشیع را فھمیدیم، در آن 
ی  گیری سیاسی عام از جانب عراق علیه حکومت و سلطه که عبارت بود از یک جھت

در ابتدای امر، اشراف و بزرگان با سایر مردم در یک صف بودند و آنھا رھبری  شام، و
مردم را بر عھده داشتند، اما وقتی که خطر را احساس کردند، برگشتند و برای فریب 

ھای  حکومت شام از خود نرمش نشان دادند، سپس ھمین افراد برای سرکوب شورش
ی تشیع  یعه فاصله گرفتند، بنابراین، دامنهشیعه، استخدام شدند. و به این صورت، از ش

ی دینی به خود  ای صورت یک فرقه محدود گردید و کم کم در مخالفت با نظام عشیره
طلبی رھبران و رؤسایشان به یک سنبل خیالی تبدیل  گرفت، و به خاطر شھادت می

د. شدن ای متھم می در کوفه، به شورش عشیره» سلیمان بن صرد«گردید و ھواداران 
اولین کسی بود که این آرمان را تحقق بخشید و عملی ساخت، و موالی و ، ١اما مختار

بردگان آزاد شده به آن حرکت گرایش یافتند، اما جذب شدن آنھا به این حرکت تشیع 
ای،  آسان بود؛ زیرا آنھا آشکارا گرایش به احکام دینی داشتند، نه با نظام قومی و عشیره

ھبری آن نھضت را عربھا برعھده داشتند و موالی ھم، متعصبان اگر چه تا آن زمان ر
پسندیدند و از آنھا بیزار بودند. وقتی که شیعه با  عرب را برای آقایی و حکمرانی نمی

عناصر سرکوب و شکنجه مرتبط شد از تربیت قوم عربی سرباز زد و با آن فاصله گرفت 
ا نه آن اسالم اصلی، بلکه یک نوع دین ی آنھا باھم اسالم بود، ام ی اتصال ھمه که حلقه

 .٢جدید
ی بسیاری در  شیعه شروع کرد به دسیسه و نشر افکار بیگانه، ھمانگونه که تفرقه

میان خود حاصل نمود وتشیع به پناھگاه و مأوای ھر کسی تبدیل شد که به خاطر 
تعالیم و  خواستند، عداوت یا کینه در صدد انھدام اسالم بود، و ھمینطور کسانی که می
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نیاکان و اجداد خویش را از ادیان یھود و نصرانی و زرتشتی و آیین ھندویی رسومات 
خواستند،  شدند. ھمچنین کسانی که می وارد اسالم گردانند، به تشیع متوسل می

سرزمین خود را استقالل بخشند و برضد کشور مرکزی شورش نمایند، تظاھر به 
ساختند و در پس آن، ھر کاری را  ی اھداف خود میدوستی با اھل بیت را استتاری برا
دادند، بنابراین، افکار یھود در میان  کرد، انجام می که ھواھای نفسانی آنھا آرزو می

ی رجعت (بازگشت مردگان به این دنیا) ظاھر گردید و شیعه گفت: آتش  تشیع با عقیده
 ود گفت:که یھ دوزخ جز مقدار کمی بر شیعه حرام شده است، ھمان گونه

َنا ﴿ ُهۡم قَالُواْ لَن َ�َمسَّ َّ�
َ
ۡعُدوَ�ٰٖت�  �َّارُ ٱَ�ٰلَِك بِ� يَّاٗما مَّ

َ
� ٓ  .]۲۴[آل عمران:  ﴾إِ�َّ

، آتش (دوزخ) کیگفتند: جز چند روز اند یه مکن (عمل آنان) بدان خاطر است یا«
 ».رسد یبه ما نم

و ھمچنین آیین نصرانی در تشیع ظاھر شد، به این صورت که گفتند: نسبت امام با 
عیسی مسیح با خدا است!!. و گفتند: الھوت (جوھر خدایی) با ناسوت خدا مانند نسبت 

گردد؛ و ھر  (عنصر انسانی) در امام یکی شده است و نبوت و رسالت ھرگز قطع نمی
و به این ترتیب، در شیعه اعتقاد به تناسخ ارواح کس الھوت با او یکی گردد، نبّی است 

و مجسم شدن خدا و حلول خدا در کالبد برخی انسانھا مطرح شد، و این اعتقادات 
ھا (خادمان خدایان ھندوھا) و فالسفه و مجوس قبل از اسالم،  معروف، نزد برھمایی

ھا تحت شعار  فارسمعروف بودند و تحت تأثیر آنھا در تشیع ھم بوجود آمدند. برخی از 
تشیع با دولت اموی به مبارزه برخاستند اما ھدف باطنی آنھا تنھا خشم و کینه از عرب 

 .١خودشان بود و حکومت آنھا و کوشش برای استقالل
 گوید: ھمچنین از مقریزی نقل شده است که می

ھا داشتند و ھیبت ایشان در درون ھمه، جای  ھا، قدرت زیادی بر تمام ملت فارس
نامیدند و سایر مردم را بردگان خود  داشت، به طوری که ایرانیان، خود را آزاده و آقا می

آوردند، اما وقتی که گرفتار سقوط و از دست رفتن دولتشان به دست  به حساب می
عربھا شدند، در حالی که عرب از دید فارس، از ھمه ملتھا خطر و اھمیت کمتری 

ھای مختلف به  سخت و مصیبتی بزرگ بود و در زمان داشت، مسأله از نگاه آنھا بسیار
گردانید. بنابراین، بر  پیروز می ی موارد، خدا حق را با اسالم پرداختند و در ھمه  مبارزه
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آورند.  در مبارزه از راه حیله و ترفند موفقیت بیشتری بدست میاین عقیده شدند که 
ار محبت اھل بیت و زشت جلوه ای از آنھا به اسالم تظاھر کردند و با اظھ پس دسته

ھای گوناگونی را  دادن مظلومیت علی به اھل تشیع گرایش نشان دادند، سپس راه
 .١گرفتند برای خارج ساختن آنھا از راه ھدایت در پیش

ی آنھا پس از آن که بیان نمودیم،  گردیم به موضوع اختالف و تفرقه بر میاکنون 
کردند، رھبران خود را خوار  اھل بیت می چگونه کسانی که ادعای دوستی و والیت

 -شیعیان سکردند و تک و تنھایشان گذاشتند؛ پس به دنبال کشته شدن حسین
ه شرح آنھا در کم شدند یبه سه فرقه تقس -نماید ھمان گونه که نوبختی ذکر می

 د.یآ نده مییصفحات آ

 کیسانیه
و سرگردان  ای از ھوادارانش حیرت زده کشته شد، دسته سوقتی که حسین 

برما مشتبه و درآمیخته شده است، اگر  سگشتند و گفتند: کارھای حسن و حسین
از قبیل آشتی با معاویه و تسلیم او شدن به خاطر ناتوانی در مقابله با  سکارھای حسن

او، آنھم وقتی که دارای ھواداران بسیار و قدرت جنگی بودند واجب بوده است؛ پس 
مانند جنگ با یزید در حالی که دارای افراد کمی بود و ھواداران  سکارھای حسین

 اند؛ یزید بسیار بودند تا خود و تمام یارانش کشته شدند ھمه باطل و غیر ضروری بوده
برای ترک جنگ عذر بیشتری داشت تا حسن که در طلب صلح و آشتی  سزیرا حسین

 با معاویه و ترک جنگ بود.
مبارزه بایزید بن معاویه تا این که خود و یاران و  کرد از سو اگر آنچه حسین

فرزندانش کشته شدند حق و واجب و صواب بوده پس ترک جنگ و جھاد بر ضد 
معاویه باطل بوده است، بنابراین نسبت به امامت حسن و حسین دچار شک و تردید 

ی یاران  هی مسلمانان داخل شدند و باقیماند شدند و از والیت آن دو برگشته و به زمره
 حسین بر انتخاب او به امامت تا آخر ماندند. 

ای امامت محمد بن حنفیه را  سپس بعد از او، آنھا ھم سه فرقه شدند: فرقه
کسی از محمد بن حنیفه  ببرگزیدند، و بر این باور بودند که بعد از حسن و حسین 
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است. ھمان گونه تر  ی مردم به امامت شایسته نزدیکتر نیست؛ پس او از ھمه سبه علی
 سکه بعد از حسن، حسین به امامت سزاوارتر بود تا فرزندان حسن، پس بعد از حسین

 محمد امام است.
گفتند: ھمانا محمد بن حنیفه ھمان مھدی و وصّی علی بن ابی  می فرقه ای ھم

است و کسی از اھل بیت او حق مخالفت با او را ندارد و نباید از والیت او  سطالب
ند و بدون اذن او شمشیر بکشند. ھمانگونه که حسن بن علی تنھا با اذن خارج گرد

ی  محمد بن حنفیه بیرون رفت، و بعد با معاویه صلح کرد؛ و نیز حسین با اذن و اجازه
رفتند  ی او بیرون می محمد برای جنگ با یزید خارج شد و چنانچه بدون اذن و اجازه

محمد بن حنفیه باشد کافر و مشرک گشتند. و ھر کس مخالف  می ھالک و گمراه
است. و محمد بن حنفیه، مختار بن ابی عبیدالله را بعد از قتل حسین والی عراق قرار 

و کشتن قاتالن او و جستجوی آنھا ھر جا که  سداد و او را به خونخواھی حسین
باشند، تشویق نمود و به خاطر کیاست و زیرکی و به علت قیام او و مذھب و دیدگاه 

را بر او گذاشت، بنابراین آن فرقه » کیسان«اش در میان آنھا نام اخته شدهشن
 .١شوند ھم نامیده می» کیسانیه«نام گرفتند و » مختاریه«

بوجود آمدند اما این  سقبل از این ھم، کیسانیه را ذکر نمودیم که پس از قتل علی 
ھای فرعی  فرقه ی کیسانیه نام برای مختاریه شھرت پیدا کرد، و ھمچنین از فرقه

بسیاری منشعب گردید؛ مانند: کرابیه، حربیه، رزامیه، بیانیه، رواندیه، ابومسلمیه، 
  .٢بسیار دیگر ھاشمیه، حارثیه و

ھا به امامت محمد بن حنفیه و به عقایدی که بذر آن را سبئیه و  و تمام این فرقه
اح و ... قایل بودند و در عبدالله بن سبأ پاشیدند، و اعتقاد به غیبت، رجعت، تناسخ ارو

 این باره شاعرشان چنین سروده است:

 أال إن األئمــــــــــة مــــــــــن قــــــــــريش
 

 والة احلــــــــــــق أربعــــــــــــة ســــــــــــواء 
 

 هــــــم األســــــباط لــــــيس هبــــــم خفــــــاء  عــــــــيل والثـــــــــــالثة مــــــــن بنــــــــــــيه
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ــــــــامن وب ـــــــــفســــــــبط ســــــــبط إي  رـــ
 

 ه كــــــــــــربالءــــــــــــــــط غيبتــــــــــــــوسب 
 

ــــــــــــوت ـــــــــــذق املــ  وســـــــــــبط ال ي
 

 اللـــــواء حتـــــى يقـــــود اخليـــــل يقـــــدمها 
 

ــــــــا  تغيـــــــب ال يـــــــر فـــــــيهم زمانً
 

 ١برضـــــــو عنـــــــده عســـــــل ومـــــــاء 

 

گاه باش که ائمه از قریش ھستند، برای چھار نفر والیت برحق است به طور  یعنی: آ
 مساوی.

ی دختری رسول خدایند و مخفی نیست،  علی و سه فرزندش که (دوتای) آنھا نوه
است، و دیگری در کربال ناپدید ی ایمان و نیکی  ھای دختری نوه پس یکی از آن نوه

میرد تا وقتی که سوار بر اسب در پیش او پرچم  شد. و یکی از این سبطھا نمی
شود و در  شود و مدت زمانی در میانشان دیده نمی شود. او غیب می برافراشته می

 .رضوی است و نزد او آب است و عسل ی دره
 .٢جواب داده استبه این شعرھا » الفرق بین الفرق«بغدادی در کتاب 

 ھا گفته است: ھمچنین یکی از کیسانی

أال حـــــي املقــــــيم بشــــــعب رضــــــو 
 

 وأهـــــــــد لـــــــــه بمنزلـــــــــه الســـــــــالما 
 

ـــــــــــا ــــــــــوك منـ ــــــــــ وال  أرض بمعرش
 

 وســـــــــــموك اخلليفـــــــــــة واإلمامـــــــــــا 
 

ـــــراً  ـــــل األرض ط ـــــك أه ـــــادوا في  وع
 

 مقامــــــــك عــــــــنهم ســــــــبعني عامــــــــا 
 

ـــو ـــعب رض ـــب ش ـــى بجان ـــد أمس  لق
 

ـــــــــــا  ـــــــــــة الكالم ـــــــــــه املالئك  تراجع
 

ــــوت ــــم م ــــة طع ــــن خول ــــا ذاق اب  وم
 

 وال وارت لـــــــــــــــه أرض عظامـــــــــــــــا 
 

 وإن لـــــــــه بـــــــــه ملقيـــــــــل صـــــــــدق
 

 ٣وأنديـــــــــــــة حتدثـــــــــــــه كرامـــــــــــــا 

 

ای، چقدر  ی رضوی که به سالمت به منزل راه یافته ی مقیم در دره ای زنده
اند، اھل  اند و تو را امام و خلیفه نامیده ھوشیارند کسانی که تو را ولی خود قرار داده

گردند جز خاک و ریگ، و تو ھفتاد سال از آنھا  شمار به تو باز می آفریدگان بیزمین و 
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گفتند ابن  واالتری، ھمانا در کنار کوه رضوی روز را گذراند و مالئک با او سخن می
شود. و او در آنجا دارای  خوله طعم مرگ را نچشیده، و زمین وارث استخوان او نمی

 کنند. که بزرگواران با او گفتگو می مقام صدق است، و داری مجالسی است
 ھمچنین بغدادی به او چنین پاسخ داده است:

ـــــــا ـــــــرك بانتظ ـــــــت عم ـــــــد أفني  رلق
 

 ملـــــــن وار الـــــــرتاب لـــــــه عظامـــــــا 
 

ــــام ــــن إم ــــو م ــــعب رض ــــيس بش  فل
 

ـــــــــــا  ـــــــــــة الكالم ـــــــــــه املالئك  تراجع
 

 وال مــــــــن عنــــــــده عســــــــل ومــــــــاء
 

 وأرشبـــــــــة يعـــــــــل هبـــــــــا الطعامـــــــــا 
 

ــــوت ــــم م ــــة طع ــــن خول ــــد ذاق اب  وق
 

 قـــــــــد ذاق والـــــــــده احلاممـــــــــا كـــــــــام 
 

 ولــــــو خلــــــد امــــــرؤ لعلــــــو جمــــــد
 

ا ودامـــــــا   ١لعـــــــاض املصـــــــطفى أبـــــــدً

 

واقعًا عمرت را در انتظار بسر بردی برای کسی که استخوان است و خاک او را 
پوشانده است. و واقعا در شعب رضوی ھیچ امامی وجود ندارد که فرشته با او صحبت 

ھایی که با  نزد او عسل و آب باشد، و نوشیدنیکند و کسی ھم وجود ندارد که در آنجا 
آن غذا درست کند. ابن خوله طعم مرگ را چشیده ھمان گونه که پدرش طعم کبوتر را 

 ج چشیده است، و اگر قرار بود کسی به خاطر مقام واال جاویدان باشد، محمد مصطفی
 بود. حتما دائمی و ابدی می

نی عباس منتقل گردید، چون برخی از شایان ذکر است که امامت از کیسانیه به ب
ھا معتقد به انتقال امامت از ابی ھاشم بن محمد بن حنفیه به محمد بن علی بن  فرقه

عباس و از ابی عباس به  عباس بودند و از او ھم به پسرش ابراھیم و از ابراھیم به ابی
 .٢منتقل شده است جعفر منصور بنیانگذار دولت عباسی ابی

ی مختار بن ابی عبید ثقفی شھرت یافت، چون دارای  ھا، فرقه رقهو در بین این ف
در کتاب رجال » کشی«بودند، و  سجنب و جوش بسیار به نام خونخواھی حسین

خود، به ذکر این مختار پرداخته و از محمد بن مسعود روایت کرده است که گفت: ابن 
کرد که از حسن  ل میابی علی خزاعی به من گفت و او ھم از خالد بن یزید عمری نق
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ھمانا مختار بیست ھزار دینار را برای علی «بن زید از عمر بن علی نقل کرد که گفت: 
ای که  ی عقیل بن ابی طالب و خانه بن حسین فرستاد و او ھم قبول کرد و با آن خانه

منھدم شده بود را ساخت. سپس گفت: او چھل ھزار را برایش فرستاد بعد از سخنی 
 .»قبول نکردرد، پس این بار آن را رد کرد و که آشکار ک

و مختار کسی بود که مردم را برای امامت محمدحنفیه بن علی بن ابی طالب 
کرد و آنھا را کیسانیه نامیدند که ھمان مختاریه بودند، و لقب او کیسان بود  می دعوت

به نام موالی علی بن  اند: اش اباعمره بود. و گفته به خاطر نام رفیق مخلص او که کنیه
و یافتن  سنامگذاری شد، ھمان کسی که او را برای خونخواھی حسین سابی طالب

کرد، و او رازدار و مسلط بر کارھایش بود، و ھر  قاتالن او تشویق و راھنمایی می
شد چه در منزل بوده  به او داده می سی مردی از دشمنان حسین گزارشی در باره

ساخت و  او را منھدم می ی گرفت و خانه گر حتمًا سراغش را میباشد و چه در جایی دی
ھای کوفه کار او بود و اھل کوفه با  کشت؛ و تمام خرابه می ھر جانداری که در آنجا بود،

گفتند: او  شد می ساختند و چنانچه کسی دچار فقر شدید می او ضرب المثل می
 ست:ی او وارد شده، حتی شاعر گفته ا (ابوعمره) به خانه

ـــه خـــري مـــن أبـــی عمـــرةإ ـــام في  بلـــيس ب
 

 ١رســـةك كوال يعطيـــ كويطغيـــ يـــكيغو 

 

یعنی: ابلیس با آن ھمه بدی که دارد از ابی عمره بھتر است، چون تو را فریب 
 شکند. عمره تو را درھم نمی سازد اما مثل ابی دھد، گمراه و طغیان کننده می می

 ھمانگونه که نوبختی ذکرکرده است و قبًال آن را بیان نمودیم. 
ترین  و ھمچنین ولھوزن، به تفیصل این موضوع را بیان نموده است، و شاید طوالنی

ایم  بحث کتاب او، ھمین موضوع باشد؛ به ھمین علت، این قسمت از آن را جدا کرده
 کشد: را به تصویر میھایی که خود را به آن آراسته بود  چون مختار و حیله

گردید.  می و حیله گر بود و عادتًا ھم به کذاب توصیف ٢مختار یک جادوگر و شّیاد«
کرد از جانب محمدبن حنفیه مأمور است؛  این وصف به خاطر این نبود که گمان می

بلکه به این علت بود که ادعای پیامبری کرده بود، اگرچه در واقع او خود را به آن اسم 
زد که در شأن این نام بود، وقتی که  ی نکرد، بلکه کارھایی از او سر مینامگذار
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گوید، و  زد گویی در محضر خدا است و از غیب سخن می مینشست و حرف  می
خواست شخصیتش را بر مردم تحمیل کند و در کارش ھم موفق بود اگر چه  می

ی  که میان عاّمه موفقیت او در بین افراد خاصه و خردمندان کمتر از موفقیتی بود
 .آورد مردم و افراد فرومایه و ساده لوح به دست می

ی ایمان آورندگان به او گسترش  شد دایره ھر اندازه که موفقیت با او ھمراه می
یافت. وقتی که رو به شکست رفت، دنیا از او روی برتافت و بعد از کشته شدنش،  می

شد بدون این که صورت او  مذمت می تیرھای روایات به سوی او رھا شدند. ابتدا فقط
ای کشیده شد که باخشم و  زشت و کریه به تصویر کشیده شود، اما کم کم به مرحله

توصیفاتی بودند ھا  این کرد و کردند و این توصیفات او را رسوا می او را توصیف می  کینه
اسالم ای در کتاب تاریخ  در مقاله» دوزی«ھای بعدی به تصویر کشیدند. و  که نسل

گوید: او ھمان  برای مختار ترسیم نمود، چیزی جز این تصاویر را بکار نبرده است؛ می
بود که به رھا کردن کبوتر سفید دستور داد و قطعا از خوارج بود سپس زبیری شد بعد 

ی خدا ابداع کرد. به ھر حال او از مذھبی به  شیعه گردید، و او بدعت (بداء) را در باره
 .آمد میمذھب دیگر در 

 اما حق نیست انسان او را مورد تمسخر قرار دھد تا حقیقت او را بفھمد.
ناگزیر باید به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا مختار یکی از انبیای صادق بود یا از 

ای نیست جز این که طرح سؤال را به این ساختار  مدعیان دروغین پیامبری؟ چاره
 .بوده یا غیر مخلص؟تعدیل نماییم: آیا مختار مخلص 

کند که برای رسیدن به حکومت از  می ی او چنین برداشت گاھی انسان در باره
ی محمد نیز گفته  کرد، اما ھمین نوع برداشت گاھی در باره ادعای نبوت استفاده می

شود و باید انسان این نکته را مد نظر داشته باشد که اسالم دینی است سیاسی و  می
یست برای رسیدن به حکومت تالش نماید، اما آنچه در این برداشت با ھر پیامبری می

خطرناک و سھمگین است این است که او خود را در پشت شبح و آدمک خیالی 
پنھان کرد تا امور او شناسایی نشود؛ بنابراین، باطن و درونش از » محمدبن حنفیه«

عه بودن، این امکان را این لحاظ پاک نبود، اما شرایط آن زمان به صرف مسلمان یا شی
برای » امن«بایست مرکزی  فراھم نکرد تا با نام مخصوص خود ظاھر شود؛ بلکه می

کرد... و قطعا مختار در ابتدا یک بدعت غریب و نا آشنا و  می استتار مھدی خلق
پیچیده را ابداع نمود که سبئیه آن را طرح ریزی کردند، و سبئیه جھت گیری را آغاز 



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ١٩٢

ی آن بر اقشار وسیعی از مردم سیطره یافت؛ به طوری که شیعه  یلهکرد که به وس
ناچار بود به صورت عام نسبت به آنھا و اسالم اھل سنت شدیدا موضع گیری کند و این 

 .چنین اختالفات بین شیعه و سنی افزایش یافت
بود که تقریبا   نامیدند و کیسان رھبر موالی و ھمچنین سبئیه را کیسانیه نیز می

گیریم، تشیع یک مذھب دینی و ایرانی االصل است،  . پس نتیجه می١ه یکی بودندھم
 چون اغلب موالی کوفه، ایرانی بودند. 

ی جدایی  ای از فارس بودند، و نشانه است: در حقیقت شیعه فرقهگفته  ٢دوزی
ی عرب، روشن است، چون نژاد عرب دوستدار آزادی  شیعیان نژاد فارس، از شیعه

ھا، مانند بردگان و موالی به فروتنی وگردن کجی، عادت داشتند، قطعا  فارسبودند اما 
ھا  امری بود نامفھوم و غیرعادی چون حکومت فارس ج مبدأ انتخاب جانشین پیامبر

شناختند؛ به ھمین خاطر معتقد بودند مادامی که  ی را نمیجز ارث و وراثت ھیچ مبدأ
فرزندی از خود به جا نگذاشته تا وارث حکومتش باشد، پس علی باید وارث او  جمحمد 

باشد و در خاندان علی، جانشینی واجب است که ارثی باشد، از ھمین جا بود که تمام 
دانستند و اطاعت از آنھا را واجب  علی را غاصب حکومت میخلفای راشدین جز 

ی عرب، این اعتقاد را  م حاکم و سیطرهدانستند، و خشم و ناخرسندی آنھا از نظا نمی
اموال آقایان خود را  در آنھا تقویت نمود؛ بنابر این، موالی با ھمان دیدگاه، غارت ثروت و 

کردند. ھمچنین شیعیان ایرانی عادت داشتند به این که معتقد باشند،  القاء می
و شرک را به علی  خداوند ھستند و این احترام و تعظیم و ثناپادشاھان از نسل و جوھر 

قید و شرط برای امامی که   بیو فرزندانش نیز منتقل کردند. بنا براین، اطاعت مطلق و 
امر واجب بود؛ به طوری که اگر ھیچ واجب ترین  از نسل علی بود از دیدگاه آنھا بزرگ

دانستند و سایر  می دیگری را انجام ندھند این را بدون سرزنش و عذاب وجدان، کافی
یعنی: ھمه » امام«کردند، پس در بینش و دیدگاه آنھا  می ت را به رمز و راز تفسیرواجبا

چیز؛ و او خدایی بود که به بشر تبدیل گشته بود، و خضوع و فروتنی کورکورانه ھمراه 
 آنھا است. ھا اساس مذھب ی حرام با ارتکاب ھمه
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آنھا ذکر کرده است و ی  در باره ١و آقای ملر مشابه ھمین را در کتاب سابق الذکر
ھا تحت تأثیر افکار ھندی قبل از اسالم به این اعتقاد گرایش داشتند  افزاید: فارس می

که شاھنشاه بودن مجسم شدن روح خداست، و این امتیاز در پادشاھان از پدر به پسر 
گردد. این مسأله که تشیع با ایرانی بودن تناسب داشته است جای شک و  منتقل می

یست، اما این که آن افکار و عقاید از ایرانی نشأت گرفته باشد مناسبت شیعه تردیدی ن
مفصل » ھا فرقه«ھای  کتاب باقی عقاید شیعه در. و ٢شود با ایرانی بودن دلیل آن نمی

اش بحث کردیم؛  ی این مرد و فرقه ی کافی در باره ذکر شده است و در این جا به اندازه
ه بودند و شیعیان بعدی نیز، ھمان افکار و عقاید را از او اش میراث سبئی چون او و فرقه

برگرفتند. از آن زمان به بعد تشیع اصلی و انقراض شیعیان اول آغاز گردید؛ جز تعداد 
ھاشم قرار داشتند، که سرایت و نفوذ و  بسیار کمی که در رأس آنھا اوالد علی و بنی
در میان کسانی  سھادت حسینکه ش تسلط افکار سبئیه بر آنھا شروع شد؛ خصوصاً 

که والیت او و خاندانش را پذیرفته بودند، یأس و نا امیدی بزرگی، ایجاد کرده بود و 
 سجویی بودند؛ بخصوص با سرنگونی نظام حاکم و متھم به قتل حسین مشتاق انتقام

خبر، احساس خشم و نفرت نسبت به ھمه چیز ایجاد  بی اش در افراد نادان و و خانواده
 حتی نسبت به عقاید و باورھایشان.شد 

و  شبنابراین وقتی که آنھا دیدند، اھل سنت نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان
ی احترام و تعظیم  و سایر اصحاب بزرگوار با دیده ج ھمسران گرامی رسول خدا

نگرند، برعکس آنھا از این بزرگواران، اظھار برائت و بیزاری و نفرت کردند و نسبت  می
ان سخنان ناشایست گفتند؛ تنھا به خاطر این که از آنچه در منبر و محراب، گفته به آن

 آمد. بر ھمین اساس شیخ االسالم ابن تیمیه، گفته است: می شد بدشان و شنیده می
سلف صالح وحتی شیعیان علی ھم، اتفاق نظر داشتند بر این که ابوبکر و «
ابی العباس «از استاد خود معروف به » ابن بطه«ھستند و حافظ ترین  مقدم بعمر

روایت نمود: محمد بن حمید از جریر، شنیده و او ھم از عبدالله بن زیاد » بن مسروق
بن حدیر، نقل کرده است که گفت: ابواسحاق سبیعی به کوفه آمد؛ شمر بن عطیه به ما 

تیم و او به سخن پرداخت. ابواسحاق گفت: به احترام ایشان بلند شوید، بعد نزد او نشس
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شد که نسبت به فضیلت و  گفت: وقتی که از کوفه خارج شدم ھیچ کس پیدا نمی
ومقدم بودن آنھا شک و تردیدی داشته باشد، اما اکنون  ببزرگواری ابوبکر و عمر

فھمم چه  گویند!! به خدا سوگند نمی نمی که بار دیگر به آنجا رفتم چه چیزھا که
 . ...گویند می

و از ضمره و او از سعید بن حسن نقل کرد که گفت: از لیث بن سلیم شنیدم، 
گفت: شیعیان صدر اول را در حالی دیدم که ھیچ کدام از آنھا، کسی را بر ابوبکر و  می

 دانستند. مقدم نمی بعمر
کرد که گفته  و احمد بن حنبل گفت: سفیان بن عیینه از خالد بن مسروق، نقل می

و شناخت فضل آنھا، بخشی از سنت است که مسروق  بمحبت ابوبکر و عمربود: 
 خود یکی از بزرگان تابعی کوفه بوده است.

 و طاووس نیز، ھمین را گفته است و از ابن مسعود ھم، این روایت شده است.
چطور چنین نباشد در حالی که به روایات متواتر و غیر قابل تردید از امیر المؤمنین 

ابوبکر است سپس  ج ده که فرمودند: بھترین این امت، بعد از رسول خداعلی نقل ش
اند که گفته شده به  ی زیادی نقل کرده عمر. و این روایت را به طرق مختلف، عّده

کند  رسند. و امام بخاری در صحیح خود، از حدیث ھمدانیین نقل می می ھشتاد مرد
 گفت: و میمردم نسبت به علی بودند حتی که اترین  که مخلص

 ولــــو كنــــت بوابــــاً علــــی بــــاب اجلنّــــة
 

ـــــــيل  ـــــــدان ادخ ـــــــت هلم ـــــــالم لقل  بس
 

گفتم با سالمتی وارد  می ی ھمدان یعنی: اگر من دروازه بان بھشت بودم به قبیله
 بھشت شوید.

ی ھمدان بود و او  بخاری این را از حدیث سفیان ثوری، روایت کرده که از قبیله
ھمدانی بود و او از محمد بن حنفیه که گفت: به پدرم ھم، از منذر نقل کرده که بازھم 

چه کسی است؟ گفت: پسر جان، مگر  ج گفتم: پدرجان بھترین مردم بعداز رسول خدا
دانی؟ عرض کردم: نه، فرمود: ابوبکر. گفتم: بعد؟ فرمود: عمر. این گفتگوی  نمی

 یه بوده است!!.تواند بگوید: این پاسخ تق خصوصی میان علی و فرزندش بود و کسی نمی
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و نیز، از ایشان نقل شده که گفت: ھر کسی را نزد من بیاورند و متھم باشد به این 
که کسی را بر ابوبکر و عمر مقدم قرار داده است به او ھشتاد تازیانه میزنم که حد 

 .١تھمت است
محی الدین خطیب در پاورقی نوشته است، این یک سند تاریخی بزرگ است برای 

دگرگونی تشیع؛ زیرا ابواسحاق سبیعی شیخ و عالم نامدار کوفه در زمان ی  محدوده
خالفت امیر المؤمنین عثمان، و سه سال قبل از شھادت ایشان به دنیا آمد و تا سال 

ی خویش  صد و بیست و ھفت زیست، و در زمان خالفت علی ھنوز کودک بود ودر باره
 ب را دیدم که با سر و ریش سفید خطبهگوید: پدرم مرا بلند کرد تا علی بن ابوطال می
توانستیم بفھمیم تا چه  می دانستیم او چه زمانی از کوفه رفت، خواند. و اگر ما می می

اند؛ به ھمان صورت  زمانی شیعیان به فضل و برتری ابوبکر و عمر بر سایرین معتقد بوده
ز علی کردند. و که امامشان به آن معتقد بوده است، و چه زمانی شروع به جدا شدن ا

علی به آنچه ایمان داشت؛ یعنی فضلیت و اولویت دو برادر خود و دو رفیق و ھمدم 
و وزیران در حال حیات ایشان و جانشینان ایشان بر امت بعد  جخدا  ھمیشگی رسول

 کرد. از و فات را روی منبر اعالم می
ی ابوبکر و عمر بر عقاید اول باقی  اما جای تعجب است که اباضیه و خوارج در باره

ی حکمیت، با علی بودند، اما شیعیان بعد از  ماندند به ھمان صورت که تا زمان حادثه
ی خود را نقض کردند و امام خود را بعد از قرن اول  قرن اول در این باره عقیده

  .٢ر حیات ابواسحاق سبیعیدر اواخنافرمانی کردند؛ یعنی 
و به این ترتیب، دگرگونی و تغییر و تحول در شیعه به حدی رسید که شروع کردند 

ھای آن، اصول و ارکانی که اسالم حنیف بر آن  به انکار مسائل مسّلم دین و ارکان و پایه
آنھا استوار گردید و حکام و زمامداران آن روز به آن اصول و قواعد پایبند بودند و به 

ی آن اصول، قرآن، آن کتابی که ھرگز نه به پیش آن و نه به  اعتقاد داشتند؛ از جمله
 .٣که بیان و تفسیری است برای قرآن ج پس آن باطل راه نیابد، و سّنت رسول خدا
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اساس و خیالبافی در  بی ھای پوچ و پس از شھادت حسین، خرافات و افسانه و حرف
طوری که افراد شریف و بلند ھمت و مخلص و آنان که یافت به ھا افزایش  میان شیعه

ھنوز برعقاید تشیع اول باقی مانده بودند به فکر چاره جویی برای جلوگیری از آن 
ھا افتادند تا مردم را از تمّسک به آنھا باز دارند، اما در این اقدام موفق نشدند؛ و  خرافه

ا مأیوس و نا امید شدند ناچار، ھ وقتی که از بازگشت مردم به سوی حق و ترک گمراھی
راه دور شدن از تشیع را در پیش گرفتند. این ابراھیم فرزند مالک اشتر است که 

گوید: الزم بود مختار در داخل کوفه  ی دور شدن او از تشیع می ولھوزن آلمانی در باره
توانستند برضد  مرد دیگری راپیدا کند چون بدون چنین کسی رؤسای شیعه نمی

ی نخع از  و والیان، موفقیتی کسب کنند؛ این مرد ابراھیم بن اشتر، رئیس قبیله اشراف
گاه، حیله گر و دارای استقالل رأی و مثل پدرش، مخلص  مذحج بود، و انسانی بود آ
علی بن ابی طالب، و پیوسته با محمد بن حنفیه در ارتباط بود اما به تشیع ایمان 

د ملحق شود ھمان گونه که رغبتی ھم به خواست به سلیمان بن صر نداشت و نمی
ی او، موفقیتی  ی مختار نداشت، با و جود کوشش بسیار در باره شناخت چیزی در باره

ای به دست او رسید که خود ابن حنفیه از او درخواست  به دست نیاورد تا این که نامه
در نامه لقب  کرده بود که به مختاربن ابی عبید اعتراف نماید. اما این که ابن حنفیه

مھدی را برای خود قرار داده بود، او را به تنگنا و فشار وا داشت چون تا کنون چنین 
ی نامه مشکوک شد، اما آنان که نامه را آورده  چیزی از او معروف نبود؛ بنابراین در باره

بودند و حتی خود مختار صحت نامه را تأیید نمودند، اما دو نفراز آنھا نظر او را 
اندند که عامر بن شراحیل شعبی، روایت کننده و فقیه و محدث بزرگ، و پدر او برگرد

ی  ای کشاند و از او پرسید که آیا در باره شراحیل بودند. بنابراین، عامر را به گوشه
امانت این شاھدھا، بر صحت نامه شک دارد یا نه؟ عامر شعبی گفت: معاذالله! قطعًا 

کنم کسی  شھر و از جوانمردان عرب ھستند و گمان نمیھا سادات قراء و از مشایخ  این
 .١یدھا جز حق بگو مانند این

ی جریان را برایش بنویسد،  ابن اشتر از او درخواست نمود نامشان را و صورت جلسه
پس وقتی که قلبش مطمئن گردید، به نامه عمل کرد و خود را در خدمت مختار بن 

 ابی عبید قرار داد.
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دگرگون شد، شروع کرد به ظاھر کردن افکار سبئیه، مانند عداوت وقتی که مختار 
. پس شروع کردند به مالمت و ج با سلف صالح، و طعنه زدن علیه اصحاب رسول الله

ی ابن حنفیه، امیر آنھا شده و نیز او و سبئیه در اسالم  سرزنش مختار که بدون اجازه
 اند. ردهبدعت و برائت و بیزاری علیه سلف صالح را ابداع ک

این اشراف مراکز بزرگ کوفه را به اشغال خود در آوردند و مختار را در کاخ و 
مسجد محاصره نمودند و ارتباط او را با بیرون قطع کردند، مختار کذاب برای این که 

ی آنھا را باطل کند، پیشنھاد کرد که آنھا از جانب خود ھیأت و  نقشه و توطئه
ه اعزام نمایند و او نیز از جانب خود ھیأتی را برای پرس و ای را نزد ابن حنفی نماینده

 نشد. ی تأیید او توسط ابن حنفیه بفرستد، اما در این تدبیر موفق جو در باره
چنین نزدیک پرتگاه  گفت: و او ھم می قرار داشت، و نیز  : مختار در قلهگوید می و

تا این که او را به حاشیه  ی عرب از نسل قدیم به او اعتماد نداشتند؛ بود. پس شیعه
 ندند.را

و این مقدار در تبیین اختالفات شیعه بر سر تغییر و تحول و انحراف از راه و روش 
ھایی  قدیم کافی است؛ و این که شیعه شروع کرد به معتقد شدن به خرافات و نادانی
 چون: کبوتر سفید فرشته است و بحث از کرسی مقدس و معجزات و اخبار غیبی.

 بعد از قتل مختار بار دیگر در شیعه تفرقه بوجود آمد: سپس
اش ابومحمد و ابوبکر بود و  امامت علی بن حسین را برگزیدند که کنیهای  فرقه

در پنجاه و  ۹۴پیوسته بر امامت او اقرار داشتند تا وقتی که در ماه محرم در آغاز سال 
یا آمده بود، و مادرش ھـ. به دن۳۸ پنج سالگی در مدینه وفات یافت، که در سال

کنیزکی بود به نام سالفه و قبل از اسارت، جھانشاه نام داشت و دختر یزدگرد پسر 
 شھریار پسر کسری پسر پرویز پسر ھرمز بود که یزدگرد آخرین پادشاه فارس بود.

ای گفتند: امامت بعداز حسین قطع شد و امامت فقط در سه نفر بود که با  و فرقه
آنھا را جانشین خود قرار داده است و به  جو رسول خدا اند  شده اسامی خود تعیین

خالفت آنھا توصیه فرمود و آنھا را بر مردم حجت قرار داد و بعد از آنھا برای ھیچ کس 
 اثبات امامت نکردند.

ای گفتند: پس از شھادت حسین امامت به اوالد حسن و حسین داده  وفرقه
گردد؛  نمی است و به سایر پسران علی منتقلشود، و مخصوص پسران آن دو نفر  می
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این امر در ھمه یکسان است و ھرکدام از آنھا قیام کند و برای امامت خود دعوت کند 
او امامی است که طاعتش واجب است و به جای علی بن ابی طالب است، و امامت او 

از فرمان او شود، و ھر که  ھم براھل بیت و ھم بر سایر مردم واجب می خدا، ١از جانب
در قیام و دعوت مردم به جانب خود تخلف کند چنین کسی گمراه و کافر است؛ و 

اش،  ی خانه نشینی و در پس پرده ھرکدام از اوالد حسن و حسین در حالت انزوا و خانه
ادعای امامت کند، اوھم گمراه شده و کافر و مشرک است؛ ھر کس از او پیروی نماید یا 

 باز ھم کافر و مشرک است.بگوید او امام است 
اند که برخی، امامت پسران حسن و  ھای بسیار دیگری نیز داشته و شیعه فرقه

 اند. برخی، کسانی دیگر را برگزیده
اند؛ و  را کرده ج و برخی دیگر ادعای اثبات نبوت و پیامبری بعد از رسول خدا

ابن حزم در کتاب  ھمانگونه که اند؛ واجب دانسته أبرخی خدایی را برای غیر الله 
 نوشته است:» الِفصل«

دانند، چند فرقه ھستند: یکی  واجب می ج ای که نبّوت را بعد از رسول خدا طائفه
بیشتر است از شباھت  ج گفتند: شباھت علی به محمد بودند که می» غرابیه«از آنھا 

جبرئیل  جبرئیل را با وحی نزد علی فرستاد، اما أگفتند: خداوند غراب با غراب. و می
ای  آوردند. و فرقه ای، علی را پیامبر به حساب می او را با محمد اشتباه گرفت... و فرقه

گفتند: علی بن ابی طالب، حسن، حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن 
محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، حسن بن محمد و مھدی 

 ند.ا منتَظر بن حسن ھمه پیامبر بوده
ای از  دانستند و آنھا دسته ای فقط محمد بن اسماعیل بن جعفر، را نبی می و فرقه

 قرامطه بودند.
ای فقط علی و سه پسرش حسن و حسین و محمد بن حنفیه را انبیاء  و فرقه

ای از کیسانیه بودند؛ و مختار ھم، در اطراف ادعای پیامبری،  دانستند. و آنھا طایفه می
ی  گفت، وبا ادعای غیبگویی در باره با سجع و قافیه سخن می مدتی تّفرج کرد و

                                                           
 .۷۴فرق الشیعه اثر نوبختی، ص: -١
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خداوند متعال مردم را انذار نمود و گروھی از شیعیان ملعون از او پیروی کردند و 
 محمد بن حنفیه را به امامت برگزیده بود.

ای، منصور عجلی را نبی  دانستند... و فرقه ای، مغیره بن سعید را نبی می و فرقه
ی  گفتند: در فرموده بود که می» کسف«؛ او کسی بود که دارای لقب دانستند می

َمآءِ ٱ�ن يََرۡواْ كِۡسٗفا ّمَِن ﴿ خداوند  او است.» کسفا«مقصود از  ]۴۴[الطور:  ﴾لسَّ
که معتقد به واجب بودن وجود خدایی غیراز الله تعالی و گروھی دیگر از آنھا  

ھستند: اولین گروه از آنھا، ھواداران عبدالله بن سباء حمیری بودندـ لعنت خدا بر او 
باد ـ که نزد علی بن ابی طالب آمدند و رو در رو به او گفتند که تو او ھستی. گفت: 

نظر ایشان بسیار سھمگین بود؛ منظور از او کیست؟ گفتند: تو الله ھستی. مسأله در 
لذا دستور داد آتشی برافروزند و آنھا را در آن انداختند؛ آنھا وقتی که به آتش انداخته 

کردیم که توخدایی، چون جز او، کسی با آتش عذاب شدند، گفتند: حاال یقین حاصل 
 دراین باره فرمود: سدھد. و علی نمی

ــــــت  ــــــا رأي ــــــراً منكــــــراً األمــــــر ملّ  أم
 

جـــــــت    نــــــــاراً ودعــــــــوت قنــــــــرباً أجّ
 

 یعنی: وقتی که امر منکری را دیدم، آتشی برافروختم و قنبر را فراخواندم.
ای بود که انداختن آنھا را بر عھده داشت. پناه برخدا از این که با  و قنبر، برده

مخلوقی، در معرض فتنه قرار گیریم یا موجب فتنه و گمراھی مخلوقی شویم، چه در 
در بین یارانش  سر امور بزرگ و سھمگین. ھمانا محنت علیامور کوچک و چه د

در بین یارانش بوده است. و این فرقه تا امروز ھم باقی  ÷ھمچون محنت عیسی
» علیانیه« اند و تعدادشان، بسیار زیاد است و اند و در جاھای مختلف پراکنده شده مانده

ی آنھا و سخنگوی  جملهمحمد نخعی سرخ کوفی، از شوند؛ اسحاق بن  نامیده می
و بھنکی و فیاض، به نقض آن کتاب » الصراط«ایشان بود و کتابی دارد به نام 

ای از شیعیان معروف به  بود. و فرقه ی علی گویند: محمد فرستاده و می اند. پرداخته
خدا است (نعوذ بالله) .خدا پاک و منزه است از کفریات  ج گفتند: محمد» محمدیه«

 آنھا.
، خدا بوده است (نعوذ بالله) و پیامبران بعد از او تا ÷ای گفتند: آدم و فرقه

یکی یکی پیامبر بودند؛ اول علی و بعد از او به ترتیب، حسین، محمدبن علی،  جمحمد
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در روز روشن در » خطابیه«ی  اند. و فرقه جعفر بن محمد. و دراین جا توقف کرده
بن علی بن عبدالله بن عباس، این  عیسی بن موسی بن محمدکوفه، در دوران امامت 

با لباس احرام » ازرواردیه«را اعالم کردند. در ابتدای روز در میان جمعیت عظیمی در 
کشیدند: لبیک جعفر! لبیک جعفر!. ابن عیاش و غیره  می و با صدای بلند فریاد

موسی بر  کنم؛ بنابراین، عیسی بن می اند: گویی درآن روز قرار دارم و به آنھا نگاه گفته
آنھا بیرون آمد و با ھم درگیر شدند و او نیز اقدام به قتل و کشتار آنھا نمود؛ سپس 

ای دیگر، بر این عقاید افزودند که محمد بن اسماعیل بن جعفربن محمد نیز، خدا  فرقه
بوده، و آنھا قرامطه بودند و در میان آنھا کسانی بودند که ابوسعید حسن بن بھرام و 

دانستند، و برخی ھم ابوالقاسم نجار که در یمن بود، و در  بعد از او خدا می پسران او را
 دانستند. می بالد ھمدان موسوم به منصور بود، را خدا

ای ھم عبید الله والیانی، را که از فرزندان او بودند تا به امروز، خدا به  و دسته
اب محمد بن ابی زینب، ای ھم معتقد به خدا بودن ابی الخط اند. و طایفه حساب آورده

موالی بنی اسد در کوفه بودند و تعداد آنھا در آنجا بسیار است و حتی از ھزاران تن ھم 
گویند: او خدا است و جعفربن محمد، خداست، اما ابوالخطاب از او  می کنند و تجاوز می

گویند تمام اوالد حسن، اوالد خدا و محبوبان او ھستند. و  ھم بزرگتر است، و می
روند و برای مردم با آن شیخ که  میرند بلکه به طرف خدا باال می گفتند آنھا نمی یم

ی معمر گندم فروش را در کوفه، خدا  گردند؛ سپس طایفه بینند، مشتبه می می
 ی آنھا. دانستند و او را پرستش کردند که او از یاران ابوالخطاب بود، لعنت خدا بر ھمه

 سکه با سعی و تالش وزیر ابن حامد بن عباس ای، حسن بن منصور حالج وطایفه
ای معتقد به خدا بودن محمد بن  دانستند. و طایفه میبه دار آویخته شده بود، را خدا 

دانستند و به  ، را خدا می»راضی«علی، پسر شلمغانی و کاتب کشته شده در دوران 
ه شود تا نور وارد ھوادارانش امر کرد تا آن که از ھمه مقامشان باالتر است، مرتکب گنا

ای معتقد به خدا  ھا معتقد به مشترک بودن زنان بودند. و طایفه او شود. تمام این فرقه
ای  باشد و در بصره است. وطائفه شباش مغیم، بودند که در حال حاضر زنده میبودن 

ای، ابن مقنع یک چشم و کوتاه  دانستند؛ سپس طائفه می ھم، ابومسلم السراج را خدا
» ھاشم«دانستند که این کوتاه قد  ام کننده برای خونخواھی ابومسلم را خدا میقد، قی

نام داشت و در ایام منصور کشته شد (لعنت خدا بر او باد) چون آنھا اعتقاد خود را 
ی  قتل رسانید و به لعنت خدا فرستاد. و فرقه علنی ساختند، پس منصور، آنھا را به
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ای ھم معتقد به خدا بودن  دانستند و طایفه یابوجعفر منصور را خدا م» رنودیه«
کردند و معتقد به تناسخ ارواح  عبدالله بن خرب کندی کوفی بودند و او را پرستش می

بودند و نوزده نماز را در ھر شبانه روز برآنھا واجب کرده بود و ھر نماز را پانزده رکعت 
ظره پرداخت و دالیل دین را دانست تا این که مردی از متکلمین صفریه با او به منا می

برایش روشن کرد پس مسلمان شد و از تمام عقاید قبلی خود اعالم برائت نمود و به 
ی ھوادارانش که  یاران خود نیز، اعالم کرد و اظھار پشیمانی و توبه نمود، بنابراین ھمه

او را  دانستند از او اعالم انزجار و بیزاری کردند و می کردند و خدا او را پرستش می
مورد لعن و نفرین قرارداده و از او جدا شدند و ھمه اقرار به امامت عبدالله بن معاویه 
بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب کردند؛ و عبدالله بن خرب کندی تا وقتی که از دنیا 

معروفند و » خربیه«اش تا امروز به  رفت بر اسالم و بر مذھب صفریه باقی ماند وطائفه
ای ھم  ھایی ھستند که قائل به خدا بودن علی ھستند، و طائفه ه نیز سبئیهاز آن دست

 معروفند و ھم اکنون بر لشکر اردن و شام و مخصوصًا در طبرستان» نصیریه«به 
و حسن و  ج باشند، و از جمله گفتار آنھا، لعنت کردن فاطمه، دختر رسول الله می

گفتند: فاطمه و دو  می این کهکلمات و ترین  و ناسزاگویی آنھا با زشت بحسین
اند (لعنت خدا بر آنھا باد) و در  اند و در صورت انسان ظاھر شده شیطان بوده شپسرش

گفتند:  می و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی (لعنت خدا بر اوباد) سی علی باره
انسان روی زمین بود و در قیامت ھم از ھمه ترین  عبدالرحمن بن ملجم مرادی فاضل

که در » علی«را از تاریکی و کدورت جسم انسانی » الھوت«ر است چون روح ت گرامی
 بالیدند. از خداوند ھا به خود می آن حلول کرده بود، نجات داد، و با این دیوانگی

خواھیم که مارا از بالھای دنیا و آخرت که تنھا در دست او است عافیت ارزانی  می
رھای فاحش گردد که به اسالم نسبت فرماید. و بدانید که ھر کس مرتکب این کف

 گردد چون برخی از صوفیان دھند، قطعًا عنصرش به شیعه و صوفیه بر می می
اند:  شود. و برخی افزوده گویند: ھرکس خدا را بشناسد، تکالیف شرع از او ساقط می می

کسی که خدا را بشناسد و با او ارتباط برقرار کند تمام احکام شرع در حق او ساقط 
گفتند او  ایم که در نیشابور مردی بود که او را ابوسعید ابوالخیر می شوند. و شنیده می

پوشید و گاھی ھم ابریشم که برای مرد حرام  ی صوفیان بود باری پشم می ھم از طایفه
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خواند و باری دیگر، ھیچ  کرد و بار دیگر در روز ھزار رکعت نماز می می است بر تن
 .١بریم آورد؛ و این عین کفر است. به خداپناه می بجای نمینمازی نه فرض و نه سنت، 

ھا  ھر کدام از اشعری، بغدادی، ملطی، اسفراینی و... به ذکر بیشتر این فرقه
و در دوران علی بن حسین  ساند و قسمت اعظم آنھا، بعد از شھادت حسین پرداخته

 اند. ملقب به زین العابدین بوجود آمده

 حسیناز علی بن  شیعه بعد
علی بن حسین در حالی وفات یافت که نسبت به حکام و خلفای بنی امیه، محبت 

ی کسانی که  و والء کامل و وفاداری تمام داشت، و حتی از ھمکاری و مساعدت ھمه
 .٢کرد کردند، اجتناب می در مکه و مدینه علیه حکام قیام می

 زیدیه
بجا گذاشت؛ از جمله محمد علی بن حسین زین العابدین، فرزندان زیادی از خود 

ی  اش ابی جعفر باقر، و زید و عمرو... بودند، سپس شیعیان بر سر مسأله که کنیه
کردند،  ای از محمد تبعیت می محمد بن علی و زید بن علی، دچار اختالف شدند؛ دسته

 :گوید ای پیرو زید بودند؛ و مورخ شیعه می و دسته
پسرش حسن و برادرش حسین بعد  ھمانا زیدیه، معتقد به امامت علی سپس

پسرش زین العابدین و بعد پسر او زید بن علی بودند؛ او صاحب این مذھب بود و در 
 به دار آویخته شد.» کناسه«کوفه قیام کرد و ادعای امامت کرد؛ پس کشته شد و در 

و زیدیه، بعد از او امامت پسر او یحیی را برگزیدند؛ یحیی به خراسان رفت و در 
 ن، بعد از آنکه به محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن، سفارش نمود، کشته شد.گرگا

او نیز در حجاز شورش نمود و کشته شد و امامت را برای برادرش ابراھیم وصیت 
کرد و او ھم در بصره ھمراه با عیسی بن زید قیام نمود و منصور سپاھیانش را با او 

ته شدند تا این که امامت به نوادگان عیسی روبرو کرد؛ بنابراین، ابراھیم و عیسی کش
ای دیگر گفتند: ھمانا بعد از محمد بن عبدالله، برادرش ادریس امام  منتقل شد، و عده

است که به مغرب فرار کرد و در آنجا درگذشت؛ و پسرش دو باره به نام او بر امورش 

                                                           
 به بعد. ۱۸۳الملل واألھواء والنحل، اثر ابن حزم، ص: يالفصل ف -١
 مراجعه شود.» تاریخ شیعه و سنی«ھای  برای تفصیل این مطلب به کتاب -٢
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پادشاه مغرب قیام نمود و شھر فاس را طرح ریزی کرد و بدین ترتیب نوادگان او، 
ی آنھا دعوت گری بود که با برادرش محمد، طبرستان را در دست  شدند؛ از جمله

گرفت و سپس در دیلم از میان آنھا ناصر اطروش، این دعوت را ادامه داد و مردم 
 .١زیادی بر دست او اسالم آوردند

 اما نوبختی شیعه نوشته است:
ی ھم ضعیف و ناتوان. ضعیف و زیدیه دو گروه بودند، گروھی قوی بودند و صنف

ای از آنھا  نام داشتند که پیروان ھارون بن سعید عجلی بودند و فرقه» عجیله«ناتوانھا 
شدند، و آنھا یاران کثیر نواء، و حسن بن صالح بن حی، و سالم بن  نامیده می» بتریه«

بودند؛ و آنھا مقدام ثابت حداد  ابی حفصه، و حکم بن عتیبه، و سلمه بن کھیل، و ابی
کردند، سپس والیت او را با  کسانی بودند که مردم را به قبول والیت علی دعوت می

ترین صنف بودند  ی مردم، فاضل والیت ابوبکر و عمر در ھم آمیختند؛ پس آنھا نزد عامه
کردند و مقام عثمان و طلحه  دادند و امامت ابوبکر را اثبات می می چون علی را برتری

دانستند و قیام علیه حکومت را با ھر کدام از اوالد علی جایز  ناقص می و زبیر را
کردند و امامت را برای ھرکدام  دانستند و برای آن، امر به معروف و نھی از منکر می می

ی امامت، تا وقتی که قیام  نمودند، و در باره می کرد، اثبات از اوالد علی که قیام می
اشتند؛ و تمام اوالد و خاندان علی در نظرشان یکسان کردند کسی را مّد نظر ند نمی

 بودند.
» خالد واسطی ابی«و یاران » ابی جارود«اما قدرتمندان زیدیه، عبارت بودند از یاران 

 ».األسود منصور بن ابی«و » فضیل رسان«و یاران 
گفتند: ھر کس از آل  شدند، می گفته می» حسینیه«اما آن عده از زیدیه که 

طالب زمانی  سوی خدا دعوت نماید، اطاعت از او واجب است و علی بن ابی به جمحمد
کرد، و بعد از او، حسین و  کرد و امر خود را اظھار می امام بود که مردم را دعوت می

قتی که قیام نمود، امام بود و قبل از آن ھم به شرطی امام بود که با معاویه و یزید 
سپس زید بن حسین، امام بود که در کوفه مخالفت داشت تا وقتی که کشته شد. 

کشته شد و مادرش کنیزک بود، سپس یحیی بن زید بن علی که در خراسان کشته 

                                                           
فارسی  -. و ھمچنین کتاب: شیعه در اسالم۷۲-۷۰الشیعة فی التاریخ اثر محمد حسین زین، ص -١

 .۳۴اثرحسین طباطبایی، چاپ قم، ص:  -
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عبدالله بن محمد بن حنفیه، بود، سپس پسر   شد و مادرش ریطه، دختر ابی ھاشم
دیگر او، عیسی بن زید بن علی که او ھم مادرش کنیزک بود، سپس محمد به عبدالله 

بن  که مادرش ھند، دختر ابوعبیده بن عبدالله بن زمعه بن اسود بن مطلب  بن حسن
که به اطاعت خدا دعوت  جاسد بن عزی بن قصی بود، سپس ھر کس از آل محمد 

 .١کرده باشد، امام است
 گوید: شھرستانی، به ذکر شیعه و اختالفات آنھا پرداخته است و می

ی ھستند که امامت را در اوالد فاطمه زیدیه، پیروان زید بن علی بن حسین بن عل
دانستند که ھر کسی  دانستند، اما صحیح می اند و از غیر آنھا، جایز نمی جاری ساخته

گاھی، زھد، شجاعت و سخاوت باشد برای امامت قیام کند که  فاطمی باشد و دارای آ
د حسین؛ شد، فرقی ندارد از اوالد حسن باشد یا از اوالبا چنین کسی واجب االطاعه می

ای از آنھا امامت محمد و ابراھیم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسین  بنابراین، طایفه
را قبول داشتند که در دوران منصور قیام کرده بودند و به خاطرآن قیام کشته شدند. 

اند،  دانستند دو امامی که دارای ھمین اوصاف ھستند و در دو جا قیام کرده و جایز می
 االطاعه شوند.ھر دو واجب 

گاه باشد تا خود را با علم و  زید بن علی، خواست که در باره ی اصول و فروع دین آ
دانش آراسته گرداند؛ بنابراین برای تحصیل علم شاگرد واصل بن عطاء غزال، سرگروه 

شد، با وجود این که واصل بن عطاء معتقد بود به این که جد او علی بن ابی » معتزله«
که بین او و یاران جمل و اھل شام رخ داد، به طور قطع بر صواب ھایی  طالب در جنگ

نبود؛ و معتقد بود که یکی از آن دو دسته بر خطا بودند اما معلوم نیست که کدام یک 
اند؛ بنابراین، اعتزال را اقتباس کرد و تمام ھوادارانش معتزله شدند. و از  از آنھا بوده

که با وجود شخص فاضل، امامت کسی که فضل این بود مسائل مذھبی زید   جمله
ی اصحاب  کمتری داشته باشد جایز است؛ پس گفت: علی بن ابی طالب از ھمه

ھایی که در نظر داشتند  تر بود اما خالفت به ابوبکر واگذار شد به خاطر مصلحت فاضل
ن ی قلب عامه مردم؛ چون ھنوز از زما ی خاموش کردن فتنه و تصفیه و به دلیل قاعده

ھایی که در ایام نبوت به وقوع پیوست، چیزی نگذشته بود و خون قریش روی  جنگ
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شمشیر امیر المؤمنین علی ھنوز خشک نشده بود، و کینه و خونخواھی آن قوم ھنوز 
ھایشان محبوس بود؛ بنابراین، گرایش کامل به او نداشتند و تسلیم او  در سینه

فت در دست کسی باشد که مردم او را شدند و مصلحت در این بود که امر خال نمی
و در اسالم با تر  دانستند، و مسن دارای نرمش و نرمخویی و سازش و بامحبت می

تر باشد، آیا ندیدی که وقتی رسول خدا در بستر  نزدیک ج تر و به رسول خدا سابقه
 خواستند امور مسلمانان را به عمر واگذار کنند، مردم فریاد برآوردند و بیماری می

دھی که خشن و تند خو است؛ پس به خاطر  گفتند: آیا والیت کسی را بر ما قرار می
شدت و صالبت و تندی و سختگیری در امور دین و سر سختی علیه دشمنان، راضی 

 به خالفت امیر المؤمنین، عمر بن خطاب نبودند؛ تا این که ابوبکر آنھا را آرام ساخت.
اشد و کسی که از او فضلش کمتر است امام تر موجود ب ھمینطور جایز است فاضل

تر مراجعه نمایند و در مسائل قضائی به حکم او حکم صادر  باشد و برای احکام به فاضل
 کنند.

وقتی که شیعیان کوفه این حرفھا را از او شنیدند و فھمیدند که او از ابوبکر و عمر 
» رافضی«شدند، پس آنھا را کند او را رفض و ترک نمودند و از او دور  اظھار برائت نمی

ای صورت گرفت؛ اما نه در این باره  نامیدند و میان او و برادرش محمد باقر، مناظره
گرفت که  بلکه بخاطر اینکه او شاگرد واصل بن عطاء بود و از کسی علم را یاد می
دانست، او  خطای جد او (علی بن ابیطالب) را در جنگ ناکثین و قاسطین، جایز می

گفت. و از آن  می سخن» قضا و قدر«ی  د که برخالف مذھب اھل بیت در بارهکسی بو
دانست، روزی به او گفت: بنا بر مذھب و  جھت که او شرط امام بودن را قیام کردن می

 کرد.  ی قیام می بینش تو، پدرت امام نبود چون نه قیام کرد و نه خود را آماده
یحیی بن زید برای امامت قیام نمود و به علی، کشته شد بعد از او وقتی که زید بن 

ی کوفه توسط ھشام بن عبدالملک کشته  خراسان رفت. سپس زید بن علی در کناسه
شد و یحیی بن زید در خراسان به دست امیر خراسان کشته شد، و محمِد امام در 
 مدینه به دست عیسی بن ھامان به قتل رسید، و ابراھیم امام در بصره به فرمان منصور
کشته شد و امر زیدیه بعد از آن منظم نشد؛ تا وقتی که ناصر اطروش در خراسان ظھور 
یافت، به جستجوی او پرداخت تا او را به قتل برساند اما خود را پنھان نمود و در 

گیر شد، که ھنوز آن کوه و منطقه به اسالم آراسته نشده بود، پس  سرزمین دیلم گوشه
و مردم به او نزدیک شدند و زیدیه  ی امامت زید بن علیشروع کرد به دعوت مردم برا
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در این سرزمین با غلبه و سیطره باقی ماند و امامانشان یکی پس از دیگری قیام کردند 
و امور والیت آنھا را بر عھده گرفتند و با پسر عمویان خود از موسویان در اصول مخالف 

د به جایز بودن غیر فاضل برگشتند و ی زیدیه از اعتقا بودند و بعد از آن، قسمت عمده
ی امامیه و آنھا نیز سه دسته  شروع کردند به طعنه و عیبجویی از صحابه، مانند شیعه

 بودند:
 جارودیه، سلیمانیه و بتریه. صالحیه و بتریه بر یک مذھب بودند.

امامت را با  ج کردند، رسول خدا که ادعا می جارود یعنی، یاران ابی» جارودیه«
ف مشخص کرده است نه با نام؛ و بعد از ایشان، علی امام بوده است و مردم در توصی
کردند و توصیفاتش را شناسایی نکردند و شخص توصیف شده را ی او کوتاھی  باره

طلب نکردند، و ابوبکر را با انتخاب خودشان منصوب کردند، پس با این کار مرتکب کفر 
کرد چرا که او  از امام خود زید بن علی مخالفت گردیدند. اما ابوجارود در این اعتقاد 

ی امامت، اختالف داشتند  ی توقف یا ادامه چنین اعتقادی نداشت. و جارودیه در باره
برخی امامت را به ترتیب از علی به حسن، حسین، علی بن حسین زین العابدین، زید 

و کسانی که  دادند بن علی و به امام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسین سوق می
گفتند: او ھنوز کشته  معتقد به امامت محمد بودند با ھم اختالف داشتند؛ برخی می

نماید. و برخی  نشده و زنده است و بعدًا قیام خواھد کرد و زمین را پر از عدل و داد می
کردند و امامت را به محمد بن قاسم بن علی بن حسین بن علی،  به مرگ او اقرار می

دادند که در دوران معتصم اسیر گردید و نزد او برده شد، و در  وق میاھل طالقان س
 .اش زندانی شد تا وفات یافت خانه

و برخی گفتند: یحیی بن عمر اھل کوفه امام است که قیام نمود و مردم را دعوت 
شماری اطرافش را گرفتند، و در دوران مستعین بالله، کشته شد و  بی کرد و تعداد

ی او  د بن عبدالله بن ظاھر، بردند حتی برخی از علویان در بارهسرش را نزد محم
 :اند گفته

ـــــا ـــــب املطاي ـــــن رك ــــــز م ــــــتلت أع  ق
 

 ك يف الكــــــــالمنوجئـتـــــــــك اســــــــتلي 
 

 وعـــــــــــــزّ عـــــــــــيلّ أن ألـقـــــــــــاك إال
 

 احلــــــــسام وفـيـمــــــــا بـيـنــــــــنا حــــــــدّ  
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و با یعنی: عزتمندترین کسی را کشتی که سوار بر مرکب شده بود. نزد تو آمدم 
سخن گفتم. برایم سخت و گران است که با تو سخن بگویم و با تو مالقات  نرمی با تو

 نمایم مگر میان ما تیزی شمشیر باشد.
 و او یحیی بن حسین بن زید بن علی بود.

گفتند، و ابوجعفر محمد بن علی بن باقر، این نام را  می »سرحوب«اما ابوجارود را 
 .١نی است که ساکن دریاستبر او گذاشت وسرحوب نام شیطا

 ی رجزی خود چنین سروده است: و قاضی نعمان در قصیده

ــــــــــة ــــــــــة الزيديـ ــــــــــالت الطائفــ  وق
 

 مقالـــــــــــــة مل تــــــــــــــكُ باملرضـــــــــــــية 
 

ـــــــن  بــــــأنّ كـــــــلّ قائـــــــم يقــــــــوم مــ
 

ـــــن  ـــــيل واحلس ـــــن ع ـــــني ب ـــــل احلس  نس
 

 مبســـــــيفه يـــــــدعو إلـــــــــى التقــــــــدّ 
 

ــــــــ   ن مل يقـــــــــمفهــــــــو اإلمــــــــام دون مَ
 

ـــــهمـــــنهم ومـــــن كـــــل   إمـــــرئ يف وقت
 

 مســـــــــترتاً قـــــــــد انـــــــــزو يف بيتـــــــــه 
 

ـــــىل مــــــا رتبـــــــوا ـــــوا زيـــــداً ع  واتبع
 

 مــــــــن الــــــــدعاوي، وإليــــــــه نســــــــبوا 
 

ــــــى إذا قُ  ـــــــدهحت ـــــــوا بع ـــــــل قام  ــتــ
 

 مــــــع احلســــــني، حــــــني قــــــام وحــــــده 
 

ــــــدا ـــــد إذ ب ــــــن زي ـــــى ب ـــــوا حيي  واتبع
 

ــــــــــوا بعــــــــــده حمـمــــــــــدا   ثـــــــــم تــولّ
 

ـــن ـــل حس ـــن نس ـــداهللا م ـــن عب ـــي اب  أعن
 

هـــــــــم    ظـــــــــل قتـــــــــيالً مـــــــــرهتنوكلّ
 

 فهــــــــــؤالء عنــدهــــــــــــم أئمـــــــــــــــة
 

 ومـــــــــن يقـــــــــوم بعـــــــــدهم لألمـــــــــة 
 

 وكـــــــل مـــــــن سواهـــــــــم الرعيــــــــــة
 

 ٢كســــــــــــائر األمــــــــــــة بالســــــــــــوية 

 

ی زیدیه سخن ناپسندیده گفتند، به این معنی که ھرکس از نسل  (یعنی: طایفه
تنھا او امام حسن و حسین با شمشیر خود قیام کند، و مردم را به امامت خود فراخواند 

با  اند. گیری را انتخاب کرده و در منزل خود گوشهاند  است نه کسانی که قیام نکرده

                                                           
ی ابن خلدون، ص:  . و مقدمه۲۸، ص: ۱. و مقاالت اإلسالمیین، ج۲۰۷، ص:۱الملل والنحل، ج -١
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ای که ترتیب داده بودند از زید پیروی کردند و خود را به او منتسب کردند  این قاعده
تا وقتی که کشته شد، آنگاه ھمراه حسین بودند وقتی که تنھا قیام کرد، و پیرو یحیی 

دند؛ وقتی که خود را آشکار ساخت، سپس بعد از او والیت محمد را برگزیدند؛ بن زید ش
یعنی پسر عبدالله از نسل حسن، و ھمه کشته شدند. پس به اعتقاد آنھا این افراد امام 

ھمه رعیت ھستند و به ھا  این برای امت قیام کند، و غیرھا  این بودند و ھر کس بعد از
 تند).طور یکسان مانند باقی امت ھس

خواھیم در مورد شیعیان  می ی آنھا به پایان ببریم، و قبل از این که سخن را در باره
کوفه بنویسیم که چقدر بزدل و ترسو بودند و چگونه در قدیم امام خود را خوار و 

ی عظمت آن روایات فراوان و مختلف  ای که درباره کس رھا کردند، ھمان کوفه بی
بینم که  اند که گفت: ای کوفه! گویی تورا می روایت کرده ساند، از جمله: ازعلی گفته

گردی؛  ھا، مبتال می شوی و به بالھای زیاد و معرکه مانند چرم، پھن و گسترده می
دانم که ھیچ جبار و مستکبری  گردی و می ھای بسیار می وگرفتار جنب و جوش و لرزه

بتالگردد یا قاتلی او را به قصد بدی به تو ندارد مگر این که به دردی سرگرم کننده م
 .١قتل برساند

شوند که  و گفت روز قیامت ھفتاد ھزار نفر روی زمین کوفه حشر و جمع می
ی  درخشد. و نیز، گفته است: این شھر ما و محل معرکه صورتشان ھمچون ماه تابان می

 ما و قرارگاه شیعیان ما است.
بر این شھر پرتاب نماید، و  و جعفر بن محمد گفت: خدایا! پرتاب کن ھرکس را که
 ورزد. دشمن باش با ھر کسی که با این شھر عداوت و دشمنی می

  .٢را دوست داریمو گفت: او خاکی است که ما را دوست دارد و ماھم او 
پردازیم: مسعودی روایت کرده است  ی دو امام بزرگ شیعه می گفتهبه این شھر و 

بیست و یک یا صد و بیست و دو شھید  حسین که در سال صد و که زید بن علی بن
علی مشورت نمود و به او پیشنھاد داد که  شده بابرادرش ابوجعفربن علی بن حسین بن

به اھل کوفه تمایل و گرایش نداشته باشد چون اھل خیانت در پیمان و اھل حیله و 
سن نیرنگ ھستند، و به او گفت: پدر بزرگ تو علی در آن شھر کشته شد، و عموی تو ح
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آنجا زخمی گردید، و پدرت حسین آنجا کشته شد و اعمال و کارھای مردم آن شھر 
 .١دشنام و ناسزا گویی به ما اھل بیت است

گفت: ھر قومی تیزی و  شیخ مفید در حالی از زید بن علی ذکر کرده است که می
گردد. وقتی به کوفه  برندگی شمشیر را دوست نداشته باشد حتمًا خوار و ذلیل می

رسید مردم در اطرافش جمع شدند و بر پشتیبانی و یاری از او، با او بیعت کردند و 
پیمان بستند، اما بعدًا بیعت را نقض کردند و او را تسلیم کردند و کشته شد و در میان 
آنھا به دار آویخته شد، نه ھیچ کدام از آنھا انکار کردند و نه بادست و زبان به او کمک 

 .٢کردند
 و این ھم شیعیان کوفه.  ٣ی زیدیه مسألهاین 

ھا  ھای دیگری ھم بودند که از این فرقه در این جا عالوه برآنچه ذکر شد؛ فرقه
شدند، مثل کسانی که عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن المثنی بن  منشعب می

او  کردند که علی بن ابوطالب را به امامت برگزیدند که در کوفه کشته شد و گمان می
امام قائم و مھدی است؛ و گفتند: او زنده است و کشته نشده و در کوھی به نام 

 -کند، و آن کوه بزرگی است که بر سر راه مکه و نجد قراردارد می زندگی» علمیه«
که او در آنجا باقی  -وقتی که به مکه بروی، به صورت مانعی در سمت چپ قرار دارد

فرمودند: مھدی قائم نامش نام من  ج ن رسول خداماند تا وقتی که قیام کند، چو می
 است و نام پدرش نام پدر من است.

در بصره شورش کرد و مردم را به امامت » ابراھیم بن عبدالله بن حسن«و برادرش 
دعوت نمود و شوکت و قدرت او شدت گرفت؛ پس منصور » محمدبن عبدالله«برادرش 

نگی که بین آنھا صورت گرفت، کشته شد و علیه او نیروی سواره نظام فرستاد و در ج
ھم وقتی که ابوجعفر محمد بن علی وفات یافت، چنین ادعایی را » مغیره بن سعد«

اظھار نمود؛ بنابراین، شیعیان ابوعبدالله جعفر بن محمد، از او اظھار برائت کردند و او 
نام را بر را رفض و ترک نمودند؛ پس چنین پنداشت که آنھا رافضی ھستند و او آن 

روی آنھا گذاشت، و یاران مغیره، امامی را منصوب کردند و چنین پنداشتند علی بن 
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ابی طالب به امامت او وصیت نموده، پس علی بن حسین او را وصی خود قرار داده 
کردند که به اباجعفر محمدبن علی وصیت نموده است، پس تا  است سپس گمان می

 ام است.کند او ام وقتی که مھدی قیام می
و امامت ابوعبدالله جعفر بن محمد را انکار کردند و گفتند: بعد از ابی جعفر محمد  

است تا » مغیره بن سعید«بن علی، در فرزندان علی بن ابوطالب امامت نیست وامام، 
بود که نه » محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن«قیام مھدی. و به اعتقاد آنھا آن امام 

گفتند، به نام مغیره  می» المغیریه«وفات یافته، پس این فرقه را  کشته شده است و نه
ی مغیره را بزرگ کردند تا این که  بن سعید موالی خالدبن عبدالله قسری. سپس قضیه

کند؛  گمان کردند او پیامبر خداست و جبرئیل از جانب خدا بر او وحی نازل می
و از او سؤال کرد، پس اعتراف نمود  بنابراین، خالد بن عبدالله قسری او را دستگیر کرد

و خالد از او درخواست توبه کرد اما از توبه کردن امتناع ورزید، پس او را به دار آویخت. 
ھابود؛ و به تناسخ ارواح اعتقاد داشت و  ادعاھای او زنده کردن مرده  و نیز، از جمله

 .١گویند می پیروان او تا امروز ھم چنین
مامت محمد باقر بن زین العابدین اعتقاد دارند؛ و گفتند به ای دیگر، به ا وطایفه

 .٢ی صریح پدرش او بعد از پدرش امام است گفته
ی ھـجری، شیعیانی که بعد از او  و بعد از وفات محمد باقر در سال یکصد و چھارده

باقی مانده بودند در اطراف پسر او جعفر جمع شدند چون بعضی از امامت او برگشته 
 گوید: می ھمانگونه که نوبختیبودند؛ 

اما کسانی که بر امامت علی بن ابی طالب، ثابت ماندند، سپس بر امامت حسن، 
حسین، علی بن حسن سپس بر امامت ابوجعفر محمد بن علی بن حسین، باقر العلوم، 
فرود آمدند و تا وفات ایشان بر امامت او باقی بودند جز تعداد کمی از آنھا که شنیدند 

ای از ابوجعفر  ی مسأله کرد که او در باره ادعا می» عمر بن ریاح«از آنھا به نام مردی 
ی ھمان مسأله از او سؤال کرد  سؤال کرد و او جوابی داد، سپس سال بعد نیز، در باره

او جواب داد؛ و به ابو جعفر گفت: دو جواب تو به یک سؤال اما برعکس سال قبل به 
ی  ت: پاسخ ما گاھی به خاطر تقیه است. پس در بارهمتفاوت است! اما ابوجعفر گف
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محمد بن «امامت او دچار شک و تردید شد. پس یکی از یاران ابوجعفر را دید به نام 
او به من جواب داد، سپس  و به او گفت: من از ابو جعفر سؤالی را پرسیدم و» قیس

داد؛ به او گفتم:  سال بعد ھمان سؤال را از ایشان پرسیدم اما برعکس سال قبل جواب
گاه است، من  می چرا اینگونه جواب دھی؟ گفت: به خاطر تقیه. در حالی که خدا آ

وقتی از او سؤال کردم عزم و تصمیم قاطع داشتم بر این که با فتوای او عبادت کنم و 
ی او ھیچ توّجھی نداشتم؛ پس محمد بن قیس گفت: شاید کسی نزدیک شما  به تقیه

به خاطر او تقیه کرده و درست پاسخ تو را نداده است. گفت: در  حضور داشته است که
ھیچ کدام از آن دو جلسه، جز من کسی حضور نداشت بلکه جوابش تنھا برای خاموش 
کردن من بود و به یاد نیاورده است سال قبل چطور جواب داده تا امسال ھم ھمان 

گفت: به ھیچ وجه، کسی که  جواب را به من بدھد. بنابراین از امامت او پشیمان شد و
دھد امام نیست؛ و کسی که برخالف رضای خدا به خاطر تقیه  به باطل جواب می

ی منزل خود را پایین آورد و  جواب دھد، امام نیست، کسی که قیام نکند و پرده
درخانه بنشیند و در را قفل کند امام نیست. امام باید قیام کند و امر به معروف و نھی 

گرایش یافت و تعدادی » بتریه«ماید. بنابراین از امامت او برگشت و به قول از منکر ن
 .١ھمراه او از امامتش برگشتند و ھمراه او شدند

 شیعه در دوران جعفر بن باقر
ای و اساسی که تمام شیعیان را در بر  در دوران او، دگرگونی تشّیع و تغییر ریشه

دست سبئیه شروع شده بود، به اتمام  به بعد به سگرفت و از زمان شھادت حسین می
و نود سال بعد از پیدایش و نشأت  سرسید، چون آنھا شصت سال بعد از قتل حسین

ای  ی بزرگی را از مردم مسلمان جدا کنند؛ طایفه و فرقه گرفتنشان، توانستند طایفه
 شوند، با وجود اختالفی که در رھبری و کامل که به علی و اوالد او نسبت داده می

ھا و اغراض و اھداف داشتند، باز ھم یک دست  ھا و خواسته گیری مرجعیت و در جھت
ھایی که از پدران به ارث برده بودند، و رنج  ھا و خشم و کینه بودند، و با وجود بدبختی

ی مخالفت با حکام و زمامداران امور  و سختی و دردھای جسمی و روحی که در نتیجه
ھایی که علیه زمامداران بر پا  جنگ و مبارزه و شورشآمد یا بر اثر  به وجود می
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کردند و با وجود آوارگی و کشتارھایی که حاصل آن جنگ بود، ھمه یک گروه و یک  می
ھایی که در پشت پرده  ی اینھا، دسیسه و توطئه و نقشه طایفه بودند. عالوه بر ھمه

ارتباط و آمیختگی با گرفت، و  طراحی میشد و مورد سنجش ذھنی و فکری قرار می
ھای شکست خورده و مغلوب و زیر  ھای بیگانه با افکار و آراء گوناگون و ملت دیگر ملت

ھا با موالی و  شدن فارس سلطه که نتوانسته بودند انتقام بگیرند، و ھمچنین جمع
ھا با تمدن قدیمی و باستانی و  ھا از بابلیان، آشوریان، کلدانیان و دیگر ملت برده

ھای (به ادعای آنھا) پیشرفته و مترقی، و احساس نیاز به نظامی که از حکومت  فرھنگ
 کرد. میتر  ای ھا را عقده و زمامدارانش، انتقام آنھا را بگیرد، نیز شیعه

تمام این عوامل موجب گردید شیعه با قالب و طرح جدیدی شکل گیرد؛ و شیعه 
ن که حتی این تفاوت شامل تمام ای باشد متفاوت با حکومت حکام و زمامدارا مجموعه

شد و روایتی که از جعفر نقل شده است، شاھد بر این مسأله  آراء و عقایدشان ھم می
ی عامه باشد، باید به آن عمل  است که گفت: ھمانا ھر حکمی که مخالف رأی و عقیده

ر شود، و ھر چه موافق رأی آنھا باشد، باید ترک گردد. کسی سؤال کرد: فدایت گردم اگ
دو نفر مجتھد، حکمی را از قرآن و سنت استنباط کردند؛ یکی موافق رأی عامه 

ی مسلمانان) بود و دیگری مخالف؛ به کدام یک از آن دو فتوا عمل کنیم؟ گفت:  (عامه
 آنچه مخالف عامه است راه درست و ھدایت است.

 گفتم: فدایت شوم؛ اگرھر دو روایت، موافق رأی عامه بودند؟
دّقت کند به کدام یک، تمایل و گرایش بیشتری دارند، آن را ترک کند و گفت: باید 

 .١کند  به فتوای دیگر عمل
پس واجب بود آنجا اختالف باشد؛ اگر چه به حساب قرآن و سنت باشد یا به حساب 

ی سبئیه موجب دور شدن از اسالم  دین و مذھب. وقتی که افکار و عقاید ساخته شده
ی کسانی بود که ادعای دوستی  ن عقاید و افکار ساخته و پرداختهو تعالیم آن بود، و آ

ی آن بود که با آغوش باز به  و والیت و طرفداری علی را داشتند، پس سزاوار و شایسته
ی  ھا مخالف عامه و عّده آن چنگ بزنند، و اساس تمام عقاید آنھا باشد، چون آن اندیشه

 زیادی از مسلمانان بود.

                                                           
 .۶۸، ص: ۱، باب اختالف الحدیث، جاصول کافی، کتاب فضل العلم -١



 ٢١٣  های شیعه؛ تاریخ و عقاید آنها فصل پنجم: فرقه

اید سبئیه شروع کرد به آشکار کردن خود، و طرح ریزی مسائل شیعه در پرتو عق
داد تا به این  شرعی و فتوا در عبادات و معامالت که آن فتواھا را به ائمه نسبت می

صورت مذھب جدید و دین مستقلی را تدوین نماید که فقه و اصول و اساس و قواعد و 
ت تقدیم نمود و مخالف آورد و به بشری ج احکام آن مخالف دینی باشد که محمد

روشی بود که اولین کسانی که با شوق و عالقه و آغوش باز آن را پذیرفتند و به آن 
 تمسک نمودند.

تشّیع از این به بعد بر مبنای گفتار و کردار مردانی پایه گذاری شد، که فرقی 
نسبت دھند اند یا خیر، بلکه تنھا کافی بود به آنھا  کرد، آن را گفته یا انجام داده نمی

ھا و  (بدون ھیچ مدرک و سندی بگویند: فالنی چنین گفت و چنان کرد)، و اگر با گفته
گفتند: این به خاطر تقیه بود. و اگر با  کردارھای ثابت او ھم در تضاد و تعارض بود، می

گفتند: این قرآن است که  قرآن نازل شده از آسمان ھم تناقض و تعارض داشت، می
 افته است!تغییر و تبدیل ی

گفتند: این حدیث را  مخالف بود، می ج و اگر با حدیث ثابت و صحیح رسول خدا
 ج اند، چون اصحاب پیامبر روایت نکرده -عیاذًا بالله -جز افراد مرتد و از اسالم برگشته

 ، ھمه مرتد شدند.١جز سه نفر
ر و پس قرآن مورد تغییر و تحریف قرار گرفته است و راویان حدیث ھم ھمه کاف

مرتد شدند؛ بنابراین، ھیچ کدام اعتبار ندارند، چون قرآن موافق رأی عامه است و ما بر 
 کنیم. گویند، عمل می خالف آنچه عامه می

به ھمین علت بود که علی و اوالد او نسبت به دروغ پردازی کسانی که دین خود را 
از جعفر بن باقرـ  کنند، ھشدار دادند ھمانطور که با ادعای محبت اھل بیت معرفی می

ششمین امام معصوم به گمان شیعه ـ روایت شده که گفت: در طول زندگی برای ما 
 .٢نیست از آنھایی که دین آنھا، ادعای محبت ما استتر  کسی دشمن

و نیز از او روایت است که گفت: ما اھل بیت، صادق ھستیم اما ممکن نیست 
شود،  نظر من، اعتبار و ارزش ما ساقط میدروغگو به نام ما دروغ پردازی نکند که از 
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پردازی کرد، و امیر  بود اما مسیلمه علیه او دروغتر  از ھمه صادق ج رسول خدا
ترین شخص بود که خدا او را پاک معرفی کرد و آن  المؤمنین بعد از رسول خدا صادق

عبدالله و ابو -گفت عبدالله بن سبأ بود؛ لعنت خدا بر او باد که به نام او دروغ می
حسین بن علی گرفتار مختار شد. سپس به ذکر ابوعبدالله حارث شامی و بنان پرداخت 

گفتند، سپس از مغیره بن سعید و بزیعا و  و گفت: آنھا به نام علی بن حسین دروغ می
سری و ابوالخطاب و معمر و بشار اشعری و حمزه یزیدی و صائد نھدی ـ یعنی، 

کرد و فرمود: لعنت خدا بر آنھا؛ ھمیشه کسانی ھستند  ھواداران و یاران خودش ـ یاد
گویند، خدا کفایت کند ما را از رنج و دشواری ھر کذاب و شّیادی  که به نام ما دروغ می

 .١و گرمای آھن را به آنھا بچشاند
رضا ـ امام معصوم ھشتم شیعه ـ روایت است که گفت: بنان ـ خدا  ی او علی و از نوه

کرد، و مغیره بن  ا بچشاندـ به نام علی بن حسین دروغ پردازی میبه او گرمای آھن ر
گفت. و محمد بن  می به نام ابن جعفر دروغ - خدا عذاب آتش را به او بچشاند -سعید
خدا به او گرمای آھن را بچشاند ـ بر ابن حسن علی بن موسی الرضا دروغ  -بشر 

گفت، و آن  ابوعبدالله دروغ می به نام -دوزخ جایش باد -کرد و ابوالخطاب پردازی می
 .٢گوید محمد بن الفرات است که به نام من دروغ می

 جعفر محمد الباقر روایت شده که گفت: و از ابی
کرد، من گواھی  خداوند بنان را لعنت کند؛ زیرا او بر پدرم دروغ پردازی می«

 .٣»ی صالح و نیکوکاری بود دھم که پدرم بنده می
د به تبرئه نمودن خود از آنھا و پیروان خود را از افتادن در و اھل بیت شروع کردن

گوید: نزد او نام  ی جعفر می درباره» کشی«داشتند؛ ھمانطور که  دام آنھا برحذر می
جعفر بن واقد و تعدادی دیگر از ھواداران ابی الخطاب برده شد، پس گفت: او با اینان 

 فرماید: ی قرآن که می ی آیه ھا در بارهی آنھا گفتند: آن رفت و آمد دارد، و در باره

ِيٱَوُهَو ﴿ َمآءِ ٱِ�  �َّ �ِض ٱإَِ�ٰهٞ َوِ�  لسَّ
َ
 .]۸۴[الزخرف:  ﴾إَِ�ٰهٞۚ  ۡ�

  .»او در آسمان خداست و در زمین خدا است«
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منظور از خدا، امام است!! ابوعبدالله گفت: به خداسوگند ھرگز با او زیر یک  اند: گفته
آنھا از یھود و نصاری و مجوس و مشرکان بدتر ھستند، به خدا نشینیم،  سقف نمی

ی آنان عظمت خدا را کوچک نکرده است. ھمانا ُعَزیر،  سوگند ھیچ چیزی به اندازه
آمد، پس خدا نامش را از  گفتند به دلش می ی او می چیزھایی از آنچه یھود در باره

کرد آنچه نصاری در  تأیید میردیف پیامبران پاک کرد، به خدا سوگند اگر عیسی مسیح 
کرد، به خداسوگند اگر آنچه  گفتند، قطعًا خداوند تا قیامت او را ناشنوا می ی او می باره

گیرد؛ من جز بنده ای  گویند تأیید نمایم زمین مرا می ی من می را اھل کوفه در باره
 نفع رساندن. مملوک نیستم، که نه توان زیان رساندن دارم و نه قدرت

گفت: علی بن محمد به ما گفت، او ھم از محمد بن احمد بن بن مسعود  محمد
یحیی و او ھم از محمد بن عیسی و او نیز، از زکریا، از ابن مسکان، از قاسم صیرفی نقل 

کنند من امام آنھا  گفت: قومی گمان می که گفت: از اباعبدالله شنیدم که میاند  کرده
ی حیای آنھا را  ا چنین لیاقتی ندارند، خدا پردهھستم، به خدا من امامشان نیستم آنھ

گویند:  گویم و آنھا چیز دیگری می می برند. من چیزی پاره کند که آبروی مرا می
 .١نماید منظورش چنین و چنان بود، من امام کسی ھستم که از من اطاعت

بر  ھای مخلصانه، تأثیر گذار نبود و با شکست مواجه شد، و شیعه اما این ھمه تالش
افراط و گمراھی خود افزودند چون حیله گران مدعی دوستی و محبت اھل بیت؛ و 

زمان، بسیار فراوان بودند؛ مثل ابوالخطاب و ابوبصیر مرادی، زراره بن  دروغگویان آن
 اعین، جابر جعفی، مغیره بن سعید و ھاشمیان و ابوجارود و... .

ھای بسیاری بوجود آمدند، و از  فرقه پس آراء و افکار، بسیار زیاد و متفاوت شدند، و
ھای دور ملحق شدند و رو به افزایش گذاشتند، حتی  ھم پاشیدند، و برخی به مذھب

ھا به سبئیه نزدیک  ی اصلی بود، و برخی فرقه سبئیه که مؤسس و بنیانگذار و ھسته
از آنھا کردند منحصر گشتند. برخی، مسائل کمی را  شدند و تنھا بر آنچه، آنھا القاء می

بر گرفتند و برخی بیشتر. که مورخ شیعه به این نکته اشاره کرده است آنجا که 
 گوید: می

ممکن نبود با آنھا  ÷در آن شرایط سختی که زیدیه ظھور یافتند برای امام صادق
کرد و از پادشاھان وقت،  به مناظره بنشیند چون او در آن موقعیت خود را مخفی می
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ترسید؛ و با وجود احتیاط کامل،  ینی جاسوسان زمامداران میچ بیمناک بود واز سخن
گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را  خواند و به او می باز ھم گاھی منصور او را به حضور می

 کنی؟. نکشم، آیا با سلطنت من مبارزه می
ام و نه قصد آن را دارم و اگر چنین  فرمود: به خدا قسم نه چنین کرده امام می
 .١به تو رسیده است اند از جانب دروغگویان ابالغ کرده خبری به تو

ی جعفر در زمان حیات او، دچار اختالف شدند،  از جمله کسانی که بار اول در باره
 ھمانھا ھستند که نوبختی شیعه ذکر کرده است:

ای دیگر از یاران ابوجعفر محمد بن علی امامت ابوعبدالله جعفر بن محمد را  و فرقه
تا او در قید حیات بود بر امامت او ثابت ماندند جز تعداد کمی؛ زیرا جعفر  پذیرفتند و

بن محمد به امامت پسر خود اسماعیل اشاره کرده بود که بعد از او امام است اما وقتی 
که اسماعیل فوت کرد، پدرش ھنوز زنده بود، پس آنھا از امامت جعفر برگشتند و 

نبود چون امام دروغگو نیست، و امام چیزی را  گفتند: به ما دروغ گفته است او امام
گوید که درست از آب در نیاید. (در توجیه این سخن) حکم کردند بر جعفر که  نمی

کرده است، پس آنھا ھم بداء را » بداء«ی اسماعیل  گفته است: خداوند عّز وجل در باره
ل است و جایز انکار نمودند و ھم مشیت و خواست خدا را؛ و گفتند: چنین امری باط

وسلیمان بن جریر گرایش یافتند. او کسی بود که به این » بتریه«نیست، و به عقاید 
و به اند  مناسبت به یارانش گفت: امامان رافضی دو سخن را برای شیعیان خود گذاشته

شود و آن دو مسأله یکی اعتقاد به  ھمین علت، ھرگز دروغ امامان برای آنھا معلوم نمی
چون امامان رافضی برای » بداء«ی  است. اما درباره» تقیه«گری اجازه به و دی» بداء«

گاه بودن به اخبار غیبی و آنچه رخ داده یا به وقوع خواھد پیوست،  شیعیان در باره ی آ
در آینده چنین و چنان  اند: و به آنھا گفتهاند  خود را نزد آنھا در مقام انبیاء قرار داده

را قبًال به شما ھا  این گویند: مگر رست از آب در آمد میخواھد بود، اگر حرفشان د
دانند و میان ما و  دانیم که فقط انبیاء می ھایی می نگفتیم؟ پس ما از جانب خدا غیب

خدا اسباب ارتباطی برقرار است که تنھا میان خدا و انبیاء وجود دارد، اما اگر پیشگویی 
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گفتند: خدا  دادند و می برای خدا قرار میرا فقط » بداء«آمد  آنھا درست از آب در نمی
 تصمیم خود را عوض کرده است.

ی تقیه: وقتی که شیعیان سؤاالت فراوانی را پیرامون حالل و حرام و  اما در باره
دادند  کردند آنھا به آن سؤاالت پاسخ می دیگر مسائل فقھی و دینی، نزد ائمه مطرح می

نمودند تا برای آینده  صورت کتاب تدوین می نوشتند و به کردند و می و مردم حفظ می
ھا در یک روز و یک ماه وارد  بماند و در موقع نیاز از آن استفاده کنند؛ چون این سؤال

شدند، اما بعد از  ھا و اوقات مختلف وارد می شدند، بلکه طی چندین سال و در ماه نمی
نقیض وجود دارد و مدتی متوجه شدند که برای یک سؤال چند پاسخ مختلف و ضد و 

بنابراین، وقتی که  اند، گاھی چند نوع سؤال را با جواب متفق و یکسان پاسخ داده
ھا با  شیعه متوجه شدند و به امامان خود مراجعه کردند و گفتند: چرا جواب این سؤال

ھم متفاوت است و اینطور آشفته ھستند و این ھمه اختالف از کجا سرچشمه گرفته و 
ایم چون ما حق  گفتند: ما به خاطر تقیه، چنین جواب داده ت؟ ائمه میچطور جایز اس

دانیم که مصلحت ما و شما در  داریم ھر طور که بخواھیم جواب بدھیم؛ چون ما می
 این است تا دشمن کاری به ما نداشته باشد!!

توانند حق و باطل را از ھم  ھای آنھا بشوند و چه موقع می پس چطور متوجه دروغ
 نند؟.جدا ک

به ھمین علت، جمعی از یاران ابو جعفر به سلیمان بن جریر گرایش یافتند و اعتقاد 
 به امامت جعفر را رھا کردند.

دو نفر دیگر از اھل بیت، در دوران جعفر مدعی امامت بودند؛ آنھا عبدالله بن حسن 
بن حسن بن علی و مادرش فاطمه، دختر حسین بن علی بود، و او بود که گفت: 

 .١دوبار مرا متولد نموده است ج ول خدارس
ی او گفته است: عبدالله بن حسن بن حسن، شیخ  و نیز اصفھانی شیعه، در باره

 .٢و دارای فضل و علم و کرم فراوانی بودتر  بنی ھاشم بود و در بین آنھا از ھمه مقدم
شخص دوم، پسر او، محمد بن عبدالله بن حسن، ملقب به نفس زکّیه بود که 

گاھی اش می ھانی شیعه، در بارهاصف  گوید: محمد بن عبدالله بن حسن در علم و آ
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نسبت به کتاب خدا و حفظ آن و فقه و آشنایی در دین و شجاعت و سخاوت و شدت 
ترین اھل بیت خود و بزرگترین فرد در آن زمان بود و ھر امری در او  در جنگ از فاضل

این که او مھدی است، و این مسأله شد تا جایی که کسی شک نداشت در  خالصه می
ھاشم از آل ابی طالب و آل عباس و  ی مردم شایع بود و تمام مردان بنی در میان عامه

 .١کردند سایر بنی ھاشم با او بیعت
به ذکر ادعای امامت آن دو نفر در زمان جعفر پرداخته؛ آنجا » الکافی«و کلینی در 

عفر بن باقر وارد شد و گفت: فدایت شوم، که ذکر نموده است: عبدالله بن حسن بر ج
از تو و تر  میدانم سن و سال من از سن تو باالتر است و در میان قوم تو افرادی مسن

جود دارند، اما خداوند متعال به تو فضلی داده که ھیچ کدام از قوم تو دارای آن فضل 
دانم که  اعتماد دارم؛ میدانم در تو ھست  ام و به آن نیکی که می نیستند، و نزد تو آمده

کنند نه کسی از  اگر تو جوابم دھی ھیچ کدام از افراد قوم تو از حرف من تخّطی نمی
قریش و نه غیر آنھا. ابوعبدالله گفت: کس دیگری را بھتر از من برای اطاعت از خودت 

ا توانی پیدا کنی و تو نیازی به من نداری؛ به خدا سوگند من قصد رفتن به بادیه ر می
داشتم اما برایم سخت بود و سستی کردم، و تصمیم به حج گرفتم اما جز با زحمت و 

رسم، پس کس دیگری پیدا کن اما به آنھا نگو که نزد من  مشقت فراوان به آن نمی
ی مرا اجابت  اند و اگر خواسته ای. سپس گفت: مردم به طرف تو گردن دراز کرده آمده

توانی تکلیف جنگ و دیگر چیزھای  د، و میکن کنی ھیچ کس با من مخالفت نمی
 ناخوشایند را به عھده نگیری.

ھای مارا قطع کردند، پس پدرم گفت:  در این موقع، مردم ھجوم آوردند و حرف
بینیم. گفت: آیا بر آنچه  فرمایی؟ گفت: ان شاء الله یکدیگر را می فدایت شوم چه می

ه برآنچه تو دوست داری و به صالح کنیم؟ گفت: ان شاء الل من دوست دارم توافق می
 تو است.

دھم از این که در  گفت: ای پسر عمو! من تو را به خدا پناه می ÷ابوعبدالله
ام، و من بیم دارم که تو شر و بدی کسب  معرض چیزی قرار گیری که من در آن افتاده

ه خواستند. از جمل کنی.پس با یکدیگر گفتگو کردند تا منجر به چیزی شد که نمی
تر بود؟ ابوعبدالله گفت: رحمت خدا  سخنانش این بود که: چراحسین از حسن بر حق

                                                           
 .۱۸۰. و المقاتل، ص:۲۰۵ص:۱ج.األغانی. اثر: ابی فرج اصفھانی -١
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بر حسن و حسین، چگونه این را ذکر کردی؟ گفت: چون اگر حسین عدالت برقرار 
فرزندان حسن قرار دھد... پس پدرم برخاست ترین  کرد الزم بود والیت را در مسن می

؛ ابوعبدالله به او رسید و گفت: به تو خبر کشید و از خشم، لباسش را دنبال خود می
دھم، از عمویت که دائی/مامای تو ھم ھست، شنیدم که تو و پسران پدرت کشته 

شوید؛ پس اگر از من اطاعت کنی و بدی را با بھترین کار دفع کنی، بکن؛ قسم به  می
گاه بر غیب و آشکار است و رحمان و  خدایی که ھیچ معبود به حقی جز او نیست و آ

رحیم و کبیرمتعال است. به خدا دوست داشتم، پسرم و بھترین آنھا و اھل بیتم را 
ام.  فدایت کنم و نزد من ھیچ چیز معادل تو نیست پس گمان نکن به تو خیانت کرده

سپس پدرم با خشم و تأسف بیرون رفت... بعد پیش محمدبن عبدالله بن حسن، آمد و 
یش کشته شدند جز حسن بن جعفر و طباطبا و به او خبر داد که ابوجعفر و عموھا

علی بن ابراھیم و سلمان بن داود بن حسن و عبدالله بن داود. گفت: در آن موقع 
محمدبن عبدالله آنجا آمد و مردم را برای بیعت خود فراخواند و گفت: من سومین 

و  خواست نفری بودم که با او بیعت کردم و برای بیعت خود از مردم عھد و قسم می
ھیچ قریشی و انصاری بر سر او اختالف پیدا نکردند. بعد گفت: با عیسی بن زید که از 

ی رفتن به نزد بزرگان قوم مشورت کرد، عیسی  افراد موثق و مورد اعتماد او بود، درباره
خواھی،  می دھند؛ و اگر بن زید به او گفت: اگر آنھا را به نرمی دعوت کنی، جوابت نمی

ان دھی، آنھا را به من واگذار کن. محمد به او گفت: پس به نزد ھرکس بر آنھا شدت نش
(منظورش ابا عبدالله   از آنھا که خواستی برو. گفت: دنبال رئیس و بزرگ آنھا بفرست

جعفربن محمد بود) چون اگر تو نسبت به او غلظت و شدت نشان دھی، ھمه 
، گفت: به خدا سوگند طولی فھمند که با آنھا ھم به ھمین روش رفتار خواھی کرد می

نکشید که ابوعبدالله را آوردند جلوی او ایستاد و عیسی بن زید به او گفت: تسلیم باش 
گویی؟ گفت: نه، بلکه  می سخن ج تا سالمت باشی. ابوعبدالله گفت: آیا از نبّوت محمد

ابوعبدالله به مال و فرزندانت در امان باشی و مکّلف به جنگیدن نشوی.  بیعت کن تا با
او گفت: من نه قصد جنگیدن دارم و نه قصد مبارزه؛ من نزد پدرت رفتم و او را از آنچه 
به آن گرفتار شد برحذر داشتم؛ اما حذر کردن از تقدیر سودی ندارد. ای پسر برادرم، 
جوانان را در پھلوی خود داشته باش و پیرھا به مجلس تو رفت و آمد کنند. محمد به 

کنم     سن من و تو به ھم نزدیک نیست. ابوعبدالله گفت: من تو را نصیحت نمیاو گفت: 
تو پیشی بگیرم. محمد گفت: نه، به خدا باید بیعت کنی، ام که از  و برای این نیامده
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کنم؛ و قطعًا من  می ای دارم و نه جنگ ابوعبدالله گفت: به خدا، من نه خواسته
ام این را  توانم و خانواده ما به علت سستی نمیخواھم به سرزمین بادیه بروم ا    می

روم، ضعف و ناتوانیم، مانع  م که به بادیه می کنند چون بیش از یکبار گفته ا تصدیق می
رفتن من شده است. گفت: ای اباعبدالله! به خدا ابو دوانیق ـ منظورش ابوجعفر بود ـ 

خواھم  است؟ گفت: می ردهُمرد. ابوعبدالله گفت: بامن چکار داری در حالی که او م
ات راه نیابی، به خدا قسم ابو دوانیق نمرده  کاری را به تو واگذار کنم. گفت: به خواسته

است مگر مانند خوابیدنی. گفت: به خدا اگر بخواھی یا نخواھی، باید بیعت کنی و بر 
دانی شوی، اما اباعبدالله به شدت إبا کرد؛ پس دستور زن کنی تقدیر نمی بیعتی که می

 شدنش را صادر نمود.
عیسی بن زید به او گفت: چطور او را به زندان بیندازیم در حالی که زندان ویران 

شود، بیم آن دارم فرار کند. ابو عبدالله خندید و گفت: ال  شده است ودِر آن قفل نمی
ه کنی؟ گفت: آری، قسم به کسی ک حول وال قّوة إّال بالله، آیا به نظرت مرا زندانی می

کنم و بر تو سخت  او را با نبّوت کرامت بخشید، تو را زندانی میوآل  ج محّمد
زندانی  -ی ریطه بو و در آنروز خانه -» المخبأ«گیرم. عیسی بن زید گفت: او را در  می

گویم. عیسی بن زید  گویم و راست می خدا من سخن می کنید. ابوعبدالله گفت: به
شکنم. ابوعبدالله گفت: ای کچل! ای  دھانت را میگفت: به خدا اگر سخن بگویی 

گردی تا خود را در آن پنھان  بینم که دنبال سوراخی می چشم آبی، گویی تو را می
کنی، و از کسانی نیستی که در ھنگام رو برو شدن در جنگ، نام و نشانی از تو باشد، و 

. پس به شدت او کنی کنم اگر پشت سرت صدایی بیاید مثل شترمرغ فرار می گمان می
گیری نشان  تند علیه او از خود سختھای  را راند و گفت: او را زندانی کنید و باحرف

بینم که از سدة االشجع به درون دره  داد. ابوعبدالله به او گفت: به خدا گویی تو را می
ای به تو حمله ورشده است و یکی  آیی، در حالی که سواره نظام آموزش دیده فرود می

ای که نصف آن سفید و نصف دیگرش سیاه است و بر اسبی جوان سوار  ھا با تازیانهاز آن
زنی و  کند اما کار ساز نیست و بینی اسبش را می ای را به طرف تو پرتاب می است، نیزه

ی آل ابی عمار خارج شده و بر تو حمله   اندازی؛ و یکی دیگر از کوچه می او را بر زمین
ھای بلند است که از زیر کالھش  گیسوی بافته شده با سبیل شود و برای او دو ور می

اش را مورد ترّحم قرار ندھد.  شود و خدا نشانه می بیرون آمده، به خدا قسم با او ھمراه



 ٢٢١  های شیعه؛ تاریخ و عقاید آنها فصل پنجم: فرقه

محمد گفت: خیال کردی اما اشتباه است، و سراقی بن سرخ الحوت به طرف او بلند 
ام مال او و اقوامش را که ھمراه شد و پشت او را کشانید تا داخل زندانش انداخت و تم

 .١محمد خارج نشده بودند به یغما برد

 شیعه بعد از وفات جعفر
بعد از وفات جعفر در سال یکصد و چھل و ھشت، اختالف بزرگی بوجود آمد و 

ای شیعه، نوبختی که از اّولین  ھای متعددی تقسیم شدند. نویسنده شیعیان به فرقه
 ھا نوشته، آنھا را چنین برشمرده است: فرقهی  کسانی است که در باره

وفات یافت؛ شیعه شش فرقه شدند...  ÷بعد از این که ابوعبدالله جعفربن محمد
او در قبری دفن گردید که پدر و جدش در بقیع درآن دفن شده بودند... و مادر او ام 

بن ابوبکر، دختر عبدالرحمن  ٢فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر، و مادر او، اسماء
 .٣بود

 ای که او برشمرده است عبارتند از: و شش فرقه

 »ناووسیه«
میرد  ای بودند که گفتند: ھمانا جعفر بن محمد زنده است و نمرده و نمی آنھا فرقه

تا وقتی که ظھور کند و والیت امر مردم را در دست بگیرد و او مھدی است. و گمان 
که از باالی کوھی بر شما فرود آمد باور نکنید،  کردند که گفته است: اگر سرم را دیدید

چون من یاور شما ھستم. و به آنھا گفت: اگر نزد شما کسی آمد که به شما خبر داد: 
من مریض بودم، بعد فوت کردم و مرا شسته و کفن کرده است او را تصدیق نکنید 

 چون من یار و یاور شما و صاحب شمشیر ھستم.
شدند به مناسبت نام رئیسشان فالن بن فالن  امیده مین» ناووسیه«و این فرقه 

 .٤الناووس که از اھل بصره بود

                                                           
 به بعد. ۳۵۸، ص: ۱اصول کافی، کتاب الحجة، ج -١
، ۲گفت: من دومرتبه از ابوبکر متولد شده ام. (کشف الغمة تألیف: اردبیلی شیعه، ج  می بنابراین -٢

 ).۱۶۱۹ص:
 .۷۸فرق الشیعة تألیف: نوبختی، ص:  -٣
 .۸۸ -۷۸ھمان، ص:  -٤
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را برای مردم مطرح کرد، جعفر نبود » بداء«و قومی چنین گمان کردند، کسی که 
ای از سبئیه به آن فرقه پیوستند،  بلکه او آن را به این صورت به تصویر در آورد. و فرقه

گاه  پس ھمه بر این گمان بودند که جعفر بر تمام تعالیم دین از عقلیات و شرعیات، آ
ی رؤیت خدا یا  ی قرآن یا درباره شد: در باره است، پس ھر گاه به یکی از آنھا گفته می

گویم که  گفت: چیزی را می می گویی؟ دیگر مسائل اصول و فروع دین چه می
 .١کردند گوید. در ھمه چیز از او تقلید می جعفرصادق می

ھای متعدد  بود حاصل تفرق و تقسیم شیعه به احزاب مختلف و انشعاب به فرقهاین 
 در دوران جعفر.

 »سمطیه یا شمیطیه«
گفتند: امام بعد از جعفر بن محمد، پسرش محمد بن جعفر است،  این گروه می

گفت: ھمانا او به  چون پدرش در دوران کودکی او، برایش وصیت نموده است، و می
شباھت دارد؛ بنابراین آنھا امامت را در محمد بن  ج رسول خدا جدم ابومحمد باقر و

 جعفر و پسران او موروثی کردند.
گفتند و آنھا به یحیی بن ابی سمیط یا شمیط منسوب  می» سمطیه«این فرقه را 

 .٢بودند
البته محمد بن جعفربن محمد در دوران مأمون قیام کرد و مردم را نزد خود 

 .٣نه با او در مقام امیر المؤمنین بیعت نمودندفراخواند و اھل مدی
ھای  بنابراین، میان او و لشکریان مأمون به فرماندھی ھارون بن مسیب، جنگ

متعدد در گرفت. سپس ھارون، سپاه بزرگ اسب سوار خود را با او رو برو ساخت؛ در 
سترسی نتیجه او را در جای خود محاصره نمود، و چون مکان استوار و محکمی بود، د

                                                           
. اعتقادات فرق المسلمین ۹۷، ص: ۱. و مقاالت اإلسالمیین، ج۶۱الفرق بین الفرق، ص:  -١

. و.الحور ۳و ۲ص:  ،۲الملل والنحل تألیف: شھرستانی، ج  .۵۳والمشرکین تألیف: رازی، ص: 
. الِفصل فی الملل واألھواء والنحل، تألیف: ابن ۴۰. التبصیر، اثر: اسفراینی، ص:۱۶۲العین، ص: 

 .۱۷۴، ص: ۴اثر: مقریزی، ج .. الخطط۱۸۰ص: ۴حزم، ج 
، و ۶۲-۶۱فرق، ص: ، و الفرق بین ال۹۹ص:  ۱، و مقاالت اإلسالمیین، ج۹۸فرق الشیعة ص:  -٢

والملل، تألیف: ابن  )،۱۶۳، والحور العین (ص:۴۱التبصیر، ص:  ، و۵۴اعتقادات الرازی، ص:
 .۳ص:  ۲حزم.ج

 .۱۱۴، ص: ۲ج.. و تاریخ بغداد۲۸۶. و اإلرشاد، ص: ۳۵۷المقاتل، تألیف: اصفھانی، ص:  -٣
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به آنھا مشکل بود؛ لذا سه روز در جای خود ماندند و آذوقه و آب آنھا پایان یافت،پس 
یارانش متفرق شدند و ھر کس به سمتی فرار کرد؛ وقتی چنین دید، قبایی پوشید و 
یک جفت نعل به پا کرد و به اردوگاه ھارون رفت، چون به نزد او وارد شد برای یارانش 

 .١ن به آنھا امان دادامان خواست، پس ھارو
ی قیام و شورش با شمشیر، رأی زیدیه را  و شیخ مفید، ذکر کرده که آنھا در باره

 .٢اند ی جارودیه، از او پیروی کرده داشتند، و لذا بسیاری از زیدیه

 »فطیحیه«
ذکر نموده » الفطحیة«بودند که کشی آنھارا تحت عنوان » فطیحیه«سّوم: ی  فرقه

آنھا قائل به امامت عبدالله بن جعفر بن محمد بودند؛ و اما علت گوید:  است و می
اند: پاھایش  اند: آن مرد سرش پھن بود و برخی گفته نامگذاری ایشان به این اسم، گفته

اند به رئیسی از اھل کوفه به نام عبدالله بن فطیح، نسبت داده  پھن بود، و برخی گفته
ی مشایخ و بزرگان و فقھای آن گروه  بودند، عامه اند، و کسانی که قائل به امامت او شده

دچار شبھه و تردید شدند به خاطر  ھای او تمایل داشتند سپس بودند که به گفته
امامت باید در فرزند بزرگ امام باشد؛ وقتی که امام  اند: روایتی از آنھا که گفته

نابراین، باقی درگذشت ... سپس عبدالله ھفتاد سال بعد از مرگ پدرش وفات یافت؛ ب
ی آنھا، جز تعداد اندکی، از اعتقاد به امامت او به طرف امامت ابو الحسن روی  مانده

 .٣تآوردند؛ طبق روایتی که گفته است: امامت بعد از حسن و حسین در دو برادر نیس
 و نوبختی شیعه، مانند ھمین را، روایت نموده و افزوده است:

ای شیعه، به این فرقه گرایش یافتند؛ و شک ی مشایخ و بزرگان و فقھ قسمت عمده
نداشتند در این که محمد بن جعفر، امام است، و بعد از وفات او پسرش امام است؛ 

 .٤سپس عبدالله وفات یافت و پسری از خود به جا نگذاشت
 گوید: اما شیخ مفید می
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منزلت او ی برادرانش بزرگتر بود و مقام و  عبدالله بن جعفر بعد از اسماعیل از ھمه
نزد پدرش در احترام و بزرگداشت مانند دیگر برادرانش نبود. و متھم به داشتن 

شود: او با حشویه اختالط داشته  اعتقاداتی برخالف اعتقادات پدرش بود و گفته می
است، و به مذھب مرجئه گرایش داشته، و بعد از پدرش ادعای امامت نمود و احتجاج 

اند، بزرگتراست؛ پس جماعتی از یاران  رانی که باقی ماندهنمود به این که از ھمه براد
متمایل  ÷پیرو او شدند و بعد از او، به طرف امامت برادرش موسی ÷ابوعبدالله

شدند و چون سستی ادعای او برای آنھا روشن شد، تعداد اندکی ازآنھا بر امر خود باقی 
ت عبدالله بن جعفر نزدیک ای که به فطیحه ملقب بودند به طرف امام ماندند و طائفه

 .١شدند
 به ذکر آنھا پرداخته است. ٢»کشف الغمة«اردبیلی ھم در 

» مقاالت االسالمیین«گفتند؛ ھمانطور که اشعری در  می» عماریه«ھمچنین آنھا را 
 .٣از آنھا یاد کرده است به خاطر نسبت آنھا به رئیس شان به نام عمار

اند که امامت  ی معصوم خود نقل کرده از ائمهشایان ذکر است که شیعه، روایاتی را 
 باید در بزرگترین پسران باشد؛ ھمانگونه که کلینی نیز روایت کرده است:

است؛ تر  روایت است که گفت: امامت برای پسر بزرگ، واجب ÷از ابی عبدالله
 .٤مادامی که آفت زده نباشد

برادرانش بزرگتر است، پس و با این دلیل بر امامت خود استدالل کرد که از باقی 
اما با وجود این، چگونه از او  ٥از او پیروی کردند ÷گروھی از یاران ابوعبدالله

. در این جا شما را متوجه این نکته ٦گیری کردند در حالی که او آفت زده نبود؟     کناره
و با کنیم که پسر دیگر جعفر که او ھم محمد نام داشت، امامت پدرش را انکار نمود  می

 .٧اند افکار و نظرات او مخالفت ورزید؛ ھمانطور که طوسی و شیخ مفید ذکر کرده
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ی چھارم: کسانی بودند که گفتند: موسی بن جعفر امام است و امامت عبدالله  فرقه
را قبول نداشتند و بودن او را در مقام و جایگاه پدرش و ادعای امامتش را مورد انتقاد 

 .١دادند قرار
 ملقب به کاظم،» امام موسی«فات آنان را در فصلی جدا گانه تحت عنوان بعدًا اختال

 به تفصیل بیان خواھیم کرد.

 اسماعیلیه
ی پنجم و ششم که در بین شیعه نشأت گرفت و بوجودآمد، اسماعیلیه بودند؛  فرقه

 گوید:  کنیم؛ نوبختی می می ابتدا آنھا را از زبان خود شیعه، معرفی
کردند که بعد از جعفر بن محمد پسر او اسماعیل بن جعفر، امام ای گمان  و فرقه«

است و آن فرقه، مرگ اسماعیل را در حال حیات پدرش، انکار نمودند و گفتند: این کار 
از جانب پدرش به ھدف تلبیس و به اشتباه انداختن مردم بود چون ترسیده بود؛ پس 

که اسماعیل تا مالک زمین نگردد و این خبر را از آنھا پنھان کرد. آنان گمان کردند 
میرد؛، و گمان کردند که او قیام کننده است چون  نمی رھبری مردم را به دست نگیرد،

پدرش به امامت او اشاره کرده بود و آنھا را بر این امر به تقلید وا داشت و به ایشان 
رگ او آشکار گوید. وقتی که م خبر داد که او ھمدم و یاور او است، و امام جز حق نمی

شد فھمیدیم که او راست گفته بود، او قیام کننده بود و نمرده بود؛ این فرقه، 
 .٢ی خالص ھستند اسماعیلیه

کنیم. مفید،  می زیادی دارند که به اختصار به برخی از آنھا اشارهھای  آنھا فرقه
 ھای آنان چنین ذکر کرده است: تحت عنوان اوالد ابی عبدالله و تعداد و نام
داشت، و قومی  به شدت او را دوست می ÷اسماعیل برادر بزرگتر بود و ابوعبدالله

از شیعه، گمان کردند او بعد از پدرش امام و جانشین پدر است، چون پسر ارشد بود و 
تر بود، و ھمینطور به خاطر تمایل و احترام پدرش نسبت به  ی برادرانش مسن از ھمه

ی مردان، به  حیات بود، او وفات یافت و روی شانهاو. پس در حالی که پدرش در قید 
 مدینه نزد پدرش حمل و در بقیع مدینه، دفن گردید.
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کرد و بسیار  شدت برای او گریه و ناله میبه  ÷و روایت شده که اباعبدالله
رفت و قبل از دفن،  اندوھگین و غمناک شد و بدون رداء و کفش ھمراه تابود می

داشت و به او  گذاشتند و کفن را از صورت او بر می زمین می چندین بار، تابوت را روی
ی وفات او بود برای کسانی که گمان  کرد و منظورش از این کار، اثبات مسأله نگاه می

ای برایشان باقی نماند که دیگر  کردند او بعد از پدرش امام خواھد بود تا ھیچ شبھه می
 بود. او امام نخواھد

کردند، او بعد از پدرش  یافت، کسانی که گمان می وفات /وقتی که اسماعیل
گیرد، منصرف شدند اما تعداد کمی بر این اعتقاد باقی ماندند که  امامت را به عھده می

ی پدرش بودند و نه از روایت کنندگان حدیث؛ بلکه از افراد  نه از یاران نزدیک و خاصه
 گیر بودند. دور و کناره

ای از آنھا به امامت موسی بن جعفر برگشتند و  وفات یافت عده ÷وقتی که صادق
ای از اعتقاد به زنده بودن اسماعیل  ی آنھا به دو گروه تقسیم شدند: دسته باقی مانده

کردند که  برگشتند و گفتند: پسر او محمد بن اسماعیل امام است؛ چون گمان می
 است از برادر.تر  پدرش امام است و پسر بر حق

اعتقاد به زنده بودن اسماعیل باقی ماندند و آنھا امروزه از ی دیگری بر  و فرقه
» اسماعیلیه«جمله افراد شاذ و کمیاب ھستند و شناخته شده نیستند. و این دو فرقه 

گویند: امامت بعد  می شوند. و آنچه امروزه از آنھا معروف است، این است که نامیده می
 .١ت؛ تا آخر زماناز اسماعیل در فرزند او، و فرزند فرزند او اس

شرح ابن «و مانند ھمین مطلب، در کتاب شیعیان نیز، ذکر شده است؛ مانند 
و از اھل سنت ھرکدام از ». الشیعة فی التاریخ«و » أعیان الشیعة«و » الحدید ابی

اشعری، بغدادی، اسفراینی، رازی، شھرستانی و تعداد زیادی از متأخرین اھل سنت 
 د، اما در اینجا به آنچه ابن خلدون ذکر کرده است، اشارهان نیز، آنھا را ذکر کرده

 :کنیم می
گفتند: با نص صریح از جعفر ثابت است که پسرش اسماعیل، امام   و اما اسماعیلیه

ی نص صریح به نظر آنھا این بود که اگر چه او قبل از وفات پدرش، از  باشد. فایده می
باقی بماند؛ مانند داستان موسی باھارون. دنیا رفته است؛ باید امامت در فرزندان او 
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ی او محمد منتقل شده است؛ و او  گفتند: پس امامت از اسماعیل به پسر پنھان شده
اّولین امام مخفی شده بود، چون به اعتقاد آنھا گاھی امام شوکت و قدرت ندارد پس 

و اگر کند و دعوتگران او آشکار ھستند تا بر مردم حجت آورند؛  خود را مخفی می
سازد؛ گفتند: بعد از  شود و دعوتش را ھم علنی می شوکت و قوت یافت آشکار می

محمد پنھان شده، پسر او جعفر صادق و بعد از او پسرش، محمد حبیب، امام ھستند و 
محمد حبیب، آخرین امام مخفی شده است؛ بعد از او پسرش عبدالله، مھدی است که 

درپی مردم به دعوت او ادامه دادند  ادامه داد و پی ابوعبدالله شیعی، دعوتش را پنھانی
آوردند و قیروان و مغرب را به تصرف  سپس او را از پناھگاه خود در سجلماسه بیرون 

آوردند؛ ھمانگونه که  خویش در آورد، سپس پسرانش بعد از او مصر را به تصرف خود در
گویند به خاطر اینکه به امامت  می را اسماعیلیهھا  این در اخبار آنھا شھرت دارد و

گویند به علت اعتقاد به امام  می »باطنیه«اسماعیل قائل بودند. و ھمچنین آنھا را 
گویند؛ چون درمیان عقاید و گفتارشان، الحاد  می» ملحده«باطن و مخفی و نیز آنھا را 

ھای  گفته ھای قدیمی ھستند و مقاالت و دینی وجود دارد و آنھا دارای آراء و گفته و بی
جدیدی ھم دارند که حسن بن محمد بن صباح در اواخر قرن پنجم، آنھا را مطرح 

ھایی بود و پیوسته به دعوت خود ادامه  ساخت و او در شام و عراق دارای دژ و قلعه
داد تا اینکه دعوتش در میان پادشاھان ُترک در مصر و پادشاھان تاتار در عراق به از  می

 .١بین رفت
 نی آنھا را چنین ذکر کرده است:و شھرستا

اسماعیلیه گفتند: بعد از جعفر با نص صریح او به اتفاق فرزندانش، اسماعیل امام 
ی این که در حال حیات پدرش وفات یافته یا نه، دچار اختالف شدند؛  است؛ اما در باره

برخی گفتند: پدرش نمرده بلکه به خاطر سوء قصد خلفای عباسی، از روی تقیه به 
مرگ تظاھر نموده است؛ پس مجلسی را تشکیل داد و والی منصور بر مدینه را شاھد 

 .قرار داد
ای ھم گفتند: خبر وفات او راست بوده است و نص صریح امام به عقب بر  دسته

ی امامت در فرزندان  گردد؛ بلکه نص صریح پدرش بر امامت او، موجب ادامه نمی
، محمد، ری منتقل شود. پس بعد از اسماعیلاسماعیل است نه این که به کسان دیگ
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نام داشت. سپس بعضی از آنھا امامت را » مبارکیه«امام است و آن فرقه پسر اسماعیل، 
کند،  گویند: اسماعیل غایب شده و بعدًا رجعت می در اسماعیل متوقف کردند و می

به کسانی بعد  اند، دھند که مخفی شده ای دیگر ھم امامت را به کسانی سوق می عده
 .١کنند که ظھور و قیام می

 گوید:  پردازد؛ و می ی امامت اسماعیل می سپس به ذکر دالیل آنھا در باره
اسماعیل بن جعفر، پسر ارشد بود و در ابتدای امر بر امامت او تصریح شده است، و 
گفتند: صادق با ھیچ زنی بعد از مادر او ازدواج نکرد و کنیزک ھم نگرفت مانند روش 

با خدیجه و روش علی با فاطمه. اما اختالف بر این بود که آیا او درحالی  ج سول خدار
وفات یافته است که پدرش در قید حیات بود یا خیر، برخی گفتند: درست است وفات 

ی امامت در اوالد او است؛  ی نص گذاشتن پدرش بر او ادامه یافته است و فایده
فرمود: بعد از من ھارون جانشین است سپس ھارون ھمانگونه که موسی با نص صریح 

ی نص موسی انتقال امامت  در حالی که ھنوز برادرش زنده بود وفات یافت، پس فایده
محال است و امام » بداء«گردد و  به اوالد او است چون نص صریح امام، به عقب بر نمی

که از پدران خود  به امامت ھیچ کدام از فرزندانش با نص تصریح نکرده است مگر این
 شنیده باشد و تعیین در امر نامعلوم جایز نیست.

او نمرده است بلکه اعالم مرگ او تقیه بود تا در معرض سوء  اند: برخی دیگر گفته
 قصد نباشد و بر این ادعا، چند نکته داللت دارد:

یکی این که محمد که برادر کوچکش بود، نزدتابوتی که اسماعیل در آن خوابیده 
د رفت و روپوش را کنار زد و به او نگریست و دید که چشمھایش باز است، با ترس بو

 ج نزد پدرش رفت و گفت: برادرم زنده است، پدرش گفت: ھمانا حال اوالد رسول خدا
 در قیامت، چنین خواھد بود. گفتند: پس علت شاھد آوردن برای مرگ او چه بود؟!

دیده شده است که به اذن خدا به منصور گزارش شد که اسماعیل در بصره 
برخاسته و خوب شده، منصور نزد صادق پیام فرستاد که اسماعیل زنده است و او در 

ی) او را برای منصور فرستاد که گواھی والی  بصره دیده شده، صادق سجل (شناسنامه
 مدینه روی آن نوشته شده بود.
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امام، امامت به اتمام گفتند: و بعد از اسماعیل، با محمد بن اسماعیل، ھفتمین 
گردند و دعوتگرانشان  ی پنھانی است و آنھا روی زمین می رسد و بعد، نوبت ائمه می

 آشکار ھستند. 
شود؛ زیرا او یا آشکار است یا پنھان. پس اگر  و گفتند: ھرگز زمین، خالی از امام نمی

البد باید امام ظاھر باشد، جایز است حجتش مخفی باشد؛ و ھرگاه امام مخفی باشد، 
 حجت و دعوتگرانش مخفی نباشند.

چرخد مانند ایام ھفته، ھفت آسمان و ھفت  و گفتند: احکام ائمه برعدد ھفت می
ی  چرخد و از ھمین رو، شیعه بر دوازده می» سرکردگان«ستاره. و احکام تعداد نقباء 

آنھا با نص سپس بعد از  اند. امامیه، دچار شبھه شدند و عدد نقباء را بر ائمه گذاشته
رسد. و مذھبشان بر این بود که  ائمه، نوبت ایفای نقش مھدی قائم و فرزندانش می

ھرکس وفات یابد و امام زمان خود را نشناسد بر مرگ جاھلیت مرده است و ھر کس 
 بمیرد و بیعت امام، در گردن نداشته باشد، مرگش مرگ جاھلی بوده است.

علت حکمشان بر این که ھر ظاھری، باطنی القابشان، باطنیه بود به مشھورترین 
ھای دیگرشان قرامطه، مزدکیه و  دارد. و لقب» تفسیر رمزی«ای تأویلی  دارد و ھرآیه

ھا ممتاز  گویند: ما اسماعیلیه ھستیم چون با این نام از دیگر فرقه ملحده بود. می
؛ بعد حسن ی جدید، این روش را به کار بردند ھستیم ... سپس ھواداران دعوت وفکره

ی الموت  گرفت. آغاز صعود او به قلعه کرد و در قلعه سنگر صباح دعوتش را به اظھار 
(مرگ) در شعبان سال چھارصد ھشتاد و سه بود بعد از این که از ھجرت به سرزمین 
امام خود، جھت یاد گیری روش دعوت و چگونگی دعوت افراد برگشت؛ و مردم را 

ی زمانھا، دعوت نمود و تشخیص  ام قائم و پایدار در ھمهبرای اولین بار به تعیین ام
ھا، با این نکته تعیین کرد که تنھا آنھا امام دارند و  را از سایر فرقه» ناجیه«ی  فرقه

 .١دیگران امام ندارند

 قرامطه
 از:اند  ترین آنھا عبارت ھای متعددی منشعب گشت که معروف از اسماعیلیه فرقه
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حمدان اشعث معروف به قرمط بود، به معنی کسی که که منسوب به » قرامطه«
ھای کوتاه بر  گامھای کوتاه برمی دارد، چون دست و پاھایش کوتاه بود و قدم

داشت. او در سال دویست و شصت و دو در نزدیک کوفه، ظھور نمود و مذھبش در  می
عراق شھرت یافت و صاحب الحال و مدثر المطوق در شھرھای شام قیام نمود، و 
ابوسعید جنابی در بحرین به پا خواست و دولت او و فرزندانش شکوه و عظمت یافت؛ 
حتی با سپاھیان خلفای عباسی درگیر شدند و در بغداد و شام و مصر و حجاز جنگیدند 

 و دعوتگران آنھا در تمام نقاط زمین منتشر شدند.
آنھا که آن را علم  بنابراین، جمعی از مردم وارد دعوت آنھا شدند و به قول و دیدگاه

نامیدند، گرایش پیدا کردند؛ که در حقیقت این دیدگاه، تأویل و تحریف  باطن می
پنداشتند،  شریعت اسالم و خارج کردن آن از معنای ظاھری به مسائلی که خود می

 بود. پس خودشان گمراه بودند و مردم زیادی را ھم گمراه کردند.
ان و علت نامگذاری او به قرمط، مطالب ی تاریخ پیدایش و ظھور حمد در باره

گوید: حمدان در سال دویست و ھفتاد و ھشت  دیگری ھم گفته شده است. وطواط می
ھجری در دوران خالفت معتمد در اطراف کوفه، ظھور یافت؛ مردی با چشمان سرخ، 

گفتند، چون این واژه بر زبان سنگین بود آن را به قرمط،  که او را کرمیته ھم می
اند و گفته شده که  ھای فاسد او را ذکر کرده یف دادند. سپس انواع تعالیم و بدعتتخف

 اند. ھـ داشته۳۶۲اش جوھر جنگھای خونینی با قرامطه در سال   معز فاطمی و فرمانده
گوید: قرامطه منسوب است به مردی از اھل سواد کوفه، به نام  و ابن خلکان می

ھـ در زمان  ۲۸۱اری مذموم بود که در سال ِقرمط که دارای مذھب و بینش و افک
ھـ بود. و ۲۷۸خالفت معتضد، ظھور یافت. و گفته شده است: ظھور آن فرقه، در سال 

ھـ در سواد کوفه، ظھور کردند که کسی  ۲۷۸ی قرامطه در سال  به نظر ابوالفداء، فرقه
بیماری زده بود  آنھا را به آن مذھب فراخواند که در یکی از روستاھای کوفه، خود را به

کرد به نام کرمیته، چون چشمھایش سرخ بود، و این لفظ  و پیرمردی از او مراقبت می
به زبان نبطی به معنی سرخی چشم است؛ وقتی که آن شخص تظاھر به بھبودی کرد، 
او را با نام آن پیرمرد نامگذاری کردند، بعد آن را به قرمط تغییر دادند، سپس قومی از 

ای نبودند، به دین خود دعوت کرد و آنھا  ا که دارای دین و عقل و اندیشهاھل بادیه ر
 ھم اجابت کردند.
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ی قرامطه را ایجاد کرد، ھمان  برای ما اھمیتی ندارد که بدانیم کسی که فرقه
مردی بوده که قرمط نام داشته یا غیر از او بوده است، بلکه آنچه برای ما اھمیت دارد 

ی اھل  آنھا، چه سالی بوده است؟ تا بدانیم آیا در زمان أئمه این است که تاریخ ظھور
ام، اما  بیت بوده است یا خیر. در تعیین زمان پیدایش آن فرقه، روایات مختلفی را دیده

ارجح آنھا، این است که در سال دویست و ھفتاد و ھشت بوده است؛ یعنی بعد از 
 .١مو در اثنای غیبت صغرای امام دوازدھ  انقضای ائمه

امامت علی  ج اشعری از آنھا چنین یاد کرده است: قرامطه معتقد بودند که پیامبر
ابن ابوطالب را به صراحت بیان داشته است و علی، امامت پسرش حسن را به صراحت 
بیان نموده و حسن ھم، امامت برادرش حسین را و حسین ھم امامت پسرش علی بن 
حسین را، و علی بن حسین ھم امامت پسرش، محمدبن علی را و محمدبن علی امامت 

و گمان اند  ، محمد بن اسماعیل، را بیان داشتهپسرش جعفر را، و جعفر امامت پسرش
کردند که محمد بن اسماعیل زنده است و تا امروز ھم، نمرده است و تا مالک زمین 

و در این  اند. میرد، و او ھمان مھدیی است که قبال آمدن او را بشارت داده نشود نمی
بنی براین که او امام اند، م زمینه، به اخبار و روایاتی از نیاکان خود استدالل کرده

 .٢ھفتم، و قائم آنھا است
 اند: ھمانگونه که دیگران ھم از آنھا یاد کرده

ھای موجود و مشھور آن سه  باشد که دسته می» مبارکیه«ھا،  ی آن فرقه از جمله
 باشند. ی: آغاخانیه یا نزاریه، پیروان آغاخان و بھره یا مستعلیه و سلیمانیه، می فرقه

ھا دارای افکار و عقایدی ھستند که در برخی باھم اتفاق و در برخی ھر کدام از آن
ھا و عقاید و آراء و افکارشان، مبنا و اساس  ی فرقه دیگر اختالف دارند. ماپیرامون ھمه

پیدایش و ابتدای حال ھرکدام، دارای گفتار مستقل و مفصل اعتقاداتشان و نیز، تاریخ 
نویسندگان مصری، اسماعیلیان از سوری و  ھستیم که با آراء و نظرات مستشرقین،

ی آن قوم  و برخی از آراء و نظرات آنھا را در بارهایم  ھندی به ماقشه و مجادله پرداخته
ایم؛ و در بحث  ایشان را ثابت نموده ایم و اشتباھات فاحش تاریخی و اعتقادی رد نموده

م و جدید، خطی و چاپی، قدی و تحقیق خویش، با اطالعات جدید و برگرفته از کتاب ھای
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ھای اشخاص نامی و معروف آنھا  ایم و به اثبات جھالت و نادانی کردهآنھا را تثبیت 
حتی کسانی که بر زعامت و پیشوائی اسماعیلیه، چھار زانو نشسته و ادعا ایم  پرداخته

کنند که از بزرگان اسماعیلیه ھستند. و تمام این مسائل را در یک کتاب مستقل  می
 .١ایم نموده بیان
ھا و ذکر  لذا در این کتاب از طوالنی کردن موضوع اجتناب کردیم و به نقل گفته 

ایم تا از موضوع  ھا اکتفا کرده عبارات نویسندگان اھل سنت و شیعه در موضوع فرقه
 نکشد. بحث خارج نشویم و سخن به درازا

 دروزیه
افکار و عقاید خود را از آنھا  ھایی که از اسماعیلیه جدا و منشعب شده و یکی از فرقه

بودند. آغاز پیدایش این فرقه، در ایام حاکم ِبَامرالله » دروز«ی  اند، طایفه گرفته
ھـ یازده ساله بود و بعد از قتل ۳۸۶فرمانروای مصر بود که بعد از وفات پدرش در سال 

 .٢رسید به استقالل یکی از اوصیاء (افراد وصیت شده)،
ای از  د را در خوردن و آشامیدن و جست و خیز و در ھالهنوجوانی و چموشی خو
دین و ملحد اسماعیلی از  انداخت که برخی از دعوتگران بیبزرگداشت و تقدیس به کار 

                                                           
که به یاری خدا آن کتاب ھم به زودی، و پس از چاپ و صدور این کتاب، چاپ و منتشر خواھد  -١

ی  شد، تصمیم داشتم که آن را قبل از این کتاب چاپ و منتشر نمایم چرا که به گمان خود ھمه
ی تحریر در آورده ام، اما تازگی  نموده و به رشته حقایق را در مورد اسماعیلیه، در آن گرد آوری

ام  مطلع شدم که منابع دیگری در این زمینه موجودند که من تا به حال به آنھا دسترسی نداشته
لذا تصمیم گرفتم که آنھا را نیز به دست آورم و از مطالب آنھا نیز به قدر استطاعت و توانایی 

یب باشد و حق مطلب را آن چنان که شایسته و بایسته و نقص و ع استفاده نمایم تا کارمان بی
 جامع و شامل است ادا نموده باشیم، وما ذلک علی الله بعزیز.

ای را در مجامع  ای نه چندان دور غوغا و علم شنگه کنیم که این کتاب در آینده ما پیش بینی می 
تا به حال مستور و مخفی کند؛ چرا که مجموعه حقایقی را روشن نموده است که  علمی برپا می

متخصصانه به بحث و بررسی آن اند  و ھیچ کس از آنھای که آوازه و شھرت جھانی داشتهاند  مانده
ھا. و ھمچنین پرده  چه از مستشرقین و چه از مصریھا و حتی خود اسماعیلیاند  ھمت نگماشته

تفصیل آن را در آنجا باھم  ند،ا از برخی بدیھیات برداشته که ھمواره مردم از بیان آنھا بیم داشته
 کنیم انشاء الله. مطالعه می

 ).۴۱۴ص:  ۲نگاه: سمط النجوم العوالی (ج -٢



 ٢٣٣  های شیعه؛ تاریخ و عقاید آنها فصل پنجم: فرقه

ھا برایش فراھم ساخته بودند، بنابراین اطرافش را گرفتند و  ھا و مجوس جانب فارس
ھای آنھا حمزه  شخصیتترین  ی ادعای خدایی را برایش آراسته کردند. از بارز اندیشه

بن علی احمد زوزنی، محمد بن اسماعیل درزی و حسن بن حیدره فرغانی و... 
 .١بودند

 بنابراین، تا نھایت، به سمت انحراف و انحالل رفتند.
 .٢ھـ بود۴۰۸گویند: ابتدای دعوت به الوھیت حاکم، به سال  تاریخ نویسان می

؛ ھمان گونه که در مصحف درزیین آمده که: و از اھم عقاید آنھا، حاکم پرستی بود
 ی آنھا چنین است که بگویند: سوگندنامه

آمنت باهللا، ريب احلاكم، العيل األعىل، رب املرشقني، ورب املغربني، وإله األصلني «

 ،والفرعني، منشئ الناطق واألساس، مظهر الصورة الكاملة بنوره، الذي عىل العرش استو

دنا فتدىل، وآمنت به، وهو رب الرجعى، وله األوىل واآلخرة، وهو  وهو باألفق األعىل، ثم

الظاهر والباطن. وآمنت بأوىل العزم من الرسل، ذوي مشارق التجيل املبارك حوهلا و بحاميل 

العرش الثامنية، وبجميع احلدود، و أؤمن عامالً قائامً بكل أمر ومنع ينزل من لدن موالنا 

يت و ذوايت، ظاهراً وباطناً، علامً وعمالً، وأن أجاهد يف سبيل احلاكم، و قد سلمت نفيس و ذا

موالنا رساً وجهراً بنفيس ومايل وولدي وما ملكت يميني، قوالً وعمالً، وأشهدت عىل هذا 

اإلقرار مجيع ما خلق بمشارقي ومات بمغاريب. وقد التزمت وأوجبت عىل هذا نفيس 

ذا غري مكره أو منافق، وإنني أشهد موالي هب وروحي بصحة من عقيل وعقيديت، وإين أقـرّ 

احلق احلاكم، من هو يف السامء إله ويف األرض إله، وأشهد موالي هادي املستجيبني، املنتقم 

من املرشكني املرتدين، محزة بن عيل بن أمحد، من به أرشقت الشمس األزلية، ونطقت فيه وله 

ملذاهب واملقاالت واإلعتقادات سحب الفضل: أنني قد برئت وخرجت من مجيع األديان وا
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قديمها وحديثها، وآمنت بام أمر به موالنا احلاكم الذي ال أرشك يف عبادته أحداً يف مجيع 

 .١»أدواري
ی واال مقام، پروردگار دو مشرق و دو  ایمان آوردم به پروردگارم حاکم، بلند پایه

با نور خود، کسی که ی صورت کامل  ی ناطق و اساس، آشکار کننده مغرب، پدید آورنده
بر عرش مستولی شد، و او در افق اعال است، سپس نزدیک شد، و به او ایمان دارم و او 

 پروردگار بازگشت است، و اول و آخر از آِن او است، و او ظاھر و باطن است.
ھای متجلی و روشنگری که  و ایمان آوردم به پیامبران اولوالعزم دارای مشرق

 ی حامل عرش، و به تمام حدود. و به ھشت فرشته اطراف آن مبارک است،
ھایی که از جانب  نمایم به تمام امر و نھی کنم و قیام می ام و عمل می و ایمان آورده

شود و تمام نفس و ذات و ظاھر و باطن خود را علمًا و عمًال  موالی حاکم ما نازل می
با جان و مال و فرزندان و ام، وتسلیم ھستم به این که در راه موالیمان  تسلیم نموده

ھرچه به دست آوردم با قول و عمل، پنھانی و آشکار، جھاد نمایم و تمام مردم مشرق و 
ی سالم بر نفس و روح خود  دھم. با عقل و عقیده تمام مردگان مغرب را گواه قرار می

 کنم و گردانم و بدون اکراه و اجبار و بدون این که منافق باشم، اقرار می الزم می
دھم، موالیم و حاکم حق، کسی است که در آسمان خداست و در زمین  گواھی می

دھم، موالیم ھادی استجابت خواھان و انتقام گیرنده از مشرکین  خداست، و گواھی می
و مرتدین حمزه بن علی بن احمد است که خورشید ازلی را روشنی بخشید، و ابر 

من بیزارم و خارج شدم از تمام ادیان و ی او و برای او به سخن آمد.  فضیلت در باره
مذاھب و افکار قدیم و جدید و ایمان آوردم به آنچه موالی ما امر کرده است، کسی که 

 دھم.  ھا شریک قرار نمی در پرستش او کسی را درتمام دوره
میرد، روح او به  و از جمله عقاید آنھا تناسخ و حلول است. یعنی ھرگاه انسانی می

 .٢شود منتقل میمولود جدید 
گویند حاکم ِبَامرالله  ی عقاید آنھا است، و می ھمانگونه که غیبت و رجعت از جمله

 آید و نزد رکن یمانی، خواھد بود. ھا ناپدید شده است و در آخر زمان باز می از چشم
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و دارای عقاید دیگری نیز، ھستند که با شیعیان در آنھا مشترکند، شیخ االسالم ابن 
 گوید: ی نصیری و دروز، چنین می ی فرقه ای درباره پاسخ به سؤال کنندهتیمیه در 

ھستند که از موالی حاکم بود و او را نزد اھل » ھشتکین درزی«درزیه پیروان «
وادی تیم الله بن ثعلبه فرستاد تا آنھا را برای پرستش و اعتقاد به خدا بودن حاکم، 

کنند و آنھا از  و به او قسم یاد میگویند  دعوت کند و او را بارئ وعالم ھم می
بن اسماعیل شریعت محمدبن عبدالله را نسخ   گویند: محمد اسماعیلیانی ھستند که می

نموده است، و کفر آنھا از کفر شیعیان افراطی ھم، بزرگتر است؛ و به ازلی و قدیم بودن 
ند؛ آنھا از کن جھان آفرینش معتقدند و معاد و واجبات و محرمات اسالم را انکار می

ی باطنی ھستند و از یھود و نصاری و مشرکین عرب کافرتر ھستند. و نھایتًا بر  قرامطه
کنند یا مجوسی ھستند و افکارشان ترکیبی  مذھب ارسطو و امثال او، فلسفه بافی می

 کنند. والله اعلم. است از افکار فالسفه و مجوس و از روی نفاق تظاھر به تشّیع می
 ابن تیمیه، در رّد آنان گفته است: و شیخ االسالم

مسلمانان در مورد کفر اینان اختالفی ندارند، بلکه کسی که در کافر بودنشان شّک 
داشته باشد، کافر است؛ چون اینان نه مثل اھل کتاب ھستند و نه مانند مشرکین، بلکه 

ارت، ی آنھا حالل نیست و زنانشان بعد از اس کافر و گمراھند، پس خوردن ذبح شده
ی  شوند و اموالشان غنیمت است چون زندیق و مرتد ھستند و توبه کنیز محسوب می

آنھا قابل قبول نیست، بلکه ھرجا یافت شوند باید کشته شوند و مورد لعن و نفرین قرار 
گیرند؛ ھمانطور که وصف شدند، و برای مرزبانی و نگھبانی و نگھداری دروازه استخدام 

ت ھم علما و ھم پارسایان و راھبانشان کشته شوند تا مردم را شوند بلکه واجب اس نمی
 .١ی آنھا، حرام است گمراه نکنند، و زندگی در منزل آنھا و رفتن به تشییع جنازه

ھایی بودند که بعد از وفات جعفر بن باقر، پدید آمدند و آراء آنھا مختلف و  اینھا فرقه
 کار سبئیه متفق بودند.متفرق گشت با این که ھمه در به ارث گرفتن اف

 های شیعه در ایام موسی کاظم فرقه
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ھای متعددی  سپس کسانی ھم که معتقد به امامت موسی بن جعفر بودند به فرقه
تقسیم شدند؛ ھم در حال حیات او و ھم بعد از وفاتش. ھمانگونه که نوبختی شیعه 

 گوید: می
ز این که ایشان برای سپس جماعتی از وابستگان والیت موسی بن جعفر، تا قبل ا

ی او اختالفی نداشتند و تا آن موقع بر امامتش ثابت  ی دّوم، زندانی شود در باره مرحله
ی  بودند، اما بعد از آنکه برای بار دوم زندانی شد و در زندان رشید وفات یافت درباره

 .١امامت او دچار اختالف شدند و به پنج فرقه منشعب شدند
 ھشتاد و سه بود.و این در سال یکصد و 

فرقه اول: گفتند: موسی در زندان سندی بن شاھک، وفات یافت و یحیی بن خالد 
برمکی با انگور و رطب زھر آلودی که برایش فرستاد او را مسموم کرد؛ و بعد از او علی 

ی  گذاشتند چون در باره» قطعیه«بن موسی الرضا امام است؛ بنابر این نام این فرقه را 
امامت پسرش علی بعد از مرگ او قاطع بودند و شک و تردیدی نداشتند و بر وفات او و 

 راه و روش او بودند.
ی دّوم گفتند: موسی بن جعفر نمرده است؛ و تاشرق و غرب زمین را تصرف  فرقه

نکند و آن راپر از عدل و داد نکند (ھمانگونه که پر از جور و ستم شده است) 
کردند که او از زندان خارج شده  ھدی است؛ و گمان میمیرد؛ و گفتند: او قائم م نمی

اش به دروغ،  است و کسی او را در روز ندیده و بر او مطلع نبوده و شاه و دار و دسته
مدعی مرگ او ھستند، بلکه او خود را پنھان نموده است؛ و در این باره از جعفر، روایتی 

پس اگر سرش از باالی کوھی برشما کردند که گفته بود: او قائم ناپیداست؛  را نقل می
 .٢فرود آمد، باور نکنید که او مرده باشد، زیرا او قائم است

 .٣گفتند چون در انتظار موسی بن جعفر، ھستند این فرقه را موسویه می
گفتند چون خود را به یکی از سران به ناِم مفضل بن عمر،  می» مفضله«و نیز آنھا را 

نیز » ممطوره«و به آنھا  ٤میانشان دارای مقام واالیی بوددادند که در  نسبت می
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ھا را مطرح ساختند مردم به آنھا گفتند: به خدا سوگند  گویند چون وقتی این گفته می
ھای خیس شده از باران بود  ھای رانده شده، نیستید و منظورشان سگ شما جز سگ

 .١آنھا را طرد کردند ھایشان بیش از حد زشت و رکیک بودند پس مردم ھم چون گفته
 از آنھا یاد کرده است.» الفصل«ابن حزم ھم در کتاب 

ی دّوم گفتند: او قائم است و وفات ھم یافته است وتا وقتی که او برگردد و  فرقه
پنداشتند که او بعد از  قیام و ظھور کند، کس دیگری حق امامت ندارد. و چنین می

کند و  کرده است؛ زنده است و امر و نھی میمرگ، برگشته اما خود را در جایی پنھان 
بینند. در این باره نیز، به روایاتی از پدرش استناد  یارانش با او مالقات دارند و او را می

 .٢کند گویند زیرا بعد از مرگ قیام می کردند که گفته بود: او را قائم می می
شباھتی  ÷ریمی سوم گفتند: او مرده است و قائم است چون با عیسی بن م فرقه

کند ھمانگونه  می گردد و زمین را پر از عدل و داد دارد و ھنگامی که قیام کرد، بر می
 .٣شود، پس او کشته شد که پر از جور و ستم شده است؛ و به دست عباسیان کشته می

ی او،  دانیم آیا ُکشته شده یازنده است چون در باره ی چھارم گفتند: نمی فرقه
داریم، مبنی بر این که او مھدی قائم است پس تکذیب آن روایات جایز روایات فراوانی 

ی وفات پدر و اجداد او ھم، به ماخبر رسیده و خبر این وفاتھا نیز، به  نیست؛ و در باره
ای، حق است و  علت شھرت وتواترشان، قابل تکذیب نیستند و ھمچنین مرگ پدیده

ی وفات یا زنده بودنش،  جا در باره دھد؛ پس در این خدا ھر چه بخواھد، انجام می
ی کسی  کنیم تا مسأله مانیم و از آن تجاوز نمی کنیم و بر والیت او پا بر جا می مکث می

که مدعی جانشینی او است و خود را در جای او منصوب کرده است ـ منظورشان علی 
وی بن موسی الرضا است ـ روشن شود؛ و چنانچه، صحت امامت او مانند پدرش از ر

خودش، برای ما روشن شد، در  ھایی ھمچون اعتراف او به فوت پدر و به امامت نشانه
 .٤شویم کنیم و تسلیم می این صورت او را بر امامت تصدیق می
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مقاالت «و اشعری در  ١»اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین«و رازی در 
الفرق «و بغدادی در  ٤»التبصیر«و اسفراینی در  ٣»التنبیه«و ملطی در  ٢»االسالمیین
ھمین مطلب را  ٧»الملل والنحل«و شھرستانی در  ٦»االرشاد«و مفید در  ٥»بین الفرق
 اند. ذکر کرده

وجود دارد که نوبختی آن را چنین » بشریه«ی دیگری ھم، به نام  در این جا فرقه
 ذکر کرده است:

 گفتند: د که مییاران محمد بن بشیر، موالی بنی اسد، از اھل کوفه بودن» بشریه«
ھمانا موسی بن جعفر نمرده است و زندانی ھم نشده، بلکه او زنده و غایب است و 
او ھمان مھدی قائم است و در زمان غیبت خود محمد بن بشیر را جانشین و وصی 

است و مھرش را به او سپرده و تمام علوم مورد نیاز رعّیت را به او  خود قرار داده
را به او واگذار کرده و او را در مقام خویش قرار داده است؛ پس آموخته و تمام کارھا 

دھد پس  محمد بعد از او امام است و بعد از مرگ خود، پسرش سمیع را وصّی قرار می
سمیع نیز، امام خواھد بود؛ و کسی که وصی باشد اطاعتش واجب است تا وقتی که 

دادند  راتی که قبال به امام میموسی ظھور و قیام کند، بنابراین، مردم ھر صدقه و نذو
 تا زمانی که امام غایب است، باید به جانشینان او تحویل دھند.

کردند که علی بن موسی و ھر کس از اوالد موسی که مدعی  ھمچنین، گمان می
ی  کردند و ھر کس ازخانوده امامت باشد، حالل زاده نیستند؛ و نسب آنھا را نفی می

 دانستند تکفیر می کرد و نیز، کسانی که او را امام مت میعلی بن موسی که ادعای اما
 دانستند. شدند و خون و اموالشان را مباح و حالل می می

ی ماه  کردند که فرایض خداوند تنھا پنج وعده نماز و روزه ھمچنین گمان می
کردند، و نیز تماس جنسی با  رمضان است و حج و زکات و سایر واجبات را انکار می
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ی فرزند، دلیل  ی خدا را درباره دانستند و در این باره فرموده پسر را جایز میزنان و 
 فرماید: دادند که می قرار می

﴿ ۖ ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا �َ�ٰٗثا
َ
 .]۵۰[الشورى:  ﴾أ

 ».گرداند گر مییدیکا آنھا را پسر[ان] و دختر[انی] توأم با ی«
ی ائمه، یکی ھستند که تنھا از  که ھمه و معتقد به تناسخ بودند پس معتقد بودند

شوند، پس مساوات بین آنھا را در تمام اموال واجب  بدنی به بدن دیگر منتقل می
کرد،  دانستند و ھر مال و ثروتی که وصی برای مصرف در راه خدا به آن وصیت می می

 شد. بایستی به سمیع بن محمد و دیگر اوصیای او بعد از مرگش، داده می
 خود، اینچنین از محمد بن بشیر، یاد کرده است:» الرجال«در کتاب » کشی«

درگذشت، و مردم بر او ایستادند؛ در آن حال محمد بن  ÷وقتی که ابوالحسن
بشیر که اھل شّیادی و تردستی و کارھای عجیب و غریب بود و به آن شھرت داشت، 

مردم نمایان بوده و ادعا کرد که امامت در موسی بن جعفر متوقف شده و او در بین 
دیدند؛ اھل نور او را به صورت نور و اھل کدورت به صورت کدر و مانند  ھمه او را می

دیدند؛ سپس از ھمه ناپدید شد در حالی که او  خودشان با جسم انسانی و گوشت می
 توانند او را ببینند. مانند گذشته ھمچنان در میان آنھا است اما مانند گذشته، نمی

اسد بود و طرفدارانی داشت که  بن بشیر، اھل کوفه و از موالی بنی او، محمد
گفتند: ھمانا موسی بن جعفر نمرده و زندانی ھم نشده بلکه او زنده است و ناپدید  می

شده و او مھدی قائم است و در زمان غیبت، محمد بن بشیر را جانشین و وصی خود 
علوم مورد نیاز رعیت را به او آموخته و قرار داده و ُمھرش را به او سپرده است و تمام 

تمام امور را به او واگذار کرده واو را در مقام خویش قرار داده است؛ پس محمد بعد از 
کسانی که  کرد و نیز، او امام است ... و کسانی از اھل بیت، او را که ادعای امامت می

 اح و حالل دانستند.دانستند، تکفیر کردند و خون و اموالشان را مب او را امام می
وگمان کردند ھر که به محمد بن بشیر منسوب باشد ثابت قدم و راه یافته است، و 

ی کسانی که منتسب به او ھستند،  محمد بن بشیر، پروردگار است و در بدن ھمه
زاید و او در این حجاب،  حلول کرده است و او از کسی زاییده نشده و کسی را نمی

 پوشیده شده است.
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کردند  الخطاب، گمان می و ھواداران ابی» علیاویه«و » مخمسه«ی  فرقه و فرقهاین 
ی محمد، ھستم در ادعای انتسابش، بر باطل است و  که ھر کس بگوید من از خانواده

، کسانی »عالویه«و علی در مذھب » خطابیه«بندد. محمد در مذھب  بر خدا دروغ می
 :ی آنھا فرموده است ھستند که خدا در باره

ُؤاْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
بُُ�م بُِذنُو�ُِ�م�  ۥۚ َوأ قُۡل فَلَِم ُ�َعّذِ

 ۚ ۡن َخلََق نُتم �ََ�ٞ ّمِمَّ
َ
 .]۱۸[المائدة:  ﴾بَۡل أ

م؛ بگو: پس چرا شما یان گفتند ما پسران خدا و دوستان او ھستیھودان و ترسایو «
ه کسانی کد از جمله یه شما [ھم] بشرکند [نه] بلک فر] گناھانتان عذاب میکی[را به 

 ».ده استیآفر
کردند، محمد و علی پروردگارند و از کسی  گفتند که گمان می پس اینان دروغ می

و] منزه است و از آنچه  کاند و کسی از آنھا زاده نشده؛ الله متعال [پا زاده نشده
 -است. و سبب کشته شدن محمد بن بشیر، ـ لعنت خدا بر او بادند بسی واالتر یگو می

کرد که گویی او بر  این بود که شّیاد و اھل تردستی و فریب بود، و طوری وا نمود می
گفت او خداست  ی موسی بن جعفر می مطلع است و در باره ÷علی بن موسی الرضا

الحسن با لباس  ی ابی افهو برای خودش مدعی نبوت بود. و این شّیاد، شکلی را در قی
مالید، شبیه انسان  داد و آن را با دارو و چیزھایی که روی آن می ابریشمی نمایش می

خواست شّیادی کند آن را باد  کرد و ھر گاه که می کرد و بعد آن را جمع می می
گفت: اگر دوست دارید ابا الحسن را  می شد و به ھواداران خود کرد؛ پس بلند می می

و بدانید که من پیامبر ھستم، بیایید او را به شما نشان دھم؛ آنھا را با خود به  ببینید
گفت: آیا در منزل،  برد در حالی که ھیکل جمع شده، ھمراھش بود؛ بعد می اتاقی می

بینید که ایستاده باشد، و آیا جز من و شما کس دیگری اینجا ھست؟  کسی را می
رفتند در پشت  ون بروید، وقتی که بیرون میگفت: پس شما بیر می گفتند: خیر، می

زد و کسی را در شکل و  داد سپس پرده را کنار می ای آن را روی پا قرار می پرده
ایستاد و با  دیدند که قابل انکار نبود و خود در کنارش می ی ابا الحسن می قیافه

ه زند، سپس اشار داد که گویی با او درگوشی حرف می تردستی طوری نمایش می
 دیدند. داد و دیگر او را نمی کرد که دور شوند و پرده را در بین مردم و او قرار می می
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واو عالوه بر این، دارای مھارت در تردستی و شیادی بود که مردم مانند آن را ندیده 
 شدند. بودند بنابراین، با آن گمراه می

کنم ھارون یا  فکر میاین کار، مدتی ادامه یافت تا این که خبر به یکی از خلفاـ 
دین است، پس او را دستگیر کرد و خواست  ای بعد از اوـ رسید که او زندیق و بی خلیفه

امیر المؤمنین، مرا نگه دار؛ من چیزھایی را برایت  گردنش را قطع کند، که گفت: ای 
ی شاھان باشد، پس او را نکشت و آزادش  کنم که مورد رغبت و عالقه فراھم می

ھا،  س او دوالبی را آورد و آن را صاف کرد و آویزان نمود و بین تختهگذاشت؛ سپ
ھا به   شدند و سیماب ھا ھم پر می شد و تخته سیماب قرار داد پس دوالب پر از آب می

شد و به طور اتوماتیک کار  شدند، پس دوالب گشاد می ھا واژگون می خاطر وزن تخته
یفه از آن خوشش آمد. عالوه بر این، ریخت، پس خل کرد و آب را در باغچه می می

آورد تا این  داد که با کمک آنھا، ادای آفرینش بھشت را در می کارھای دیگری انجام می
ھا بیرون آمدند و دوالب از کار افتاد و  ھا شکستند و سیماب که روزی، تعدادی از تخته

بند و باری، بر او  بی راز کار، آشکار شد؛ و نیز اعتقاد به تعطیل شریعت و اباحیگری و
 .١ظاھر شد

درزمان او، دو نفر دیگر نیز، ادعای امامت کردند: یکی حسین بن حسن المثنی بن 
 .٢حسن بن علی که مادرش زینب، دخت عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بود

ی ابوجعفر منصور، ادعای امامت کرد و یحیی  او در ایام ابوموسی ھادی عباسی، نوه
یس، پسران عبدالله بن حسن، و عبدالله حسن افطس، و ابراھیم بن و سلیمان و ادر

اسماعیل طباطبا، و عمر بن حسن بن علی بن حسن بن حسین، و عبدالله بن اسحاق 
بن حسن ثانی المثنی، و عبدالله بن جعفر بن محمد، و عبدالله بن جعفر بن باقر، و 

دین) و غیره با او بیعت عبدالله و عمر پسران اسحاق بن حسن بن علی (زین العاب
 .٣کردند

حتی اصفھانی گفته است: کسی از طالبیھا جز حسن بن جعفر بن حسن المثنی از 
 بیعت با او تخلف نکرد، پس او را بخشید و مجبور به بیعتش نکرد.

                                                           
 .۴۰۷-۴۰۵، ص: یشکرجال  -١
 ره.یر و غیثک، ابن یمروج الذھب، طبر -٢
 ).۴۴۶ -۴۵۶ن. تألیف: اصفھانی شیعی، (ص: ییمقاتل الطالب -٣
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و در مورد موسی بن جعفربن محمد ـ امام معصوم ھفتم به گمان شیعه ـ عنیزه 
نزد حسین، اھل فخ (نام  ر را بعد از مغرب دیدمگوید: موسی بن جعف می قصبانی

شھری در شش کیلو متری مکه) رفت و سر فرود آورد، شبیه حالت رکوع و گفت: 
خواھم که ھنگام بیعت، مرا در تنگنا قرار ندھی، سپس مدتی سکوت کرد و جواب  می

 .١نداد، بعد سرش را بلند کرد و گفت: تو در آزادی قرار داری
 گوید: ذکر کرده است و می» الکافی«مطلب را در کتاب خود کلینی ھم، این 

طالب، برای ما نقل کرد و گفت:  عبدالله بن مفضل، موالی عبدالله بن جعفر بن ابی
وقتی که حسین بن علی که در روستای فخ کشته شد و بر آن شھر تسلط یافت؛ 

ی  عمو! بر عھدهموسی بن جعفر را برای بیعت فراخواند، و وقتی آمد، گفت: ای پسر 
که  من تکلیفی مگذار که عمویت بر اباعبدالله گذاشت و کاری از من سر بزند

خواست انجام  عبدالله کارھای سر زد که نمی خواھم انجام دھم، چنانکه از ابی نمی
کنم، اگر مایل بودی وارد کار  دھد. حسین گفت: من فقط چیزی را به تو پیشنھاد می

 .٢کنم نمی ی، برتو تحمیلشو، اما اگر خودت نخواھ
دومین کسی که در دوران او، ادعای امامت کرد، یحیی بن عبدالله بن حسین 

 المثنی بود؛ کلینی به ذکر او ھم پرداخته و گفته است:
او برای موسی بن جعفر، نامه نوشت و او را دعوت کرد و گفت: کسی که از 

است که با وجود اظھار شفقت و پشتیبانان دین خدا و دعوت او است، به من خبر داده 
کنی... و پنھان کردی ھمان چیزی را که پدرت پنھان کرد، و  مھربانی، ترک یاری می

در قدیم ھم، ادعای چیزی (امامت) کردید که حق شما نبود و اعمالی انجام دادید که 
دارم ھمانطور  خواست، پس سرگردان و گمراه شدید؛ و من شما را بر حذر می خدا نمی

ترساند. پس ابوالحسن موسی بن جعفر برایش نوشت: از  خدا تورا از عقوبتش می که
ی چیزی  ام، چون شیفته ای که من مردم را از تو باز داشته موسی بن جعفر...گفته

و تو را  ٣دارم ھستم که در دست تو قرار دارد... من تو را از نافرمانی خلیفه، برحذر می

                                                           
 ).۴۴۷منبع سابق، (ص:  -١
 ).۳۶۶، ص: ۱(ج یافکاألصول من ال -٢
کند اگر چه دروغگو ھم آن را بگوید، امام معصوم  به صدق نگاه کن که چگونه خود را آشکار می -٣

دارد، پس آیا  شورش بر ضد او باز میی عباسی و  مردم را از نافرمانی خلیفه -به گمانشان-شیعه 
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خواھم برای خود،  کنم و از تو می ز او، تشویق و ترغیب میبه نیکی با او و فرمانبرداری ا
ھا تو را بگیرند و از ھر طرفی دچار خفگی شوی و در  امان بخواھی پیش از آنکه چنگال

پی نجات برآیی، اما کسی را نیابی تا این که خدا برتو منت بگذارد و با مّن و فضل خود 
س خلیفه تو را امان دھد و به تو رحم نماید ی خدا، تو را نگه دارد؛ پ نرمی خلیفه و با دل

 .١السالم عىل من اتبع اهلدوو در تو پیوند خویشاوندی با رسول خدا را حفظ کند. 
ھای شیعه در ایام موسی و بعد از او. و این بود عقاید و افکار آنھا که  این بود، فرقه

 است: شیعه و سنی، به اثبات رسیده است، و نیز گفته شدهھای  کتاب در
گشت از سوی ھارون الرشید ھمراھی شد، سپس ھارون به  وقتی که از عمره بر می

حج رفت و او را با خود ھمراه کرد سپس از راه بصره برگشت و سندی بن شاھک، او را 
زندانی کرد پس در زندان بغداد در بیست و پنجم ماه رجب سال دویست و ھشتاد و 

 .٢ی قریش دفن شد پنج سالگی وفات یافت و در مقبرهسه، در پنجاه و چھار یا پنجاه و 

 شیعه در ایام علی بن موسی ملقب به رضا
شیعیانی که در اطراف علی بن موسی رضا داماد مأمون جمع شده بودند، بعد از 

 وفات او دچار اختالف شدند:
گروھی گفتند: امام بعد از او، برادرش احمد بن موسی بن جعفر است چون امام 

ی او و ھم برای رضا، وصیت کرده بود؛ بنابراین، امامت را برای ھر دو جایز ھم برا
گفتند، پس بر امامت علی بن موسی قاطع  می» مؤلفه«دانستند؛ و این فرقه را  می

 شدند.
ی إرجاء و اصحاب حدیث بودند، بر  که بر عقیده» محدثه«فرقه ای دیگر به نام 

مامت علی بن موسی صحت گذاشتند و معتقد امامت موسی بن جعفر؛ و بعد از او به ا
شدند، و به خاطر عالقه به دنیا و ثروت و سامان، به شیعه بودن تظاھر کردند، اما 

 ی پیشین خود بازگشتند. وفات یافت به عقیده ÷ھمین که علی بن موسی

                                                                                                                                              
 که این شیعیان به آنھا نسبتاند  ماند دراین که اوالد علی چنین ادعایی نکرده شکی باقی می

 دھند؟؟! می
 ).۳۶۷، ص: ۱(ج یافکاألصول من ال -١
 ).۱۰۶-۱۰۵فرق الشیعه، (ص:  -٢
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ھای قدرتمند و اھل بصیرت بودند، وقتی که مأمون  ای دیگر که از زیدیه و فرقه
فضل و برتری علی بن موسی الرضا اقرار کرد تظاھر به قبول والیت و بیعت عباسی به 

با او کردند و با این کار، مدتی مردم را آرام کردند اما ھمین که علی بن موسی وفات 
 .١ی خود برگشتند یافت به قوم زیدیه

 ای دیگر گفتند: و فرقه
بن علی است نه برای ھمانا امامت بعد از علی بن موسی الرضا، برای پسرش، محمد 

 .٢ھیچ کس دیگر
ی طالبیین، پیروی  ھای فراوان دیگری بودند، که از فرقه فرقهھا  این و غیر از

کردند و در ایام رضا ادعای امامت کردند، از جمله: محمد بن ابراھیم بن اسماعیل  می
و  بن ابراھیم بن حسن المثنی بن حسن بن علی بن ابی طالب، معروف به ابن طباطبا.

محمد بن یحیی بن یحیی بن زید بن علی بن حسین بن علی. و محمد بن جعفر، 
عموی علی رضا. و ابراھیم بن موسی بن جعفر، برادر علی رضا. و حسین بن حسن بن 

 و... علی زین العابدین
تمام این » مروج الذھب«و مسعودی در  ٣»مقاتل الطالبیین«اصفھانی در کتاب 

افراد و دعوتشان و شورش و قیام علیه مأمون و تسلطشان بر بعضی از شھرھا و مناطق 
ھایی را که با سپاھیان عباسی به راه انداخته بودند، ذکر کرد ه است؛ که بنده،  و معرکه

 کنم. می قیام علویان و ادعای امامتشان را به اختصار از زبان و قلم او نقل
 گوید: مسعود می

در سال صد و نود و نه، ابو سرایا سری بن منصور شیبانی در عراق قیام نمود، و «
اش شدت گرفت؛ و محمد بن ابراھیم بن اسماعیل بن ابراھیم بن حسن بن  مبارزه

حسن بن علی بن ابی طالب که پسر طباطبا بود ھمراه او بود و در مدینه محمد بن 
ن حسن بن حسن بن علی برخاست. و در بصره نیز، علی بن محمد سلیمان بن داود ب

و زید بن موسی بن جعفر بن محمد بن  بن جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن علی
 علی بن حسین بن علی به پاخاستند، و بربصره چیره شدند.

                                                           
 ).۱۰۷فرق الشیعه، (ص:  -١
 ).۱۰۶فرق الشیعه، (ص: -٢
 به بعد. ۵۱۳بیین، ص: مقاتل الطال -٣
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و درھمان سال، ابن طباطبا ھمان کسی که ابوسرایا مردم را به سوی او دعوت 
ت یافت، و ابوسرایا، محمد بن محمد بن یحیی بن زید بن علی بن حسین کرد وفا می

 بن علی را جانشین خود قرار داد.
ھـ) ابراھیم بن موسی بن جعفر بن محمد بن ۱۹۹و در ھمان سال، (یعنی سال 

علی، در یمن ظھور کرد، و در ایام مأمون در مکه و نواحی حجاز،  علی بن حسن بن
ھجری  ۲۰۰ن علی بن حسین ظھور نمود و این در سال محمد بن جعفر بن محمد ب

ی شیعه نیز، مردم را به  ی نبطیه بود و مردم را به قبول امامت خود دعوت کرد. و فرقه
 طرف او دعوت کردند و معتقد به امامت او شدند.

ھای مختلفی تقسیم شدند: برخی افراط و زیاده روی کردند و  اما آنھا نیز به فرقه
المقاالت «و کم کاری نمودند و راه امامیه را در پیش گرفتند. در کتاب برخی تفریط 

در ضمن فن » االمم الماضیة واالجیال الخالیة«و » اخبار الزمان«و » فی اصول الدیانات
ی اخبار خلفای بنی عباس و کسانی از طالبیین که در دوران آنھا  ام در باره سی

ته شده که: محمد بن جعفر، در عنفوان ایم. وگف شورش کردند، مطالبی بیان کرده
کرد، اما  سرایا، دعوت می جوانی، برای محمد بن ابراھیم بن طباطبا، رفیق و صاحب ابی

وفات  -که ھمان محمد بن ابراھیم بن حسن بن حسن است  -ھمینکه ابن طباطبا 
الی یافت؛ مردم را به سوی امامت خود دعوت کرد و خود را امیرالمؤمنین نامید؛ در ح

کسانی که تا آن موقع قیام کرده بودند، از سلف و خلف،  ج که در میان آل محمد
کسی خود را امیرالمؤمنین نخوانده بود؛ جز این محمد بن جعفر، که او را به خاطر 

گفتند. و نیز در ایام مأمون، حسین بن حسن بن علی بن  می جمال و زیباییش دیباجه
فطس، در مدینه قیام نمود. و گفته شده: او ابتدا علی بن حسین بن علی، معروف به ا
کرد؛ اما وقتی که او درگذشت، برای خود دعوت  برای امامت ابن طباطبا دعوت می

کرد؛ و به مدینه رفت و در ِمَنی نزد مردم رفت که سرپرست حّجاج در آن موقع داود 
تند، بعد بدون بن عیسی بن موسی ھاشمی بود، اما داود فرار کرد و مردم به عرفه رف

اینکه کسی از عباسیان آنھا را سرپرستی کند، به مزدلفه رفتند. در حالی که ابن افطس 
شب در آنجا ماند، بعد راھی مزدلفه شد و برای مردم، پیش نماز جماعت شد، سپس به 



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٢٤٦

منی رفت و در آنجا قربانی کرد و وارد مکه شد و روپوش و پردھای کعبه را برداشت 
 .١فیدجز یک قباطی س

الزم به ذکر است که علی بن موسی، کسی بود که مأمون عباسی والیت امر را بعد 
 از خود به او داده بود.

و مأمون به حسن بن سھل و فضل بن سھل، دوتن از وزیران خود، دستورداد که 
والیت عھد را به علی بن موسی پیشنھاد کنند، اما او از آن امتناع نمود؛ اما آنھا 

مه دادند تا این که پذیرفت، و نزد مأمون برگشتند و اجابت او را به مأمون ھمچنان ادا
افراد معتمد خود در روز پنجشنبه، تشکیل خبر دادند؛ پس او ھم خوشحال شد و با 

ی علی بن موسی اعالم  جلسه داد و فضل بن سھل بیرون آمد و رأی مأمون را در باره
ر کرد، و او را رضا نام گذاشت. و آنھا را به کرد و ھمچنین والیت امور را به او واگذا

ی بعدی، برای بیعت با او فرمان  شنبه پوشیدن لباس سبز و برگشتن دوباره در روز پنج
داد، به شرط این که آذوقه و خوراک یک سال را به آنھا بدھد. وقتی که روز موعود 

با پوشش سبز، بیرون و قاضیان وغیره  ی اقشار مردم از فرماندھان و دربانان رسید ھمه
آمدند، و مأمون نشست و برای رضا دو بالش بزرگ قرار داد تا به جایگاه نشستن رسید 
و او بر آنھا نشست با لباس سبز و عمامه و ھمراه با یک شمشیر. سپس به پسرش 
عباس بن مأمون فرمان داد که به عنوان اولین نفر، با او بیعت نماید... سپس مردم با 

دند و شعرا و سخنوران در وصف فضل رضا و حکومتی که به دست گرفت او بیعت کر
به سخن سرایی پرداختند... سپس مأمون به رضا گفت: برای مردم سخنرانی کن؛ پس 

بر شما حقی داریم و  ج با حمد و ستایش خدا آغاز کرد و گفت: ما از جانب رسول خدا
ما را اداء نمودید، حق شما ھم شما ھم بر ما حقی دارید؛ بنابراین وقتی که شما حق 

 گردد. برما واجب می
 در آن مجلس، چیز دیگری از او نقل نشده است.

سپس مأمون دستور داد برایش سکه ضرب کردند و نام رضا روی آن چاپ شد و 
اسحاق بن موسی بن جعفر با دختر عموی خود اسحاق بن جعفر بن محمد، ازدواج 
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کرد و به او دستور داد سرپرست کاروان حج باشد و در ھر شھری به والیت عھدی رضا 
 .١»خطبه بخواند

 اما قبل از این که به والیت عھدی، نایل گردد در حال حیات مأمون، وفات یافت:
وقتی که رضا وفات یافت یک شبانه روز مأمون مرگ او را مخفی نگه داشت، سپس 

طالب که نزد او بودند، فرستاد؛ وقتی  جماعتی از آل ابی دنبال محمدبن جعفرصادق و
که حاضر شدند، خبر مرگش را به آنھا اعالم کرد و گریه کرد و حزن و اندوه شدیدی را 
ابراز نمود و جسد سالم او را به آنھا نشان داد و گفت: ای برادر! برایم خیلی سخت 

قبل از تو بروم، اما خدا، جز آنچه  بینم، من امیدوار بودم است که تو را در این حال می
کند. سپس به شستن و کفن کردن و خوشبوکردن او،  خود اراده فرماید، قبول نمی

اش بیرون رفت و تاجایی که در آن مدفون است، او را حمل  دستور داد و ھمراه جنازه
ی حمید بن قحطبه بود، در روستایی به نام سناباد، نزدیک به  کرد. و آن جا، خانه

نیز در آنجا، در سمت  ÷نوقان در سرزمین طوس، و قبر ھارون الرشید و ابی الحسن
 قبله او قرار دارد.

فرزند  ÷از دنیا رفت و جز امام ابا جعفرمحمد بن علی ÷علی بن موسی الرضا
چند دیگری از خود به جای نگذاشت و وقتی که پدرش فوت کرد او پنجاه وپنج سال و 

ھجری بود و مادرش کنیزی بود به نام ام  ۲۰۳فر سال که در ص .٢ماھی سن داشت
 البنین.

 شیعه در ایام محمد بن علی ملقب به جواد یا تقی
امامت محمد بن علی، بین شیعه اختالف شدیدی رخ داد چون در وقت ی  درباره

وفات پدرش به سن بلوغ نرسیده بود؛ به ھمین علت، میان آنھا بر سر امامت او 
 و گفتند: اد شد و از اطراف او متفرق شدند؛اختالف شدیدی ایج

جایز نیست امام، غیر بالغ باشد و اگر جایز باشد که خدا به اطاعت از شخص نا بالغ 
امر کند پس جایز است خدا غیر بالغ را ھم مکلف قرار دھد؛ پس ھمانطور که تکلیف 
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ی  پیچیده نابالغ غیر معقول است، پاسخگوی و قضاوت در مورد مسایل ریز و درشت و
آورده و مورد نیاز امت است از امور  ج ی آنچه رسول خدا احکام و شرایع دین و ھمه

دین و دنیا تا روز قیامت، نیز غیر معقول و نادرست است؛ و اگر قرار باشد کسی که یک 
از سن بلوغ است این مسائل را بفھمد، پس کسی که سه درجه و چھار تر  درجه پایین
نیز، جایز است آنھا را بفھمد؛ و حتی جایز است کسی ھم که در  استتر  درجه پایین

گھواره است آنھا را بفھمد، و مسلم است که چنین امری غیر معقول و غیرمنطقی و 
 نامتعارف است.

سپس کسانی که قائل به امامت ابی جعفر محمد بن علی بن موسی بودند، در باره 
د؛ چون کم سن و سال بود. برخی به ی مقدار علم و دانش او، به اختالف پرداختن

گفتند: امام باید حتمًا دانشمند باشد و ابوجعفر به سن بلوغ نرسیده، پدرش  یکدیگر می
وفات یافته است؛ پس علم را از کجا و چگونه بدست آورده است؟ برخی جواب 

 دادند: می
که  حتمًا نباید علم او از جانب پدر باشد، چون پدرش به خراسان آمد در حالی

ابوجعفر چھارسال و چند ماه سن داشت، پس کسی که در چنین سنی باشد، در حدی 
نیست که از تعلیم و شناخت ریز و درشت مسائل دین، فارغ شده باشد، اما خدا در 

آموزد؛ مثل الھام و  زمان بلوغ، به او، چندین نوع از آنچه بر علم امام داللت کند، می
ی  ھای به بلند ی سخنگو و صورت یای صادق و فرشتهپیام قلب و اخطار به گوش و رؤ

با اخبار صحیح قوی و ھا  این ی مناره و عمود و چراغ و نمایش اعمال و... و ھمه
 اند. مستندی که جایزنیست، رد شوند ثابت شده

برخی ھم گفتند: او قبل از بلوغ، امام است؛ به این معنی که تا او بالغ شود، امامت 
گیرد نه به جھت پیام و الھام  شود؛ وقتی که بالغ شد یاد می نمی به کس دیگری داده

ھا؛ چون به اجماع امت، بعد از  قلبی و نه از جانب فرشته و نه با یکی از آن صورت
به علت این که الھام؛ یعنی در ھنگام فکرکردن و  وحی منقطع است، و نیز ج پیامبر

ای،  ای و فراموش کرده دانستهآن را  ی شناخت چیزی که قبال اندیشیدن در باره
آوری؛ و احکام شرعی با آن وسعت و  گردد و آن را به خاطر می مطالبی به تو القاء می

فراوانی که دارند و با آن ھمه اختالف و گوناگونی علل، قبل از یادگیری و اطالع از آنھا 
وشنی ی درست و ر شود، چون کسی که فکر و حافظهشود با چنین حالتی دانسته  نمی



 ٢٤٩  های شیعه؛ تاریخ و عقاید آنها فصل پنجم: فرقه

ی تعداد رکعات نماز ظھر و عصر و  داشته باشد و از ھمه خردمندتر باشد، اگر درباره
ی آن نشنیده باشد، با فکر و اندیشیدن  مغرب و عشاء و صبح فکر کند، و قبًال درباره

کشف کند، و با کمال عقل ھم  تواند تواند بفھمد، و با نظر و استدالل ھم نمی نمی
رسد و جز با  و از جھت توفیق ھم، ھرگز علم آن، به او نمی تواند استناد کند، نمی

گاھی و تعلیم، نمی  توان آن را فھمید؛ بنابراین، استدالل به الھام و توفیق، باطل است. آ
پدرش و از معلوماتی که ھای  کتاب گوییم: موقع بالغ شدنش، این مسائل را از اما می

 گیرد. که برایش ترسیم نموده، یاد میبرای او به ارث گذاشته است و اصول و فروعی 
دانستند؛ به ویژه،  ھا ھم، قیاس در احکام را برای امام جایز می برخی از این فرقه

کند، و  قیاس بر اصولی که در دست دارد، چون او معصوم است و در قیاس خطا نمی
م او، ی علم امام و چگونگی تعلی این گفته را تنھا به علت به بن بست رسیدن در باره

 دانستند که امام ھنوز بالغ نشده بود. کردند، چون می مطرح می
و برخی دیگر گفتند: امام غیر بالغ نیست؛ حتی اگر یک سال سن داشته باشد، 
چون او حجت خداست، پس جایز است بداند و بفھمد حتی اگر کودک باشد، و برای 

ه و غیره؛ ھمانگونه که برای یادگیری او، اسبابی ذکر شدند، مانند الھام و رؤیای صادق
آورند که  دلیل می ÷نیاکان او چنین امری جایز بود، و در این باره از یحیی بن زکریا

خداوند در کودکی او را علم و حکمت بخشید، و به اسباب عیسی و به حکم کردن 
کودکی که در میان یوسف و زلیخا قضاوت نمود و به علم و حکمت سلیمان بن داود 

ی آنھا بخشیده است،  کردند که بدون تعلیم و یادگیری، خداوند به ھمه میاستدالل 
 .١اند ھای خداوند، ھمه قبل از بلوغ دانا بوده بنابراین، حجت

در بغداد،  هـ۲۲۰محمد بن علی، در سال صد و نود و پنج، متولد شده بود و در سال 
در سن بیست و پنج سالگی وفات یافت؛ مادرش کنیزکی بود به نام سمیکه که اھل 

 .٢نوباء بود
 ھمچنین او با ام فضل دختر مأمون ازدواج نمود.

بنابراین، یکی از دخترانش ھمسر محمد بن علی بن موسی الرضا، و دیگریش ھمسر 
 .١پدر او یعنی علی بن موسی، بود
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از حسینیان به نام محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی زین  و در ایام او یکی
مردم زیادی تسلیم او  و ٢العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، ادعای امامت کرد

و امامتش شدند سپس عبدالله بن طاھر او را نزد معتصم برد، و او را در داخل باغ 
 خرما در اتاقی که آنجا ساخته بود حبس کرد.

گویند: او مسموم شده  ت مرگ محمد بن قاسم، اختالف است؛ برخی میو در عل
گویند: جمعی از طرفدارانش برای خدمت و آبیاری و زراعت به  است، برخی دیگر می

آن نخلستان رفتند و با استفاده از طناب و نمد و... به زیر زندانش نقاب زدند و او را 
 ربودند وتا به امروز دیگر از او خبری نیست.

شماری تا این تاریخ ـ یعنی: سال سیصد و سی و دوـ  ای از زیدیه و مردم بی و عدهّ 
تسلیم امامت او شده بودند و برخی بر این باور ھستند که محمد وفات نیافته و او زنده 
است و از روزی خدا برخوردار است، و روزی ظھور خواھد کرد و زمین را پر از عدل و 

از جور و ستم است، و نیز او مھدی این امت است. و  کند ھمانطور که پر داد می
ھای طبرستان و دیلم و تعداد زیادی ھم در  ی آنھا در نواحی کوفه و کوه قسمت عمده

 .٣ھای خراسان ھستند کوه

 شیعه در ایام ابو الحسن علی بن محمد ملقب به هادی و نقی
جا گذاشت که سن وقتی که محمد بن علی وفات یافت، علی و موسی را از خود به 

کرد. و به حدی کوچک  نمی پسر ارشدش برحسب قول شیعه از ھشت سال تجاور
بودند که پدرشان ترکه و ارث خود را از اموال و نفقات و برده و غیره را به عبدالله بن 

 .٥رسند، او سرپرست آنھا باشد می ٤مساور واگذار کرد، که تا وقتی که آنھا به سن بلوغ
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ای گفتند: علی بن محمد، امام  ی آنان به اختالف پرداختند؛ دسته پس شیعه درباره
 .١دانستند می ای ھم برادرش موسی بن محمد را امام است و دسته

 نصیریه:
ھای  الحسن بود، فرقه ابیاش  دوران زندگی علی بن محمد ھادی که کنیهدر 

نام محمد بن ھا ظھور یافتند که مدعی نبّوت مردی بودند به  دیگری در میان شیعه
کرد، او نبی است و ابالحسن او را فرستاده است، و معتقد به  نصیر نمیری که ادعا می

گفت، و او را نبی و  ی ابی الحسن با غلو و افراط سخن می تناسخ ارواح بود و در باره
گفت: جایز است مردان  دانست و می کرد و زنان محارم را مباح می پیام آور معرفی می

ی تواضع و  کرد که این کار نشانه روابط جنسی برقرار کنند، و گمان میبا یکدیگر 
فروتنی است، عالوه براین، یکی از خواھشھای نفسانی و طّیبات است و خداوند متعال، 

 است. آنھا را حرام نکرده
نمود. و  اسباب تقویت و نیرومندی این مرد را محمد بن موسی بن فرات، فراھم می

ش گرفته بود از او پرسیدند: این ریاست بعد از تو برای چه کسی ھنگام مرگ که زبان
است؟ گفت: احمد. نفھمیدند احمد چه کسی است، بنابراین به سه فرقه پراکنده 

 شدند:
ای گفتند: منظور او احمد بن  ای گفتند: منظور او از احمد، پسرش بود، و فرقه فرقه

د بن ابی الحسین محمد بن ای گفتند: احم موسی بن حسن بن فرات است و فرقه
 محمد بن بشیر بن زید بوده است.

 .٢ھا، مدعی نبوت ابی محمد بودند آنھا را نمیریه یا نصیریه نامیدند چون این فرقه
گوید:  ی نصیریه و مذھب آنھا چنین می خود در باره» الملل«شھرستانی در کتاب 

 ج از رسول خدا بعدگویند: خدا در شکل اشخاص ظاھر شده است، و چون  آنھا می
کسی بزرگوارتر از علی نبود و بعد از او فرزندان او بھترین خلق بودند، پس خداوند به 
شکل آنھا ظاھر شد و بر زبان ایشان سخن گفت، و دست آنھا را گرفت، پس از این 

را بر آنھا اطالق کردیم، و این ویژگی را تنھا به علی » الوھیت«جھت نام خداوندی 
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س دیگر؛ چرا که تنھا او مورد تأیید خدا در رابطه با اسرار است، زیرا رسول دادیم نه ک

 .»تو� الرسائريم بالظاهر، واهللا �أنا أح«فرمودند:  ج خدا
 .»ستھا ا کنم وخدا است که متولی اسرار و نھان من به ظاھر حکم می«

 سپرده شده بود و جنگ با ج و به ھمین دلیل جنگ با مشرکین، به رسول خدا
منافقین به علی واگذار شده بود. و به این علت او را به عیسی بن مریم تشبیه کرد و 

ی تو ھم چیزھایی بگویند،  فرمود: اگر به خاطر این نبود که ممکن است مردم در باره
گفتم. و گاھی مشارکت  ی عیسی گفتند، چیزھای در مورد تو می ھمانگونه که در باره

 کرد. چنانکه گفت: یدر رسالت را برایش اثبات م
جنگد، ھمانگونه که بر نازل شدنش جنگید،  در میان شما کسی بر تأویل قرآن می«

زند. پس علم به تأویل قرآن و مبارزه با منافقین و  و او کسی است که کفش وصله می
ی خیبر نه با قدرت جسمی، از بزرگترین  مکالمه با جن و بیرون آوردن و کندن دروازه

بر این که جزئی از الوھیت و ربوبیت در او ھست، یا او است که خدا در دالیل ھستند 
گفتند:  کند؛ بنابراین می آفریند و بر زبانش امر می صورت او ظاھر شده، و با دست او می

ای بودیم در سمت راست  علی قبل از آفرینش زمین و آسمانھا بوده، و گفته: ما سایه
گفتند. پس آن  ھم، با تسبیح ما تسبیح می گفتیم و فرشتگان عرش که تسبیح می

شوند  ھای عاری از سایه، حقیقت ھستند و آنھا با نور خدا روشن می ھا و آن صورت سایه
شوند، نه در این جھان و نه در آن جھان. از ھمین رو گفت: من  که از آن جدا نمی

تی ندارند جز احمد ھستم و نور از نور من است. منظورش این بود که دو نور باھم تفاو
، نوعی  است و دیگری ملحق به آن است، وگفت: پس این نشانهتر  این که یکی سابق

شراکت است. و نصیریه به تأیید و تثبیت ربوبیت او گرایش بیشتری داشتند. و 
 .١اسحاقیه بیشتر به اثبات شرکت در نبّوت او، مایل بودند
 .٢نواحی شام وجود دارند و رازی گفته است: آن طایفه تا امروز ھم در حلب و

» علویین«گوییم: این فرقه، تا امروز ھم در سوریه و ترکیه ھستند و به  و ما می
 اند. معروف
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اما نصیریه گفتند: محمد بن نصیر نمیری، ادعای نبّوت نکرده است بلکه او 
گویند: مردی به نام ابویعقوب  . و می١ای است برای حسن عسکری امام یازدھم دروازه

اق بن محمد نخعی با او به رقابت برخاسته و گفته بود: که او دروازه دّوم است، اسح
 برای حسن عسکری.

خالصه این که آنھا به صراحت، مدعی خدا بودن علی ھستند، و این که رسول 
 گویند: ی او بود، چنانکه می فرستاده جخدا

که به ادای  ھمانا علی، جابربن یزید جعفی را برای انجام کاری فرستاد، وقتی
مقصود رسید، دید که علی بن ابی طالب روی کرسی نور نشسته است، و آقا محمد 

است) در سمت راست اوست، و آقای سلمان فارسی در  ج (منظور سرور ما، محمد
سمت چپ او است، سپس جابر به عقب برگشت و او را در آنجا دید، سپس به راست 

ان نگریست او را درآسمان ھم دید که برگشت آنجا ھم، او را دید، سپس به آسم
کردند و برایش سجده  ھا اطراف او را گرفته بودند و او را تسبیح و ستایش می فرشته

 اند، و این چند آیه از آن قرآن است: و برای علی، قرآنی تدوین نموده .٢کردند می

أهيا احلجاب ربنا آمنا بام أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أشهد عيلّ «

العظيم، أشهد عيلّ أهيا الباب الكريم، أشهد عيلّ يا سيدي املقداد اليمني، أشهد يا عيلّ أبو 

وال حجاب إال السيد حممد  الدر الشامل بأن ليس إهلاً إال عيلّ بن أيب طالب األصلع املعبود،

مسة األيتام، و ال املحمود، وال باب إال السيد سلامن الفاريس املقصود، و أكرب املالئكة اخل

رأي إال رأي شيخنا و سيدنا احلسني بن محدان اخلصبي الذي رشع األديان يف سائر البلدان. 

أشهد بأن الصورة املرئية التي ظهرت يف البرشية هي الغاية الكلية، وهي الظاهرة بالنورانية، 

رص ومل يُد اط ومل حيُ رك ومل يُبرص. أشهد وليس إله سواها، وهي عيل بن أيب طالب. وأنه مل حيُ

بأين نصريي الدين، جنديب الرأي، جنبالين الطريقة، خصيبي املذهب، جيلّ املقال، ميموين 

الفقه وافـر الرجعة البيضاء والكرة الزهراء ويف كشف الغطاء وجالء العامء و إظهار ما كتم 
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سد من وإجالء ما خفي، وظهور عيل بن أيب طالب من عني الشمس قابض عىل كل نفس، األ

حتته، وذو الفقار بيده، واملالئكة خلفه، والسيد سلامن بني يديه، واملاء ينبع من بني قدميه، 

والسيد حممد ينادي ويقول: هذا موالكم عيل بن أيب طالب فاعرفوه وسبحوه وعظموه 

شهدوا عيل يا أسيادي، أن هذا ديني واعتقادي، اهذا خالقكم ورازقكم فال تنكروه. وكربوه. 

ه اعتامدي، وبه أحيا وعليه أموت، وعيل بن أيب طالب حي ال يموت، بيده القدرة و علي

  واجلربوت. إن السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال علينا من ذكرهم

 .١»السالم
 گر از خرافات.یو بسیار د

ای، در رجب سال  این مرد مورد بحث ما، یعنی: علی بن محّمد ، مطابق نظر عده
بوده است، و متوکل،  هـ ۲۱۲در سّر من رأی درگذشت. و تاریخ والدت او، سال  ـه۲۵۴

 .٢او را ھمراه با یحیی بن اکثم به سّر من رأی راند و در آنجا، امام و رھبر مردم شد
عالوه براین، در ایام او بسیاری از علویان امامیه، ادعای امامت کردند و جمع زیادی 

آنھا بیعت کردند، از جمله: یحیی بن عمر بن حسین بن  با سی اھل بیت علی از شیعه
پس بر کوفه و اطراف آن مسلط شدند، و وقتی که در ایام  .٣علی زین العابدین زید بن

مستعین بالله عباسی، کشته شد خیلی از ُشعرا، برایش مرثیه سرودند. تاجایی که 
 گوید: اصفھانی می

اند، مانند  دولت عباسی کشته شدهام برای ھیچ کس از کسانی که در  نشنیده«
یحیی مرثیه سرایی کرده باشند، و آنچه در شعرھا نسبت به او گفته شده، برای کس 

 .٤دیگری گفته نشده است
 .٥با اصفھانی موافق است» الکامل«ابن اثیر ھم، در تاریخ خود 
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ھمچنین، حسن بن زید بن محمدبن اسماعیل بن حسن المثنی در آن دوران 
ھای بسیار و شدید،  امت کرد و در سرزمین طبرستان قیام نمود و بعد ازجنگادعای ام

 .١بر آنجا و بر گرگان تسلط یافت
ھمچنین حسین بن محمد بن حمزه بن عبیدالله بن حسین بن علی، در سال 

 .٢قیام کرد هـ۲۵۱

 بن علی عسکری شیعه در ایام حسن 
ھایی متعددی تقسیم  به فرقهبن علی ھادی، وفات یافت، شیعه وقتی که ابوالحسن 

ای قائل به امامت پسرش محمد بودند ـ و او در زندگی پدرش در سّر من  شدند. فرقه
رأی وفات نموده بود ـ و گمان کردند که او زنده است و نمرده است، و استدالل 

که پدرش به امامت او اشاره کرده و امامت او را برای مردم بعد از خود  کردند به این می
عالم نموده است و امام جایز نیست دروغ بگوید، و جایز ھم نیست که بداء کند پس او ا

اگر چه وفاتش دیده شده است اما در حقیقت زنده است، و فقط برای او بیمناک بوده 
ی اصحاب اسماعیل  و او را مخفی نموده است، و او مھدی قائم است. و آنچه را در باره

 .٣گفتند ی او نیز می بن جعفر گفته بودند درباره
اش ابوجعفر است وصی و جانشین پدرش بود، و  باید گفت، این محمد که کنیه

ھای شیعه، وی قبل از این که امامت به او برسد درگذشت. پس شیعه  برحسب گفته
ی مرگ او و امامت پدرش به شک افتادند، پدرش ابوعلی ھادی، مکنی به ابو  درباره

 :الحسن گفت
محمد، برای خدا چیزھایی آشکار شد که با آنھا، شناخته نشده بود، در مورد ابی 

ھمانگونه که در مورد موسی بعد از درگذشت اسماعیل پدرش، آشکار شد و او ھمانگونه 
گفت، اگر چه اھل باطل نپسندند، و ابو محمد پسرم، بعد از من  است که دلت به تو می

 .٤جود داردجانشین است، و علم مورد نیاز امامت نزد او و
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را امام  -ملقب به جعفر کّذاب، نزد شیعه  -ای دیگر، جعفر بن علی  و فرقه
دانستند و گفتند: بعد از در گذشت محمد، پدرش به امامت او سفارش نموده است  می

و امامتش را واجب کرده و أمر او را آشکار کرد، و امامت برادرش محمد را انکارکردند و 
بر امامت او و برای دفاع از ایشان چنین گفته و در حقیقت  گفتند: پدرش جھت اتفاق

 .١جعفر بن علی امام است
را امام  ÷پسرش ابوالحسن علی بن محمد ÷ای ھم بعد از ابی جعفر و فرقه

دانستند؛ چون جامع خصال و دارای فضل کامل بود و این که جز او کسی  خود می
. و در روز ٢جانشینی او ثابت شده بود ی پدرش، وارث مقام پدرش نبود و با نص و اشاره

در مدینه به دنیا  هـ ۲۳۲جمعه، سال دویست و شصت درگذشت، و ماه ربیع االول سال 
آمده بود و در منزل خود ھمان منزلی که پدرش در آن دفن شده بود، در سّر من رأی 

و در آن روز که درگذشت،  ٣به خاک سپرده شد. مادرش کنیزی بود به نام حدیثه
 عمرش بیست و ھشت سال بود.

ای، سلیل نام داشت. و  شود مادرش اصفان و به گفته گوید: گفته می و نوبختی می
 ابوعیسی بن متوکل بر او نماز خواند.

دوران امامت او چند ماه در زمان ملک معتز، و یازده ماه و بیست و ھشت روز، در 
لک احمد معتمد علی الله بن زمان ملک مھتدی، و بیست سال و یازده روز، در زمان م

 جعفر متوکل سپری شد.
در ایام او، بسیاری از علویان، ادعای امامت کردند، از جمله: علی بن زید بن حسین 

 .٤علوی
اند، از میان اھل سنت نیز  و بسیاری از کسانی را که اصفھانی و مسعودی ذکر کرده

 اند. تمام مورخین از آنھا یاد کرده

 حسن عسکریشیعه بعد از وفات 
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حسن عسکری بدون فرزند و جانشین از دنیا رفت، چنانکه نوبختی آن را تصریح 
حسن عسکری وفات یافت و اثری از خود بجا نگذاشت، و اوالد «گوید:  است و می نموده

 .١»آشکاری از او شناخته نشد پس ارث او را برادرش جعفر و مادرش تقسیم کردند
ھا بوجود آورد؛ زیرا شیعه بعد از  را میان شیعه بنابراین، مرگ او اختالف شدیدی

دانستند که مدعی امامت، از خود فرزندی بجا بگذارد،  و دگرگونیش واجب می پیشرفت
و باید از امام قبلی، نص صریحی بر جانشینی او باشد، و نیز باید امام بعدی، کفن و 

اشته است، بنابراین دفن او را بر عھده بگیرد، پس این چه امامی است که فرزندی ند
برای توجیه این امر، ھر قومی بر حسب ھواھای نفسانی و پندار خود به تأویالت 

 مزخرف و واھی روی آوردند.
ای گفتند:  نوبختی گفته است: بعد از او یارانش به چھارده دسته متفرق شدند؛ فرقه

و و نداشتن علی زنده است و نمرده، بلکه غایب است و او قائم است و مرگ ا حسن بن
 گردد... . فرزند آشکار برای او جایز نیست چون زمین از امام خالی نمی

کند و او  ی دوم گفتند: حسن بن علی مرده است و بعد از مرگ ھم، زندگی می فرقه
مھدی قائم است، چون ما گفتیم که معنی قائم این است که: بعد از مرگ قیام کند و 

شود، و نیز  ت داشتن پسر، امامت به پسرش داده میفرزندی نداشته باشد؛ زیرا در صور
 نباید برای کسی وصیت کرده باشد، پس بدون شک او قائم است.

ی سّوم گفتند: حسن بن علی وفات یافته است و امام بعد از او، برادرش جعفر  فرقه
علی، برای او وصیت نموده است... وقتی که گفته شد ھمانا حسن و  است و حسن بن

مدت زندگی از یکدیگر بریدند و اھل تجاوز به یکدیگر بودند و با ھم قطع جعفر در 
رابطه کردند و شما خود مطلع ھستید بر کارھای جعفر و برخورد بد او با برادرش در 
حال حیات، و این که بعد از وفات او بر سر تقسیم ارث چه کارھا که نکرد، و گفتند: این 

ا در باطن از یکدیگر راضی و دارای پیوندی محکم ی ظاھری بین آنھا بود ام یک رابطه
 و بدون اختالف بودند.

                                                           
 ).۱۱۹، ۱۱۸عة، اثر نوبختی (ص: یالش -١
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و از جمله کسانی که امامت جعفر را تقویت نمود و مردم را به او متمایل کرد، علی 
بن طاھر خراز بود که سخنوری توانا و دارای استدالل بود، و خواھر فارس بن حاتم بن 

 .قزوینی ھم، با او ھمکاری نمود  ماھویه
ی چھارم گفتند: بعد از حسن بن علی، جعفر امام است و امامت از جانب  فرقه

پدرش به او رسیده نه از جانب حسن. و حسن بن علی، یک مدعی باطل بود چون امام 
باید وصیت کند و دارای اوالد باشد، اما حسن بدون فرزند و بدون وصیت درگذشت، و 

ایز نیست، ھمانطور که جعفر با نص صریح بعد از حسن و حسین امامت در دو برادر ج
 گفته است.

ی پنجم، به امامت محمد بن علی، برادر حسن، متوفی در زمان حیات پدرش،  فرقه
 اند، اند که حّق آن را نداشته برگشتند و گفتند: حسن بن علی و جعفر، ادعایی کرده

شھرت داشت. ھای مذموم و ناپسند بود و به آن  چون جعفر دارای یک سری خصلت
ظاھرًا اھل فسق و گناه بوده و چنین کسی اھلیت گواھی دادن بر معامله و درھم و 

است؟ اما حسن بن علی  ج ی مقام جانشینی پیامبر دینار را ندارد، پس چگونه شایسته
 وفات یافت و فرزندی نداشت.

ی ششم گفتند: حسن بن علی پسری داشت به نام محمد و دو سال قبل از  فرقه
مرگ پدرش به دنیا آمد و گمان کردند که او از ترس جعفر مخفی شده و قابل دیدن 

 نیست.
ی ھفتم گفتند: بلکه او ھشت ماه بعد از وفات پدرش به دنیا آمد و کسانی که  فرقه

و ادعای باطلی دارند اند  گویند در زمان زنده بودنش فرزند داشته است دروغ گفته می
کرد، پس قطعا فرزندی نداشته است؛ زیرا  ان مخفی نمیچون اگر چنین بود از دیگر

مخفی کردن چنین امری به خاطر بار دار بودن مادر، ممکن نیست، و چنین چیز 
شود. به ھمین خاطر، آنھا از تقسیم ارث او  آشکاری نزد سلطان و سایر مردم معلوم می

اند، پس گفتند: ھشت امتناع کردند تا نزد پادشاه، این امر باطل شود و مسأله مخفی بم
ماه بعد از فوت او، پسری به دنیا آمد و او دستور داده بود که پسرش را محمد 

 شود. نامگذاری کنند و برای او وصیت کرد و او اکنون مخفی شده است و دیده نمی
ی ھشتم گفتند: از حسن بن علی، ھیچ فرزندی به دنیا نیامده است چون ما  فرقه

ایم و اگر درست باشد در مورد کسی مانند  ھمه جا را گشتهتحقیق کردیم و دنبالش 
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حسن که فرزندی نداشته است، بگوییم بعد از او فرزندش متولد شده و ھم اکنون 
توانیم چنین  غایب است، پس برای ھر کسی که بدون فرزند از دنیا رفته است، می

ادعایی را مطرح  ھم، چنین ج توانیم برای رسول خدا ادعایی داشته باشیم؛ و نیز می
کنیم که بعد از او پسری به دنیا آمده است و وصی و جانشین پیامبر است، و نیز در 

توان گفت پسری از او به یادگار مانده است  ی عبدالله بن جعفر بن محمد ھم، می باره
چون پخش خبر وفات حسن بن علی، بدون فرزند، مانند خبر وفات رسول خدا بود، که 

انند خبر وفات عبد الله بن جعفر است که بدون فرزند پسر بود. و پسر نداشت و م
ھمچنین مانند خبر وفات رضا بود بدون این که دارای چھار فرزند باشد بنابراین، 
ادعای فرزند برای او باطل است اما ممکن است بار داری، سّری باشد که بعدًا به دنیا 

فرزند باشد؛ زیرا در این صورت امامت بیاید و امام باشد، چون ممکن نیست امام بدون 
 ماند. شود و زمین از حجت خالی می باطل می

ی دیگر چنین  کسانی که مّدعی فرزند برای حسن بن علی بودند، علیه دسته
کردید، ھمان چیز را برای  کردند که: شما، چیزی را که برای ما انکار می استدالل می

تا این که چیزی به آن افزودند که عقل آن را  کنید؛ اما آنھا قانع نشدند خود ادعا می
پذیرد و گفتند: زن باردار وحملی وجود داشته است، اگر شما در طلب فرزند برای  نمی

اوتالش کردید و نیافتید و بعد انکار کردید، تالشی که شما برای یافتن فرزند کردید، ما 
ایم؛ اما پیدا  تالش کردهشدیدتر از آن، برای یافتن حمل و اثبات حامله بودن ھمسرش 

نکردیم. پس ما در مورد ادعای فرزند برای او، از ادعای که شما دارید، راستگوتر 
ھستیم؛ زیرا عقًال و عادتًا جایز است، گفته شود کسی فرزندی مخفی شده داشته است، 

کند و  اما ادعای حمل مخفی، زشت و شنیع است و عقل ھر خردمندی آن را رد می
شماری از ائمه وجود دارد که حمل،  بی پذیرد. عالوه بر این، روایات را نمیعرف ھم آن 

گذرد اما  کشد، درحالی که چندین سال از ادعای شما می بیش از ُنه ماه طول نمی
 خبری از آن نیست و شما، ھمچنان بدون شاھد و دلیل، بر حرف خود باقی ھستید.

د و سایر آباء خود را تأیید و ی نھم گفتند: حسن بن علی، وفات پدر و ج فرقه
تصحیح نموده است. و ھمانطور که اخبار وفات آنھا درست است، و قابل تکذیب 
نیست، پس صحیح است که بگوییم بعد از حسن، امامی وجود ندارد ... و امروز زمین 

قائمی را مبعوث گرداند  ج بدون حجت است مگر این که خدا بخواھد و از آل محمد
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ی زمانی،  را بعد از یک فتره ج عد از مرگ زنده گرداند ھمانگونه که پیامبرتا زمین را ب
 مبعوث کرد.

ی دھم گفتند: اباجعفر محمد بن علی در حالی که پدرش در قید حیات بود،  فرقه
یافت، و او کسی بود که با وصیت پدرش امام شد، سپس او برای غالم کوچکی به  وفات 

بود وصیت نمود، و بعد از مرگش، این غالم وصیت را به نام نفیس که در خدمت ایشان 
 جعفر انتقال داد.

ی یازدھم گفتند: مسأله بر ما مشتبه است، و زمین ھم از حجت خالی  فرقه
گوییم تا وقتی که مسأله روشن  کنیم و چیزی در مورد آن نمی شود، پس توقف می نمی

 و قضیه آشکار گردد.
گویند، بلکه اصال درست نیست  میھا  این نیست کهی دوازدھم گفتند: آن طور  فرقه

که زمین از حجت خالی باشد واگر زمین خالی از حجت شود، با کسانی که روی آن 
ای او را مخفی نموده  ترسد و خدا در پس پرده رود... اما او می می کنند فرو زندگی می

بحث از او و طلب  ی او و مکان و نامش، جایز نیست و برای ما است، پس سؤال در باره
 او، حرام است.

ی سیزدھم گفتند: حسن بن علی، وفات یافته است و او بعد از پدرش امام بود  فرقه
و جعفر بن علی ھم بعد از او امام است؛ ھمانگونه که موسی بن جعفر بعد از عبدالله 

وفاتش، ی امامت پسر ارشد امام، پس از  بن جعفر، امام بود، به دلیل روایتی که در باره
روایت شده که بعد از حسن و حسین، امامت  ÷ذکر شده است. و خبری که از صادق

شود، و این روایت نزد آنھا صحیح است؛ اما این برای زمانی است  در دو برادر جمع نمی
شود، و  که امام فوت شده دارای فرزند باشد که در این صورت، به برادرش منتقل نمی

 معنی حدیث این چنین است.
ی حدیثی که روایت شده است، مبنی بر این که امام را جز امام، غسل  و نیز در باره

که موسی بن جفعر، اند  د، این روایت ھم به نظر آنھا صحیح است و روایت کردهدھ نمی
را غسل داده و مدعی بودند که ابا عبدالله به او فرمان داده است زیرا  جعفر بن محمد

چه جایز است آن را غسل ندھد چون او در حضور عبدالله امام اماِم بعد از او بود اگر 
 صامت و ساکتی بوده است.
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، معتقد بودند وقتی که برادر بزرگتر دارای فرزند ی خالص ی فطحیه پس این فرقه
اصلی نباشد، امامت در دو برادر جایز است، پس به نظر آنھا و بر اساس این تأویالت، 

 جعفر امام بود.
چھاردھم گفتند: ھمانا بعد از او، پسرش محمد امام است که او ھمان ی  و فرقه

کشد و زمین را از عدل و  منتظر است اما او وفات یافته است و خواھد آمد و شمشیر می
 .١کند ھمانگونه که از ظلم و ستم پر شده است داد پر می

م، ھمراه با خودشان ذکر نمودیھای  کتاب ھای مشھور شیعه بودند که از اینھا، فرقه
 نقل روایات و عباراتی از اھل سنت، جھت تأیید و توثیق، نه به عنوان اصل و سند.

ھا، از اھل سنت، آنھا  دیگری از شیعه ھستند که نویسندگان تاریخ فرقهھای  اما فرقه
ھای بیانیه، جناحیه، رزامیه، مقنعیه، حلمانیه، خالجیه،  مانند فرقهاند  را ذکر کرده

اند، ما  شیعه ذکر نشدهھای  کتاب و دراند  ه و به علت این که منقرض شدهازافره وغیر
تا کسی اعتراض نکند که ھیچ کدام از این اسامی را نشنیده، و ایم  ھم از آنھا یاد نکرده

تنھا برای زشت و ھا  این ھای شیعه ھم آنھا را ندیده است، و یا اینکه بگوید: در کتاب
مسّمی ھستند و ھیچ  بی ھایی اند و نام و پرداخته شده شنیع نشان دادن تشّیع ساخته

ھا و ادیان،  ی فرقه موّرخ شیعی، از آنھا نامی نبرده است، و در ھیچ کتابی که درباره
شیخ ابی محمد حسن بن موسی نوبختی در قرن ھای  کتاب مانند اند، نوشته شده

 اکنون چند فرقه، باقی مانده است که عبارتند از: اند. نقل نشده ٢چھارم و غیره
ای که بعد از مرگ حسن  اثناعشریه یا جعفریه و امامیه که ضمن بیان چھارده فرقه

عسکری منشعب شدند، ذکر گردیدند، اما چون ذکر آنھا از اھمیت خاصی برخوردار 
دلیل این که و این بحث طوالنی، به خاطر آنھا نگاشته شده است، و ھمچنین به  ٣است

شود، تنھا آن فرقه به ذھن میآید؛ بنابر این فصل  وقتی به طور مطلق، نام شیعه ذکر می
ی تاریخ و عقاید آنھا و ارتباط و  ایم که در آن در باره تخصیص نموده مستقلی را به آنھا

ھای گذشته را به  ھای فرقه پیوندشان با سبئیه، و این که چطور تمام افکار و اندیشه

                                                           
 به بعد. ).۱۱۹(ص:  یعه، اثر نوبختیِفرق الشبا اختصار از  -١
 ).۲۴عة، اثر سید محسن امین، جزء أول از قسم اول (ص:یان الشیأع -٢
و به دلیل اینکه شیعه بزرگترین ابتال و چالشی است که در مقابل امت اسالمی قرار دارد.  -٣

 [مصحح]
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و اند  ھایی را که از آنھا منشعب شده اند را یاد آور شده ایم. ھمانگونه که فرقه برده ارث
 تا به امروز ھم وجود دارند، ذکر خواھیم کرد.

نماییم  ی بسیار مھم، جلب می خوانندگان و محّققین را به این نکتهدر این جا توجه 
ھای شیعه که در این  رقهی اعتقاد و افکار تمام ف ی مختصری در باره که، با مطالعه

ی  قسمت ذکر نمودایم خواھید فھمید که ھر کدام از آنھا سھم بسزایی از سبئیه
یھودی زاده، دارند و از تمام ادیان باطل، از جمله ترسایی و مجوس و افکار ساختگی 

عالوه براین، شیعه بعد از تحول  .اند ھندی، بابلی، آشوری، کلدانی و غیره، توشه برگرفته
ھا ملتزم به عقاید رجعت، غیبت، والیت، برائت،  دگرگونی تشیع اول در تمام دورهو 

اند، به ھمان صورتی که ابن سبأ و ھواداران حیله گرش آن را  وصایت و توارث بوده
 طراحی کردند.



 
 

  فصل ششم:
 ی دوازده امامی (اثنی عشری)  شیعه

ی امامیه گروھی ھستند که معتقد به امامت شخصی خیالی و موھوم به نام  شیعه
 باشند. محمد بن حسن عسکری می

 گوید: در مورد آنھا این چنین می» األنساب«سمعانی در کتاب 
امامت علی و امامیه گروھی از افراط گرایان شیعه ھستند که بدلیل اعتقاد به 

زمانھا،  ی ادوار و فرزندانش، و ھمچنین اعتقاد به لزوم وجود امامی برای مردم در ھمه
کند لذا آنھا را  ھمواره در انتظار او بوده و بر این باورند که در آخر زمان ظھور می

 .١گویند امامیه می
ام، یعنی: علی گویند؛ زیرا معتقد به امامت دوازده ام نیز می» اثنی عشریه«به آنھا  و

بن ابی طالب و حسن بن علی و برادرش حسین، و زین العابدین علی بن حسین، و 
محمد بن علی باقر، و جعفر بن محمد صادق، و موسی بن جعفر کاظم، و علی ابن 
موسی الرضا، و محمد بن علی جواد، و علی بن محمد ھادی، و حسن بن علی عسکری، 

 .٢باشند می ھمو محمد بن حسن مھدی، امام دوازد
شود؛ زیرا در فروع دین و مباحث احکام،  نیز گفته می» جعفری«و ھمچنین به آنھا 

باشند. و نسبت دادن مذھبشان به او از این  پیرو مذھب جعفر بن محمد صادق می
و ھمچنین به آنھا  .٣باشند لحاظ است که بیشتر فروع دین را از او گرفته و مقلد او می

گویند بدلیل ترک یاری و کمک امامشان و ھمچنین خیانت و  می» روافض«یا » رافضه«
شان در حق امت اسالمی و عدم وفاداریشان نسبت به امام خودشان.  بزھکاریھای

 فرماید:  کند آنجا که می چنانکه علی آنھا را این گونه توصیف می

                                                           
 األنساب، سمعانی. -١
 ).۴۶ -۴۵الشیعة فی التاریخ (ص:  -٢
 ).۲۰یان الشیعة، بخش اول از جلد اول، (ص: اع -٣
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مرتدين، ولو [لو ميزت شيعتي ملا وجدهتم إال واصفة، ولو امتحنتهم ملا وجدهتم إال 

 .١متحصتهم ملا خلص من األلف واحد]
اگر شیعه و پیروان من را برجسته و متمایز سازی آنھا را محض وصف کنندگان 

یابی، و اگر آنھا را پاالیش دھی از  یابی، و اگر آنھا را امتحان کنی آنھا را مرتد می می
 یابی. ھزار نفر، یک نفر را خالص و ناب نمی

گوید: {از میان  سین ملقب به زین العابدین در مورد آنھا میو ھمچنین علی بن ح
شیعیان حسین کسی نمانده که از درماندگی و ترسویی خود، و ترک و رھا کردن 
امامش مرتد نشده باشد جز این پنج نفر: ابو خالد کابلی، یحیی بن ام طویل، جبیر بن 

 .٢و شبکه زن حسین مطیع، جابر بن عبد الله
ن امامانشان و خوار ذلیل نمودن آنھا، و تک و تنھا گذاشتنشان در کردترک و رھا 

جنگ و پیکارھای که خودشان آتش آن را بر افروخته بودند مشھور و معروف ھمه 
است. که در صفحات قبل به بعضی ازآن رویدادھا اشاره نمودیم، کسی که خواھان 

اثر اصفھانی مراجعه » مقاتل الطالبین«اطالعات بیشتر در این زمینه است به کتاب 
نماید، که در شیعیان علی از حسین خواستند به سوی خالفت و بدست گرفتن امور 

بلکه او را تک و تنھا گذاشته و ھیچ گونه اند  حکومت بشتابد اما نه تنھا یاریش نداده
 اند. دهحمایتی از او ننمو

بن علی بن حسین  گوبند که: زید می به این دلیل آنھا را رافضهاند  بعضی ھم گفته

[رفضونا  :، ترک نمودند پس زید گفتبرا به خاطر مدح و ستایش ابوبکر و عمر

 .٣آن پس، آنھا را رافضه نام نھادندامروز مرا تک و تنھا گذاشتند. لذا از یعنی  .اليوم]
 گوید: رازی ھم مانند آن را ذکر نموده است آنجا که می

ه: زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی گویند ک به این دلیل آنھا را رافضه می«
جویی  عیب سطالب با ھشام بن عبد الملک مقابله کرد، و دید که سربازانش، از ابوبکر

کنند. پس زید ناراحت شد و آنھا را از این کار منع نمود. لذا سربازھا او را ترک  می

                                                           
 ).۳۳۸ص:  ۸کتاب الروضة من الکافی (جلد  -١
 چاپ تھران. ).۱۴۴مجالس المؤمنین (ص:  -٢
 ).۵۹۰ص:  ۲ناسخ التواریخ، تألیف: میرزا تقی خان شیعه (جلد -٣
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ونی؟) یعنی آبا نفر سواره، زید گفت: (رفضتم ۲۰۰نمودند و کسی دور و بر او نماند جز 
کنید؟ آنھا گفتند: آری تو را ترک خواھیم نمود. از آن  گذارید و رھایم می مرا تنھا می

 . ١پس این نام برای آنھا لقب شد و آنھا با این اسم نام گذاری شدند
گویند: در اصل، رافضه لقبی است برای کسانی که علی را در  اما قول آنھایی که می
  کردن عقده جویی و خالی دانند و بیشتر برای انتقام ر خلفا میامر خالفت مقدم بر دیگ

و چون تعصب و خشم آنھا سر گرفت و  اند، از آنھا، این لقب را برایشان به کار برده
 .٢به کار بردندھا  ی شیعه طوفانی شد، آن را تعمیم داده و برای ھمه

از ننگی که ھمواره و در این سخنان مبنای جھل و نادانی را دارند و تنھا برای فرار 
زیرا  اند؛ طول تاریخ دامن گیر آنھا شده است، به این نوع توجیه و تأویلھا روی آورده

 گوید: کلینی، بخاری شیعه می
امام  -از محمد بن سلیمان، از پدرش روایت است که گفت: به ابو عبد الله جعفر«

خوانند که  و لقبی می گفتم: فدایت شوم، مردم عامه، ما را به نام -ھشتم شیعیان
ی ننگی است و کمر ما را خم کرده و دلمان را شکسته، و والة و سرپرستان امر به  مایه

اند، خون ما را  دلیل احادیث و روایاتی که علما و فقھای آنھا برایشان روایت نموده
ه ابو عبدالله گفت: منظورت رافضه است؟ گفتم: آری، گفت: نه، ب اند. حالل و روا نموده

اند بلکه خداوند، شمارا به این لقب نام گذاری  آنھا این لقب را به شما نداده خدا سوگند
 .٣نموده است

 .٤نامند ھا ھمچون یھودیھا، خود را خاصه و غیر خود (اھل سنت) را عامه می شیعه
الزم به ذکر است نامھای که به آنھا اشاره کردیم، اسامی مشھور و معروفی ھستند 

که معتقد به امامت شخصی غایب و خیالی به نام اند  نی به کار برده شدهکه برای کسا
باشند. سپس آنھا پیش از اثبات رھبری و امامتش برای آنھا، در اثبات  می مھدی

لذا انواع و اقسام قول و رأی را در این زمینه  اند. والدتش دچار تحیر و سر گردانی شده

                                                           
 ).۵۲(ص: ین، رازکین والمشریاعتقادات فرق المسلم -١
 ).۱۷جزء أول، (ص: عة، بخش أول ازیان الشیأع -٢
 ).۳۴ص:  ۵(جلد یافکالروضة، ال تابک -٣
 ).۲۰ص: ۱نگاه: أعیان الشیعة، (جلد -٤
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گوید: پدرش مرده است  ساخته و بافته است، یکی میای آن را  اند و ھر کس بگونه گفته
 .١ز خود به جای نگذاشته استو ھیچ گونه اثری از او دیده نشده و ظاھرًا فرزندی ا

گوید: پدرش او را از کنیزکی به دنیا آورده است و مادرش آن کنیزک  دیگری می
نداشته  اساس است؛ زیرا حاملگی آن کنیزک حقیقت است. اما این سخن باطل و بی

است چنانکه کلینی در روایتی طوالنی از احمد بن عبید الله بن خاقان روایت نموده 
که گفته است: وقتی که حسن عسکری فوت نمود، سّر َمن رأی (نام جای است) پر 

ی او فرستاد تا آنجا را تفتیش کنند و  آشوب و غوغا گردید، سلطان، کسانی را به خانه
بگردند، شاید اثری از فرزندش بیابند، اما پس از تفتیش و  تمام حجره و اتاقھایش را

گاھی و  تحقیق فراوان، زنانی را آوردند که در تشخیص حاملگی و شناخت بارداری، آ
تخصص داشتند و آنھا را پیش کنیزکھای حسن بردند تا خوب به آنھا نگاه کنند شاید 

ھا گفتند:  ابند. چند نفر از قابلهیکی از آنھا حامله باشد و اثری از فرزند برای او را بی
یکی از کنیزکھا مشکوک به بارداری است لذا او را در اتاقی نگھداری نمودند و 
نحریرخادم و چند نفر دیگر ھمراه با چند زن را مأمور پرستاری و حفاظت از او نمودند، 

ه و غلط ھا اشتبا اما سرانجام معلوم گردید که آن کنیزک باردار نبوده و تشخیص قابله
  .٢بوده است

 .٣که: او ھشت ماه پس از فوت پدرش حسن، به دنیا آمده استاند  بعضی دیگر گفته
گروه دیگر گفتند که: امام (موھوم) دو سال قبل از وفات پدرش دیده به جھان 

در سّر من رأی  هـ۲۵۸گشوده است. و تاریخ و محل تولدش بیست و سوم رمضان سال 
 .٤بوده است

 .٥بوده است هـ۲۵۶گوید: بلکه والدتش در سال  ییکی دیگر م
دیگری گفته است: خیر، بلکه پنج سال قبل از وفات پدرش در شب پانزدھم شعبان 

  .١به دنیا آمده است هـ۲۵۵سال 

                                                           
 ).۱۱۹ -۱۱۸(ص: یعة، نوبختیفرق الش -١
 ).۱۲۶ص:۱کتاب الحجة از کافی (جلد  -٢
 ).۱۲۶فرق الشیعة (ص: -٣
 ).۳/۲۲۷( یشف الغمة، أربلک -٤
 .یچاپ فارس ).۱۱۹۸(ص: یمنتھی اآلمال، عباس قم -٥
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گویند) او را به دنیا آورده است، دچار  و ھمچنین در مورد نام جاریه ای که (می
 .٢نرگس بوده استگویند: نامش  گروھی می اند، اختالف شده
 .٣گوید: بلکه نامش صقیل یا صیقل بوده است می یکی دیگر

 .٤کوید: خیر، نامش حکیمه بوده است دیگری می
 گوید: بر این اساس ابن حزم می اند، نامھای دیگری نیز ذکر نموده

دھند و  باشند و جمھور شیعه را تشکیل می ی رافضی می گروه قطعیه که از امامیه«
 یگویند: محمد بن حسن بن عل نظارون و تعداد زیاد دیگر از شیعیان، میمتکلمین و 

طالب زنده  یبن أب ین بن علیبن حس یبن موسی بن جعفر بن عل یبن محمد بن عل
کند  کند و دنیا را پر از عدل و داد  میرد تا زمانی که ظھور  است و ھنوز نمرده و نمی

نزد آنھا مھدی موعود است. و گروھی از  ھمانگونه که پر از جور وستم شده است. و او
گویند: تولد آن (شخصی که ھرگز متولد نشده و نخواھد شد و اصال آفریده نشده  آنھا می

گویند: بلکه  ، سال فوت پدرش بوده و گروه دیگری از آنھا میهـ۲۶۰است) در سال
ات پدرش در قید حی اند: باشد. گروھی ھم گفته تولدش مدتی پس از فوت پدرش می

ی دختر محمد بن علی بن موسی روایت  بوده که او به دنبا آمده است و از حکیمه
کنند که گویا او خودش شاھد تولد او بوده و با گوشھای خود، شنیده است که  می

ھنگام والدتش سخن گفته و قرآن خوانده است، و مادرش نرگس خانم یکی از 
 ھای خبره بوده است. قابله

اند:  گویند: مادرش صقیل یا صیقل بوده است. گروه دیگر گفته اما جمھور آنھا می
نامش سوسن بوده است. اما تمام این سخنان اراجیف و چرت و پرت ھستند چرا که 
اصًال حسن عسکری فرزندی نداشته است، نه پسر و نه دختر، تا بر سر نام مادرش 

ت آنھا و در عین حال اختالف به راه اندازند. پس این نھایت حماقت شیعه و کلید شکس
 .٥ترین دلیل است اگر چه بسیار ویرانگر و نابود کننده است ساده

                                                                                                                                              
 ).۴۱۹(ص: یو اعالم الوری، طبرس ).۳۴۶د (ص:یاإلرشاد، شیخ مف -١
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 ).۴/۱۸۱ابن حزم ( -الفصل  -٥



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٢٦٨

سپس داستانی که برای این به شخص مزعومی که ھر گز متولد نشده است، ساخته 
و ھمچنین جریان پنھان شدنش از دید خاص و عام، و دور و نزدیکانش،  اند، و پرداخته

اش از او، و چگونگی رسیدن او به  بیت و خانوادهحتی عدم اطالع و عدم شناخت اھل 
ی امامت، و فراگیری تمام علوم و معارف مربوط به آن. تمام اینھا، این قوم  درجه و رتبه

ھا و مبالغه در دروغ و دروغ  سرخورده و سرگردان را وادار به جعل و ساختن افسانه
نموده است؛  -اھد شدکه ھرگز ثابت نشده و نخو -پردازی جھت اثبات ادعاھایشان 

گواه و دال بر  -که بھتر است آنھا را خرا فات و خزعبالت نام نھاد -زیرا این حکایات 
شکست و واماندگی آنھا، در ایجاد آن چیزی است که ھرگز به وجود نیامده و نخواھد 

 آمد.
م پردازیم تا خوانندگان محتر ھا می در این جا به ذکر برخی از این خرافات و افسانه 

گاھی پیدا  از حقیقت و ماھیت این قوم، و دروغ و دروغ پردازیھای آنھا شناخت و آ
کنند. و چون این موضوع بسیار جای اھمیت است ناچار موضوع را بسط داده و تا 
حدودی به تفصیل به ذکر آنھا، و به خصوص خرافات اثنی عشریھا، که تنھا گروھی 

عای آن را دارند و مذھبشان را بر محور و ھستند که خود را شیعه اصلی دانسته و اد
 اند، بپردازیم . جود مھدی موھوم بنا و استوار نموده

ابو علی طبرسی، عالمه و مفسر شیعه که یکی از دانشمندان قرن ششم ھجری آنھا 
یکی از  -ی قمی ملقب به صدوق  آید در کتابش، به نقل از ابن بابویه به حساب می

 گوید: می –ث و یکی از چھار نفر معتمد آنھا در آن علم ی آنھا در علم حدی ائمه
از اخبار و روایاتی که در مورد میالد مھدی آمده، روایتی است که شیخ ابو جعفر بن 

بن ولید، از محمد بن یحیی عطار، از حسین بن رزق الله، از  بابویه، از محمد بن حسن
بن علی بن موسی بن موسی بن محمد بن قاسم بن حمزه، از حکیمه دختر محمد 

کند که گفت:  جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب روایت می
گفت: ابو محمد حسن بن علی به سوی من آمد و  ÷حکیمه دختر محمد بن الرضا

ی شعبان است و  گفت: ای عمه! امشب پیش ما بیا و برای افطار نزد ما باش؛ زیرا نیمه
 دھد. آری، او حجت خدا در زمین است. حکیمه ھور میخداوند حجت را در این شب ظ

گوید: گفتم مادرش کیست؟ گفت: نرگس ، گفتم: قربانت بروم او که اثری از  می
ی او  گوید: من ھم به خانه  حاملگی ندارد! گفت: ھمین است که گفتم. حکیمه می
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رگ! امروز را رفتم، وقتی که سالم کردم و نشستم، او به آرامی آمد و گفت: ای بانوی بز
چگونه سپری نمودی؟ گفتم: بلکه تو بانوی من و سرور ما ھستی، او این سخن مرا 

ی ما؟ گفتم: دخترم امشب خداوند  ای خانه انکار کرد و گفت: خیر است تشریف آورده
بخشد که سرور دنیا و قیامت است، پس او خجالتی کشید و بسیار  ای را به تو می بچه

نماز عشاء را خواندم، افطار کردم و به رختخواب رفتم و شرم کرد...، وقتی که 
خوابیدم، نیمه شب برای خواندن نماز شب بیدار شدم دیدم که او ھنوز نخوابیده و 
خبری از زایمان ھم نیست، پس او ھم کنار من آمد و خوابید و من ھم خوابیدم، بار 

ه آرامی به پا خواست و دیگر بیدار شدم دیدم که او در خواب است. اما پس از مدتی ب
گوید: من در انتظار فجر بودم  چند رکعت نماز خواند و دوباره دراز کشید. حکیمه می

که کم کم ھوا روشن شد و فجر اول ھمچون دم گرگ پدیدار گشت اما او ھنوز خوابیده 
بود پس مشکوک شدم و به این فکر افتادم که ھنوز وقت وضع حمل او فرا نرسیده و 

گفت: ای عمه! عجله  که ناگاه صدای ابو محمد را شنیدم که میاند  اه شدهآنھا اشتب
نکن وقت آن نزدیک است، پس در جای خود نشستم و سوره سجده و یاسین را 
خواندم که در این موقع او ھم بیدار شد. پس به سوی او شتافتم و بسم الله کردم و 

کنی؟ گفت: آری، گفتم: پس  میگفتم: برکت نام خدا بر تو باد، آیا چیزی را احساس 
 خود را آماده کن و مقاومت کن دیگر وقتش است، دلت قوی باشد.

داد، من ھم او را گرفته بودم  گرفت و به شدت فشار می گوید: او مرا می حکیمه می
گشاید، پس پارچه را از روی  تا اینکه احساس نمودم که سرور ما دارد دیده به جھان می

که او رو به سجده در زمین افتاده است، اورا بلند کردم و جمع و  ایشان برداشتم دیدم
جور و قنداقش نمودم و لباس را برایش پوشیدم، ھنوز خون و چرک از بدنش خشک 

او  نشده بود که ابو محمد فریاد زد وگفت: ای عمه! فرزندم را برایم بیاور، من ھم فورا
ی خود قرار داد و  ایش را روی سینهو او بچه را از من گرفت و پاھ را به سویش بردم

سپس زبانش را بیرون آورد و در دھان او گذاشت و دست را روی چشم و گوش و 

أشهد أن بچه به سخن آمد و گفت:  مفاصلش کشید و گفت: سخن بگو ای فرزندم! پس

ب . و سپس بر امیر المؤمنین وسایر ائمه به ترتیال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا
صلوات فرستاد تا اینکه رسید به پدرش آنگاه ساکت شد. سپس ابو محمد گفت: ای 
عمه! او را پیش مادرش ببر تا بر او سالم کند و بعد او را پیش من بیاور. پس او را نزد 
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مادرش بردم، او سالم کرد و مادرش ھم سالم او را جواب داد، آنگاه او را برگرداندم و 
 در جایش گذاشتم.

گوید: صبح که  بو محمد گفت: ای عمه! روز ھفتم بیایید پیش ما. حکیمه میسپس ا
شد، پیش ابو محمد رفتم و بر او سالم کردم وپرده را کنار زدم تا سرورمان را ببینم اما 
او در جایش نبود و ندیدمش. پس گفتم: فدایت شوم سرور ما کجا است؟ گفت: او را به 

گوید: روز ھفتم فرا  به او سپرد، حکیمه می کسی سپردم که مادر موسی، موسی را
رسید و من ھم نزد آنھا رفتم و بر آقا ابو محمد، سالم کردم، پس او گفت: پسرم را 
پیش من بیاورید. من ھم بچه را پیش او آوردم ، او ھم ھمانند بار اول زبانش را در 

گفت: سخن دھد، سپس  دھان او گذاشت به طوری که گویی شیر یا عسل را به او می

، و بعد بر تک أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللابگو ای فرزندم، پس گفت: 
 تک ائمه درود فرستاد تا اینکه به پدرش رسید و سپس این آیه را تالوت نمود:

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
 ٥لَۡ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ

َن لَُهۡم ِ�  �ِض ٱَوُ�َمّ�ِ
َ
ْ َ�َۡذُرونَ  ۡ� ا َ�نُوا  ﴾٦َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰن وَُجنُوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ

 .١]۶-۵[القصص: 
ده و مال باقر مجلسی ، سرور و خاتم محدثین شیعه نیز مانند این روایت را با زیا

ی  ی قمی و از طوسی، شیخ طایفه و از ابن بابویه »الکافی« اضافاتی، از کلینی صاحب
 .٢شیعه، واز سید مرتضی ملقب به علم الھدی و کسان دیگری، روایت نموده است
منتھی «و ھمچنین ازتاریخ نگار و رجال شناس و محدث آنھا عباس قمی در 

ی قمی، و از طوسی شیخ طایفه، با  و از محدثین بزرگ خود، از ابن بابویه ٣»اآلمال
ھمانگونه که خرافات و تّرھات زیاد دیگری را  اند، سندھای معتبر و معتمد روایت نموده

گردد،  کشد و عقل درمانده می می اند که انسان از شنیدن آنھا خجالت نیز روایت نموده
 :یمه گفتاند که حک از جمله: روایت کرده

                                                           
 ).۲۵۷-۲۵۶(ص:  یعیش یسابورین، نیو روضة الواعظ )،۴۲۰-۴۱۸(ص:  یإعالم الوری، طبرس -١
 و به بعد. ).۷۷۰(ص:  یون فارسیجالء الع -٢
 و به بعد. ).۱۲۰۴(ص:  -٣
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خواندم که ناگاه جنین در شکم او ھمان آیات را  داشتم سوره قدر را بر نرگس می
کرد وقتی که این را شنیدم بسیار ترسیدم و شگفت  کرد و بر من سالم می تکرار می

زده شدم، در این حال ابو محمد فریاد زد و گفت: از کار و فرمان خدا شگفت زده 
آورد و در بزرگی ما را حجت  ز کودکی به حکمت سخن میمباش؛ چرا که خداوند ما را ا

دھد، ھنوز سخنانمان را تمام نکرده بودیم که نرگس جلو  خود در زمین قرار می
چشمان ما پنھان شد و دیگر او را ندیدیم، گویی که میان من و او حجابی قرار داده 

ریستم، پس ابو گ زدم و می شد. پس به سوی ابو محمد شتافتم در حالی که فریاد می
گوید:  یابی، حکیمه می محمد به من گفت: ای عمه! بر گرد. قطعا او را در جای خود می

دیری نپایید که پرده میان من و او برداشته شد و دیدم که تمام بدن او را نور فرا گرفته 
توانستم به او نگاه کنم در این ھنگام بچه را دیدم که رو به مسجد  بود بطوری که نمی

 گفت: را به سوی آسمان بلند کرده و میاش  ھایش افتاده و انگشت سبابه زانو بر

 ....»ني املؤمنريأم وأن أيب ج رسول اهللا يأشهد أن ال إله إال اهللا وأن جد«
دھم که نیست ھیچ معبودی جز الله، و جدم پیامبر خداست و پدرم امیر  گواھی می

تا به خودش رسید و آنگاه گفت:  المؤمنین است، سپس تک تک امامان را بر شمرد
خدایا وعده ام را به جای آور و کارم را به پایان برسان و مرا ثابت قدم و استوار گردان و 

ی من پر از داد و عدل فرما، در این جا بود که ابو محمد بر من فریاد  زمین را به وسیله
را برداشتم و به  کشید و گفت: ای عمه! او را بلند کن و بیاورش به سوی من، پس او

او رسیدم ھنوز روی دستانم بود که بر پدرش سالم سوی ابو محمد بردم، ھمینکه نزد 
زدند زبانش را  کرد، بچه را از من گرفت در حالی که پرندگان بر سر او پر و بال می

نوشید، سپس گفت: او را به نزد مادرش ببر تا او را  آورد و او از آب دھانش می بیرون 
گوید: مادرش پستانھایش را در  و بعد او را به سوی من برگردان. (حکیمه) می شیر دھد

دھان او گذاشت و شیرش داد، بعد او را پیش ابو محمد بر گرداندم در حالی که ھنوز 
زدند، در این ھنگام یکی از پرندگان  کردند و پر و بال می پرندگانی بر سرش پرواز می

وپس از چھل روز او را  ت: او را بردارید و نگھش داریدفریاد زد. پس ابو محمد به او گف
به سوی ما باز گردانید، در این اثنا یکی از پرندگان، سریع او را از ما گرفت و به سوی 

ی پرندگان نیز به دنبال او پرواز و حرکت نمودند، در این موقع  آسمان پرواز کرد و بقیه
ردم که مادر موسی، موسی را به او گفت: تو را به کسی سپ شنیدم که ابو محمد می
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سپرد. مادرش نرگس به گریه افتاد، ابو محمد گفت: ساکت باش ھمانا شیر بر او حرام 
است جز از پستانھای تو، و حتما به سوی تو باز خواھد گشت ھچنانکه موسی به سوی 

ّمِهِ فََرَدۡدَ�ُٰه إَِ�ٰٓ ﴿ فرماید: ی خداوند است که می مادرش باز گشت واین وعده
ُ
َ�ۡ َ�َقرَّ  ۦأ

 .]۱۳[القصص:  ﴾َ�ۡيُنَها َوَ� َ�َۡزنَ 
 ».نباشد نیتا چشمش روشن شود و غمگ میما او را به مادرش بازگرداند پس«

گوید: پرسیدم این پرندگان چه بودند؟ ابو محمد گفت: او روح القدس  حکیمه می
چھل روز، بچه به گوید: پس از  بود که مسؤل پرورش و تربیت أئمه است. حکیمه می

سوی ما باز گردانده شد در حالی که رو به من بود مرا صدا زد پس من به سوی او 
رفت گفتم: ای سرورم!  شتافتم، دیدم که گویی بچه دو ساله است، روی دستھایش می

این بچه دوساله است. ابو محمد تبسم کرد و گفت: فرزندان پیامبران و فرزندان اوصیا 
ی یک ساله  ی بچه ی آنھا به اندازه ی یک ماھه یر معمولی است، بچهو اولیا رشدشان غ

خوانند و در سن شیر  گویند و قرآن می است، و فرزندان ما، در شکم مادرشان سخن می
نمایند و شامگاه و  کنند و فرشتگان، آنھا را طواف می بندگی می خوارگی، خدا را

 آید. می صبحگاھان سالم و درود بر آنھا فرود
دیدیم تا اینکه بزرگ شد و  ھر چھل روز یک بار او را میگوید: ھمواره  حکیمه می

یک مرد کامل گردید. چند روز قبل از فوت ابو محمد، او را دیدم اما او را نشناختم لذا 
دھد نزد او بنشینم؟  از برادر زاده ام ابو محمد پرسیدم: آن مرد کیست که دستور می

باشد، من چند روز  پس از من خلیفه و جانشین من میگفت: او پسر نرگس است که 
 .١او را اطاعت کنید روم، پس از او حرف شنوی داشته باشید و دیگر از دنیا می

 افزاید: و می ٢شبیه این روایت را نقل نموده استطبرسی نیز در اعالم الوری 
 نسیم خادم برای من نقل نمود و گفت: در شبی پس از تولد امام زمان پیش«

ایشان رفتم و در آنجا عطسه زدم، گفت: یرحمک الله (خدا بر تو رحم کند). من ھم 
بسیار خوشحال شدم. در این موقع ایشان فرمود: تو را مژده دھم به عطسه کننده که 

                                                           
ص: ۲ج ن (یروضة الواعظ )،۱۲۰۶ (ص: یقم، منتھی اآلمال )،۷۷۲ (ص: یمجلس، ونیجالء الع -١

۲۵۹.( 
 ).۴۲۰(ص: -٢
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چقدر برایش خوب است؟ گفتم: آری، فدایت شوم، گفت: عطسه زدن، در امان قرار 
 .١»گرفتن به مدت سه روز از مرگ است

 گوید: ابن فتال می
وقتی که آقا امام زمان به دنیا آمد پدرش ابو محمد گفت: ابو عمرو را به سوی من «

بفرستید. پس او را به سوی ایشان فرستادند وقتی که ابو عمرو خدمت ایشان رسید، 
ابو محمد به او گفت: چھار ھزار رتل نان و ده ھزار رتل گوشت را بخرید و آن را در 

 .»ه عنوان صدقه تقسیم کنیدن فقرا بمیا
گوید: چند رأس گوسفند را نیز سر برید و آنھا را به عنوان عقیقه  می علی بن ھاشم

 پخش نمود.
گوید: وقتی که سرور و سردار أئمه به دنیا آمد، نور بسیار  و در روایت دیگری می

دگان شد، و ھمچنین پرن روشن و درخشانی را دیدم که از او به سوی آسمان بلند می
آمدند و با بالھایشان سر و صورت و  سفید رنگی را مشاھده نمودم که از آسمان فرود می

کردند و سپس به سوی آسمان پرواز نمودند. این خبر را  تمام اندامھای او را مسح می
به ابو محمد رساندم، پس او خندید و گفت: آنھا فرشتگان آسمان بودند که از برکت 

مان نازل شدند و ھمگام ظھورش نیز آنھا یاور و ھمراه او خواھند قدوم این مولود از آس
 .٢بود

آید: وقتی که فرشتگان حامی و  در این جا این سؤال برای خردمندان پیش می
پشتیبان و یاری دھنده و ھمراه او ھستند پس، از چه چیزی ترس دارد و برای چه به 

 برده است؟. سرداب و مخفی گاه پناه 
آورند وقتی که او به دنیا آمده  عسکری تحقیق و تفتیش به عمل میچرا از حسن 

 است و حتی به سن جوانی ھم رسیده است؟
گیرد در حالی که او خود فرزند  چگونه برادرش جعفر، ترکه و ارث حسن را می

 دارد؟!
به جای او، آنگونه رشد نکردند در  یعنی حسن و حسین ج چرا نوادگان پیامبر

 آنان بر کسی پوشیده نبوده و نیست؟حالی که جایگاه 

                                                           
 ).۴۲۰عالم الوری (ص:ا -١
 ).۲۶۰(ص: ،نیروضة الواعظ -٢
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کند و با  و دیگر اینکه کسی که وجود خارجی نداشته، چگونه آنقدر رشد و نمو می
 گردد؟ این عجله جوانی آن چنانی می

آیا کسی که کمترین اندیشه و تعقل را داشته باشد به این داستانھای خرافی و 
ه و نادانانه آنھارا ساخته و پرداخته شان بسیار جاھالن که سازنده -ھای ساختگی  افسانه

 کند؟ باور می -است
ھای که  خرافات و افسانه ھا، و پنھان شدن نرگس، چیزی جز و آیا حکایت پرنده

آرایند،  ھا را به آن می قھوه خانه و گذرانند و بازار خود را به آن گرم، شبھا را به آن می
 دیگری ھست؟

ھا و علویان پوشیده ماند  اباطیل چگونه بر ھاشمیھا و خرافات و  راستی این افسانه
ھا،  ی طالبی با وجود اینکه در میان آنھا، مادر حسین و برادرش و در رأس آنھا نماینده
ی علویھا را  احمد بن عبد الصمد معروف به ابن طومار، وجود داشت که تاریخ تولد ھمه

ھـ) شخصی، ادعا ۳۰۲( نموده بود؟! به ھمین جھت وقتی که در سالدر دفتری ثبت 
ی مقتدر و توانمند  نمود که او محمدبن حسن عسکری است. و این خبر به خلیفه

ی بزرگان آل طالب و نخبگانشان  عباسی رسید، بالفاصله خلیفه دستور داد که ھمه
ای تشکیل دھند تا در مورد این خبر به بحث و بررسی بپردازند. و  گرد آیند و جلسه

ھای زیاد، ھمه باإلتفاق بر دروغ گو بودن آن مرد گواھی  و بررسیالحاصل پس از بحث 
آن مرد را  از خود اصًال پسر نداشته است. لذا دادند بدلیل اینکه حسن عسکری، بعد

زندانی نمودند و به مدت یک ماه او را در میان مردم و در مأل عام لت و کوب 
 .١نمودند می

ود گواه و دال بر شکست این قوم سرخورده ھا و خرافات، خود به خ تمام این افسانه
 باشد. و دروغ پرداز و حیله گر، در خصوص اثبات ادعایشان می

ھا در میان خود و آراء ونظریات  عالوه بر مطالب فوق، اختالف و چند دستگی شیعه
متعدد، و گرویدن اکثر آنھا به سوی امام دیگر و اقرار به امامت کسانی دیگر، پس از نا 

نشان از والدت حسن عسکری و مأیوس شدن از وجود او، دلیل دیگری بر امید شد
 باشد. دروغ بودن آنھا در ادعایشان می

                                                           
 ).ھـ۳۰۲( سالحوادث زیر مبحث:  ).۲۷-۲۶ص: ۱۳ج: ( یخ طبریتار -١



 ٢٧٥  ی دوازده امامی (اثنی عشری) فصل ششم: شیعه

ھای  کتاب خواھم به ذکر روایت موثق و معتمد آنھا بپردازم که در ودر پایان می
اند. آری این روایت در الکافی، در فصلی  شان نقل نموده مورد اعتماد و اطمینان

 و اینک ماجرای این داستان: ای ذکر شده است گانهمستقل و جدا
ی مشھوری است که شیعه بودن و  شیعه -کلینی از احمد بن عبید الله بن خاقان

کند که: ھنگامی که  روایت می -دوستیش با حسن عسکری معروف و معلوم ھمه است
حسن عسکری مریض شد. فرمان روا، شخصی را به سوی پدرش فرستاد که ابن الرضا 

است. درجا پدرش سوار اسب شد و به سوی دار الخالفه راه افتاد.  مریض و در بستر
سپس با عجله بر گشت در حالی که پنج نفر از خدمتکاران امیر المؤمنین را که ھمه 
معتمد و مورد ثقه بودند، به ھمراه داشت، از جمله، در میان آنھا نحریر بود. به آنھا 

بسیج و مواظب اوضاع و احوال او باشند. و ھمچنین ی حسن  دستور داد که در خانه
دستور داد که چند نفر طبیب ماھر و زبر دست، شب و روز، حسن را تحت نظر داشته 
باشند و مواظب حال او باشند. پس از دو یا سه روز خبر دادند که حال او بسیار وخیم 

نفر طبیب  است و بدنش خیلی ضعیف و سست شده است. لذا دستور داد که آن چند
ی او بروند وحال او را شدیدًا تحت نظر قرار دھند. و ھمچنین دنبال قاضی  به خانه

و او را ھم حاضر نمود. پس به او دستور داد که ده نفر افراد معتمد و  القضات فرستاد
ی حسن بفرستد تا  مورد اطمینان، و دیندار و پرھیز گار را انتخاب نماید آنھا را به خانه

دور او باشند واو را تنھا نگذارند تا این که حسن وفات نمود و دار فانی را  شب و روز
پر از غوغا و گریه و زاری شد. و مسلمانان چند نفر را » سر َمن رأی«وداع گفت و 

مأمور کردند که خانه و اتاقھای او را کامًال بگردند شاید اثری از فرزندش را بیابند. و 
ی تشخیص حاملگی مھارت داشتند به نزد کنیزکھایش  هھمچنین زنانی را که در زمین

ھا گفتند:  فرستادند تا آنھا را معاینه کنند شاید یکی از آنھا حامله باشد. بعضی از قابله
حامله است. پس او را در اتاقی نگھداری نمودند و چند نفر را مأمور ھا  یکی از کنیزک

با چند زن  خادم و یارانش ھمراهپرستاری و محافظت از او نمودند از جمله: نحریر 
ی حسن  جنازه بودند. پس از این اقدامھا و ترتیب و تمھیدات، مشغول کفن و دفن

ھاشم و فرماندھان و سایر مردم رھسپار شرکت در  شدند، بازارھا تعطیل شدند، بنی
ی او شدند. وخالصه سر من رأی در آن روز محشری شده بود. پس از  تشیع جنازه
بر او نماز  متوکل ه نمودن جنازه اش، سلطان دستور داد که ابوعیسی بنکفن و آماد
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بخواند، جنازه را آوردند و در جای قرار دادند تا نماز را بر او بخوانند. در این موقع 
نزدیک شد و کفن را از روی صورتش برداشت و صورت او را به اش  ابوعیسی بر جنازه

ھا و  ن فرماندھان و نویسندگان و قاضیھای علوی و عباسی، و ھمچنی بنی ھاشمی
 ریش سفیدان و معتمدان، نشان داد و گفت:

ی حسن بن علی بن محمد بن رضا است که فوت نموده است و با مرگ  این جنازه
طبیعی مرده است. از خدمتکاران امیر المؤمنین و ریش سفیدان و معتمدان فالنی و 

فالن و فالن، حاضر جنازه و شاھد مرگ فالنی، از قاضیھا فالن و فالن، از طبیبان 
را بردارند و در اش  ایشان بودند. سپس صورت او را پوشاند و دستور داد که جنازه

 قبرستانی که پدرش در آنجا دفن شده است او را نیز دفن کنند.
وقتی که از دفن کردن او فارغ شدند پادشاه و سایر مردم شروع به تحقیق و 

ھا و منازل تحقیقات زیادی نمودند، واز  نمودند ودر خانهتفتیش در مورد فرزندش 
اش خود داری نمودند و کسانی که مسؤل پرستاری و حفاظت از آن  تقسیم ارث و ترکه

نمودند تا اینکه به یقین دانسته شد  او را پرستاری و محافظت می کنیزک بودند، مداوم
، ترکه و ارثش را در آن کنیزک حامله نیست. وقتی که عدم حاملگی او مشخص شد

بین مادر و برادرش جعفر تقسیم نمودند و مادرش ادعا نمود که وصیت نموده است، 
 .١پس نزد قاضی آن را ثبت نمودند

و  ٢»اإلرشاد«د در تمام تارسخ نویسان و محدثین و نویسندگان شیعه، مانند مفی
جالء «و مال باقر مجلسی در  ٤»کشف الغمة«و اربیلی در  ٣»اعالم الوری«طبرسی در 

 ٧»منتھی اآلمال« و عباس قمی در ٦»الفصول المھمة«و صاحب الفصول در  ٥»العیون

 اند. آن را ذکر نموده
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نگاران و محدثین شیعه، آن را روایت  این بود خبری که تمام نویسندگان و تاریخ
ھا و خرافات و حکایات، از والدت  خواستند بر افسانه ی آنچه می اند. که ھمه نموده

دوازدھمین امام خیالی آنھا گرفته تا رشد و نمو و بزرگ شدنش را بنا نھند، ھمه را 
 ویران و منھدم ساخت. 

شان به این حقیقت آشکار، اقرار  آری نخبگان، و بزرگان و حکام و فرمانروایان
زندش ظھور نکرد نمودند که: حسن عسکری فوت کرده است و در زمان حیات خود فر

ی مردم، او را نشناختند. و جعفر بن علی، برادر ابو محمد  و پس از وفاتش نیز توده
ی دارایی و  ترکه و ارثش را گرفت و زن و کنیزکھای ابومحمد را زندانی نمود وھمه

ھا تالش نمود که منصب و مقام او را  اموال ابو محمد را تصاحب کرد. و در میان شیعه
 .١ردانداز آن خود گ

 قایل شدن به والدت این شخص خیالی برای چه؟
شد، و برای  ھای که ھمواره از جانب مخالفانشان طرح می آنھا برای فرار از سؤال

ای که خود برای خود گذاشته بودند به سبب وضع قوانین و  رھایی و نجات از تله
ول و مبانیی که مقرراتی که خود اختراع و ابداع نموده بودند، و ھمچنین به سبب اص

بایست در او موجود  برای بیان اوصاف امام و ویژگیھایش و ھمچنین شروطی که می
باشند، وضع نموده بودند، مجبور به ساختن و پرداختن امام خیالی و وھمی، و ایجاد و 

 :ای و خیالی شدند و گفتند اختراع چنین پیشوای افسانه
جانشین خود را انتخاب نکند،  امام تا زمانی که وصیت نکند و وصی و«اول: 

 !٢»میرد نمی
 کلینی از جعفر روایت نموده که گفت:

میرد که جانشین پس از خود را بشناسد و برای او وصیت  امام تنھا وقتی می«
 .٣»کند

دوم: امامت جایز نیست جز برای اوالد و فرزندان و نوادگان او چنانکه کلینی از 
ھرگز پس از حسن و حسین، امامت در دو برادر «روایت نموده است که گفت:  جعفر
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شود و اتفاق نخواھد افتاد، و تنھا در علی بن حسین این امر اتفاق افتاد که  جمع نمی
انفال بود. پس بعد از علی بن حسین امامت جز در اوالد و  ۷۵ی:  آن ھم بر اساس آیه

 .١»افتادفرزندان و نوادگان او اتفاق نخواھد 
 کلینی از عبد الله بن عمربن علی بن ابی طالب روایت نموده است که:

شود؟  از ابو عبد الله پرسیدم: خدا نکند، زبانم الل، اگر تو بمیری چه کسی امام می«
ایشان به پسرش موسی اشاره نمود. گفتم: اگر او ھم ُمرد؟ گفت: فرزندش. گفتم: اگر 

بزرگ و یک فرزند کوچک داشت آن وقت کدام یک فرزندش فوت کرد و او یک برادر 
ی صوافی چنین نقل  و در نسخه –شود؟ گفت: فرزندانش یکی پس از دیگری   می امام

 .٢فرزندش سپس فرزند او و به این ترتیب تا ابد -شده است
که اند  و برای تقویت و تأکید این قاعده و قانون، از علی بن موسی الرضا نقل نموده

ه شد: آیا امامت در عمو/کاکا و دائی/ماما امکان دارد؟ او گفت: خیر، گفتند: از او پرسید
شود؟ گفت: فرزندم در حالی  می برادر چطور؟ گفت: خیر، گفتند: پس چه کسی امام

منظور از این سخن، این است که: باید او فرزندی  ٣که او در آن روز فرزندی نداشت
 یکی از دالیل صحت امامت است.داشته باشد چرا که وجود فرزند برای او 

سوم: امامت باید ھمواره در بزرگترھا و فرزندان ارشد باشد نه در کوچکترھا، چنانکه 
 کلینی از علی بن موسی روایت نموده که گفت: 

 .٥او باشد ٤ھای ھست. از جمله باید فرزند ارشد برای امامت نشانه«
واگذار  امامت، به فرزند بزرگترامر «اند که گفت:  و ھمچنین از جعفر روایت نموده

 .٦»ی و نقص جسمانی داشته باشدگردد مگر در صورتی که بیمار می

                                                           
در  اصول کافی، کتاب "الحجة" فصل: اثبات امامت در فرزندان و نوادگان امام. و این که امامت -١

 .۲۸۶ص:  ۱برادر و عمو تکرار نخواھد شد. جلد
در  ة" فصل: اثبات امامت در فرزندان و نوادگان امام. و این که امامتکتاب "الحج ،اصول کافی -٢

 .۲۸۶ص:  ۱برادر و عمو تکرار نخواھد شد. جلد
 .۲۸۶ھمان منبع ص:  -٣
گویند: امام بعد از جعفر، اسماعیل  ھا که می این، دلیل بسیار قوی و قاطع است برای اسماعیلی -٤

 د او بوده است.ترین فرزن پسرش بوده؛ زبرا اسماعیل بزرگ
 ).۲۸۴ص: ۱جلد:( یافکاألصول من ال -٥
 ).۲۸۴ص:  ۱شوند. (جلد:  اصول کافی. کتاب: الحجة. فصل: اموری که موجب امام شدن می -٦



 ٢٧٩  ی دوازده امامی (اثنی عشری) فصل ششم: شیعه

ھای امامت از او سؤال  نشانه  ی و علی بن موسی بن جعفر نیز ھنگامی که در باره
 .١ھای امامت است بزرگی از لحاظ سن یکی از نشانه«شد، گفت: 

شوید (در ھنگام فوتش) چنانکه از  نمی را اند که: جز امام ، کسی امام چھارم: گفته
ھما نا امام را کسی جز یکی از أئمه غسل «که گفت: اند  علی رضا نقل نموده

 .٢»دھد نمی
برای او، چنانکه از باقر روایت  ج پنجم: برازندگی زره و لباس جنگی پیامبر

ی آن، این ھای امامت را بر شمرد و گفت: یکی از عالمتھا که ایشان نشانهاند  نموده
است که اگر لباس جنگی پیامبر را بپوشد، برای او ھم اندازه و مناسب است اما اگر 

خواھد بود و برای او تر  یک وجب، بزرگتر یا کوچک لباس غیر پیامبر را بپوشد، به اندازه 
 .٣برازنده و مناسب نخواھد بود

امام ھشتم  -الرضای قمی نیز مانند این روایت را از علی بن موسی  ابن بابویه
 روایت نموده است که گفت: -شیعیان

 .٤»برای او برازنده است ج و زره رسول الله تن پوش«
به  -جعفر بن باقر، بر امامت پسرش موسی، به این روایت استدالل نموده است

چنانکه عبد الرحمن بن حجاج روایت نموده است که به جعفر گفتم: -گمان آنھا
 ام. رسم و شرف حضور در خدمت را نداشته که خدمت نمی فدایت شوم، مدتی است«

گیرد؟ گفت:  راستی پس از جناب عالی چه کسی کار و بار مسلمانان را به عھده می
 .٥»است به تنش برازنده و مناسب بود موسی ذره وجوشن را پوشیده

باشد. چنانکه کلینی از علی بن موسی بن جعفر  نزد او می ج پیامبر ششم: اسلحه
ی تابوت در بنی  نزد ما به منزله ج ی پیامبر اسلحه«ایت نموده است که گفت: رو
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وجود داشته باشد، امامت نیز نزد آن  ج ی پیامبر اسرائیل است، و ھرجا که اسلحه
 .١شخص خواھد بود
صاحب این امر (امامت) به سه ویژگی و نشانه شناخته «گوید:  ھم چنین می

ھا را ندارد: به نسبت امام قبل از خود، بھترین مردم  نشانهشود که غیر او کسی این  می
 .٢باشد می پیش او ج ی پیامبر است. و وصی او است. و اسلحه

ترین، داناترین مردم است. کلینی از ابو الحسن  ترین، شجاع ھفتم: امام با شھامت
 .٣»ما، امامان در علم و شجاعت یکسان ھستیم«روایت نموده است که گفت: 

 چنین حر عاملی از علی بن موسی بن جعفر روایت نموده است که گفت: و ھم
باشد و کسی در علم، ھمسان و ھم طراز او نیست و  امام یکه تاز زمان خود می«

بدیل و جایگزین ندارد، شبیه و مانند ندارد، تمام فضل و بر ری از آن او است بدون 
 .٤اند به او بخشیده شدهآنکه آنھا را کسب نموده باشد، بلکه از جانب خدا 

امام «ابن بابویه قمی نیز از علی بن موسی بن جعفر روایت نموده است که گفت: 
 .٥»ترین و داناترین مردم است ھای دارد از جمله: با شجاعت نشانه

شود. چنانکه از علی بن موسی بن جعفر روایت  ھشتم: امام، احتالم و جنب نمی

 .٦اند نموده
گاه است به تمام آنچه بوده و آنچه خواھد بود، و چیزی بر او پوشیده  نھم: امام آ

ی آنھا  اند در اختیار دارد و ھمه نیست، او تمام کتابھایی که از جانب خداوند نازل شده
 . ٧داند اند، می را به ھر زبانی که نازل شده

 و چیزھای زیاد دیگر در این زمینه.
 وایت نموده است که گفت:ی قمی از علی بن موسی بن جعفر ر ابن بابویه

                                                           
 ).۲۸۴(ص:  یافکاصول  -١
 ).۳۷۹(ص:  یافکاصول  -٢
 ).۲۷۵(ص:  یافکاصول  -٣
 ایران. چاپ قم، ).۱۴۲الفصول المھمة، فصل: واجب است که امام داناترین مردم باشد (ص:  -٤
 چاپ تھران. ).۵۲۸ص: ۲ابن بابویه قمی (جلد  »الخصال«کتاب  -٥
 ).۵۲۸ص:  ۲و کتاب: الخصال (جلد ).۲۱۳ص:  ۱نگاه: عیون أخبار الرضا: (جلد -٦
 ).۱۵۵ (ص: یحر عامل، فصول المھمةال و )،۲۶۰، ۲۲۷ص:۱جلد تاب الحجة (ک، ینیلک، یافک -٧



 ٢٨١  ی دوازده امامی (اثنی عشری) فصل ششم: شیعه

ی مردم دانا تر،  ھای ھست. از جمله: از ھمه برای شناخت امام عالمت و نشانه«
به   شده  تر، سخاوتمندتر و عابدتر است، ختنه تر، پرھیزگارتر، بردبارتر، با شجاعت دادور

، بیند بیند ھمانگونه که جلو خود را می آید، پاکیزه است، پشت سر خود را می دنیا می
شود روی دو کف دستش افتاده و با صدای  سایه ندارد، وقتی که از مادرش متولد می

خوابند اما دلش ھمیشه  شود، چشمانش می گوید، احتالم نمی بلند شھادتین را می
برایش برازنده  ج جنگی پیامبر کند، لباس خوابد، حدیث را روایت می بیدار است و نمی

مدفوع ندارد چرا که خداوند زمین را مسؤل بلعیدن و و به تنش مناسب است، ادرار و 
است، تر  شود در خود نموده است، بدنش از مشک خوشبو فروبردن آنچه از او خارج می

است، در تر  به مردم از خودشان برای آنھا دلسوزتر است، از پدر و مادر برایشان مھربان
خواند، خود عمل  را فرا میاست، به آنچه مردم تر  ی مردم متواضع برابر خدا از ھمه

کند،  دارد خود بیشتر از آن دوری و پرھیز می کند، و از آنچه مردم را باز می می
دعاھایش مستجاب و پذیرفته شده ھستند حتی اگر از سنگ دعا کند آن را به دو نصف 

شمشیر علی (ذوالفقار) پیش او ھستند، و  ج ری پیامب شود، ھمواره اسلحه تقسیم می
ی شیعیانش از اول تا قیامت، در آن ثبت شده است، و  دفتری دارد که نام ھمهکتاب و 

دفتری دارد که نام دشمنان و مخالفانش از اول تا قیامت در آن نوشته شده است، 
جامعه نزد اوست، تو چه دانی جامعه چیست؟ جامعه دفتری است که طول آن ھفتاد 

است، جفر بزرگ و جفر کوچک نزد او  متر است و تمام نیازمندیھای بشر در آن موجود
دانی جفر بزرگ و جفر کوچک چیستند؟ جریان و داستان بز و  می باشند، تو چه می

گوسفند، تمام دانش دنیا، از عرش تا فرش و از دیه تا خراش بدن انسان و حتی پوست 
نیز در آنھا (جفر بزرگ و کوچک) موجود است، مصحف فاطمه  و نیمه پوست و ثلث آن

 ».ش او استپی
گردد، و میان او و  امام از جانب روح القدس تأیید می«و در حدیث دیگری آمده که: 

و ھرگاه جھت  بیند خدا ستونی از نور وجود دارد که اعمال و کردار بندگان در آن می
گاه می  .١»گردد راھنمایی و گرفتن معلومات، نیاز داشت، از طریق آن مطلع و آ

رود  وایت است که گفت: اگر زمین از امام خالی گردد فرو میو در پایان، از جعفر ر
 .١شود و نابود می
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  .٢»اگر در زمین جز دو نفر باقی نماند یکی از آنھا امام خواھد بود«گوید:  و می
ھای ھستند که امامت امامانشان را روی آن بپا  تمام آنچه بیان شد اساس و پایه

خوانند، نه اینکه تمام این اوصاف را  امامش می که در واقع بیشتر آنھای کهاند  نھاده
ندارند بلکه تنھا قسمتی از آنھا را ھم نداشته و ندارند، تازه برخی از آنھا حتی فرزند 
ارشد پدرش نبوده است مانند: موسی کاظم و حسن عسکری، و بعضی دیگر از آنھا، 

علی بن موسی بن ھیچ یک از امامان در ھنگام فوتش او را غسل نداده است مانند: 
جعفر چرا که در موقع فوتش، پسرش محمد جواد عمرش از ھشت سال تجاوز نکرده 

 بود.
و ھمچنین مانند موسی بن جعفر که پسرش علی رضا او را غسل نداد؛ زیرا در آن 

 موقع، او غایب بود.
در ھنگام وفاتش در مدینه  -امام ھشتم آنھا -الزم به ذکر است که: محمد بن رضا

 .٣بود
و ھمچنین حسین بن علی، ثابت نشده که پسرش علی زین العابدین او را غسل 

 شدند. داده باشد؛ زیرا در ھنگام فوتش لشکریان ابن زیاد مانع او می
برایش مناسب نبوده است مانند محمد بن علی رضا؛  ج برخی از آنھا لباس پیامبر

کرد و ھمچنین پسرش  یچرا که در ھنگام فوت پدرش، سن او از ھشت سال تجاوز نم
 علی بن محمد به کودکی از دنیا رفت.

را در اختیار نداشته است، چرا که اگر آن را در  ج ی پیامبر و بعضی از آنھا اسلحه
پرداخت. و ھمچنین مانند  داشت، برادرش زید با او به نزاع و اختالف نمی اختیار می

 و اختالف پرداختند.موسی بن جعفر که عبدالله افطح و غیر او به منازعه 
ی مردم داناتر  ای از ھمه آخر چگونه بچه اند، مردم نبودهترین  بعضی دیگر از آنھا دانا

ای گمان  ھا روایت شده است وقتی که از بچه باشد در صورتی که از خود شیعه می
کردند  شود، امور تعلیم و تربیتش را به دیگری واگذار می بردند که در آینده امام می می

گاھی و رشدش را از او یاد بگیرد. و ھمچنین بزرگان شیعه و رھبرانشان در مورد  تا آ
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گاھی برخی از امامانشان، از جمله جعفر بن باقر شک کرده اند، مگر نه این  علم و آ
گوید:  است که زراره بن اعین، بزرگترین راوی آنھا، کسی که خود جعفر در مورد او می

بود احادیث پدرم نیست و نابود  رة بن اعین، اگر او نمیرحمت خداوند بر زرا«
 .١»شدند می

خداوند ابو جعفر را رحمت کند، «گوید:  این زراره در مورد جعفر و پدرش می
 .٢»راستی در دل من چیزھای در مورد او ھست

 گوید:  و در جای دیگری نیز در مورد او می
گاھی نداردیار و رفیق شما نیز در مورد اقوال و سخنان بز«  .٣»رگ مردان آ

گاھی موسی پسر جعفر، ھمین طور قضاوت  و ابو بصیر مرادی در مورد علم و آ
است. ابو بصیر مرادی، آن شخصیتی است که شیعه او را یکی از چھار پایه و رکن  نموده

دانند، ھمان کسی که جعفر بن محمد او را به بھشت وعده  خود در روایات احادیث می
 .٤داده است

شی از شعیب عقرقوفی روایت نموده که نزد او از ابوالحسن یاد کرده است. پس ک
گاھی به حد کمال  ابو بصیر گفت: من فکر می کنم که یار ما ابو الحسن در علم و آ

گوید: به نظر من، ابو الحسن دانشش کامل نشده  نرسیده است. و در روایت دیگری می
 .٥است

ی آنھا در میان  ین بن علی، ھیچ یک از ائمهاما در مورد شجاعت نیز، پس از حس
بلکه  -آنگونه که روایات خودشان حاکی است -مردم به این وصف معروف نبوده است

و ھیچ کدام از آنھا در برابر حکام و  اند. تمام روایات آنھا عکس آن را اثبات نموده
ه بیشتر آنھا کامًال اند بلک ای نکرده ترین مبارزه روایان زمان خود، نه تنھا کوچک فرمان

جرأت  ای وامانده و بی و بعضی از آنھا بگونه اند. روایان زمان خود بوده مطیع فرمان
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ھای خود که علیه سالطین و فرمان روایان   به عمو زادهاند  که حتی نتوانستهاند  بوده
 کمکی بکنند.ترین  کوچکاند  جنگیده

برداری از  برای اطاعت و فرماناند که مردم را  و برخی دیگر به حدی ترسو بوده
 چنانکه در فصل قبل به تمام این موارد اشاره گردید. اند. حاکمان زمان خود فرا خوانده

الزم به ذکر است تمام آنچه بیان نمودیم مطابق روایات خود آنھا بوده. وتمام 
ه، چیزھایی که حسن انجام داده است، و آنچه به او گفته شده یا در مورد او گفته شد

 معروف و مشھوراست.
شدند. مانند علی بن ابی  و در مورد بعضی از آنھا نص وارد شده که احتالم می

 فرموده است: که اند  روایت نموده ج طالب و حسن و حسین. چنانکه از پیامبر

 .»ال �ل ألحد �نب يف هذا املسجد إال أنا ويلع وفاطمة واحلسن واحلس�«
این مسجد جنب شود جز من و علی و فاطمه و برای کسی جایز نیست که در 

 .١حسن و حسین
بود  گوییم: اگر چنان می اما در مورد علم به ھمه چیز و آنچه بوده و خواھد بود. می

ی أئمه یک نواخت به مسایل جواب دھند چرا که  بایست ھمه گویند، می که آنھا می
کسی از مخالفین آنھا دانستند که چه کسی از شیعیان مخلص آنھا است، و چه  می

 :گوید است چنانکه نوبختی می
ای از اباجعفر سؤال نمودم و او ھم جوابی به  گوید: در مورد مسئله عمر بن ریاح می

ای دیگر  من داد. سپس در سال بعد ھمان سؤال را از او پرسیدم امام این بار به گونه
سال تو است. پس او گفت: : این جواب، خالف جواب پارجواب داد، لذا به ابوجعفر گفتم

شود. به ھمین جھت از امامت و کار و  گاھی اوقات جواب ما به مقتضای تقیه عوض می
به نام محمدبن قیس  پس از مدتی یکی از یاران ابو جعفر .بار او دچار شک شبھه شدم

ز را دید و به او گفت: من سؤالی را از ابو جعفر پرسیدم، او جوابی را به من داد اما پس ا
یک سال ھمان سؤال را از او پرسیدم، این بار جواب دیگری را به من داد، پس از او 

داند که  دھی؟ گفت: به خاطر تقیه. و خدا می ای جواب می پرسیدم چرا ھر بار به گونه
من این سؤال را برای عمل کردن از او پرسیدم و قصد پذیرفتن و اجرای آن را داشتم، 

نمود در حالی که من تصمیم بدی نداشتم. محمد بن قیس  پس چرا در برابر من تقیه
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گفت: شاید کس ناشناسی در آنجا بوده و به خاطر آن تقیه نموده باشد. گفت ھردو بار 
به صورت خصوصی از او سؤال کردم و ھیچ کس دیگری در آنجا نبود. پس به خاطر 

ه من داده بود و در تقیه نبوده بلکه واقعا فراموش کرده بود که سال قبل چه جوابی ب
حقیقت در جوابش لو رفت. لذا از آن پس امامت او را قبول ندارم و او را امام به حساب 

 .١آورم، چون امام نباید ھیچ گاه و به ھیچ دلیلی فتوای باطل بدھد نمی
این روایت را از زراره بن أعین، در مورد  مانند »الکافی«کتاب خود کلینی نیز در 
 گوید:  نموده است و میابی جعفر روایت 

ای از ابو جعفر پرسیدم پس او جوابی را به من داد. مرد  سؤالی را در مورد مسئله«
دیگری آمد و عین ھمان سؤال را از او پرسید، اما امام بر خالف آنچه به من جواب داده 
بود، به او جواب داد. دیری نگذشت که مرد دیگری آمد و دقیق ھمان سؤال را پرسید 

این بار عکس دو جواب اول را به او گفت. بعد آن دو مرد رفتند و من گفتم: ای  اما
فرزند رسول خدا! آن دو مرد از اھل عراق و از شیعیان خودتان بودند که از شما سؤال 

ای جواب دادی؟ گفت: ای زراره! این برای ما بھتر  نمودند، پس چرا ھرکدام را به گونه
است چرا که اگر بر امری متفق و متحد شوید، تر  ندگارو ماتر  و برای شما نیز خوب

کنند و ھمین امر باعث از بین رفتن ما و شما  می مردم به ضرر ما، شما را تصدیق
 گردد. می

گوید: سپس به ابو عبد الله گفتم: پیروان شما اگر آنھا را وادار به گذر از  می زراره
زنند، و فرمان بردارانه از شما  باز نمیلب تیغ یا آتش کنید از دستور و فرمان شما سر 

کنید که وقتی از نزد شما رفتند دچار اختالف و سر  کنند. اما شما کاری می اطاعت می
ب ، ھمان جواب پدرش را به من در گمی بشوند. ِسّر این کار شما چیست؟ در جوا

 .٢داد
ی دیگر شوند و برخ دانستند چرا برخی کشته می و ھمچنین اگر آنھا غیب را می

روند. آنگونه که روایات خودشان حاکی است، چنانکه  مسموم شده و از بین می
 گویند: می
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 .١»ھیچ امامی نیامده مگر اینکه کشته شده، یا مسموم گردیده و از بین رفته است«
گاھی نداشتهاند  اند مگر آنھا ندانسته پس چرا کشته یا مسموم شده  اند؟ و بدان آ

ھای واھی و  ی زبانھا، چیزی نیست جز خرافات و افسانه ھمهی تکلم به  اما مسئله
 کنند. اند و خَرد مردم را بدان مسخره می مزخرف، که خودشان آن را ساخته و پرداخته

ای  بست قرار داده و آنھا را به تله اینھا، ھمان چیزھای ھستند که شیعه را در بن
 ابند.توانند از آن، نجات و رھایی ی گرفتار نموده که نمی

که تمام قواعد و اند  و چون که حسن عسکری فرزندی نداشته است، متوجه شده
ھایشان دچار تزلزل و انھدام  شکست مواجه شده و پایهشان به ھم خورده و به  قانونھای

شان به آن  آن گونه که سابقیناند  گشته و ھیچ راه حلی برای توجیه و تأویل نداشته
اند که ھیچ راه گریز و فراری ندارند جز اینکه  یافتهجستند و ھمچنین در  تمسک می

ی  ی آن بتوانند در آینده از عھده شخص معدوم و خیالی را به وجود بیاورند تا به وسیله
تمام سؤالھایی که ناشی از عدم وجود آن اوصافی که به عنوان عالمت و نشانه برای 

امامت حسن عسکری در معرض خطر امام قرار داده بودند، برآیند. عالوه برتمام اینھا، 
ھایی که برای امامت تعیین و قرار داده  و اتھام قرار گرفت چرا که بسیاری از نشانه

و  -تا برایش وصیت کند بودند، در او وجود نداشتند. از جمله: خلف و بازمانده نداشته
امامی و ھمچنین  -قبًال بیان داشتیم که طبق نظر آنھا، امام بدون وصیت نخواھد مرد

 را به تن کند. ج وجود نداشته که او را غسل دھد و جوشن پیامبر
آخر کسی که وجود نداشته است چگونه حکم عالم و دانا و باشجاعت بودنش صادر 

 شود؟! می
شد  گردید و دنیا بدون امام می اینکه: زمین از وجود حجت تھی میتر  واز ھمه مھم

 که این ھم اصال درست نیست!!
تالش نمودند و محاوله کردند اما جوابی برای این سؤالھا نیافتند. چرا که لذا بسیار 

داد.  عدم وجود فرزند برای حسن عسکری تنھا به نقص و ایراد در امامت او پایان نمی
ی دیگر، چرا که آنھا بودند که  بلکه این گام اول بود برای شکست و انھدام بنیان أئمه

نمودند که در بیشتر آنھا موجود نبوده و به ھمین دلیل ریزی  این قواعد و قوانین را پی
شد، در  شان به سراب تبدیل می ھای گویی آمد و یاوهھایشان غلط از آب در  تمام نقشه
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گفتند  حالی که آنھا به گمان خودشان معصوم و از گناه و خطا بدور بودند. و ھرچه می
ی   مگر نه این است که نوبختی، شیعه .شد!! ی الھامی بود که به آنھا القا میاز رو

متعصب و مشھور، یکی از بزرگان و رھبران این سلسله، متکلم و فیلسوف که از لحاظ 
 گوید: و صاف می ھا است رک و راست اعتقادی از نژاد دوازده امامی

شیعه پس از فوت حسن عسکری دچار درماندگی و اختالف و چند دستگی شدند «
 ».ھای متعددی تقسیم شدند ھا وگروه و به فرقه

گروھی گفتند : حسن نمرده بلکه زنده است و پنھان گردیده و او قائم است و در 
این بود که به گمان آنھا فوت امام بدون  –سبب این سخن  -کند.  آینده ظھور می

 داشتن فرزند و خلف غیر ممکن بود؛ چرا که نباید زمین خالی از وجود آن باشد.
: حسن بن علی مرده است اما پس از فوتش بازگشت نموده و حاال گروه دیگر گفتند

داشت، ممکن و صحیح بود که بمیرد و  در قید حیات است. و اگر چنانچه پسری می
شد اما حاال که پسر  ثابت میاش   بازگشت ھم نکند؛ زیرا امامت برای خلف و بازمانده

یت ننموده است در نداشته مرگ او غیر ممکن است و ھمچنین او برای کسی وص
میرد تا برای امام پس از خود وصیت نکند، لذا درست است که او  حالی که امام نمی

 مرده است اما پس از مرگش باز به این دنیا رجعت نموده است.
گروه دیگری گفتند: در واقع جعفر امام است، نه حسن زیرا حسن فوت کرده و 

میرد تا وصیت نکند و وصی خود را  مام نمیپسری از او به جا نمانده است در حالی که ا
تعیین ننماید. پس حسن امام نبوده چون نه فرزندی داشته است و نه وصیت نموده 

 است.
گروه دیگر گفتند: امام بعد از علی، جعفر نبوده چرا که جعفر خصلتھای زشت و 

و در حالی ناپسند را داشته و به آنھا شھرت یافته است. و حسن ھم امام نبوده؛ زیرا ا
فوت نموده که نه پسر داشته و نه وصیت نموده است و این غیر ممکن است. پس بعد 

 از علی، پسرش محمد امام بوده که در حال حیات پدرش فوت نموده است.
گروه دیگر گفتند: پس از علی، حسن امام بوده وپس از او نیز برادرش جعفر امام 

شود، این در   امامت در دو برادر جمع نمیاست. و اما آنچه از جعفر روایت شده که 
صورتی است که امام قبلی فرزند پسر داشته باشد. حال که او پسر نداشته، البد امامت 

 گیرد. به برادرش تعلق می
 و سخنان وآراء بسیار دیگر در این زمینه وجود داشته و دارند.
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امامی که  آنگاه ناچار شدند که بگویند: حسن پسری داشته است. آخر چگونه
امامتش ثابت است و وصیت نموده و امور و کار و بارش بر آن جاری شده، و این، نزد 

 خاص و عام مشھور است. سپس فوت نموده اما پسر نداشته است؟.
اصال حسن فرزند نداشته است؛ چرا که ما  اند: گروھی از آنھا در رد این سخن گفته

نھایت کوشش نمودیم و از ھر طریق ممکن دنبالش را گرفتیم اما اثری از او نیافتیم، 
واگر این سخن در مورد حسن درست باشد که گفته شود او فرزندی داشته و پنھان 

رزند ای که ف گردیده است، در حالی که کسی او را ندیده است. پس در مورد ھر مرده
نداشته باشد نیز درست است که بگوییم: او فرزندی داشته و حاال پنھان است. و 

نیز پسری داشته است. وابو الحسن  ج ھمچنین درست است که بگوییم پیامبرخدا
رضا، غیر از ابا جعفر، سه پسر دیگر داشته که یکی از آنھا امام است؛ زیرا خبر وفات 

بدون پسر است. در صورتی که  ج وفات پیامبر حسن بدون داشتن فرزند ھمانند خبر
ی  عبد الله بن جعفر پسر نداشته و ھمچنین رضا چھار پسر نداشته است. پس فرضیه

ی دیگری مطرح  اساس است. اما در اینجا مسئله وجود فرزند برای حسن باطل و بی
ھرگاه است و آن اینکه فرض کنیم در یکی از سفرھایش کنیزکی از او بار دار شده که 

شد چرا که امکان ندارد امامی فوت کند و جانشین نداشته  آمد، او امام می به دنیا می
 باشد. و ھمچنین، نباید زمین تھی از امام و حجت گردد.

حسن فرزندی داشته که ھشت ماه پس از فوتش به دنیا  اند: گروه دیگری گفته
فرزند داشته است دروغ کنند که در حیات خود  آمده است و آنھایی که ادعا می

داشت، از دید مردم  گویند و ادعای باطلی دارند، چرا که اگر چنین چیزی وجود می می
ی حامله  ماند، اما او فوت نمود و کسی فرزند او را ندید و نشناخت، اما قضیه مخفی نمی

بودن آن کنیزک، قبال نزد سلطان و سایر مردم ثابت و آشکار بود و به خاطر آن از 
سیم میراثش خود داری نمودند تا اینکه ھشت ماه پس از فوت پدرش بدنیا آمد و تق

حاکم دستور داد که او را محمد، نام نھند و بدان وصیت نمود و او مخفی و پوشیده 
ی این  ھا گفتند: ھمه ماند و کسی او را ندید. و در این اواخر گروه دوازدھم، یعنی امامی

اساسند، بلکه خداوند از فرزندان حسن بن علی حجتی  یب سخنان در این رابطه باطل و
شود و اگر  را خواھد فرستاد. و امامت در دو برادر، پس از حسن و حسین، جمع نمی

بود، قول یاران اسماعیل بن جعفر و مذھبشان درست  چنانچه این مسئله درست می
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ست که زمین بود. و ھمچنین درست نی بود و امامت برای محمد بن جعفر ثابت می می
تھی از وجود حجت گردد و اگر دنیا از وجود حجت خالی گردد تمام دنیا وآنچه در آن 

شود. بر این اساس ما معتقد به وفات حسن ھستیم و بدان اقرار  است نیست و نابود می
ی پاک ایشان فرزندی وجود داشته که  ھمچنین معتقد ھستیم که از سالله کنیم و می

پنھان گشته است. و برای ھیچ کسی درست نیست که به دنبال  او قائم و ھم اکنون
او را ببرند و از مکان و محل استتارش سؤال نمایند،  آثار او باشد و صحیح نیست که نام

 .١جستن برای آنان حرام و غیر صحیح است
این بود حقیقت آشکار و شفافی که از ضرورت ایجاد فرزندی برای حسن عسکری 

 یچ نیازی به شرح وحاشیه و توضیح ندارد.دھد و ھ گزارش می

 اند؟ چگونه امامت امامانشان را ثابت نموده
تمام انچه گذشت بررسی قضیه از بعدی بود. از بعد دیگری نیز اگر قضیه را مورد 
بررسی قرار دھیم خواھیم دید که آنھا برای اثبات امامت امامانشان ھیچ گونه دلیل و 

که اند  وجود اینکه ادعای نص در این زمینه را دارند و معتقدمدرکی نداشته و ندارند با 
گردد جز با وجود نص از جانب امام قبل از او. و باید امام قبلی  نمی ھیچ کسی امام

اشاره نماید و بگوید که پس از من، فالن شخص امام است. و بدین منظور فصلھای را 
ھای  کتاب نند کلینی و... که درمااند  خود به این موضوع اختصاص دادهھای  کتاب در

خود فصلی را تحت عنوان (باب اإلشارة والنص) را برای ھرکدام از امامان خود تعیین و 
ی آنھا از جانب امام پیش از  اند. اما جای تعجب اینجا است که خود أئمه تخصیص داده

دام از آنھا دارند، و ھمچنین ھیچک آنگونه که روایات آنھا بیان میاند  خود تعیین نشده
مانند وصیت، اند  که خود برای امام ذکر نمودهاند  دارای آن شروط و اوصافی نبوده

بزرگ بودن، مناسب بودن و برانداز بودن جوشن و زره جنگی پیامبر بر بدنشان، وجود 
ی پیامبر نزد آنھا، غسل پدران خود به ھنگام فوت آنھا، باشجاعت بودن آنھا،  اسلحه

گاھی به غیب و  بسیاری دیگراز اوصاف و خصلتھایی که آنھا را نشانه و عالمت و آ
 که قبًال نیز به آنھا اشاره نمودیم.اند  شروط امامت قرار داده
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بلکه بر عکس برای اثبات ادعای خود به خزعبالت و خرافات و نیرنگ و جادوھایی 
کسی دیگر  ای از جانب خدا یا امام یا که اگر نص یا وصیت یا اشارهاند  روی آورده

آوردند. به عنوان مثال  داشتند ھرگز به این خرافات و افسانه سراییھا روی نمی می
 گویند: می

پیرزنی از شیعیان علی و حسن و حسین که بسیار مسن بود نزد علی بن حسین، «
آمد و گفت: من پیش علی بن حسین آمدم در حالی که بسیار  ملقب به زین العابدین
رم به یکصد و سیزده سال رسیده بود و لرزش تمام بدنم را فرا سالخورده بودم و عم

گرفته بود، او را دیدم که در حالی که مشغول عبادت و سجده و رکوع بود، من از خودم 
اش به  یابم، پس او با انگشت سبابه کردم تازه راه را نمی نا امید شده بودم و فکر می

  .١ی باز گشتم و جوان شدمسوی من اشاره نمود، در ھمین حال به سن جوان
اند: وقتی که حسین کشته شد، محمد بن حنفیه پیش علی  و ھمچنین ذکر نموده

کشته شده و وصیت نکرده است و من عموی تو و  بن حسین رفت و به او گفت: پدرت
تر  تر و قدیمی و از نظر سن از تو بزرگ ام باشم و از علی به دنیا آمده ھمزاد پدرت می

به امر امامت ھستم. تر  و الیقتر  توجه به کم سنی و جوانی تو، من شایستهھستم و با 
ی دلیل نکن. اما علی  ی وصیت و امامت با من منازعه و کشمکش و اقامه لذا در مسئله

بن حسین سخن او را رد کرد و گفت: با من بیا به نزد حجر االسود تا او را حکم و 
کند، ھردو به سوی حجر االسود  قضاوت می قاضی قرار دھیم ببینیم چگونه میان ما

رفتند، وقتی که به آن رسیدند علی بن حسین به محمد بن حنفیه گفت: تو شروع کن 
ی خدا تضرع و نیایش کن و از او بخواه که حجر االسود به سخن آید. پس  و در آستانه

خواست محمد بن حنفیه شروع نمود به گریه و زاری و تضرع در پیشگاه خدا و از او 
که حجراالسود به نطق آید اما حجر االسود جوابی به او نداد. سپس علی بن حسین 
دعا نمود واز خدا خواست که حجر االسود، سخن آید، پس به حرکت و جنب و جوش 

ای که نزدیک بود از جایش کنده شود سپس خداوند او را به سخن آورد  در آمد به گونه
ت: خدا گواه است که وصیت و امامت از آن علی بن و به زبان عربی روان و آشکار گف

 حسین است.
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ھنگامی که میان او، و برادرش عبد  اند: و ھمچنان از موسی بن جعفر روایت نموده
اختالف بر سر امامت حاصل شد. موسی دستور  -فرزند جعفر بودترین  که بزرگ -الله

به سوی برادرش عبد الله  داد که مقداری ھیزم را در وسط خانه جمع کنند، و فردی را
ھا بود. وقتی که  فرستاد تا به آنجا بیاید. عبدالله آمد و موسی ھمراه گروھی از امامیه

آتش گرفتند و کسی ھا  موسی نشست دستور داد که: ای آتش روشن شو! پس ھیزم
دانست که چگونه این آتش روشن شده است تا اینکه ھیزمھا اخگر و زغال افروخته  نمی

سپس موسی برخاست و بالباسھایش رفت در درون آتش ایستاد و برای مدت شدند، 
کرد، سپس بلند شد و لباسھایش را تکان داد  طوالنی در آنجا ماند و با مردم صحبت می

 و به برادرش گفت: و به میان مجلس باز گشت و گرد و غبارش را از آن زدود
و داخل آن آتش و در آنجا رکنی که تو، پس از پدرت امام ھستی. ب اگر فکر می«

 .١»بنشین
تر  تر و الیق کلینی داستان دیگری را برای اثبات امامت موسی بن جعفر و شایسته

کند.  می بودن او برای امامت از برادران بزرگ ترش موسی و اسماعیل و غیر آنھا، نقل
بدین ترتیب که شخصی پیش موسی بن جعفر آمد و از او پرسید: چه کسی امام 

کنی؟ گفت: آری فدایت بشم!  اگر به تو خبر دھم قبول می شود؟ موسی گفت: می
و با دستش اشاره  -گفت: من امام ھستم. گفت: به چه دلیل؟ گفت: برو نزد آن درخت

گوید:  و به او بگو: موسی بن جعفر به تو می -نمود به درخت خارداری به نام ام غیالن
گوید. به خدا  : موسی بن جعفر چنین میقبول کن، گفت: پیش آن درخت رفتم و گفتم

آن درخت در محضر او ایستاد سپس به او  سوگند، دیدم که زمین شکافته شد تا اینکه
 .٢اشاره نمود که باز گردد، پس سرجایش باز گشت

کنند که شخصی پیش او  و ھمچنین امامت محمد بن علی رضا را این گونه ثابت می
ای از تو سؤال کنم، اما شرم  خواھم در مورد مسئله به خدا قسم، من می«آمد و گفت: 

دھم، تو  دارم. پس او گفت: پیش از آن که سؤال را بپرسی من جواب را به تو می
خواستم  خواستی در مورد امامت از من سؤال کنی! گفتم: آری به خدا قسم می می

ه در ی آن چیست؟ عصایی ک ھمین را بپرسم. پس گفت: من امام ھستم، گفت: نشانه
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دست او بود، به سخن آمد و گفت: این موالی من، امام این عصر و زمان است و او 
 .١حجت خدا است

اند  ھای که خود آن را وضع نموده ی اصول و پایه بدین ترتیب به مبارزه و معارضه
گردد و حتما باید امام قبل از خود  مبنی بر اینکه: امامت جز با نص و اشاره ثابت نمی

با یکدیگر  -به گمان خودشان -ی آنھا چرا که ائمه اند. ین نماید پرداختهآن را تعی
اختالف نداشته و در میان آنھا نزاع و کشمکش صورت نگرفته مگر در صورتی که نص و 
وصیت و اشاره وجود نداشته و معلوم نشده باشد حتی در میان پسران یک پدر. اگرنه 

 اند. ت نداشتهھیچ نیازی به ساختن این خزعبالت و خرافا
ی امامت  آن را به عنوان اثبات کننده ی دیگری نیز نصی که این از جھتی، از ناحیه

شود،  چیزی جز ادعا نیست و ھیچ گونه دلیلی محسوب نمی اند، شان قرار داده ائمه
چنانکه ابن حزم در کتاب الفصل خود ردی را که بر شیعه و ادعای نص داشتن آنھا در 

 گوید: ذکر نموده و می این زمینه دارند،
ھای شما ادعای آن را  مھمترین دلیل شما در رابطه با وجوب امامتی که تمام فرقه

 دارند، تنھا دو صورت دارد.
 اول: نص با ذکر اسم امام. 

دوم: شدت نیاز به آن جھت بیان شریعت، چرا که علم و دانش آن تنھا نزد او 
حاال بگویید: محمد بن علی بن حسین به شود.  موجود است و نزد غیر او یافت نمی

کدام یک از دالیل فوق، بر برادرانش زید و عمر و عبدالله و علی و حسین، اولویت 
دارد؟ اگر بگویند: نصی از جانب پدرش بر امامت او وجود دارد. یا نصی از جانب 

تر و  ھای دیگرشان تازه بر امامت باقر وجود دارد. این ادعا از دروغ جپیامبر
انگیزتر نیست، و در این خصوص تفاوتی با کیسانیه ندارند که آنھا ھم ادعای  شگفت

تر و برتر  گویند: از برادرانش گرامی کنند. و اگر می نص بر امامت محمد ابن حنفیه می
بوده است، این ھم ادعای بدون دلیل است؛ زیرا فضل از کسی که نزد خدا برتری دارد، 

دانند چرا که بسا اوقات،  برتر می که انسانھا او راکسی  شود به خاطر پس گرفته نمی
پرسند: چه چیزی موسی بن  ظاھر انسان خالف باطنش است. و ھمچنین از آنھا می

 به امامت، از برادرش محمد یا اسحق یا علی قرار داد؟تر  تر و سزاوار جعفر را شایسته
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شود که: چه  آنھا سؤال می برای جواب این ھم جز ادعا راه دیگری را ندارند. باز از
نفر بودند، به امامت تخصیص  چیزی علی بن موسی را در میان برادرانش که ھفده

 داد؟ جز ادعا چه جوابی دارند!.
به تر  و به چه دلیل، محمد بن علی بن موسی، از برادرش علی بن علی شایسته

ز برادرش موسی است اتر  امامت است؟ و به چه دلیل، علی بن محمد به امامت سزاوار
بن محمد؟ و ھمچنین به چه برھان و منطقی، حسن بن علی بن محمد بن علی بن 

جز ھا  این ی به امامت است؟ آیا برای ھمهتر  موسی، از برادرش جعفربن علی، شایسته
 ادعای دروغینی که صاحبش ھیچ گونه حیا و شرمی ندارد، جواب دیگری وجود دارد؟.

را برای حسن بن حسن، یا برای عبدالله بن حسن، یا آیا اگر کسی چنین ادعایی 
اش علی بن حسن، یا محمد بن  برای برادرش حسن بن حسن، یا برای برادر زاده

عبدالله که در مدینه بود، یا برای برادرش ابراھیم، یا برای یکی از فرزندان عباس یا 
خردی با  بی حماقت ونمود، آیا در  ی دیگری از مردم، می بنی امیه یا ھر قوم و قبیله

 آنھا (شیعه) فرق و تفاوت داشت؟
ای  در حقیقت، کسی که کمترین عقل و خرد را داشته باشد و اندکی ایمان و ذره

گردد. پس ادعای وجود نص بر  حیا را داشته باشد، به چنین چیزھای مشغول نمی
 .١اساس است بی امامت، باطل و

ھمچنانکه خداوند  -) یا جعفریه، یا روافضی اینھا، امامیه (اثنی عشری عالوه برھمه
گویند: امام از لغزش و اشتباه معصوم  می -آنھا را این چنین نام گذاری نموده است

 گردد، و گردنش از بیعت غیر او آزاد است. است، و از جانب خدا تعیین می
 آنھاھای  کتاب اما در مورد معصوم و منصوب بودنش از جانب خداوند، ھیچ کتابی از

وجود ندارد که فصلی را به این موضوع اختصاص نداده باشد و این مسئله، موضوعی 
 نیاز است. بی است بسیار مشھور و از ذکر مصدر و منبع برای آن،

گویند: امام بیعت ھیچ کسی را در گردن ندارد، چنانکه کلینی ذکر  و اما اینکه می
جعفر رفت در حالی که او  میکند: ھشام بن سالم بعد از وفات جعفر پیش موسی بن

دانست به کجا و به سوی چه کسی  کرد و درمانده و حیران بود و نمی (ھشام) گریه می
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برود. آیا به مرجئه پناه ببرد؟ یا به قدریه؟ یا به زیدیه؟ به سوی معتزله برود یا به سوی 
خوارج؟. به او (موسی) گفت: فدایت شوم، پس از فوت پدرت تکلیف ما چیست؟ در 

گوید:  واب گفت: اگر خدا بخواھد تو را ھدایت کند ھدایتت خواھد کرد. ھشام میج
گوید: در  گفتم: قربانت برم پس تو امام ھستی؟ گفت: منظور من این نبود. ھشام می

دل خود گفتم من راه حل مسئله را نیافتم، پس به او گفتم: فدایت شوم تو باید امام 
ری او به حدی در دل من ایجاد شد که مگر خدا باشی؟ گفت نه. پس احترام و بزرگوا

 .١ام بداند. و آن قدر از او شرم کردم که تنھا از پدرش آن طور شرم نموده
شیعه، آمده است که: امام نباید بیعت کسی را در گردن ھای  کتاب و در بسیاری از

 داشته باشد.
ا داریم بر سه برای تکمیل بحث و بھره مندی بیشتر از موضوع نگاھی کوتاه و گذر

وصف و ویژگیی که امام باید آنھا را داشته باشد. تا بحث ما از ھر نظر کامل و فراگیر 
 گوییم: باشد. و می

شان،  برای امامت ائمه اند، و عصمت، که آن را از خواص و ویژگیھای امام قرار داده«
 .٢باشد که ھیچ کس غیر از آنھا معصوم نمی کنند بدان احتجاج واستدالل می

گردد، و اقوال و احوالشان گواه بر آن است . علی بن ابی  این ھم برایشان اثبات نمی
 -، پسر ارشدش حسن-که به گمان شیعه نخستین امام معصوم آنھا است -طالب 

ی بیعت گرفتن از مردم پس از شھادت عثمان ذی  در مسئله -دومین امام معصوم آنھا
ی بیرون رفتن علی برای مبارزه با  که در قضیه النورین با او اختالف داشت، ھمانگونه

خون خواھان عثمان، نیز با او مخالف بود چنانکه در فصل دوم در ھمین کتاب، بیان 
کردیم. و این اختالف بیان گر آن است که یکی از آنھا (علی یا حسن) بر حق و دیگری 

اشته است و آن غیرمصاب و در اشتباه بوده است؛ زیرا یکی از آنھا رأیی و نظری د
دیگری مخالف رأی او بوده است پس البد یکی از آنھا مصاب و برحق بوده و دیگری در 

 اشتباه و خطا بوده است.
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گر جمل،  ی بزرگ و ویران و در تاریخ به اثبات رسیده که علی پس از اتفاق حادثه
 رأی حسن را درست دانست و از رأی خود پشیمان و متأسف بود.

 گوید: ه اشتباه و خطای خود اعتراف نموده، آنجا که میدوم: خود علی ب

 .]يء[ال تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإين لست آمن أن أخط
(از سخن حق و مشورت دادگرانه، خود داری نکنید چرا که من مطمئن نیستم که 

 .١ اشتباه نکنم)
معاویه صلح  خواست با ھنگامی که حسن، میاند  سوم: تاریخ نگاران ذکر نموده

ای زیادی با او مخالف بودند از جمله، یکی از آنھا برادرش حسین بود. در  نماید عده
اما با وجود آن، امام حسن  -ھا به گمان شیعه -حالی که ھردو، امام و معصوم بودند

توجھی به رأی و نظر امام حسین نداشت و با معاویه صلح نمود درحالی که امام حسین 
 گفت: داشت و می نودی خود از صلح امام حسن با معاویه را ابراز میکراھیت و ناخوش

 .[لو جز أنفي كان أحب إيلّ مما فعله أخي] 
بود از آنچه برادرم (با معاویه) انجام تر  شد برایم دوست داشتنی (اگر بینیم بریده می

 .٢داد)

 وده است.این قضیه ھم ظاھرًا یکی مصاب و بر حق، و دیگری در اشتباه و خطأ ب در
 ی این نوع رویدادھا و اختالفھا بیش از صدھا موردند. نمونه

ی منصوب بودنشان از جانب خدا نیز ادعای بیش نیست و ھیچ گونه  اما مسئله
دلیلی از جانب خدا برای اثبات آنان وجود ندارد، و مادام وحی قطع شده و نزول 

تواند ادعا کند که  ھرکسی میجبریل بر کسی امکان ندارد و این راه مسدود شده است، 
 باشد. خداوند او را منصوب نموده است. اما مھم وجود دلیل بر ادعایش می

و اما اینکه امام نباید بیعت کسی را در گردن داشته باشد، این ادعا نیز در ھیچ 
چه رسد به حسن عسکری، مگر در امام س یابد حتی در علی کدام از امامان تحقق نمی

آنھا، مھدی منتظری که ھنوز ھم به دنیا نیامده و ھیچگاه به دنیا  خیالی و مزعوم
 نخواھد آمد!.
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خودشان ثابت شده که: ھر امامی از ھای  کتاب چرا که از نظر تاریخی و حتی در 
 ی زمان خود بیعت نموده است. ی آنھا، با امام و خلیفه أئمه

لب با ابوبکرصدیق، سپس طا علی بن ابی -ھا به گمان شیعه -مثًال، امام نخست آنھا
 .١بیعت نموده است النورین عمرفاروق، سپس عثمان ذی

 .٢بیعت نمود با معاویه –که دومین امام معصوم آنھاست  -ھمان گونه که حسن
 .٣نیز با او بیعت نمود -سومین امام معصوم آنھا -و ھمان گونه که حسین

 -ری از او نیز اقرار نمودو علی بن حسین نیز با یزید بیعت نمود و به فرمان بردا
ھا  در حالی که او چھارمین معصوم شیعه -دارد آنگونه که روایات خودشان بیان می

 .٤گردد محسوب می
 چنین سایر أئمه. و ھم

بود که به   این بود حقیقت شروط الزم برای امامت که از جانب آنھا قرار داده شده
آن قوم، تمام این شرایط در ھای  ابکت اعتراف و اقرار خود امامانشان، و ھمچنین در

 اند. آنھا منتفی و غیر موجود بوده

 اند؟ ی خود را الزم و ضروری دانسته چرا امامت أئمه
ی  گویند: امامت واجب است، و آن عبارت است از ریاست و رھبریت عامه شیعه می

است؟ . و چرا واجب ج مردم در امور دین و دنیا از طرف شخصی، به نیابت از پیامبر
 -ھمچنانکه در فصل نبوت بیان کردیم- بدین دلیل که امامت لطف است، و لطف نیز

واجب است. و اما چرا لطف است؟ به خاطر اینکه اگر مردم رئیس و رھبری داشته 
دارد و آنھا را بر خیر و نیکی  باشند که از او اطاعت کنند، او ستمھا را از مردم باز می

 دارد و به صالحشان نزدیک ھا را از شر و بدی باز میکند، و ھمچنین آن تشویق می
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ھمه لطف ھستند، پس دالیل وجوب ھا  این نماید. که کند و از فسادشان دور می می
 .١باشند نبوت، دال بر وجوب امامت نیز می

 گوید: سید زین می
در حفظ و نگھداری  ج امامت واجب است ... چرا که امام نایب و جانشین پیامبر«

اسالمی، و ھدایت مسلمانان و پیشبرد آنھا بر راه راست، و ھمچنین نگھداری شریعت 
باشد. امام موارد مشکل قرآن و  از احکام اسالمی و حراست از زیاد و کم نمودن آن می

کند، و ناسخ را  دھد، و مجمل و متشابه آن را تفسیر می حدیث را برای مردم توضیح می
 .٢کند از منسوخ تشخیص و جدا می

 گوید: حلی می و
وحی از  ج واجب است که امام حافظ و نگھدار شرع باشد چرا که با فوت پیامبر

زمین بریده است. و کتاب و سنت ھم در تفصیل و بیان احکام جزئی که تا قیامت 
یابند، قاصرند. پس باید امامی منصوب شده از جانب خدا وجود داشته باشد و  وجود می

پس باید از جانب  ای به ھمراه ندارد. وجود او ھیچ گونه مفسدهاین نیاز جھان است، و 
... اما نیاز مردم به آن، آشکار است ھمانگونه که در بیان وقوع نزاع در خدا تعیین گردد

جھان ھستی شرح دادیم، و عدم وجود مفسده ھم (در تعیین امام از جانب خدا) 
آن است نه در صورت وجود  روشن و آشکار است؛ چرا که مفسده در صورت عدم وجود

آن، و اما وجوب نصب و تعیین آن از جانب خدا بدین دلیل است که: وقتی خداوند 
ل توانایی آن را دارد و مردم به آن نیاز مندند و ھیچ مانعی در راه نباشد پس بالفع

 .٣تعیین آن از جانب خدا واجب است
اند، عالوه بر اسباب و  ن کردهشان بیا این اقوال و سخنان را برای اثبات امامت أئمه

ی  اما تمام آنھا امامت بیشتر و حتی ھمه اند، عللی که برای وجوب امامت بیان نموده
ی موھومشان  ی دوازده گانه کنند، چرا که أئمه رد و نفی می سعلی امامانشان را به جز

 اند ستم و اند، و نتوانسته  ریاست و قدرت عامه را در امور دین و دنیا به دست نگرفته
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اند مردم را بر کارھای نیک وا دارند و از  دادی را از مردم بزدایند، و حتی نتوانسته بی
خودشان آمده است، تازه بنا به قول ھای  کتاب کارھای بد باز دارند، ھمانگونه که در

صحیح، یکی از آنھا ھنوز به دنیا نیامده است و اگر چنانچه بپذیریم که بدنیا آمده است، 
ترس نابود شدن و از بین رفتنش نتوانسته که ظھور کند، حاال چه گونه میتواند  از

 شریعت و احکام اسالمی را از نابودی و کم و زیاد شدن حفظ و نگھداری کند!!.
و حتی پدرشان ناگزیر اند  بعضی دیگر از آنھا مانند امام یازدھم، بچه و طفل بوده

ن قرار داده است تا وقتی که به سن بلوغ برسند. قّیم را برای آنھا و اموال و داراییشا
ی پدرانشان حفظ و نگھداری کنند، حاال کسی  اند از ترکه و اموال و ارثیه چون نتوانسته

تواند امور دین و  که نتواند اموال و دارایی و امور دنیای خود را حفظ کند چگونه می
 دنیای مردم را حفظ کند؟!.

شان فتواھایی را خالف آنچه  م (شیعه) آمده که أئمهخود آن قوھای  کتاب تازه در
حتی به خاطر حفظ خود و نگھداری از حیات  اند. آورده است، داده ج خدا و پیامبرش

چنانکه در  اند. و زندگی شان فتواھایی خالف آنچه در دل خودشان بوده است، داده
 صفحات قبل از جعفر و پدرش باقر بیان داشتیم که:

 .»حيلون احلرام وحيرمون احلالل هلذا الغرض وطاملا كانوا«
 ».نمودند برای این منظور ھمواره حالل را حرام، و حرام را حالل می«

بن أشیم روایت نموده  از موسی »الکافی«خود و ھمان گونه که کلینی در کتاب 
 است که گفت:

ود، پس ای از قرآن، از او سؤال نم بودم که مردی در مورد آیه ÷نزد ابو عبدالله«
او را جواب داد. سپس مرد دیگری آمد و در مورد ھمان آیه از او سؤال نمود اما این بار 

ای که احساس  ای دیگر جواب داد. چیزھای بسیاری در دلم ایجاد شد به گونه به گونه
کنند، در دل خود گفتم: ابو قتاده را در شام، ترک  کردم قلبم را با چاقو پاره پاره می می

ام پیش این آقا که خطاھای آنچنانی  کرد و آمده نمی حالی که حرفی اشتباه نمودم در
دارد! در این فکر و خیالھا بودم که ناگاه مرد دیگری وارد شد و ھمان سؤال را پرسید، 

 .١به او داداش  اما این بار جوابی برخالف دو جواب قبلی

                                                           
 ).۶۶ص: ۱ج( یافک أصول -١



 ٢٩٩  ی دوازده امامی (اثنی عشری) فصل ششم: شیعه

 اند گه گفت: و ھمچنین از محمد بن مسلم روایت نموده
ابو عبد الله رفتم در حالی که ابوحنیفه نیز، نزد او بود. به او گفتم: فدایت پیش «

آن را  تواند ام. گفت: بگو، ای ابن مسلم، کسی که می شوم، خواب عجیبیی را دیده
. گفتم: امشب در -و با دستش اشاره نمود به ابو حنیفه -تعبیر کند ھمین جاست

ام بیرون رفتند. من در خانه  ھنگام خانواده ی خود رفتم، در آن خواب دیدم که به خانه
شکستم سپس آنھا را بر خود پرت و  گردوھای زیادی را در اختیار داشتم و آنھا را می

پخش نمودم. ایشان از این خواب بسیار شگفت زده شدند پس ابوحنیفه گفت: تو مرد 
پس از ناراحتی کنی که اموال زیاد به وارثانت برسد، تو  ماجراجویی ھستی، و تالش می

گفت: به خدا  ÷رسی، ان شاءالله. پس ابو عبدالله زیاد، به آرزویت میھای  و خستگی
 سوگند إصابه نمودی وھدف را زدی (آن را درست تعبیر نمودی) ای ابو حنیفه.

ابوحنیفه، از نزد او رفت. و گفتم: فدایت شوم، من تعبیر این گوید: پس از مدتی  می
دھد و تعبیر ما با  . پس گفت: ای ابن مسلم! خدا به تو بد نمیناصبی را دوست نداشتم

تو، آن گونه نبود که او تعبیر نمود. گفتم: فدایت  تعبیر آنھا یکی نیست. و تعبیرخواب
کنی که او  گوید اما حاال سوگند یاد می شوم، پس چرا آن موقع گفتی او راست می

که او خطأ را حاصل نموده است  اشتباه نموده است؟ گفت: آری، من سوگند یاد کردم
 .١و خوب به اشتباه رفته است

و در پایان، آنچه که قبًال ذکر نمودیم و کلینی نیز آن را روایت نموده است، دو باره 
 کنیم: می نقل
 از زراره بن اعین از ابو جعفر روایت است که گفت: 
را به من داد. مرد ای از ابو جعفر پرسیدم پس او جوابی  سؤالی را در مورد مسئله«

دیگری آمد و عین ھمان سؤال را از او پرسید، امام امام بر خالف آنچه به من جواب 
داده بود، به او جواب داد. دیری نگذشت که مرد دیگری آمد و دقیق ھمان سؤال را 
پرسید، اما این بار عکس دو جواب اول را به او گفت. بعد آن دو مرد رفتند و من گفتم: 

رسول خدا! آن دو مرد از اھل عراق و از شیعیان خودتان بودند که از شما  ای فرزند
ای جواب دادی؟ گفت: ای زراره! این برای ما  سؤال نمودند، پس چرا ھرکدام را به گونه
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بھتر و برای شما نیز خوبتر و ماندگارتر است چرا که اگر بر امری متفق و متحد شوید، 
کنند و ھمین امر باعث از بین رفتن ما و شما  یمردم به ضرر ما، شما را تصدیق م

 گردد. می
گوید: سپس به ابو عبد الله گفتم: پیروان شما اگر آنھا را وادار به گذر از  زراره می

زنند، و فرمان بردارانه از  لب تیغ یا داخل شدن به آتش کنی از دستور شما سر باز نمی
قتی از نزد شما رفتند دچار اختالف کنی که و کنند. اما شما کاری می شما اطاعت می

و سردر گمی شوند. سّر این کار شما چیست؟ در جواب، ھمان جواب پدرش را به من 
 .١داد

توانند احکام را از زیاد یا کم کردن نگھدارند؟ و  میھا  این آیا راستی کسانی ھمچون
 یویکسان دیگری مثل حسن، علنی و آشکارا از ریاست و به عھده گرفتن امور دن

نمودند با وجود اینکه از مخالفین خود بیزار بودند اما امور دنیوی خود و گیری  کناره
آنھا را به خودشان واگذار نمودند، حتی به فرمانبرداری آنھا ھم تن داده و اعتراف 

اند. چنانکه روایات خودشان، در مورد علی بن حسین، ملقب به زین العابدین، این  کرده
 دارند. مسئله را بیان می

و بعضی ھم با وجود تالش و تکاپوھای زیاد اصال به قدرت، و به عھده گرفتن امور 
ھا) بدان  چنانکه آنھا (شیعه ج ی پیامبر اند. مانند حسن، نوه دنیوی مردم نرسیده

 نمایند. تصریح می
این است حقیقت اعتقاد آنھا در خصوص امامت و وجوب آن، بر این اساس است که 

 گوید: ابن حزم می
ی نیاز به امامت برای بیان شریعت، باید گفت که: بیشتر  در خصوص مسئلهو اما «
اند، و اگر  که مردم در آن اختالف داشتهاند  ی آنھا ھرگز چیزی را بیان ننموده أئمه

باشد که  می چنانچه چیزی را در این زمینه داشته باشند ادعاھای ساختگی و جعلی
تازه  اند، ھمان گونه که غیر آنھا نیز در آن اختالف داشته اند. خود در آن اختالف نموده
اند، مانند  اند، چرا که تمام آنھایی که از کسی تقلید نموده دیگران از آنھا بھتر بوده

که از مالک، یا از شافعی، یا از امام  یا کسانی اند، آنھای که از ابی حنیفه تقلید نموده
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که سخنان اند  نھا پیروان و طرفداران مشھوری داشتهی آ ھمه اند، احمد تقلید نموده
و اما در روایات شیعه  اند، و آنھا نیز از آنان نقل نمودهاند  یارانشان را از آنھا نقل نموده

ھیچ راھی برای اتصال و پیوند خبر ظاھر و آشکاری نزد آنھا نیست که ثابت کند این 
یا قول محمد بن علی بن موسی، قول، سخن موسی بن جعفر، یا قول علی بن موسی، 

 یا قول علی بن محمد، یا قول حسن بن علی است.
بعد از حسن بن علی به صورت کلی این ادعا منتفی است و چنین ادعایی اما 

خردی است. و اما قبل از موسی بن جعفر، اگر تمام احادیثی که در  بی حماقت و
شود.  ی کنیم ده صفحه نمیاند گرد آور نقل شده ب ی فقه از حسن و حسین زمینه

کنند. و ھرگز خداوند  پس کدام مصلحتی در امامت آنھا وجود دارد که آنھا ادعایش می
ی علم و عمل قرار نداده است نه برای آنھا و نه برای غیر آنھا، و بعد از  آن را وسیله

برند تنھا یک نفرشان ظاھر نشده و دیگران  نیز در میان آنھای که نام می سحسین
سی از آنھا به معروف و نیکی فرمان نداده است، و اوصاف و ویژگیھای آن باختگان و ک

گفتند دین تنھا نزد  ھای منتسب به امامیه را خواندیم؛ آنھای که می شکست خورده
ی این سخنان  داند، و دیدیم که ھمه ی آنھا است و کسی دیگر چیزی از دین نمی أئمه

 از آنھا وجود ندارد.تر  اساس بی ارزشتر و بی ی بودند کهادعاھای پوچ و آراء فاسد و باطل
اند که  کنند کسانی بوده کنند و از آنھا بحث می که آنھا یادشان میھای  ی امام وھمه

اند، در این  مأمور به سکوت یا مھلت داده شده بودند، حال اگر مأمور به سکوت بوده
بوده و حجت بودنشان در دیانت صورت ماندن در ضالل و گمراھی برای مردم مباح 

اند  برای مردم ساقط شده است و دین باطل شده و به فرض و وجوب اسالم ملزم نبوده
 اند. که این قول کفر آشکار است و ھرگز آنھا چنین چیزی را نگفته

پس در این  اند، اند اما سکوت نموده و اگر مأمور به سخن و بیان برای مردم بوده
و امامتشان باطل اند  خدا سر باز زده و با امر خدا مخالفت نمودهصورت ھم از دستور 

شده، و گنھکاران مجرم ھستند. گاھی ھم وقتی که از بعضی از آنھا در مورد صحت 
 اند، شان سؤال شده، به الھام و وحی در آن خصوص پناه برده ادعایشان در خصوص أئمه

مخالفینشان میتوانند ادعا کنند که به  اند، و وقتی که به این درد سر و فتنه روی آورده
 آنان نیز بطالن ادعای آنھا الھام شده است. 
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اند که پدرشان فوت  ی آنھا در سن سه سالگی بوده ی ذکر شده تازه بعضی از أئمه
ی کوچک این ھمه معلومات  آید که این بچه نموده است، حال این سؤال پیش می

به سبب کوچکی نتوانسته است آن را از شرعی را از کجا آورده است در حالی که 
شده است که این  پدرش یاد گیرد؟ جوابی نیست جز آن که بگویند: به او وحی و الھام

 .١باشد می ھم به معنی نبی و پیامبر بودن است و کفر صریح و آشکار

 شیخیه
ھای بسیاری متفرق و تقسیم  عشریه (دوازده امامی) به گروه ی اثنی سپس شیعه

ی شیخیه است. شیخیه، پیروان شیخ احمد بن زین  آنھا، فرقهترین  از مھم شدند که
 باشند. می ٣ھـ)۱۲۴۳متوفای سال ( ٢ھـ )۱۱۶۶الدین احسائی بحرانی، متولد سال (

خوانساری او را (ترجمان الحکماء المتألھین، ولسان العرفاء والمتکلمین، نابغه 
معانی) نام گذاری نموده است. و در شرح زمان، و فیلسوف عصر، دانا به اسرار مبانی و 

 اش نوشته است: حال و زندگی نامه
در این اواخر، تاریخ کسی ھمچون او، دانا به علوم مختلف و صاحب معرفت و 
شناخت، صاحب کرامت، دور اندیش، خوش سلیقه، واقع نگر، با تقوی و پرھیزگار، عالم 

ھای علمی و عملی، با  جوانمردانه، حکمتبه زبان عربی، علم اخالق، خلق و خوی 
بین و زیرک، با اخالص و دوست داشتنی، دوست دار اھل  دقت در تعبیر، فصیح، نازک

بعضی از علما، او را  -با وجود جایگاه رفیع و بلند ایشان  -تا حدی که ج بیت پیامبر
 .اند، را به خود ندیده است به غلو و افراط در محبت اھل بیت متھم نموده

در اواسط عمر خود وارد شھرھای عجم شده و با حکام و فرمان روایان آن نزدیکی 
و قرب داشته است. سپس به اصفھان انتقال یافت و برای مدت طوالنی در آنجا اقامت 

 گزید.
بود  ÷خواست به سرزمین اصلیی که در نزدیکی حسین و ھنگامی که می

گردید. فرمان روای دادگر و  -ر یمنواقع د –بازگشت نماید، و وارد شھر قرمیسین 
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بزرگوار و عزت مند آنجا، محمد علی میرزا بن سلطان فتح علی شاه قاجار، از او 
خواست که در آنجا توقف نماید و اقامت گزیند. پس درخواستش را اجابت نمود و در 

 تا اینکه والی مذکور در سفری که به حرب -آنجا مشغول به کار و بار مصالح دولت شد
بغداد نمود درگذشت و فتنه و فساد، آن سرزمین را فرا گرفت. پس در آنجا نیز رحلت 

ی عمرپر برکتش را در آنجا سپری  نمود و به سرزمین حائر شریف ھجرت نمود تا بقیه
 نماید، و در آنجا مشغول تألیف و تصنیف و ادای وظایف و تکلیف شد.

گاھی و تبحر داشت. و و باز در موردش آمده است که: او در بیشتر عل وم آ
ی حروف و رسم الخط داشت. و ھمچنین در  ای از ابتکار و ابداع را در زمینه مجموعه

ی طبابت، قرائت و مقامات آن، ریاضی، نجوم و ستاره شناسی، علم صنعت و  زمینه
گاھی داشته است اند، اعداد و طلسم و نظایر آن که بر مردم پوشیده   .١آ

اند که  و برخی ھم گفته ٢و قریب به صد تألیف و نوشته داردشود که ا و گفته می
 .٣خیلی بیشتر از صد کتاب را تألیف نموده است

 شاگرد او سید کاظم رشتی، در موردش نقل نموده که:
موالنا (شیخ احمد بن زین الدین احسائی بحرانی) شبی در خواب، امام حسن را 

و کمی از بزاق خود را در دھان او ریخته،  دیده که زبان مبارکش را در دھان او انداخته
که اند  پس به یاری خدا و به سبب آن، آن ھمه معلومات را آموخته است. و ایشان گفته

و از مسک خوش بوتر بوده تر  و از عسل خوش طعمتر  بزاق امام حسن از قند شیرین
شناخت خدا را  ی او گردیده و تمام انوار است. و ھنگامی که بیدار شده از یاران خاصه

از ھر آنچه مغایر با خدا بوده، فاصله گرفته است. و دریافته و از فضایل او لبریز شده و 
در ھمان وقتی که امام حسن او را لمس کرده اعتقادش در مورد خدا بیشتر و استوارتر 

ی او  ی علی موافق گشته و چون بسیار عاشق و دلباخته اش با اراده گردیده و اراده
 .٤نمود ی رفع نیاز از آن صرف نمی به اندازه گردیده، لباس و خوراک را ازیاد برده و جز
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این مرد (احسائی) عالوه بر تألیف و نویسندگی ھمواره در کربالء و طوس و دیگر 
نمود و به نشر و توزیع افکار و معتقداتش  شھرھای شیعه نشین کالس درس را اداره می

 گفت: پرداخت. او می می
اوند در علی و دوازده نفر از فرزندانش، جلوه نموده و آنھا جلوه گاه و مظھر ذات خد

 خدا ھستند و دارای ویژگیھای الھی و صفات ربانی ھستند، آنھا پیشوایان ھدایت
 .١باشند که در شکل و قیافه، با ھم فرق دارند اما در حقیقت و ماھیت یکی ھستند می

در پیدایش و وجود مخلوقات ھستند، آنھا گفت: ائمه علت مؤثر  و ھمچنین می
بودند خداوند  دھند، و اگر آنان نمی ی خدا بوده و از مشیت خدا تعبیر می مظھر اراده

باشند، و  آفرید، به ھمین جھت آنھا ھدف نھائی خدا از خلقت می ھیچ چیزی را نمی
و توانی ی آنھا است اگر چه آنھا از خود قدرت  دھد به واسطه می ھرچه خدا انجام

 ندارند بلکه تنھا وسیله و واسطه ھستند.
تواند او را احاطه  ھا نمی ی آفریده شود و فھم و خرد ھمه و چون ذات خدا درک نمی

تواند خدا را بشناسد جز از طریق ائمه که در  نموده و در بر گیرد؛ زیرا انسان نمی
نھا در واقع اشتباه حقیقت آنھا محل و جایگاه ذات الھی ھستند. پس اشتباه در حق آ

ی  در حق خدا است، و لوح المحفوظ ھمان قلب امام است که محیط و در بر گیرنده
ی  کسوت ھمه تمام آسمانھا و زمین است. و أئمه نخستین مخلوقات خدا و پیش

 .٢موجودات ھستند 
 سپس در مورد غایب دوازدھم آنھا معتقد بود که:

ھا  ی غایب منتظر که به اعتقاد شیعهمھد«گفت:  یک: او مرده است. چنانکه می
کند، ھم اکنون در عاَلمی روحانی، غیر از این جھان سکونت دارد که به آن  ظھور می

 .٣دگوین عالم جابلقاء یا جابرساء می
گوید: چون امام از دشمنانش بیم داشت لذا از این دنیا خارج شده و به بھشت  و می

 .٤ھورقلیاء داخل شده است
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بود که آن شخص بازگشت کننده به این دنیا، حسن عسکری نیست بلکه دو: معتقد 
 گوید: کس دیگری است که روح حسن در او حلول کرده است، چنانکه می

ی شخصی از اشخاص این دنیا، یعنی  گردد در شکل و قیافه و به این دنیا باز می«
 .١ی مردم و انسانھای این دنیا شود ھمچون عامه بار دیگر متولد می

باشد اگر چه از پدر و مادر  سه: آن شخص خود امام محمد بن حسن عسکری می
 شود. آید و متولد می دیگری مجددًا به وجود می

و او خود مھدی است، و آن جسم روحانی لطیف، در این جسم پلید مادی پدیدار 
 .٢شود می

قیام  شود و شود؛ زیرا پس از مرگ باز زنده می چھار: اسم قائم بر او اطالق می
 کند.  می

 آید؟  از او پرسیدند آیا از قبر بیرون می
آید یعنی: از شکم مادرش، و گفت: جبلسا  در جواب گفت: آری از قبرش بیرون می

و جابلقا منزل او ھستند که در آسمان قرار دارند نه در زمین آنگونه که بیشتر مردم 
 .٣کنند فکر می

کرد و به آن  سمانی را مطلقا انکار میو ھمچنین او (احسائی) معاد و زنده شدن ج
گفت: جسم از چھار عنصر تشکیل شده است، پس وقتی که روح  باور نداشت؛ زیرا می

شوند و  می ی آن تجزیه از آن بیرون آمد و خارج شد، اجزاء و عناصر تشکیل دھنده
 گردند. ماند و بدین ترتیب برای ھمیشه نیست و نابود می اثری از آنھا باقی نمی

کند، تنھا آن جسم لطیف و نازک روحانی است،  ماند و باز گشت می و چیزی که می
ی جوھرھا است، ھمان چیزی که در اصطالح شیمی قدیم، آن  که اکسیر و جوھر ھمه

 نامیدند. می را جسم ھورقلیایی
شود و حشر  (بنا بر این، جوھر جوھرھا، یا جسم ھورقلیائی است که باز گردانده می

و مابقی عناصری که عارضی و الحق ھستند، در اصل خود فرو رفته و تجزیه گردد.  می
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ی خاک به خاک. و روح کھنه و فرسوده  گردند، مانند فرورفتن آب در آب و تجزیه می
رود و تنھا جسم اصلیی که در عرض جسم (از ابعاد سه گانه) ظاھر  نیز از بین می

 .١ ماند) شود، باقی می می
نمود، این بود که:  عقایدی که در میان مردم پخش و منتشر میو ھمچنین از جمله 

امام مھدی در ھر مکانی در شکل مرد کامال مؤمن یا در شکل پاپ یا ولیی آشکار و 
 گردد، و باید به او ایمان آورد. پدیدار می

 آیند عبارتند از: ی آنھا که اصل دین (نزد آنھا) به حساب می ارکان چھارگانه
 توحید. -۱
 نبوت. -۲
 امامت. -۳
 اعتقاد کامل به آن مرد (مھدی). -۴

آن شخصیت در زمان احسائی در جسم او حلول کرده بود، به ھمین جھت، او 
نامیدند؛ زیرا پاپ در اعتقاد او، شخصی بود که روح  (احسائی) را رکن چھارم یا پاپ می

پاپ در او حلول کرده بود. و مھدی کسی است که روح مھدی در او حلول کرده و 
کند. و آنھا اگر چه شکل و  ین پیامبر کسی است که روح نبی در او حلول میھمچن
اشان مختلف است اما ماھیت و حقیقتشان یکی است ھمان گونه قبًال نیز بیان  قیافه

کند اما ھر کدام در رتبه و  ی آنھا، خداوند است که تجلی می کردیم؛ زیرا در ھمه
 مقامی.

در  ج گفت: پیامبرخدا کرد. و می ا انکار میو ھمچنین او معراج جسمی و روحی ر
از دنیا به  ج آِن واحد، در ھمه جا حضور دارد. بر این اساس این سخن (معراج پیامبر

آسمان) ھیچ معنایی ندارد؛ زیرا او مقّید به مکان و زمان نیست. پس کسی که او را در 
آسمان ببیند در واقع خود پیامبر را دیده است و لواحق آسمانی و عوارض آن به او 

 .٢اند چسپیده
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ھـ)، شاگردش سید کاظم رشتی ریاست و ۱۲۴۲و پس از فوت احسائی در سال (
یخیه را به عھده گرفت و راه و روش و منھج استادش را ادامه داد و رھبری گروه ش

 تر نمود آنجا که گفت: بدین ترتیب، او رکن چھارم گردید. اما او مسئله را پیچیده
ی پاپھا در او حلول نموده ھمان گونه که در احسائی حلول کرده بود، اما  روح ھمه«

ته شوند و خود مھدی بیاید (یعنی ھم اکنون وقت آن رسیده که پاپھا منقطع و گسس
 .١دانست) خود را مھدی منتظر می

گفتند: جھان از لحاظ زمان، قدیم است اما در ذات خود حادث است؛  شیخیه می
زیرا امکان ندارد که عَرضھا بدون جوھر بوجود آیند. و صورت و شکلھا بدون محل آنھا 

 ن رفتنی ھستند، گاھی بوجودامکان ندارند که بوجود آیند، و اعراض حادث و از بی
گردند. اما جوھر چیز  آیند و به عدم باز می روند، از عدم می آیند و گاھی از بین می می

حادث و از بین رفتنی نیست، بنا بر این، ماده در ذات خود حادث است. و برای 
ماند و در آینده ھمواره موجود خواھد بود اما نه در گذشته، و گرنه حیات  ھمیشه می

گفت: بھشت  رفتند. و ھمچنین می داشت و بھشت و جھنم از بین می اخروی پایان می
ی  و ائمه. و بھشت و جھنم به وسیله ج ھمان محبت اھل بیت است؛ اھل بیت پیامبر

 .٢دآین کردار انسان به وجود می
 نماید: خوانساری آن را در کتاب خود این چنین ذکر می

صاحبان فھم و درایت، نور چشم و نیروی قلب و (شاگرد گرامی او، قدوه و الگوی 
ی پیراھن  ی فخر او، حامی و پشتیبان او در شداید و محنتھا، آن کسی که به منزله مایه

ی  هزادبرای بدنش بود. یعنی سید بزرگوار و نیکو و ارجمند و ھوشیار و دور اندیش، 
و واال مقام، پسر امیر سید قاسم حسینی گیالنی  یگرامو قدر یعالو سروران  زرگان

رشتی، حاج سید کاظم، نائب مھدی منتظر در امور و امام و پیشوای اقتدا کنندگان به 
 .٣»آن پاک و مطھر شریف تا این زمانی  او، و سرگشته

این شخص (رشتی) افکار و معتقدات شیخش را ترویج داد، و مردمان زیادی به 
ویدند، و گروه مستقلی شدند حتی تعداد زیادی از شیعیان ایران مذھب او و شیخش گر

                                                           
 .یفارس چاپ ).۲۴ب (ص:کوکنگاه: ال -١
 ، چاپ تھران.یتألیف: احمد شنتاو ).۱۳ص:  ۱۴(ج  یدائرة المعارف عرب -٢
 ).۹۲ص: ۱(ج  یروضات الجنات، خوانسار -٣
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 نیز به او گرویدند سپس محمد کریم خان ١بستان و عراق و آذربایجان و کویتو عر
ی حاکم کرمان جانشین او شد، سپس ابن محمد کریم خان  کرمانی، ابن ظھیرالدوله

بدین قاسم خان ابراھیمی، محمد خان، و بعد برادرش زین العابدین، سپس پسر زین العا
 به ترتیب قیادت این فرقه را به عھده گرفتند.

الزم به ذکر است، علی محمد شیرازی (ملقب به باب) نیز از شاگردان سید کاظم 
ی کسانی که  باشد. و ھمه ھای شیخیه می کج افکار و دیدگاه رشتی و پیرو و گردن

 .٢باشند یخیه مینیز از شیعه و پیروان شاند  دعوت او را پذیرفته
ی اثنی عشری در پاکستان و ھند، دقیق ھمان  ی شیعه جالب این است که عامه

کنند، آنھا از  رشتی را دارند اگرچه خود را به شیخیه منتسب نمیاعتقاد احسائی و 
که اعتقاد اند  لحاظ اعتقادی، شیخیه ھستند تازه بعضی از علمایشان تصریح نموده

ھمچنین در  واند  آن مراکزی ھم، در شھرھای مختلف باز کردهشیخیه را دارند و برای 
اند، و بیشتر کمکھا و مساعدتھای  پاکستان مرکز بزرگی در ملتان و کراچی افتتاح نموده

 کنند. می ھا را از دولت کویت دریافت مالی و برنامه
در  -در رابطه با شیخیه، ھمین مقدار توضیح کافی است، اگر چه درنظر داریم

کتاب مستقلی را در رابطه با این طایفه و طرفداران این فکر از  -ی نه چندان دور دهآین
 ھا، به چاپ برسانیم. ان شاءالله. خود شیعه

 نوربخشیه
ھای ھمالیا و کوھستان و بلتستان  ی دیگری ھست در رشته کوه در اینجا طایفه

ھای اثنی  از شیعهکنند و خود را گروھی  گری می متصل به تّبت چین که ادعای شیعه
نامند؛ زیرا منتسب به نور بخش  آورند و خود را نوربخشی می عشری به حساب می

 گویند: باشند، و می ھـ) می۷۹۵قوھستانی متولد سال (
او در قاوین روستای قوھستان به دنیا آمده، و پدرش از اھالی احساء بوده که از آنجا 

پدرش عبدالله در احساء به دنیا  اند: فتهھجرت نموده و به آنجا رفته است. بعضی ھم گ

                                                           
 ).۲۱۷ص: ۱الفھرست (ج  -١
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به دنیا آمده است. محمد نوربخش مرید  ١ه است و پدر بزرگش محمد، در قطیفآمد
خواجه اسحاق ختالنی، شاگرد ھمدانی، بوده و این مرد (ھمدانی) به تواناییھا و 

ھای او بسیار معجب بوده و به ھمین جھت لقب نور بخش را به او داده  شایستگی
 .٢است

گویند: نسب او را از طریق کشفیات صوفیانه، و عالم روحانی، کشف نموده  و می
 .٣است

 ج این مرد (محمد نور بخش) ادعا نمود که او ھمان مھدیی است که پیامبر
ھم نام او، و نام پدرش ھم نام پدر  آمدنش را در آخر زمان، خبر داده است؛ زیرا نامش

اش را به نام یکی  ام پدرش عبد الله بوده و ھمچنین کنیهاو است، زیرا نام او محمد و ن
ی  ی ھمه امام و خلیفه از پسرانش قاسم نام گذاری نموده بود و پیروانش او را به

 .٤بودند مسلمانان ملقب نموده
کردم اما آشکار نمودن آن بر من واجب شده تا بر  گفت: من خود را پنھان می و می

 .٥را به راه راست ھدایت کنم ی مردم حجت باشم و مردم ھمه
او در آن زمان علیه دولت ایران قیام نمود اما دولت وقت او را گرفت. وقتی که آزاد 
شد به کردستان رفت و در آنجا به دعوت مردم به سوی مذھب و فکر خویش پرداخت 

 .٦و مردم آن سرزمین به او گرویدند و پول خود را به نام او زده و چاپ نمودند
ھـ) در حالی که باز ۸۴۰ر دیگر دست گیر شد و در روز جمعه در سال (سپس با

گیری  داشت بود، بر منبر ھرات اعالن نمود که از ادعای خالفت و رھبریت مردم کناره
نموده است. سپس به سوی گیالن، و از آنحا به شھر ری ھجرت نمود و در سال 

 ) در آنجا وفات نمود.هـ۸۶۹(
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 ادی را در شھرھای عراق و ایران داشت.و در آن موقع پیروان زی
ی  گردد که: محمد نور بخش، شیعه می حال مختصر معلوم از این گفتار و شرح

دوازده امامی، تنھا پسرحسن عسکری را مھدی موعود ھای  امامی نبوده چرا که شیعه
آورد  دانند، در حالی که بر عکس دیدگاه این گروه، او خود را مھدی به حساب می می

تازه از آن ھم بیشتردر کتاب خود، دیدگاه آنھای که پسر حسن عسکری را مھدی 
 گوید: دانند، رد نموده و می موعود می

کنند که محمد بن حسن عسکری مھدی موعود است در  برخی از مردم فکر می
 اند: در مورد مھدی موعود، فرموده ج حالی که این چنین نیست؛ زیرا رسول خدا

 .»يبأواسم ابيه اسم  و�نيته كنييت �اسمه اس ءيوايط«
ی من، و اسم پدرش اسم پدر  اش کنیه مھدی موعود نامش، نام من است و کنیه«

 .»من است
اند که: نام مادرش نام مادر من است، درحالی که آن مھدیی که  و بعضی ھم گفته

است نه،  دانند. تنھا نام خودش، ھم نام پیامبر (محمد) او را مھدی موعود میھا  شیعه
 .١اش نام پدر و مادر و کنیه

ی اثنی عشری (دوازده امامی) نبوده بلکه  در حقیقت، محمد نور بخش شیعه
صوفی، و از یاران وحدة الوجودی بوده، و قایل به انتقال والیت از آدم و پیامبران به 

جای آن جمع صوفیان بوده است. و آن را از تناسخ خارج نموده وخود، نام (بروز) را به 
(تناسخ) قرار داد. و وصول روح به جنین در چھار ماھگی، از نظر او یک معاد انسانی 
بوده که وجود انسانی را به وجود حقیقی (وجود خدا) نایل نموده است. و احتماال این 

ی اشراقی بر گرفته باشد. چنان که دکتور  طرز تفکر و بینش نوربخشیه را از فلسفه
رض را مطرح نموده، اگرچه دلیل محکم و روشنی بر این ادعا محمد علی ریان این ف

 .ندارد
ھا پیوند  در میان غزلھای نوربخش شعری وجود دارد که اورا به وحدة الوجودی

 دھد. و اینک آن شعر: می

ــــــديني ــــــادين أم مه ــــــا ه ــــــواء أكن  س
 

 فــنحن باملقارنــة بالقــدم أطفــال مهــديون 
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 قطـــــرة نحـــــن مـــــن حمـــــيط الوجـــــود
 

 بمد طاقتنا من الكشف والشـهودوال عربة  
 

ــــن القطــــرة ــــى أعــــود م ــــا إهلــــي مت  في
 

ــــــور  ــــــر الن ــــــي بح ــــــي أبلغن ــــــا إهل  وي
 

 چه فرق دارد ما ھدایت دھنده باشیم یا ھدایت شده.«
 ھای ھدایت شدگان ھستیم. ما در مقایسه با ازل، بچه

شھود ی توانایی ما در کشف و  ای از بحر وجود ھستیم. و مقدار و اندازه ما قطره
 مھم نیست.

ردگار! مرا به اقیانوس نور گردیم و ای پرو ای پروردگار! چه وقت ما به قطره باز می
 .»برسان

کند که ابن عربی آن رادر شعر زیر بیان  نور بخش، عشق را به ھمان شکلی بیان می
 نموده است.

ــــتْ  ه ــــى توجَّ ــــبِّ أنَّ ــــدينِ احل ــــنُ ب  أدي
 

ـــــــبُّ دينـــــــي وإيـــــــامين  ـــــــهُ فاحلُ كائِبُ  رَ
 

دین من عشق و محبت است، سواران آن به ھر جا بروند من در پی آنھا ھستم، 
 عشق دین من و ایمان من است.

اما جانب سلبی را از این مسئله گرفته و برداشت منفی را از آن دارد و به شعرھای 
 گوید: لطیفی، از آن تعبیر نموده است و می

 منذ اليوم الذي استجليت فيـه طلعـة حبيبـي
 

ـــق أمجعـــني غـــدوت  ـــزاً مـــن اخلالئ  متمي
 

 وذلك أين رصت مربأً من العقيـدة واملـذهب
 

ــــن يل  ــــبحت وال دي ــــة وأص ــــة كلي  واملل
 

ھا متمایز و  ی آفریده (از روزی که رخ معشوق و دوستم در آن نمایان شد، از ھمه
 جدا شدم.

چرا که من از عقیده و مذھب و ملت به کلی مبّرا و دور گشتم و ھم اکنون دینی 
 .ندارم)

دارد که تا حد از دست دادن کیان وھستی  و فرو رفتن او در این عشق را بیان می
پرسد:آیا من خود نور  خود در آن اغراق نموده و فدای آن شده است بطوری که می

  ١بخش ھستم یا کس دیگری؟
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آری، ھیچ شکی در آن نیست که وقتی صوفیھا بر ایران چیره شدند و مردم را به 
گری نمودند تا حدی که برای این  ر وادار به قبول کردن و تن دادن به شیعهجبر و زو

منظور به نیروی شمشیر و اسلحه متوسل شدند، نوربخش، شیعه بودن خود را اعالن 
نمود. به ھمین جھت ھنگامی که اسماعیل صفوی تستر را فتح نمود، از مردم 

ی و مذھب نورالله  ر عقیدهگفت ب پرسید چه عقیده و مذھبی دارند؟ کسی که می می
 .١کرد شیخ نوربخش ھستم، دیگر اورا اذیت نمی

ی ھند فرار نمودند، و به  و بسیاری از مریدان این صوفی وحدةالوجودی به شبه قاره
ی آنجا روی آوردند و در آنجا سکونت نموده و بر طریقه و  ھا و مناطق دور افتاده کوه

(اثنی  ی خود باقی ماندند. و بزرگترین دلیل بر این که این قوم شیعه  روش صوفیانه
ی مستقلی را  عشری) نبودند این است که، آنھا فقه خاص و کیان ویژه و مدرسه

دادند به خصوص در  ھا را نیز انجام می داشتند، اگر چه برخی از اعمال و کردار شیعه
تر مسایل و موارد با آنھا تفاوت حسین و ... اما در بیش مراسمه سوگواری و ماتم

 داشتند. 
ی  و دلیل دیگر بر شیعه نبودن آنھا، اغراق و زیاده روی آنان در تصوف و سلسله

شود؛ حال  ای بود که به سھروردی و جنید بغدادی و سری سقطی متصل می صوفیه
ی صوفیه را به عنوان  که ھیچ یک از آنھا شیعه نبودند. و محمد نوربخش، سلسله

کنیم چنانکه او این  نماید، که ما آن را از کتاب خودش نقل می ی ذھبیه ذکر می سلهسل
 نماید: سلسله را این گونه ذکر می

محمد نوربخش، خواجه إسحق ختالنی، حضرت امیرکبیر سید علی ھمدانی، 
حضرت شیخ محمد مزدقانی، حضرت شیخ عالء الدوله سمنانی، حضرت شیخ عبد 

 تحضر ،خ علی الالیحضرة ش ،یر جوزقانکخ أحمد الذیش تحضرالرحمن اسفرانی، 
ب یخ أبو نجیش تحضر ،یسیاسر بدیخ عمار یش تحضر ،بریکن یخ نجم الدیش

خ أبو یش تحضر ،یر نساجکخ أبو بیش تحضر ،یخ أحمد غزالیش تحضر ،یسھرورد
خ یش تجضر ،ید بغدادیخ جنیش تحضر ،یبار رود یخ أبو علیش تحضر ،یاتبک یعل

 .٢رضا یامام عل تحضر ،یرخکخ معروف یش تحضر ،یسقط یسر
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نماید که بر شیعه نبودن  و محمد نور بخش عبارت صریحی را در کتاب خود ذکر می
 گوید: کند، می را بیان می ج کند. او در جایی که وقایع بعد از وفات پیامبر او داللت می

وفات نمود، مھاجر و انصار، ھمگی برای امارت و ریاست  ج ھنگامی که پیامبرخدا«
در موقع بیماریش به او دستور  ج بیعت نمودند؛ زیرا پیامبر سامور مسلمانان با ابوبکر

داده بود که نماز را برای مردم به پا دارد و امامت جماعت را به دوش بگیرد. به ھمین 
ت دادند؛ چرا که نماز پایه و ستون به او بیع ج جھت تمام اصحاب با تبعیت از پیامبر
 گوید: می ÷دین است، چنانکه امیر المؤمنین علی

شد،  چند شباروز مریض شد. در آن چند روز وقتی که اذان داده می ج پیامبرخدا«
گفتند: ابوبکر را بگویید نماز را به جماعت برای مردم به پا دارد. وقتی که  می ج ایشان
او را برای نماز که پرچم  ج کردم و گفتم: وقتی که پیامبرفوت نمودند، فکر  ج پیامبر

اسالم و ستون دین است، انتخاب نموده است و به آن خشنود و راضی بود پس چگونه 
 »ما ھم برای امور دنیای خود او را شایسته و سزاوار ندانیم، لذا به او بیعت دادیم.

نزاع و اختالف میان اصحاب را در  ج در روز وفات پیامبر سھنگامی که علی
را از دستش برکند  ج ی بنی ساعده بر سر خالفت مشاھده نمود. انگشتر پیامبر سقیفه

داد و گفت: ای ابوبکر! برو به داد مردم برس و آنھا را دریاب و بر  سبکرو آن را به ابو
ھمراه او  نیز سرفت و عمر سامارت و فرمان روایی خود آنھا را جمع کن. پس ابو بکر

، با مردم صحبت سبود. عمر برای مردم خطبه داد و در مورد امارت و خالفت ابو بکر
و با تدبیر و  ج ی مردم باإلتفاق از یمن و برکت انگشتر مبارک پیامبر نمود، پس ھمه

بیعت دادند و بدین ترتیب مردم از شر و  سبه ابو بکر سی علی چاره اندیشیی زیرکانه
 .١»فتادندبالی تفرقه دور ا

وجود دارد. و  ٢ی دیگری که در شیعه بودن آن اختالف به ھر صورت، این بود طایفه
 به نظر ما ھمین مقدار کافی است و در این موضوع به توضیح بیشتری نیاز نیست.

                                                           
 ).۵۲-۵۱اء (ص:یمشجر األول -١
ی نوربخشیه از آنھا سؤال نمودم.  ی پاکستان را دیدم و در مورد فرقه تعداد زیادی از علمای شیعه -٢

اما به خاطر جلب کمکھای مالی از طریق اند   نبودهگفتند: نوربخشیه از شیعیان  بیشتر آنھا می
نمودند و شیعیان ایران نیز این  ی اثنی عشری می  ھای خلیج و دولتھای عربی، ادعای شیعه شیعه
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 اخباریه و اصولیه
اختالف دیگری که در این عصرھای آخر در میان شیعیان اثنی عشری به وجود 

ی اثنی عشری به دو  به نام: اختالف اصولیین و أخباریین، که شیعه آمد، اختالفی بود
کردند و ھمدیگر را  جناح مخالف و ضد یکدیگر متفرق شدند. و به یکدیگر حمله می

دادند. اختالف میان آنھابه حدی شدت گرفت که اخبار گرایان،  ناسزا و دشنام می
و مقاالت ھا  کتاب ودر این راستا،نمودند.  اصول گرایان را به خروج از تشیع متھم می

فراوانی علیه یکدیگر نوشتند و آنھا نیز درمیان خود به چند حزب و دسته منشعب 
 شدند.

گفتند: ما به ظاھر اخبار و روایات معتقدیم خواه متشابه باشند یا  اخبار گرایان می
کنیم  لی میکنیم و ظاھر آن را عم غیر متشابه. پس متشابھات را بر ظاھر آنھا حمل می

 . ١گوییم ما نیز ھمان را میاند  و ھرچه سلف در این مورد گفته
و دقیق تر: اخبار گرایان کسانی بودند که تنھا ظاھر حدیث را تر  به عبارت صریح

گرفتند و فقط به آن اعتقاد داشتند. در مقابل اصول گرایان که آنھا دالیل عقلی را  می
 .٢ردندآو ی شرعی به حساب می نیز از ادله

دانستند. و  ی شرعی می بدین معنی که: اخبار گرایان تنھا کتاب و سنت را از ادله
 –معلوم است که حدیث از منظر شیعه روایاتی ھستند که از یکی از دوازده امام معصوم

روایت شده است. پس ھر آنچه از یکی از آنھا نقل و  ج و از پیامبرخدا -به گمان آنھا
و حجت است؛ زیرا از حجت و معصوم روایت شده است، و ھر  روایت شده باشد حدیث

گردد. و آنھا  چیزی که از حجت و معصوم روایت شود، به طور یقین حجت محسوب می
مادام که از اصول چھارصدگانه گرفته و از  منزلت و سند احادیث برایشان مھم نیست

                                                                                                                                              
پذیرفتند به خاطر بیشتر نمودن تعداد شیعیان. وگر نه آنھا از شیعیان اثنی  ادعا را از آنھا می

ی اثنی عشری بوده اما به  گفتند: آنھا از شیعه از آنھا میعشری نبوده و نیستند. و برخی دیگر 
 ی خود، از اثنی عشری خالص و اصلی دور افتاده بودند. سبب افکار جدید و نزعات صوفیانه

 روت.یب ،اطیخ چاپ ).۹۳ص: ۱ج( یتھانو خیش، اثر ةیموسوعة اصطالحات العلوم اإلسالم -١
 ).۱۳۲۶سال ھران (چاپ ت ).۱۴۸۵ لغت نامه دھخدا (ص: -٢
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تألیف و آن را  أئمه آنھا نقل شده باشد، و اصل نزد آنھا کتابھایی ھستند که یاران
 .١اندگردآوری نموده

نیازی به  -از نظر آنھا –اند  أئمه این روایات را نقل نمودهپس مادام اصحاب و یاران 
چرا که از یار  ابحث و تحقیق و تفتیش در مورد آنھا نیست، نه تحقیق در مورد سند آنھ

و صاحب امام معصوم روایت شده است، و نه تحقیق در مورد متن حدیث الزم است؛ 
زیرا متن از امام است و امام نیز معصوم است و مردم از درک حقیقت و ماھیت آنچه 

 گوید: پنجم آنھا یعنی محمد باقر، می گوید قاصر و ناتوانند. چنانکه امام معصوم امام می
آورد مگر فرشتگان  نمی د سخت و دشوارند، کسی به آنھا ایمانحدیث آل محم«

ای که خداوند دل او را برای ایمان آماده و مھیا  مقرب، یا نبیی فرستاده شده، یا بنده
آن را روایت نموده باشند و دل شما برای  ج نموده باشد. پس ھر حدیثی که آل محمد

و ھر حدیثی که دل شما از آن بیزار  آن نرم شد و آن را شناختید، پس آن را بپذیرید.
و عالمی از آل بیت باز گردانید.  ج کرد، پس آن را به خدا و پیامبر بود و آن را انکار می

و به ھالکت رفته، کسی است که چیزی را در مورد آن بگوید و به آن بیفزاید که آن 
و آن ھم  ی آن نباشد، و بگوید به خدا سوگند این حدیث نیست حدیث در بردارنده

 .٢»نکار کند) و انکار حدیث کفر استحدیث نیست (یعنی آن را ا
که به یکی از شیعیانش به اند  نقل نموده -امام ھفتم به گمان آنھا –از موسی کاظم 

 نام علی بن سوید سائی، گفت:
ھر که را امید داشتی جوابت دھد، او را از جانب ما به سوی راه پروردگارت دعوت «

کن. و تنھا به امید ما نباش. و آل محمد را سرور و سردار خود قرار ده، و به چیزی که 
ما نسبت داده شده است، نگویید باطل است. و اگر از جانب ما به تو ابالغ شده، یا به 

دانی برای چه این سخن را  کنی و نمی بدان که تو درک نمی دانستید، خالف آن را می
ایمان بیاور و از ایم  ، و بدان چه تو را خبر دادهایم ایم و چگونه آن را توصیف نموده گفته

 .٣»شک نکنایم  آنچه از تو کتمان و پنھان نموده

                                                           
 ).۹۳ (ص: ت دومعة، جزء أول، قسمیان الشیأع -١
فصل: آنچه در مورد احادیث آمده که حدیث آنھا سخت و دشوار  ).۴۰۱ص: ۱اصول کافی (ج  -٢

 است.
 ربالء.ک چاپ ).۳۸۶ (ص: یشکرجال  -٣
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جز  ی عقلی، از نظر آنھا چیزی باز گشت به دلیل دیگر از ادلهبنا بر این روایت، 
ای چیزی از روایات و احادیث وارد نشده  جھل و گمراھی نیست. و اگر در مورد مسئله

بود باید در انتظار بنشیند تا وقتی که یکی از أئمه خبر آن را به او بدھد و حکم آن 
که از او سؤال شد در اند  بن باقر روایت نموده مسئله را به او یاد دھد؛ چنانکه از جعفر

یکی  اند، نفر بر سر ایمان او اختالف دارند و ھردو از او روایت نموده مورد کسی که دو
بدان عمل نکرده  از آن دو نفر حدیث را از او گرفته و بدان عمل نموده است و دیگری

 است، در این صورت چه باید کرد؟
دھد و او تا  باید در انتظار نشست تا وقتی که کسی به او خبر «او در جواب گفت: 

 .١»رسد آزاد است فردی می به چنین
 روایت نموده که او گفت: –امام ھشتم  –ی قمی از علی بن موسی  ابن بابویه

ھا نیافتید، آن را به ما باز گردانید چرا  ای که چیزی را در مورد آن از این راه مسئله«
گاھی داریم، و به آراء و نظرات خود در مورد آن چیزی نگویید. بلکه بایت  که ما ازآن آ

توقف کنید و خود را نگه دارید و ھمواره جویای آن باشید و در پی آن تحقیق کنید تا 
 .٢»کنید وقتی که حقیقت را از جانب ما در یافت می

و اگر چنانچه کسی به سوی چیز دیگری (دلیل دیگری) بازگشت نمود، گمراه شده 
که اند  روایت نمودهکند. چنانکه از موسی کاظم، از محمد بن حکیم  و گمراه ھم می

 گفت:
گاھی ببخش. و خدا ما  ÷به ابو الحسن موسی« گفتم: فدایت شوم، مرا در دین آ

نیاز نماید. گاھی گروھی از ما در مجلسی ھستیم که کسی  را به سبب شما، از مردم بی
پرسد و رفیقش جواب را از برکت وجود شما یاد گرفته و ھمان جواب را به  سؤالی را می

شود که ما از شما و از پدران شما جواب آن را  دھد، اما گاھی سؤالھای مطرح می او می
رسد و به آنچه شما به ما یاد  در این صورت بھترین چیزی که به نظر ما می ایم، نشنیده

 کنیم آیا این درست است؟. دھیم و ھمان را عملی می تر است جواب می اید نزدیک داده

                                                           
 ).۶۶ص: ۱ج تاب فضل العلم (ک، یافکأصول  -١
 ).۶۶ ، (ص:یافک أصول ی حاشیه ل ازنقبه ، یقم، ون أخبار الرضایع -٢
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سم کسی که چنین کاری کند به ھالکت رفته است گفت: ھیھات ھیھات. به خدا ق
 .١»ای ابن حکیم. سپس گفت: خدا ابا حنیفه را لعنت کند
 روایت است که گفت:  ÷و ھمچنین از سمعه بن مھران، از ابو الحسن موسی

آییم و در میان خود به گفتگو  خدا تو را اصالح کند، گاھی اوقات ما گرد ھم می«
دانیم. اما  گردد که از برکت وجود شما، جواب آن را می میپردازیم، مسایلی مطرح  می

دانیم، به ھمدیگر  گردد که حکم و جواب آن را نمی گاھی چیزھای کوچکی مطرح می
کنیم که بیشتر  کنیم اگر کسی از ما، آن را ندانست آن را بر چیزی قیاس می نگاه می

 درست است؟ رسد. آیا این کار به نظر میتر  به آن شباھت دارد و نیکو
در جواب گفت: شما کجا و قیاس کجا؟ پیشینیان شما به سبب قیاس ھالک و 
نابود شدند. سپس گفت: اگر چیزی را در مورد آن دانستید بگویید؛ اما اگر در مورد آن 

 -با دستش اشاره نمود به دھان خود و آن را بست -دانستید سکوت کنید چیزی نمی
نشینید؟ گفتم: خیر، اما سخن او این است. و گفتم  سپس گفت: آیا شما نزد آنھا می

 گفت؟ در زمان خود ھر آنچه الزم بود به آنھا می ج خدا تو را اصالح کند آیا پیامبر
گفت: آری، و ھرچه در مورد قیامت ھم الزم بود به آنھا یاد داد. گفتم: آیا چیزی از 

 .٢»باشد ل خود میی آن، نزد اھ آن مفاھیم از بین رفته؟ گفت: خیر، بلکه ھمه
به  -ی امامی، یعنی عمل به أخبار نقل شده از معصومین  این از مذھب أخباریه

و عمل به آنچه به آنھا نسبت داده شده بدون دقت و توجه به ھر چیز  -گمان آنھا
 .دیگر

و اما اصول گرایان، معتقد به دلیل عقل، و برائت اصلی در اشیاء، و استصحاب بوده 
دانند. و سید محسن امین در کتاب خود برای: برائت  از دالیل شرعی می و آنھا را نیز

 :آورد اصلی در اشیاء چنین مثال می
براءت اصلی در چیزھای که نصی بر وجوب یا تحریم آن وجود ندارد مانند اینکه 

 گویند: می

                                                           
 ).۵۶ص: ۱ج( ،یافک أصول -١
 ).۵۷ص: ۱ج( ،یافک أصول -٢
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شود:  می کند. یا اینکه گفته عقل به صورت مستقل قبح و زشتی آن را درک می
چنین چیزی وجود ندارد پس باید منتفی باشد، و یا این که: این در صورتی  دلیلی بر

 است که در وجوب آن شک باشد.
آورد که: وتر واجب نیست؛ زیرا اصل برائت  و محقق در المعتبر این گونه مثال می

ی انسان است. و ھمچنین مانند چیزی که حکم بر اقل و اکثر آن مورد اختالف  ذمه
شود چنانکه بعضی از دوستان  ر چنین حالتی حکم بر اقل آن داده میعلما باشد که د

گویند:  که: قیمت حیوان نصف قیمت کل آن است، بعضی ھم میاند  این مثال را آورده
کند که: یک چھارم،  یک چھارم قیمت آن است و قایل به این رأی، چنین استدالل می

ی برائت اصلی، زیاده بر آن منتفی  قاعدهمورد اتفاق و اجماع علما است پس با توجه به 
است. و یا در مورد شک در تحریم چیزی مانند حرام بودن سیگار یا قلیان و حرام 

ارد و اصل در اشیاء برائت آن گویند: دلیلی بر تحریم آن وجود ند می ١ُبّن  ی بودن قھوه
 .٢است

 گوید: پردازد و می سپس به ذکر اخبار گرایان و مذھبشان می
یان اخبار گرا، برائت اصلی را انکار نموده و احتیاط را در مورد آن، واجب شیع

دھند  اند و به احتیاط در این زمینه فرمان می دانند بدلیل اخباری که وارد شده می
 گویند: چنانکه می

ھر چیزی که حالل یا حرام است، بر حالل یا حرام بودن خود باقی است تا وقتی «
 .٣»شود می یافتکه دلیلی بر خالف آن 

را در حکم شرعی انکار  و ھمچنین مغنیه ذکر نموده که اخبارگرایان، استصحاب
 نمایند که: اخبارگرایان، اصول گرایان را متھم می .٤اند نموده

ی  چیزی که آنھا را وادار و تشویق به اختراع و ایجاد این قواعد اصولی و ادله
مخالفین امامیه بوده که ھای  کتاب آنھا بهی شرعی نموده است: سرگرم شدن  چھارگانه

 .١اند بدون ھیچ گونه نیازی به آن و بدون ھیچ گونه دلیلی تحت تأثیر آنھا قرار گرفته
                                                           

. دیآ می ه وجودب قھوه آن از و استی زیر ھای دانه دارایکه  ).اتیالَفوِّ ( ی رسته از است درختی -١
 ).(مترجم

 ).۱۸(ص: ت دوم،عة، جزء أول، قسمیان الشیأع -٢
 ).۱۸ (ص: دومت عة، جزء أول، قسمیان الشیأع -٣
 .روتیب ،دار العلمچاپ ). ۳۵۴ة (ص:یمحمد جواد مغن، تألیف دیثوبه الجد یعلم أصول الفقه ف -٤
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اند، از جمله:  را تألیف نمودهھای  کتاب و ھرگروه برای تأیید مذھب و مسلک خود،
ی به نام محمد امین بن محمدشریف استر آبادی، از اخبار گرایان، کتاب مشھور

 .تألیف نموده است »الفوائد المدنیة«

ة ياالت املدنيمداحض حجج اخل يف الفوائد املكية«عنوان و نورالدین عاملی تحت 

 .٢بر آن نوشته است ردی را »ةيونقض أدلة األخبار
اساس «و ھمچنین سید دلدار علی کتابی را در رد آن نوشته است تحت عنوان 

که در ھند به چاپ رسیده و ھم اکنون موجود و در دست قرار دارد، صاحب  »األصول
 .٣الذریعه آن را از تصانیف و مؤلفات شیعه ذکر نموده است

سپس میرزا محمد عبدالنبی نیسابوری ھندی، مشھور به میرزا محمد أخباری، 
در این  و »معاول العقول لقلع أساس األصول«کتابی را در رد آن نوشته است تحت نام 

ی کتاب األساس انتقاد  کتاب از کتاب فوائد المدنیه دفاع نموده و به شدت از نویسنده
گیرد و به او حمله نموده است. این کتاب نیز به چاپ رسیده و ھم اکنون موجود  می

  .٤است و صاحب الذریعه در کتاب خود از آن یاد کرده است
کسان دیگری نیز رد آن را طی  سپس سید نظام الدین حسین، و سید احمد علی و

که تھرانی، این  اند نوشته »مطارق الحق والیقین لکسر معاول الشیاطین« کتابی به نام
 .٥ی خود ذکر نموده است کتاب را در مجموعه

ی اثنی عشری منشعب و به  این دو فرقه که شرح حالشان را بیان کردیم، از شیعه
 کصاحب مستدر یطبرس ینور ، وهعیصاحب وسائل الش یعامل حرّ وجود آمدند. و 

 کسان دیگری نیز، از و ینعمة الله جزائر اشف الغطا، وکن یمحمد حس الوسائل، و
 .آیند اخباریه به حساب می دانشمندان و بزرگان

                                                                                                                                              
، چاپ نیمحمد أم، ةیام اإللھکاألح ید فیالرد علی القائل باالجتھاد والتقل یة فیالفوائد المدن -١

 .ھرانت
 ).۳۵۹ص:  ۱۶نگاه: کتاب الذریعة، تألیف: تھرانی (ج -٢
 ).۵۰۴ص:  ۲الذریعة إلی تصانیف الشیعة (ج -٣
 ).۲۵۷ص: ۱۲(ج  -٤
 ).۳۸ص: ۱(ج  -٥
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 ،یعت مداریشر ،یخوئ م،کیمحسن ح ،یطباطبائ ،ید دلدار علیس و کسانی چون:
 باشند. و... نیز از گروه دوم، یعنی اصول گرایان می ینیخم

 ی اثنی عشری و رجال آنها های شیعه ترین کتاب مهم
 ی اثنی عشریه در حدیث عبارتند از: شیعهھای  کتاب ترین مھم
الکافی تألیف: کلینی. و این کتاب شامل سه قسمت است: اصول، فروع،  -یک

دوم در مبحث احکام، و قسمت سوم: روضه: قسمت اول در مبحث عقاید، قسمت 
حدیث در  )۱۶۱۹۹( گویند: باشد. می ھا، ِحَکم و آداب می ھا، نامه شامل مباحث خطبه

 این کتاب موجود است.
در آن وجود  ثی) حد۶۵۹۳(که  ،یقم ی هیبن بابوتألیف: اه یحضره الفقین ال مَ  -دو

 .دارد
در آن وجود  ثی) حد۱۳۵۹۰( ، ویجعفر طوس یأبتألیف:  ،امکب األحیتھذ سه:

 دارد.
 موجود است. ثی) حد۶۵۳۱(در آن نیز  ، ویطوستألیف:  ،االستبصارچھار: 

باشند که به آنھا  ی حدیث می شیعه در زمینهھای  کتاب ترین این چھار کتاب، مھم
 گویند. ی شیعه) می (صحاح چھار گانه

 از جمله: اند، شده ی حدیث نوشته کتابھای دیگری نیز وجود دارند که در زمینه
که تمام  ،یاشکمال محسن  معروف به:خ محمد بن مرتضی یف شیتأل یالوافیک: 

باشند را  ی اصول و فروع می احادیث موجود در صحاح چھار گانه، که در زمینه
گردآوری نموده و آنھا را ترتیب و فصل بندی نموده است، و برخی شرح و توضیحات 

ھای توافق و جمع  ه، و موارد مھم را تفسیر نموده و راهضروری را نیز بر آنھا نگاشت
 میان احادیث متعارض را نیز بیان نموده است. او حدودًا یک صد تألیف و نوشته دارد.

، یحسن بن حر عامل خ محمد بنیف شیتأل ،عةیث الشریعة إلی أحادیوسائل الشدو: 
ی فروع موجود  زمینه زیاد دیگر، درھای  کتاب که تمام آنچه در صحاح چھارگانه و

بوده، ھمه را در آن گرد آوری نموده است و ھمچنین از ھشتاد کتاب دیگر که در 
فقھی ھای  کتاب اختیار داشته، استفاده نموده است، او این کتاب را طبق فصل بندی

مرتب نموده است و بعضی از موارد مھم آن را شرح داده، و میان احادیث متعارض و 
ترین مرجع و کلنگ دست  افق ایجاد نموده است. این کتاب مھممتضاد، جمع و تو
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تر و سودمندتر است  است. و در واقع، این کتاب (وسائل) خیلی از الوافی جالبھا  شیعه
بندی وافی است اگرچه بعضی از تفسیرھای  تر از ترتیب بندی آن آسان چرا که ترتیب

 تر ھستند. تر و کامل وافی قوی
 یف محمد باقر ابن محمد تقیواألئمة األطھار، تأل یث النبیأحاد یبحار األنوار فسه: 
مجلد حجیم و بزرگ نگاشته شده که بسیاری از آنھا به  ۲۶، که در یمجلسه معروف ب

باشند. و معظم فنون علم (صرف، نحو، بالغت و... ) را در آن گرد  می ھا جلد تنھایی ده
یات است. از جمله مباحث آن: تاریخ آورده است و تنھا قسمت کمی از آن، بحث فروع

و احوال و  ی روافض ی دوازده گانه ی زھرا، سیره و تاریخ أئمه ی پیامبر، سیره و سیره
مناقب آنھا، و ھمچنین مواعظ و خطبه و آداب و ھر چیزی که در مورد آنھا دیده و 

ھای  کتاب شنیده شده است، بدون ھیچ گونه تنقیه و پاک نمودن. و بسیار کم، از
ی آنھا، بیشتر مسائل  ی ذکر شده نقل نموده است چرا که ھدف نویسنده چھارگانه

فقھی بوده در حالی که ھدف مؤلف این کتاب، بیشتر مسائل غیر فقھی بوده است. لذا 
ھای فنون حدیث، و انواع علوم و أخبار گوناگون  ترین کتاب در زمینه این کتاب جامع

 باشد. می ی آنھا ادهشیعه است، که مورد استف
، که آن را در صد جلد یعبد الله بن نور الله بحران: فیتأل .ثیالحد یالعوالم فچھار: 

 ی بحار سودمند نیست. جمع و ترتیب نموده است اما از لحاظ درجه و رتبه، به اندازه
پنج: الشفا فی حدیث آل المصطفی جامع کبیر که مشتمل بر چند مجلد از کتاب 

 است. ھـ آن را نوشته ۱۱۵۸باشد که سال ضا بن عبدالله تبریزی میشیخ محمد ر
جلد بزرگ  ۲۵شبری که در  د عبداللهیس: فیتأل ،ثیالحد یام فکجامع األحشش: 

آن را نوشته و به چاپ رسانده است. نویسنده آن از بیشتر نویسندگان، تألیفات بیشتری 
 دارد.

گاه به حدیث و رجال شناس  ، محقق وف محدثیتأل ،ات الوسائلکمستدرھفت:  آ
متبحر، میرزا حسین نوری معاصر، که در این کتاب آنچه از قلم صاحب وسایل افتاده 

بندی نموده  است، او آن را جمع نموده است. و به سبک وسایل آن را مرتب و فصل
اثبات نشده و  ÷است اما او موضوع فقه رضوی که منتسب بودنش به اما رضا

دیگر که صاحب وسایل آن را معتبر و مستند ندانسته، در این  ھمچنین بعضی مسایل
کتاب افزوده است. پس در واقع مسایل افزوده شده در این کتاب، جبران آنچه در 

رجال شناسی  ی الوسایل وجود ندارد، نیست. و در پایان کتابش مطالبی را در زمینه



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٣٢٢

جامع الرواة تألیف حاج محمد  آورده است که در غیر آن وجود ندارند، ظاھرًا آنھا را از
 .١عصر مجلسی، گرفته است اردبیلی ھم

باشند که از  که مشتمل بر احادیثی میھای  کتاب کنند که ھا ادعا می شیعه
 .٢باشند اند، بیش از شش ھزار و ششصد کتاب می معصومین روایت شده

 تا عھد حسن عسکری، ÷گوید: امامیه از زمان امیر المؤمنین اما مفید می
و این که در مورد  اند، که به اصول نام گذاری شدهاند  چھارصد کتاب را تألیف نموده

 .٣اشاره به ھمین (چھارصد کتاب) استشود: این، اصل دارد،  چیزی گفته می
 زیر اشاره نمود:ھای  کتاب توان به این در مورد حدیث، اما در مورد رجال نیز می

عمرو محمد بن عمر  یب: أتألیف »الصادقینمعرفة الناقلین عن األئمة «کتاب  -یک
 .مرچھاقرن ی علما ، ازیشکرجال ه ، معروف بیشکز یبن عبد العز

 الی سامتوف، ینجاش یعباس أحمد بن عل یب: اتألیف »الرجال« تابک -دو
 . یرجال نجاشه )، معروف بهـ۴۰۵(

 )، و۳۶۰( الی سامتوف، یجعفر طوس یأب هخ الطائفیش: تألیف »الرجال«تاب ک -سه
 .یرجال طوسه معروف ب
 : طوسی.تألیف »الفھرس« کتاب -چھار

ھا آن ھارا مرجع و  آیند و شیعه این چھار کتاب نزد آنھا اصول و پایه به حساب می
 .٤دانند منبع خود در این زمینه می

 کتابھای دیگری نیز در این زمینه وجود دارند مانند:
 ھـ). ۵۸۸مازندرانی، متوفای سال (معالم العلماء تألیف: ابن شھر آشوب 

 ھـ). ۷۲۶و خالصة األقوال فی الرجال، تألیف: حسن بن مطھر حلی متوفای سال (
 .یمامقان تألیف: و منھج المقال

 .یخوانسار تألیف:و روضات الجنات 
 .یقم تألیف:نی واأللقاب کو ال

                                                           
 ).۱۱۴-۱۱۳(ص:ت دوم جزء أول، قسم عة،یان الشیأع -١
 ).۹۳(ص: دوم تعة، جزء أول، قسمیان الشیأع -٢
 ).۹۳(ص: دوم تعة، جزء أول، قسمیان الشیأع -٣
 ).۴ی رجال کشی، تألیف: احمد حسینی (ص:  نگاه: مقدمه -٤
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 فراوان دیگر.ھای  کتاب و
 زیر اشاره نمود:ھای  کتاب توان به ی تفسیر نیز می و در زمینه

 .یاشیر عیتفس
 .یوفک میر فرات بن إبراھیو تفس
 .یقم ریو تفس
 .یان طبرسیر مجمع البیو تفس
 ر القرآن.یتفس یر البرھان فیو تفس
 .یر صافیو تفس

 .یزین حویو نور الثقل
 .یاشانکمال فتح الله اثر  ،نیو منھج الصادق

 زیر را نام برد:ھای  کتاب توان ی فقه نیز می در زمینه و
 .ین حلیجعفر بن حس، شرائع اإلسالم

 ھـ).۹۳۷ی (امتوف کیرک یعبد العال ،جامع المقاصد 
 . ین عاملین الدیز، کو المسال

 .ةیشروح اللمعة الدمشق ھمچنین و 
 ی تاریخ: در زمینه

 .یعقوبیخ یتار
  .و مروج الذھب
 .یمسعود، وأخبار الزمان
 .ن قاجاریخان معاصر ناصر الد یرزا تقیم، خیو ناسخ التوار

دانند، و  ترین کتاب خود می مقدسآن را  کتاب آنھا نھج البالغه است کهترین  و مھم
باشد که شریف  می سھای امام علی ھا و نامه به ادعای آنھا کتابی است که شامل خطبه

 از: شرح بر آن عبارتندھای  کتاب ترین رضی آن را گرد آوری نموده است و مھم
 .یعیش یمعتزل، دیالحد یشرح ابن أب

 .ثمیشرح ابن الم و
 ھای بسیار دیگر. و شرح
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یاد شده ھای  کتاب توان به نویسندگان و اما در مورد بزرگان و دانشمندان آنھا، می
ام، اشاره  دیگری که در مورد این گروه نوشتهھای  کتاب در این کتاب، و ھمچنین

 نمود.
عشری را به صورت خالصه و گذرا شناخت و  ی اثنی شیعهتوان  می ،و بدین ترتیب
خواھد در مورد آنھا شناخت پیدا کند کافی  ایم، برای کسی که می آنچه ذکر نموده

 است.
ی اثنی عشری به  افزایم که در آن از ارتباط شیعه و فصل دیگری را به این کتاب می

ھای توطئه گران  توطئهھای گمراه و منحرف، و ھمچنین  عقاید سبئیه و دیگر فرقه
و اختالف ایجاد کنندگان در میان مسلمانان، بحث ھا  گروه علیه اسالم، و بنیان گذاران

 شده است.



 
 

  فصل هفتم:
 ی اثناعشری و عقاید سبئیه شیعه

شان عبدالله بن سبأ،  ی مفصل به ذکر سبئیه و سردستهمادر صفحات قبل، 
پرداختیم. اما ناچاریم که دوباره به ذکر آنھا و بیان افکاری که در بین مردم رواج 

 شی علی و فرزندان دالورش ی شدید و جوانمردانه دادند، و ھمچنین جریان مبارزه می
باز ھمان افکار به میان کسانی با آنھا، و بیان اینکه با وجود آن ھمه مبارزات جانانه، 

کردند و مدعی والیت آنھا، به نام  نفوذ کرد که خود را شیعه و طرفدار او معرفی می
 محبت اھل بیت بودند که حتی اھل بیت ھم از آنھا مبرا و بیزار بودند، بپردازیم.

ناچاریم به این مسائل بر گردیم و موضوع را بیشتر بر جسته نماییم، و ھمچنین 
رو به حساب  ات کنیم که شیعه خصوصًا اثنی عشریه که خود را معتدل و میانهاثب

ای  تنھا وارث آن فرقه اند، ی آنان شده خبر فریفته آورند و بسیاری از مسلمانان بی می
ای که برای ایجاد تفرقه و  ھستند که گمراه شدند و گمراھی به بار آوردند؛ فرقه

مردم از عقایدی که از آسمان فرود آمد و جبریل اختالف بین مسلمانان و دور ساختن 
آن را ابالغ نمود، ھمواره تالش کرده و مردم را از سنت  ج حامل آن بود و رسول الله

به طوری که ذکری از قرآن و سنت صحیح در اند  دور نموده ج صحیح رسول الله
 میانشان نباشد.

مانند شیعه در صدد  کوشیم که با انصاف بیشتری عمل کنیم، و در این فصل می
خودشان وجود ندارد، ھای  کتاب انتقام برنیاییم، و چیزی را به آنھا نسبت ندھیم که در

ھمانگونه که به فضل خداوند ھمیشه عادت ما بر این امر بوده است. برای اجتناب از 
ھای عبدالله بن سبأ  ای از نقشه تکرار عباراتی که در گذشته بیان شدند، به ذکر خالصه

کنیم، سپس ھمان افکار و عقاید را با افکار و آراء  عقاید و افکار سبئیه، اکتفا می و
کنیم که آیا افکارشان ھمان افکار سبئیه است  شیعیان اثنی عشری کنونی، مقایسه می

 گوئیم: یا خیر؟ پس می
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اوًال: قیام سبئیه با تشکیل جمعّیت سّری یھودی، به نام اسالم و زیر پرچم عبدالله 
 سبأ. بن

و انتساب به  شدّوم: اظھار محبت و دوستی و دفاع از والیت علی و فرزندان او
 ی آنان. شیعه

و برائت و بیزاری از ابوبکر و  ج سّوم: خشم و نفرت و انزجار از اصحاب رسول خدا
در بین امت و خلفای راشد بر حق، و طعن و  ج جانشینان رسول خدا شعمر و عثمان

 تکفیر و تفسیق کردنشان.جویی از آنھا و  عیب
و اتھامات باطل علیه او جھت  سچھارم: تشویق و تحریض مردم بر ضد عثمان

دار  ی مسلمانان، و بدگویی از زمامداران و لکه تفرقه و ایجاد شکاف در بین امت واحده
ھای خونین و ظفرمندی، فرماندھی  ی ُحکام خصوصًا آنھایی که در جنگ کردن ھمه

 اند. کرده
ترویج عقاید یھودی و ترسایی و مجوسی بین مسلمانان که به ھیچ وجه به  چھارم:

کمترین ارتباطی نداشته و ندارند  ج گرامی اسالم اسالم و کتاب خدا و تعلیمات رسول
توان از: وصایت، والیت، عصمت،  و ھمه از آن بری و بیزار بودند. از جمله این افکار می

دن تمام زمین، حلول و اتحاد، پرستش و خدا رجعت، عدم مرگ، تصرف و به دست آور
و نزول  ج ی نبوت بعد از محمد قرار دادن خلق، توصیف مخلوق با صفات خدا، ادامه

 وحی نام برد.
ی آنھا اقتباس نمودیم، و این  این بود افکار سبئیه که از سخنان شیعه و ائمه درباره

واین بود  اند، ان ترویج نمودهو بین مسلماناند  بود عقایدی که به سوی آن دعوت کرده
عبارات و نصوصی که در فصل دّوم این کتاب بیان کردیم، آن جا که مفصل، از عبدالله 

 بن سبأ و سبئیه یاد نمودیم.
 گوییم: پردازیم و می اکنون به شرح و توضیح بیشتر آن نکات مھم و اساسی می

 های یهودی ی اول: تشکیل جمعّیت نکته
ھای سری را برای ایجاد فتنه و توطئه، به  یھودیت جمعیتبرای اثبات این که 

ھای  کتاب ی شیعه و رھبری ابن سبأ، تشکیل داده است، پس از اینکه از زبان أئمه
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ھا، رجال و نقد، وتصریحات آنھا، نقل و اثبات کردیم، دیگر نیاز به ھیچ  تاریخ، فرقه
 استداللی نداریم.

 ندان اودوم: اظهار دوستی و والیت علی و فرز
این ھم امری است که شیعه آن را شعار دین خود قرار داده است و چقدر زیاد با 

گویند! تمام دین را در محبت  ی محبت اھل بیت سخن گفته و می دروغ و تزویر درباره
اند، دیگر نزد آنھا نه ایمان به قرآن و سنت مطرح  و والیت علی و اوالد او خالصه کرده

دا و رسول او و نه فرمانبرداری از اوامر آنھا و نه پرھیز از منھیات است و نه ایمان به خ
 و نه عمل صالح و تالش برای فضایل و مکارم اخالق.

 از ابی جعفر روایت است:

 .[هل الدين إال احلب؟]
  ؟١ا دین جز محّبت استآی

پس دین محبت است و دیگر نیازی به نماز و روزه و زکات و غیراینھا نیست، آری 
محبت عبادتی است که خداوند به آن امر فرموده دیگر نه امر به معروف و نھی از 
منکر، نه اجتناب و پرھیز از فحشاء و منکر و نه مقید بودن به شروط و آداب دینی و نه 
رعایت امور شرعی که انسان در زندگی و روابط انسانی (یعنی روابط با فامیل، ھمسایه، 

پایبند باشد و نه حقوق و فرایض و واجبات و محرمات و... ھیچ جامعه و ...) باید به آن 
 کدام دین نیستند جز محبت!

امام چھارم  -جعفر محمد بن باقر ھمچنین محبت، ایمان است ھمانگونه که از ابی
کنند که گفت: محبت و دوستی ما، ایمان است و بغض با ما،  نقل می -به گمان روافض

 .٢کفر است
و  ج خدا و نه ایمان به سرور انبیاء و خاتم مرسلین، رسول خدا دیگر، نه ایمان به

به شاگردان و  ج نه ایمان به قرآنی که بر او نازل شد، و نه تعالیمی که رسول خدا
 اند و گیرد. و پیامبران مبعوث نشده یاران خود آموخت جای محبت أئمه را نمی
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محبت و دوستی و والیت  اند جز برای دعوت مردم به آسمانی نازل نشدهھای  کتاب
 علی و اوالد او!!.

ی تفسیر بزرگ خود، از حبةالعرفی یکی از  بحرانی، مفسر بزرگ شیعه، در مقدمه
 یاران علی روایت کرده که امیرالمؤمنین علی فرمود:

أقرّ هبا من أقرّ  إن اهللا عزّ وجل عرض واليتي عىل أهل السموات وعىل أهل األرض،«

 .١»ها، أنكرها يونس، فحبسه يف بطن احلوت حتى أقرّ هباهبا، وأنكرها من أنكر

ھا و اھل زمین عرضه کرد، ھر  یعنی: خداوند عّز وجل، والیت من را بر اھل آسمان
که به آن اقرار کرد که کرد و ھرکسی انکار کرد که کرد، یونس آن را انکار کرد پس او 

 نمود.را در شکم ماھی حبس نمود تا وقتی که به آن اقرار 
 از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت:» البصائر«و در 

 .٢»ة عيلي عىل واليني، وأخذ عهد النبة عيلي عىل والينيثاق النبيإن اهللا أخذ م«
 یعنی: خداوند عھد و پیمانی را که از پیامبران گرفت بر والیت علی بود.

به نقل از خط » کنزالفوائد«ر اند، د و تنھا این نیست، بلکه از این ھم پا فراتر نھاده
از جابر جعفی از مردی از اصحاب امیر » مسائل البلدان«شیخ طوسی از کتاب 

 المؤمنین روایت شده که گفت:

دخل سلامن عىل عىلّ فسأله عن نفسه؟ فقال: يا سليامن، أنا الذي دعيت األمم كلها إىل «

أقول يا سلامن إنه ال يعرفني أحد  طاعتي، فكفرت فعذبت يف النار، و أنا خازهنا عليهم، حقاً 

حق معرفتي إال كان معي، أخذ اهللا عىل الناس امليثاق يل فصدق من صدق، وكذب من 

كذب. قال سلامن: لقد وجدتك يا أمري املؤمنني يف التوراة كذلك، ويف اإلنجيل كذلك، بأيب 

، أنت وأمي يا قتيل كوفة! أنت حجة اهللا الذي تاب به عىل آدم، و بك أنج ى يوسف من اجلبّ

وأنت قصة أيوب، وسبب تغري نعمة اهللا عليه. فقال أمري املؤمنني: أتدري ما قصة أيوب؟ 

قال: اهللا أعلم وأنت يا أمري املؤمنني. قال: ملا كان عند االنبعاث للمنطق، شك أيوب يف 
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أنا؟ ملكي، فقال: هذا خطب جليل، وأمر جسيم. فقال اهللا: يا أيوب، أتشك يف صورة أقمته 

إين ابتليت آدم بالبالء، فوهبته له، وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة املؤمنني، فأنت تقول 

خطب جليل وأمر جسيم، فوا عزيت و جاليل ألذيقنك من عذايب أو تتوب إيلّ بالطاعة ألمري 

 .١»املؤمنني. ثم أدركته السعادة يب. يعني أنه تاب وأذعن بالطاعة لعيل عليه السالم

ی خودش از او سؤال کرد؟ پس فرمود:  سلمان نزد علی وارد شد و در باره {یعنی:
ام، پس آنھا را که کفر  ھا را به طاعت خود فراخوانده ای سلمان! من ھستم که تمام امت

گویم. ای  ورزیدند با آتش عذاب دادم. و من خازن و مسؤول آتش ھستم، حق می
با من است؛ خدا از مردم برای من عھد  سلمان! ھمانا ھر کس مرا به حق بشناسد حتماً 

و میثاق گرفت، تصدیق نمود ھرکس که تصدیق نمود و تکذیب نمود ھرکس که تکذیب 
ام، و در  ی تو چنین دیده نمود. سلمان گفت: ای امیرالمؤمنین! در تورات ھم درباره

آن  ی کوفه! تو کشته شده ام، با پدر و مادرم فدایت گردم ای  انجیل ھمان را دیده
حجت خدا ھستی که با آن از آدم توبه را پذیرفت، و با تو یوسف از چاه نجات یافت، و تو 

ی  دانی قصه او. امیرالمؤمنین گفت: آیا میی أیوب و تغییر نعمت خدا بر  بودی قصه
دانید ای امیر المؤمنین، گفت: وقت برانگیختن برای  ایوب چیست؟ گفت: خدا و تو می

ای بسیار  ر مورد ُملک و قدرت من شک کرد و گفت: این مسألهسؤال و جواب، ایوب د
ی صورتی که  جلیل و امری جسیم و بزرگ است. خداوند فرمود: ای ایوب! آیا در باره

ام شک کردی؟ من آدم را به بالیی آزمودم، پس او را به او (امیر  من برپا داشته
ی امیر المؤمنین.  وسیله المؤمنین علی) بخشیدم و او را مورد آمرزش قرار دادم به

بزرگ است؟ قسم به عزتم، یا عذابم را  گویی: مسأله ای بسیار جلیل و امری حاال تو می
کنی. سپس سعادت  چشانم یا با اطاعت از امیر المؤمنین به سوی من توبه می به تو می

 .}امیرالمؤمنین اذعان کردیابی یعنی، توبه کرد و به اطاعت از  می
 اتر:و از این ھم فر

در سرائر ابن ادریس از جامع بزنطی، از سلیمان بن خالد، روایت است که گفت: از 
 گفت:  شنیدم که می ÷ابا عبدالله
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وال من آدمي وال من إنيسّ وال جنّيّ وال ملك يف الساموات واألرض إال  ما من نبي،«

بنا عليه،  ونحن احلجج عليهم، وما خلق اهللا خلقاً إال وقد عرض واليتنا عليه، واحتجّ 

 .١»فمؤمن بنا وكافر جاحد، حتى السموات واألرض
ی آسمانی نیست مگر این که  یعنی: ھیچ نبی، یا آدمی از انسان و جن، و یا فرشته

ای را آفریده باشد، والیت مارا بر او عرضه کرده  ما بر او حجت ھستیم؛ و خدا ھر آفریده
ما مؤمن شدند و برخی کافر، حتی است، و با ما بر او حجت اقامه کرده؛ برخی با 

 ھا و زمین. آسمان
از محمد بن حنفیه از » مناقب ابن شھر آشوب«ت در ین روایا ی و در تتمه

 امیرالمؤمنین، روایت است که گفت: 

فقـلن ربنا ال حتملنا بالثواب  عرض اهللا أمانتي عىل السموات السبع بالثواب والعقاب،«

 وأمانتي عىل الطيور، ب وال عقاب. و إن اهللا عرض واليتيلكننا نحملها بال ثوا والعقاب،

فلعنهام اهللا من بني  وأول من جحدها البوم والعنقاء، فأول من آمن هبا البزاة البيض والقنابـر،

وأما العنقاء فغابت يف البحار ال  لبغض الطري له، الطيور، فأما البوم فال تقدر أن تطري بالنهار

فكل بقعة آمنت بواليتي جعلها طيّـبة زكيـّة،  نتي عىل األرض،ن اهللا عرض أماأو ،رتُ 

وجعل نباهتا وثمرها حلواً عذباً، وجعل ماءها زالالً وكل بقعة جحدت إمامتي وأنكرت وال 

، اً وعلقامً وجعل ماءها  ل،ظوجعل ثمرها العوسج واحلن يتي، جعلها سبخاً وجعل نباهتا مـرّ

 .٢»ملحاً أجاجا
ھای ھفتگانه نمایش داد با ثواب و عقاب آن،  امانت من را بر آسمان{یعنی: خداوند 

ھمه گفتند: پروردگارا! ثواب و عقاب را بر ما تحمیل نکن، اما بدون ثواب و عقاب آن را 
ای که به  بر ما تحمیل کن. و ھمانا خدا امانت مرا بر پرندگان عرضه نمود، اولین پرنده

ای که به من ایمان نیاورد بوم  بود و اولین پرندهمن ایمان آورد، قوش سفید و چکاوک 
ای به فارسی ققنوس) بود که خدا در بین پرندگان آنھا را لعنت  ی افسانه و عنقاء (پرنده
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تواند در روز پرواز کند به علت خشم پرندگان نسبت به او، و عنقاء در  کرد، و بوم نمی
نمود، پس ھر سرزمینی که به  دریاھا ناپدید گشت. و خدا امانت مرا بر زمین عرضه

ھای آنجا را شیرین  والیت من ایمان آورد آن را سرزمین پاک قرار داد و گیاھان و میوه
جا که امامت مرا انکار کرد آنجا را زمین  کرد، و آبش را صاف و زالل گردانید. و ھر

 ی ابوجھل و درخت عوسج خار دار اش را ھندوانه حاصل و سفت گردانید و میوه بی
 قرار داد و آبش را شور کرد.

روایت  -امام ششم شیعیان  -از ابی عبدالله جعفر» اصول کافی«کلینی در کتابش 
 کرده که گفت:

 .١»واليتنا، والية اهللا التي مل يبعث نبياً قط إال هبا«
 {والیت ما، والیت خداست که پیامبران را جز به آن مبعوث نکرد}.

 که گفت:  و از پدرش محمد باقر، نقل کرده

واهللا إن يف السامء لسبعني صفاً من املالئكة، لو اجتمع أهل األرض كلهم حيصون عدد «

 .٢»كل صف منهم ما أحصوهم، وإهنم ليدينون بواليتنا
{به خدا سوگند، ھمانا در آسمان ھفتاد صف از مالئک ھستند که اگر تمام اھل 

ی آنھا دینشان والیت  بشمارند؛ و ھمهتوانند  ھا را برشمارند، نمی زمین ھرکدام از صف
 ماست}.

 اند که گفت: و نیز از او روایت کرده

 .٣»إن اهللا أخذ ميثاق شيعتنا بالوالية لنا، وهم ذر«
 {خداوند عھد و پیمان ما را از شیعیان ما گرفت در وقتی که آنھا ھنوز ذره بودند}.

 و اخیرًا کلینی، از ابی الحسن، روایت کرده است که گفت:

 .٤»والية عيل مكتوبة يف صحف مجيع األنبياء«
 شده است}.صحف تمام انبیاء نوشته  {والیت علی در
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ی خدا  ی فرموده در باره ÷و نیز از سالم حناط روایت کرده که گفت: از ابی جعفر
 فرماید: می سؤال کردم که

وحُ ٱنََزَل بِهِ ﴿ مِ�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن مَِن  ١٩٣ۡ� ٖ  ١٩٤لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ بِلَِساٍن َعَرِ�ّ

بِ�ٖ   .]۱۹۵-۱۹۳[الشعراء:  ﴾١٩٥مُّ

با زبان   .یم دھندگان باشیب ی بر قلب تو، تا از زمره  ل آن را فرو آورده است.یجبرئ«
  . »است یارکروشن و آش یعرب

 .١گفت: آنچه در این آیه به آن اشاره شده، والیت امیر المؤمنین بوده است
 ی: ی آیه ابوجعفر سؤال شد در باره ھمچنین، از

قَاُمواْ ﴿
َ
�َُّهۡم أ

َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱَولَۡو � ّ�ِِهمۡ  ۡ�ِ نزَِل إَِ�ِۡهم ّمِن رَّ

ُ
 .]۶۶[المائدة:  ﴾َوَمآ أ

بر آنان نازل شده  پروردگارشان یه از سوکل و بدانچه یو اگر آنان به تورات و انج«
 ...».نندکاست عمل ب

 .٢است یه، والیت علین آیمنظورخدا از اگفت: 
 ی: و پسرش جعفر نیزگفته است آیه

ُحِف ٱإِنَّ َ�َٰذا لَِ� ﴿ وَ�ٰ ٱ لصُّ
ُ
 .]۱۹-۱۸[األعلى:  ﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  ١٨ۡ�

م یابراھھای  کتاب ز آمده و) بوده است. (از جمله در)ین (نیشیپھای  کتاب ن دریا«
 ».یو موس

  .٣والیت امیر المؤمنین استدر مورد 
 ج گفت: خدا به پیامبرش ÷ه ابو جعفرکرده کت ینی از ابوصومالی روایلکز یو ن
 کرد: وحی 

ِ  ۡسَتۡمِسۡك ٱفَ ﴿ ِيٓ ٱب ۡسَتقِي�ٖ  �َّ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ وِ�َ إَِ�َۡكۖ إِنََّك َ�َ
ُ
 .]۴۳[الزخرف:  ﴾٤٣أ

ه تو قطعًا بر راه کچرا  ؛شده است یه به تو وحک یزیم چنگ بزن بدان چکمح«
  .»یراست قرار دار

 .١. و راه راست ھمان استیعنی تو بر والیت علی ھستی

                                                           
 ).۳۱۲ص: ۱ج ة (یالوال یل فیت من التنزکه نیف فصل: ،یافکتاب الحجة من الک -١
 ).۴۱۳ص:  ۱ھمان منبع، (ج  -٢
 ).۴۱۸ص:  ۱ھمان منبع، (ج -٣
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شود که او  شود بلکه امر می علی را نداشته باشد از او سؤال نمیو اگر کسی والیت 
گوید: خدا ھیچ  را به آتش اندازند. بر ھمین مبنا است که بحرانی مفسر شیعه، می

جز بعد از آنکه به والیت اھل بیت اقرار نموده باشد و بعثت پیامبری را نفرستاده 
 .٢بوده است پیامبران ھم، برای این منظور

ھمچنین گفته است که: این والیت است که سبب رفتن به بھشت و نجات از و 
گردد نه اعمال و حسنات. پس کسی که والیت علی و فرزندانش را داشته  دوزخ می

گردد، حتی اگر نماز و روزه ھم داشته  او، وارد دوزخ می غیر باشد، اھل بھشت است و
 کنند: باشد. ھمانطور که از ابو جعفر، چنین نقل می

إنه يف النار،  ،أو رسقی سواء عىل من خالف لنا أهل البيت ال يباىل صىل أو صام، أو زن«

 .٣»إنه يف النار
نماز به جا آورده  یعنی: برای کسی که با ما اھل بیت مخالفت کند، فرقی ندارد که

باشد و روزه گرفته باشد یا زنا و دزدی کرده باشد، قطعًا او در آتش است؛ قطعًا او در 
 آتش است.

 که گویا به علی گفته است:اند  دروغ بسته ج و بر رسول خدا

من أحبك كان مع النبيني يف درجتهم يوم القيامة، ومن مات يبغضك فال يبايل مات «

 .٤»هيودياً أو نرصانياً 
یعنی: کسی که تو را دوست داشته باشد در درجه و مقام انبیاء است و روز قیامت 

شود که بر دین یھود مرده  با آنھاست و کسی که تو را دوست ندارد به او توجھی نمی
 باشد یا بر آیین ترسایان.
روایت است:  -که در واقع دروغ پرداز آنھا است نه راست گو -و نیز از صدوق شان 

 فرمود: ج رسول خدا

                                                                                                                                              
 ).۴۱۷ص: ۱ج(ھمان منبع،  -١
 ).۳۳۹ر القرآن، اثر: سید ھاشم بحرانی، چاپ ایران، (ص: یتفس یالبرھان ف ).نگاه: (مقدمه -٢
 ).۲۱ت، (ص: یت اھل بیان فرض والیھمان منبع، فصل دوم در ب -٣
 ).۸۵، ص: ۲خبار الرضا، چاپ تھران (جون أیع -٤
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إن اهللا تعاىل قد غفر لك وألهلك ولشيعتك وحمبي شيعتك وحمبّي حمبّي شيعتك،  !يا عيل«

 .١»فأبرش
یعنی: ای علی! ھمانا خداوند متعال از تو و از اھل بیت و شیعیان تو و دوستداران 

 ی تو و دوستداران دوستان شیعیان تو درگذشت؛ پس بشارت باد. شیعه
 تفسیر خود از عبدالله بن جعفر نقل کرده که گفت:و عیاشی در 

 .٢»املؤمنون بعيلّ هم اخلالدون يف اجلنة وإن كانوا يف أعامهلم مسيئة«
در بھشت جاودان ھستند اگر چه در  اند، یعنی: کسانی که به علی ایمان آورده

 اعمالشان بدی و گناه باشد.
 گویا فرموده است:که اند  بسته ج و ھمچنین به دروغ بر زبان پیامبر

  .٤»وبغضه معصية ال تنفع معها حسنة ٣حب عيلّ حسنة ال ترض معها سيئة«
ای است که با آن ھیچ گناھی زیان ندارد، و بغض  یعنی: محبت علی نیکی و حسنه

 .و نا خوشنودی از علی گناھی است که با آن ھیچ حسنه و عمل صالحی نفع ندارد
 اند: که گویا ایشان فرمودهاند  ساخته و پرداخته ج و باز به دروغ بر زبان پیامبر

، ال أدخل يعىل علم يني، وأميبالد يف ي، ونوريعىل خلق يطالب حجت بن أيب عيل«

 .٥»يره وإن أطاعنك، وال أدخل اجلنة من أنالنار من عرفه وإن عصاين

                                                           
 ).۴۷ص:  ۲ھمان منبع، (ج -١
 ).۱۳۹ص:  ۱، (جیاشیر عیتفس -٢
گاھی الزم است که این روایات را جز از کذابان و شّیادانی چون خود نقل  -٣ واین ھشدار وآ

پایبند ھایی از اھل سنت که به نقل روایات صحیح  و این روایات از طریق شیعه در کتاب اند، نکرده
بیان شده است؛ بنابراین، چنین روایاتی  اند، و عادتی به نقد راویان و روایاتشان نداشتهاند  نبوده

که تنھا به منظور ترویج افکار باطل و نشر اند  برای اعتماد قابلیت ندارند چون از شیعه نقل شده
ی برای سنجش این کنند. الحمد لله اھل سنت معیار قوی و محکم اباطیل خود آنھا را نقل می

 یا ضعیف از روایات صحیح است. روایات و نقد آنھا دارند که موجب تشخیص روایات باطل و دروغ
 ).۱۱۰ص: ۸ن، (جیمنھج الصادق -٤
 ).۱۳البرھان، (ص:  -٥
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یعنی: علی بن ابی طالب، حجت من بر مردم و نور من در سرزمین، و امین من بر 
کنم اگر چه نافرمانی من کند، و  است، کسی که او را بشناسد وارد آتشش نمی علم

 کنم اگر چه از من اطاعت کند. کسی که او را انکار کند داخل بھشتش نمی
پس مسأله خیلی روشن است که اطاعت و فرمانبرداری از خدا اطاعت نیست، و 

و دوستی علی و اوالد  نافرمانی خدا ھم گناه و معصیت نیست، به شرط این که محبت
از  ج ی یھود و نصاری است برای دور شدن امت محمد او را داشته باشی، این خواسته

شریعت آسمانی که میان اشخاص تفاوتی قائل نیست، و محور عزت و مقام را جز بر 
 فرماید: عمل صالح و تقوی و پرھیزگاری، قرار نداده است؛ ھمانگونه که می

ۡ�َرَمُ�ۡم ﴿
َ
ِ ٱِعنَد إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 .»ن شما استیتر ین شما در نزد خدا متقیتر یگمان گرام یب«
 د:یفرما یو م

ۡزلَِفِت ﴿
ُ
 .]۹۱-۹۰[الشعراء:  ﴾٩١لِۡلَغاوِ�نَ  ۡ�َِحيمُ ٱَوُ�ّرِزَِت  ٩٠لِۡلُمتَّقِ�َ  ۡ�َنَّةُ ٱَوأ

 یو دوزخ برا  شود یگردانده م یکزگاران نزدیپرھ یدر آن ھنگام بھشت برا«
  ».شود یار گردانده مکگمراھان آش

 فرماید: و می

ۡفلََح ﴿
َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ ِينَ ٱوَ  ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ  للَّۡغوِ ٱُهۡم َعِن  �َّ
ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضونَ  َكٰوةِ َ�ٰعِلُونَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤ُهۡم لِلزَّ ٰٓ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ  �َّ إِ�َّ َ�َ

ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُومِ�َ  يَۡ�ٰنُُهۡم فَإِ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡ�تََ�ٰ ٱَ�َمِن  ٦أ

ُ
َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

ِينَ ٱوَ  ٧ۡلَعاُدونَ ٱُهُم  َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعونَ  �َّ
َ
ِ ٱوَ  ٨ُهۡم ِ� ٰ َصلََ�ٰتِهِۡم  ينَ �َّ ُهۡم َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٩ُ�َافُِظونَ 
ُ
ِينَ ٱ ١٠ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ ونَ  لۡفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ  ﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

 .]۱۱-۱[المؤمنون: 
ه در نمازشان خشوع و خضوع کند یسانک . )۱(روز و رستگارندیمسّلمًا مؤمنان پ«
ه کند یسانکو   )۳(گردانندیاوه رویھوده و (گفتار) یردار) بک( ه ازکند یسانکو  )۲(دارند

مگر از    )۵(نندک یو عورت خود را حفظ م   )۴(نندک یبدر م(خویش را) ات مال کز
ه ک یاشخاص) ۶(  ستیشان نیمالمت ا ین صورت جایاه در کزان خود، ینکا یھمسران 

حدود مشروع) بشمار  نند، متجاوز (ازک) را دنبال ین (دو راه زناشوئیر از ایغ
و  )۸(مانندین و در عھد خود بر سر پیامش یخو یه در امانتدارکند یسانکو  )۷( ندیآ یم
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آنان مستحّقان (سعادت) و فراچنگ  .)۹د(باشن یخود م یه مواظب نمازھاکند یسانک
نند و جاودانه در آن ک یم کن را تملّ یآنان بھشِت بر  .)۱۰() ھستندآورندگان (بھشت

  .)»۱۱(ماندخواھند 

� يََرهُ ﴿ فرماید: و می ٍ� َخۡ�ٗ �  ٧ۥَ�َمن َ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ� َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
 .]۸-۷[الزلزلة:  ﴾٨ۥيََرهُ 

س به کو ھر دیرده باشد، آن را خواھد دکو یکار نک یس به اندازه ذّره غبارکپس ھر«
 ». دیرا خواھد د رده باشد، آنکار بد ک یاندازه ذّره غبار

ۡخَرىٰۚ ﴿ فرماید: و می
ُ
 .]۱۶۴[األنعام:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 ».شدک یرا بر دوش نم یگریگناه د یسکچ یو ھ«

ۡ�َطٰي وَ ﴿ فرماید: و می
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ ٱفَأ َق ب هُ  ٦ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَصدَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  ٧لِۡليُۡ�َ

ا َمۢن َ�َِل وَ  مَّ
َ
ِ  ٨ۡسَتۡغَ�ٰ ٱَوأ َب ب هُ  ٩ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�ذَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ َوَما ُ�ۡغِ� َ�نُۡه  ١٠لِۡلُعۡ�َ

  .]۱۱-۵[اللیل:  ﴾١١إَِذا تََردَّىٰٓ  ۥٓ َماُ�ُ 
و به پاداش خوب  ) ۵( شه سازدیپ یزگاریند، و پرھکبخشش ه بذل و ک یسک«

ه ک یسکو اّما ) ۷(م.ینمائ یش میاو را آماده رفاه و آسا) ۶(داشته باشد.باور و مان یا
مان و باور نداشته یو به پاداش خوب ا )۸(از بداند.ین یخود را ب ند وکب یچشم تنگ

ه (به گور) کدر آن ھنگام   )۱۰(م.یساز یو مشّقت م یسخت یاو را آماده برا  )۹( باشد.
 ».)۱۱(  حال او دارد؟ به یسود  ش چهیدارائ گردد، یپرت م

ۡصَ�َٰب  ٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنةٌ ﴿ فرماید: و می
َ
ٓ أ ٰٖت  ٣٩ۡ�َِم�ِ ٱإِ�َّ ِ� َج�َّ

ْ لَۡم نَُك مَِن  ٤٢َما َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقرَ  ٤١لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَعِن  ٤٠يَتََسآَءلُونَ   ٤٣لُۡمَصلِّ�َ ٱقَالُوا
ُب �َِيۡوِم  ٤٥ۡ�َآ�ِِض�َ ٱَوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع  ٤٤لِۡمۡسِك�َ ٱَولَۡم نَُك ُ�ۡطعُِم   ٤٦ّ�ِينِ ٱَوُ�نَّا نَُ�ّذِ

تَىَٰنا 
َ
� ٰٓ ٰفِعِ�َ ٱَ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة  ٤٧ۡ�َقِ�ُ ٱَح�َّ  .]۴۸-۳۸[المدثر:  ﴾٤٨ل�َّ
 اران سمتیمگر ) ۳۸( شود. یرده است گروگان مکه ک ییارھاکدر برابر  یسک ھر«
اران و کاز بزھ) ۴۰( پرسند. یو م برند، یبھشت بسر م یآنان در باغھا )۳۹(یراست
) ۴۲(؟ شانده است و بدان انداخته استکشما را به دوزخ  ییزھایچه چ )۴۱(ارانکگناھ

 کو به مستمند خورا  )۴۳(م.یا نمازگزاران نبوده ی (در جھان) از زمره ند:یگو یم
 یو روز سزا و جزا) ۴۵(م.یرفت یان فرو میگرا باطل وسته بایو ما پ  )۴۴(م.یداد ینم
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 گر شفاعت وید  )۴۷(  تا مرگ به سراغمان آمد. )۴۶(م.یدانست یامت) را دروغ می(ق
 ».)۴۸(بخشد ینم یشان سودیگران بدیانجینندگان و مک  شفاعت یگریانجیم

ی اشخاص را بر اساس حسب و نسب قرار نداد، و بین  آری، شریعتی که فاصله
است، وارد دوزخ  ج بولھب و کافری دیگر فرق نگذاشت که او فامیل رسول خداا

شود، بسنده نکرده، بلکه در  شود. و تنھا به نام او به عنوان کسی که وارد دوزخ می نمی
 فرماید: کتاب خدا که جاودان و ابدی است ابولھب تا ابد لعنت شده است؛ آنجا که می

ِ� لََهٖب ﴿
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ  ١َوتَبَّ َ�بَّۡت يََدا

َ
ٓ أ َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت  ٢َوَما َكَسَب  ۥَما

تُهُ ٱوَ  ٣لََهبٖ 
َ
َسدِۢ  ٤ۡ�ََطبِ ٱَ�َّالََة  ۥۡمَر�  .]۵-۱[المسد:  ﴾٥ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ

و آنچه به دست آورده  یدارائ )۱(گردد. ینابود باد ابولھب! و حتمًا ھم نابود م«
ه کدر خواھد آمد و خواھد سوخت  یبه آتش بزرگ  )۲(رساند. یبدو نم یاست سود

) ۴(ش خواھد بود.ک زمیه ھکن ھمسرش یو ھمچن  )۳( ور خواھد بود. ش وشعلهک زبانه
 .»)۵(اف استیاز ال یا در گردنش رشته طناب تافته و بافته

بر مبنای  عت پاک و بلند و سازگار با فطرت انسانی بین بالل و کسی دیگرین شریو ا
این که او غیر عرب و غیر قریشی و غیر مکی است، تفاوتی قائل نشد؛ آن باللی که 
وقتی وارد مکه شد، برده و مملوک دیگران بود؛ اما پس از اسالم نه تنھا با دیگران 

ی بھشت به او داده   ی وحی آسمانی، مژده حقوق مساوی داشت بلکه بر زبان گوینده
 چنین شخصیت و اھلّیتی به او داد. شد چون اعمال و رفتارش

آنھا بر این باور بودند که ایمان به خدا و رسول خدا و کتابی که براو نازل شده بود و 
سبب و عامل رفتن به بھشت  ج ھای رسول خدا اعمال صالح بر اساس امر و فرمان

ی شب را به راز و نیاز با پروردگارشان سپری  است. اصحاب بزرگوار، قسمت عمده
داشتند و آن را به  کردند و روزھا روزه بودند، و پرچم جھاد را بر افراشته نگه می می

ی خدا  شد، و مالئکه اھتزاز در آوردند و از جانب خدا نصرت و پیروزی بر آنھا نازل می
دیدند که برای احقاق حق و  شتافتند، و بھشت را زیر شمشیرھایی می به یاری آنھا می

باشد، تا دین خدا بر ھمه مسلط و پیروز گردد. آن بزرگواران بودند نابودی باطل در کار 
ھای زمین چیره و غالب شدند،  ھا و مستبدان و جباران و طاغوت که بر پادشاھان ملت

آنھا بودند که سپاھیان فراری یھودی و لشکریان ترسایی و سربازان مجوسی آتش 
خواھند  کست خوردند.آری، میپرست در مقابلشان، یارای مقاومت نداشتند، و ھمه ش
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ھا و  ی مرده ی این مردان و این شریعت زنده وپویا و زنده کننده اخالق واال و شایسته
 ی روح و روان را از امت اسالم دور سازند. برافروزنده

خواستند این ملت پیشرو و مترقی را از بین ببرند تا از دین آن اصحاب بزرگوار و از 
یقی اسالم، و از ایمان و کار و جّدیت و جھاد، فاصله بگیرند و ھای حق تعالیم و آموزه

 برای این ھدف گفتند:
برای وارد شدن به بھشت و راضی کردن پروردگار نیازی به زحمت و مشقت 

 نیست، بلکه به جای اینھا، محبت و دوست داشتن اشخاص و والیتشان کافی است.
ند؛ و حیله و نیرنگھایشان در پس در مقاصد پلیدشان پی درپی موفق و پیروز شد

ی اشخاصی که جز بندگان پرھیزگار،  خبر و فریب خورده در باره لوح، بی مردم ساده
مؤمن و اھل عمل نبودند، تأثیر گذار بود. پس به جای این که این نکته را مد نظر 

ا شود، نماز است؛ به آنھ ی آن محاسبه می داشته باشند که اولین چیزی که بنده در باره
 فرمودند: اولین چیزی که از بنده سؤال سگفتند: امام ھشتم شیعیان اباالحسن

 .١شود، محبت ما اھل بیت است می
برای این که نه نماز به جا آوردند و نه برای تقرب به خدا، سجود و رکوع و قیامی 

تر شد.  کردند. بنابراین، والیت از نماز و روزه و از تمام آنچه قبال ذکر کردیم، با اھمیت
 اند که گفت: جعفر روایت کرده از ابی» الکافی«ھمانگونه که در 

بُني اإلسالم عىل مخس، عىل الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية، ومل يناد بيشء كام «

 .٢»نودي بالوالية
ریزی شده است: بر نماز و زکات و روزه و حج و  یعنی: اسالم بر پنج پایه و اساس پایه

 به ھیچ کدام مانند والیت تأکید نشده است.والیت اما 
که اند  دروغ بسته ج اصًال والیت، مقصود اصلی است ھمانطور که به نام رسول خدا

 که:اند  گویا ایشان فرموده

أتاين جربيل عليه السالم وقال: يا حممد ربك يقرئك السالم، ويقول: فرضت الصالة «

ن املريض واملسافر، وفرضت احلج ووضعتها عن املريض، وفرضت الصوم ووضعتها ع

                                                           
 ).۲۲و (البرھان، ص:  ).۶۵ص:  ۲ون أخبار الرضا، (جیع -١
 ).۱۸ص:  ۲األصول، باب دعائم اإلسالم (ج یف یافکال -٢
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ووضعته عن املقل املدقع، وفرضت الزكاة ووضعتها عن من ال يملك النصاب، وجعلت 

 .١»حب عيلّ بن أيب طالب عليه السالم ليس فيه رخصة
 رساند و یعنی: جبریل نزد من آمد و گفت: ای محمد، پروردگارت به تو سالم می

ام، و روزه را واجب گردانیدم،  ن را از مریض برداشتهفرماید: نماز را واجب کردم اما آ می
ام اما آن را از مستمند و  ام، و حج را واجب کرده اما آن را از بیمار ومسافر برداشته

ام، اما آن را از کسی که مالش به حد نصاب  و زکات را واجب کرده ام، ناتوان برداشته
برای ھیچ کس عذر  ÷و اما ترک محبت علی بن ابی طالب ام، نرسیده باشد، برداشته

 و رخصتی ندارد. 
اند، ھمانگونه که در روایات گذشته  و لذا محبت علی را محور کفر و ایمان قرار داده

 بیان شد.
کسی که اعتقاد به والیت را ضروری ندانسته و گفته  ٢اما در میان شیعیان معاصر

کند، تنھا به ھدف  نمی ی ایمان خارج است عدم اعتقاد به والیت، انسان را از دایره
تبلیغاتی، این کلمات و عبارات را ھای  کتاب خدعه و فریب چنین گفته است، و تنھا در

ی  ھمانگونه که ذکر شد و ائمهبرند، تا مسلمانان ساده لوح در دامشان بیفتند،  بکار می
 اند. شیعه آشکارا آن را بیان کرده

اند. اصًال این اعتقاد  ای از ائمه را ذکر کرده است که چنین گفته آقای بحرانی عّده
ھمان اعتقاد یھودی است که ابن سبأ یھودی برای تعطیل کردن شریعت اسالم و 

و والیت را به عنوان مدار و محور فاصله گرفتن مسلمانان از آن، ابداع و انشاء نمود 
ایمان و نجات قرار داد و کسی را که به والیت علی ایمان نداشت، مؤمن به حساب 

 آورد. نمی
چنین ذکر » المسائل«کنیم که در کتاب  در این جا از امام آنھا، شیخ مفید نقل می

 کرده است:

                                                           
 ).۲۲البرھان، (ص:  -١
 ۱۰۴ -۱۰۳(ص: » عة وفروعھایأصل الش«از جمله شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء در کتاب  -٢

 ).۱/۶۹و ھمچنین سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعة ( ).م۱۹۶۰بیروت، سال چاپ
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و آنچه خدا بر او واجب  امامیه اتفاق دارند بر این که کسی که امامت یکی از ائمه را
کرده که پیروی و اطاعت از آنھا است، انکار کند، کافر و گمراه و مستحق جاودانگی در 

گوید: برای ھیچ کس از اھل ایمان جایز نیست که مخالفان  آتش دوزخ است... و می
 .١والیت را غسل دھد، و نیز نباید بر او نماز میت بخواند

ه قمی، شیخ طایفه طوسی و مالباقر مجلسی و سید و مانند ھمین روایت از بابوی
 شریف مرتضی و تعدادی دیگر، نقل شده است.

و  ج ی خشم و نفرت و انزجار و حسد ورزی به اصحاب رسول خدا اما در باره
از لوازم مذھب شیعه است و کمتر کتابی در ھا  این عیبجویی از آنھا و ناسزاگویی،

نباشد. حتی  شز طعن و تعرض به اصحاب کرامشود که مملو ا مذھب شیعه پیدا می
اند؛ و کمتر کسی از آنھا، بدون  ھایی را به تکفیر و تفسیق آنھا اختصاص داده فصل

 نویسد. دشنام و ناسزاگویی کتاب می
ھایی را بیان کرده ایم. ھمانگونه که  در فصل اول، مثال» الشیعة والسنة«در کتاب 

در فصل دوم ذکر نموده ایم. لذا » ھل البیتالشیعة وأ«مفصًال این موضوع را در کتاب 
کنیم. پس خواننده جھت  جھت پرھیز از طوالنی کردن موضوع، آنھا را تکرار نمی

گاھی بیشتر به آن دو کتاب مراجعه کند.  آ
نوشته » کشف االسرار«و دراین جا، به ذکر آنچه رھبر شیعه، خمینی در کتاب خود 

ا وجود این که یک مرد سیاستمدار است ـ و اقتضای سیاست، کنیم. او ب است، اکتفا می
نویسد: ابوبکر و عمر و  می نرمش و مدارا با دیگران است ـ اما با صراحت کامل و روشن

نبودند بلکه احکام خدا را ھم، تغییر دادند و  ج ھای رسول الله عثمان نه تنھا خلیفه
دند و به قوانین پروردگار و احکام حرام را حالل کردند و به اوالد رسول خدا ظلم کر

گاه بوده ی شیعه در امامت است را تحت  اش که ھمان عقیده سپس عقیده .٢اند دین ناآ
گوید: از آنچه ذکر شد، معلوم  عنوان چرا اسم اما به صراحت در قرآن نیامده آورده و می

وند. این است که امامت، یکی از اصول مسّلم اسالم است، به حکم عقل و قرآن و خدا
اصل مسلم را خداوند در چندین جای قرآن ذکر کرده است. پس ممکن است سؤال 
شود که چرا نام امام در قرآن واضح و شفاف نوشته نشده است تا مردم دچار اختالف 

                                                           
 ).۲۰البرھان، (ص ی مقدمه -١
 نوشته است. ).(چاپ فارسی ۱۱۰ی:  ی از آنچه خمینی در کشف االسرار، در صفحه خالصه -٢
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سوال از جوانب مختلف قابل بررسی است اما قبل از پرداختن به نشوند؟ جواب این 
ھا که  و رک و روشن بگویم که تمام این اختالفخواھم به صراحت  حل این اشکال می

بین مسلمانان، در ھمه شؤون واقع شده است، ریشه از روز سقیفه دارند و اگر آن روز 
آمد. و اگر فرضًا  ھای آسمانی، به وجود نمی ھا بین مسلمانان در قانون نبود این اختالف

ف بین مسلمانان واقع کرد از کجا معلوم که اختال قرآن اسم امام را ھم تعیین می
 ج در طمع ریاست و نیل به آن، خود را به دین پیغمبر ھا شد؟ آنھایی که سال نمی

دادند، از کجا روشن که به  کردند و تشکیل حزب می چسپانده بودند و گروه بندی می
ی قرآن عمل کنند و از کار خود دست بر دارند و از کجا معلوم که آنھا با ھر  گفته
به انھدام اساس ھا  دادند؛ تا شاید این اختالف بود، کار خود را انجام نمیای که  حیله

 اسالم منتھی شود؟
توانند به  دیدند که به اسم اسالم نمی زیرا آنھا که در صدد ریاست بودند، وقتی می

مقصود خود برسند، ممکن بود یکسره حزبی بر ضد اسالم تشکیل دھند که در این 
کردند و ناچار علی بن ابی طالب و دیگر دینداران  م میصورت، مسلمانان ھم، قیا

داشتند و چون نھال اسالم نو رس بود، یک چنین خالف بزرگی بین  سکوت را روا نمی
داد. پس  کند و آن را به باد فنا می ی اسالم را برای ھمیشه از بن می مسلمانان، ریشه

 اصل امامت نبود. در قرآن به صالح دین و ÷نام بردن از علی بن ابی طالب 
شد، ھیچ بعید نبود کسانی که جز دنیا و  و ھمچنین اگر اسم امام در قرآن ذکر می

ای برای اجرای نیات خود  ریاست ارتباطی با اسالم و قرآن نداشتند و قرآن را وسیله
دادند، آن آیات را از قرآن حذف کنند، و کتاب خدا را تحریف کنند و برای  قرار می

 از دید مردم دور سازند.ھمیشه آن را 
آمد، از آن طمع کاران بر ریاست،  و نیز اگر فرضًا ھیچ کدام از این مسائل بوجود نمی

ھیچ دور از انتظار نبود که حدیثی را قبل از وفات پیامبر به زبان ایشان بسازند که خدا 
 طالب را از امامت خلع نموده، و امر را به شوری واگذار کرده است. علی بن ابی

توانستند مخالفت  نمی شد، شیخین و نباید کسی بگوید: اگر امام در قرآن ذکر می
پذیرفتند و در مقابل  کردند، مسلمانان از آنھا نمی کنند، و اگر فرضا آنھا مخالفت ھم می

 ایستادند. آنھا می
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گوییم: این سخن درست نیست زیرا چندین نمونه واضح ھست که  چرا که ما می
 .١ندا علنًا با صریح قرآن مخالفت نموده و مردم ھم پذیرفتهآنھا آشکارا و 

 بھای زیادی را برای اثبات مخالفت ابوبکر و عمر سپس به خیال خود مثال
را ذکر با نص قرآن) و (مخالفت عمر با قرآن خدا)  ابوبکرھای  تحت عنوان: (مخالفت

 .٢نموده است
 :نویسد ھا به گمان خود می و بعد از ذکر آن مخالفت

از مجموع این سخنان معلوم شد که مخالفت کردن شیخین در حضور مسلمانان 
یک امر خیلی مھم نبود و مسلمانان ھم، یا در حزب آنھا بودند و در مقصود با آنھا 
ھمراه بودند یا اگر ھمراه نبودند، جرأت حرف زدن در مقابل آنھا را نداشتند یا اگرگاھی 

ی کالم این که اگر در  نھادند. و خالصه او ارجی نمیزد به سخن  یکی از آنھا حرفی می
داشتند و  شد، باز آنھا دست از مقصود خود بر نمی قرآن ھم، نام امام با صراحت ذکر می

کردند؛ اما چون ابوبکر تظاھرش بیشتر بود با یک حدیث ساختگی،  ریاست را ترک نمی
ز عمر ھم بعید نبود که آخر امر کرد چنانکه راجع به آیات ارث دیدید و ا کار را تمام می

آنگاه  اند. بگوید: خدا، یا جبریل، یا پیغمبر در فرستادن یا آوردن این آیه اشتباه کرده
کردند؛ چنانکه با این ھمه  ت میخواستند و از او متابع اھل سنت نیز از جای بر می

ر آیات قرآنی و تغییرات که در دین اسالم انجام داد، از او متابعت کردند و قول او را ب
 و سیار چیزھای دیگر از این قبیل. ٣ھای پیغمبر اسالم مقدم داشتند گفته

                                                           
؛ چرا که واقعًا اسرار ینیف خمیشف االسرار تألکنامید نه  ینیشف اسرار خمکتاب را کن ید ایبا -١

کنند، را به خوبی آشکار  این رھبر شیعه و مصلح امت چنانکه برخی از مسلمانان غافل گمان می
گاه به زبان فارسی و دیگر  ی دنیا این کتاب را  زبانھای زندهساخته است. امیدوارم یک فرد آ

 ترجمه کند تا این اسرار برای ھمه آشکار شود.
این کتاب پیوسته در ایران تجدید چاپ شده و از سوی مقامات حکومتی در داخل و خارج ایران  

شود بدون ھیچ تغییر و تحولی. شگفتا از کسانی که نزد خود برای او بھانه تراشی  نشر و توزیع می
در حالی که نویسنده ھنوز زنده بود اما در این باره چیزی نگفت، درحالی که این  کنند، می

افکاری که او نوشته عین عقیده و مذھب و مسلک و دین و موضعگیری آنھا است. ای صاحبان 
 بصیرت بیندیشید.

 ).۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲خمینی، کشف األسرار، چاپ فارسی، (ص  -٢
 ).۱۲۰-۱۱۹شف األسرار (ص: ک -٣
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ی ابوبکر و عمر و عثمان و اصحاب رسول  ی این قوم درباره این است عقیده ،آری
اند، و ما آن را از زبان یکی از سیاست مداران نامدار  از ابن سبأ به ارث بردهکه  ج خدا

داند، نقل و بیان  آید و خود را مصلح و ناجی امت می حساب میکه نایب امام به 
عھده                نمودیم. پس عقاید افراد دیگری که اھل سیاست نیستند و رھبری سیاسی را بر

 ی ساکنانش سّنی باشند، با ھایی مسلط نبودند که قسمت عمده سرزمین نداشتند، و بر
 .شود مقایسه میھا  این

جویی از ایشان و از  و عیب سطعن و بدگویی از عثمان ذی النورین ی اما در باره
کارداران و والیان ایشان نیاز به توضیح و بیان ندارد. به خصوص که در فصل اول و 

ھا و مقاالت آنھا بیان داشتیم، و اگر  و نوشتهھا  کتاب دوم این کتاب به تفصیل از خود
ھای  کتاب باشد، به آنھا و ھمچنین به میکسی خواھان اطالعات بیشتر در این زمینه 

 مراجعه کند.» الشیعة وأھل البیت«و » الشیعة والسنة«ما 
شیعه، در تفسیر، حدیث، تاریخ، ھای  کتاب قابل یادآوری است که ھیچ کتابی از 

و حکومت  سھایی که سبئیه بر ضد عثمان  سیره، رجال، کالم، و عقاید و غیره از طعنه
ھایی  گفتند خالی نیست، و تفاوت آنھا تنھا در آن طعن و بدگویی یو کارگزاران او م

 اند و در زمان سبئیه مطرح نبوده است. است که شیعیان امروز به آنھا افزوده
ی وصیت و غیبت و رجعت که ابن سبأ و ھواداران او آن را مطرح  و اما در باره

ه از جانب یھود و مجوس، ترویج کردند، و نیز دیگر عقاید بیگانه با اسالم و مسلمانان، ک
شد، از قبیل توصیف مخلوق با اوصاف خالق، پرستش و خدا قراردادن بنده،  و تبلیغ می

، نازل شدن وحی بر ج ی نبّوت بعد از رسول خدا حلول، وحدت وجود، تناسخ، ادامه
ی اینھا، ھمان عقایدی ھستند که به  کسی، و نازل شدن کتاب برای کسی و... ھمه

 ی اثناعشریه. منتقل شدند، خصوصًا به شیعهشیعه 
براین اساس، آقای مامقانی شیعه مذھب، و مرد بزرگ در رجال شناسی، در کتاب 

 گوید: می» تنقیح المقال«خود 
شد، امروزه از ضروریات مذھب ما به  چیزی که آن روز، غلو و تندروی محسوب می«

 .١»آید حساب می

                                                           
 ).۱۹۳(ص:  ی، اثر: ذھبیی المنتق ح المقال، مامقانی، به نقًل از حاشیهیتنق -١



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٣٤٤

چون این مسائل در تشیع اول، برای  چیزی که مامقانی گفته، صحیح است،
شیعیان شناخته شده نبود، بلکه آنھا بعدھا از سبئیه گرفتند و کم کم برای آنھا به 

و رسایل خود را از آنھا انباشتند و گفتند: ھمانا علی وصی ھا  کتاب عقیده تبدیل شد و
لینی از است، و برای آن روایات ساختگی مطرح کردند؛ از جمله آنچه ک ج رسول خدا

 است: جعفر روایت کرده

كان حيث طلقت آمنة بنت وهب، وأخذها املخاض بالنبي صىل اهللا عليه وآله، حرضهتا «

طالب فلم تزل معها حتى وضعت، فقالت أحدمها لألخر: هل  فاطمة بنت أسد، امرأة أيب

مها كذلك، إذ ترين ما أر؟. قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بني املرشق واملغرب. فبينام 

لكام، من أي يشء تعجبان؟ فأخربته فاطمة بالنور الذي  دخل عليهام أبوطالب فقال هلام: ما

رأت، فقال هلا أبوطالب: أال أبرشك؟ فقالت: بىل، فقال: أما إنك ستلدين غالماً يكون ويص 

 .١»هذا املولود
دختر اسد، درد زاییدن گرفت فاطمه   ج (وقتی که آمنه دختر وھب با والدت محمد

زن ابی طالب نزد او حاضر شد تا وقتی که وضع حمل کرد، یکی از آنھا به دیگری 
بینی؟ گفت: این نوری است که بین  بینم تو ھم می گفت: آیا چیزی را که من می

مشرق و مغرب را روشن کرده است. در آن حال ابوطالب وارد شد و گفت: موضوع 
ه او را به آن نور خبر داد که دیده بود، اید؟ پس فاطم چیست، از چه تعجب کرده

ابوطالب گفت: آیا به شما بشارتی بدھم؟ گفت: آری بگو، گفت: تو پسری به دنیا 
 آوری که وصی این بچه خواھد بود). می

 اند مبنی بر این که: ھمچنین، دروغ دیگری ساخته

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ ی وقتی که آیه
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 .]۲۱۴ [الشعراء: ﴾٢١٤ۡ�

 .»ای رسول خدا!) خویشاوندان نزدیکت را از عذاب خدا بترسان«(
آنھا را دعوت کرد، پس آنھا آمدند و غذا خوردند اما ھر چه  ج نازل شد. رسول خدا 
شد، و حدود چھل نفر بودند، و از  خوردند جز اثر انگشتان آنھا، چیزی کم نمی می

                                                           
 ۸. (ج یالنب یوأنه وص یطالب بوالدة عل ی، اثر: کلینی، (تحت عنوان إخبار أبیافکالروضة من ال -١

 ).۳۰۲ص: 
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وقتی که از خوردن فارغ شدند، فرمودند: به آشامیدند و ھمه را کفایت کرد،  لیوانی می
شناسم که از آنچه من آورده ام برای قوم  خدا سوگند، من در میان عرب جوانی را نمی

کند که وصی و  خویش چیز بھتری آورده باشد، پس چه کسی مرا بر این امر یاری می
ت: من جانشین و برادر من در میان شما باشد؟ ھمه ساکت شدند، علی برخاست و گف

اش گذاشت و  دست روی شانه ج کنم؛ رسول خدا ، تو را یاری میج ای رسول خدا
گفت: این برادر، وصّی و جانشین من در میان شماست، پس از او بشنوید و 

گفتند: به تو  خندیدند و به ابوطالب می فرمانبرداری کنید؛ پس ھمه برخاستند و می
 .١دھد که از پسرت اطاعت کنی دستور می
عین ھمان چیزی را که عبدالله بن سبأ گفته بود، دقیق با ھمان الفاظ، آن را  سپس

 به دروغ به زبان ابو جعفر محمد باقر ساختند که گویا گفته بود:
سوگند به خدا، جبرئیل و مالئکه در شب قدر به امر و فرمان خدا بر آدم نازل «

م پیامبرانی که بعد از آدم شدند؛ سوگند به خدا، آدم بدون وصی از دنیا نرفت، و تما
آمدند برای آنھا وصی تعیین شده است، و به خدا سوگند به ھر پیامبری که بعد از آدم 

 .٢مبعوث گشته، نازل شده که فالنی، وصی تو است
 و از جعفر نقل کرده است:

برای یوشع بن نون وصیت نمود، و یوشع بن نون برای پسرش ھارون  ÷موسی
 ج ه، از عالمی به عالم دیگر وصیت شده است تا به محمدوصیت کرد... پس پیوست

را مبعوث نمود، وارثینی که اھل حفظ و  ج رسیده است. وقتی که خدا محمد
به  ج نگھداری بودند به او ایمان آوردند، و بنی اسرائیل تکذیبش نمودند، و آن حضرت

شد که فضل و  سوی خدا دعوت و در راه خدا جھاد کردند، سپس بر ایشان فرمان نازل
بزرگواری وصی خود را علنی کن، عرض کردند: پروردگارا! عرب اھل جفا و ستم 
ھستند، و در میان آنھا کتاب نبوده، و بر آنھا پیامبری مبعوث نشده است، و قدر و 

                                                           
 ).۲۲۷، ص: ۲(ج یو الصاف ).۱۶۲و أعالم الوری، اثر: طبرسی (ص:  ).۱۱اإلرشاد، اثر: مفید (ص:  -١

ص:  ۶ن، (جیو منھج الصادق ).۶۷ص:  ۴ن، (جیو نور الثقل ).۱۲۴ص:  ۲(جزء یر قمیو تفس
 ).۲۰۹عة، جزء أول (ص: یان الشیو أع ).۴۸۷

 ).۲۵۰ص:۱تاب الحجة، چاپ ایران (جک -٢
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شناسند، اگر فضل اھل بیت خویش را به آنھا خبر دھم، به من  منزلت انبیاء را نمی
 وند عّز و جل فرمود:آورند، پس خدا ایمان نمی

  .]۷۰[النمل:  ﴾َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ ﴿
 ».و غمگین مباش بر آنھا«

 .]۸۹[الزخرف:  ﴾٨٩َوقُۡل َسَ�ٰٞمۚ فََسوَۡف َ�ۡعلَُمونَ ﴿

 .»و بگو: سالم بر شما، بعدًا خواھند دانست«
ھای آنان نفاق ایجاد  سپس از فضل و بزرگواری وصی خود یاد کرد؛ پس در قلب

 خداوند فرمود:شد، 

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥقَۡد َ�ۡعلَُم إِنَّهُ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ُهۡم َ� يَُ�ّذِ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َّ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت �   .]۳۳[األنعام:  ﴾٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ

(غم مخور! و بدان که) آنھا تو  یول کند؛ یم نیکه گفتار آنھا، تو را غمگ میدان یما م«
 ».ندینما یخدا را انکار م اتیبلکه ظالمان، آ کنند؛ ینم بیرا تکذ

کرد و با برخی از آنھا، برخی  ی عاطفی و الفت برقرار می با آنھا رابطه ج رسول خدا
کرد؛ تا این که این  داد و پیوسته فضل وصی خود را برای آنھا بیان می دیگر را یاری می

 ازل شد:آیه ن

 .]۸-۷[الشرح:  ﴾٨رَۡغبٱ�َ�ٰ َرّ�َِك فَ  ٧نَصۡب ٱفَإَِذا فَرَۡغَت فَ ﴿

بپرداز و  یگریار مھّم دک، به دنبال آن (به ی) بپرداختیار مھّم کھرگاه (از «  عنی:ی
 . )»۸( آر یپروردگارت رو یسره به سویکو  ۷(  وش و) رنج ببر.کدر آن ب

یافتی دانش خود را بیان کن، و فضل وصی خدا این است که ھرگاه فراغت  منظور
 فرمودند: ج خود را علنی گردان. پس رسول الله

ثم  -ثالث مرات  -ا� وال من وااله، واعد من اعداه  من كنت مواله فع� مواله،«
ـّن  قال: ألبعثـن رجًال �ب اهللا و�به اهللا ورسوهل، ليس بفرار يعّرض بمن رجع، و�ب

جبّـنونه. وقال ص� اهللا عليه وآهل: يلّع سيد املؤمن�. وقال: يلّع عمود ادلين. ـأصحابه و�ُ 
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وقال: هذا هو اذلي يرضب انلاس بالسيف ىلع احلق بعدي. وقال: احلق مع يلّع أينما 
 .١»مال

یعنی: ھرکس، من موالی او ھستم پس علی موالی او است؛ خدایا، دوست بدار ھر 
دشمن بدار ھر کس را که دشمن اوست. (سه بار این دعا دارد و  کس او را دوست می

دارد و  فرستم که خدا و رسولش را دوست می را تکرار کرد) سپس فرمود: مردی را می
فرمود: علی سید و سرور مؤمنین  ج خدا و رسولش او را دوست دارند و رسول خدا

مردم را با است و گفت: علی ستون دین است، و گفت: این است کسی که بعد از من 
 کند، و گفت: حق با علی است، ھرجا باشد. شمشیر بر حق استوار می
 اند: و نیز از او روایت کرده

إن الوصية نزلت من السامء عىل حممد كتاباً، مل ينزل عىل حممد صىل اهللا عليه وآله كتاب «

د أهل خمتوم إال الوصية، فقال جربائيل عليه السالم: يا حممد، هذه وصيتك يف أمتك عن

بيتك. فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: أي أهل بيتي يا جربائيل؟ قال: نجيب اهللا منهم 

لريثك علم النبوة كام ورثه إبراهيم عليه السالم، ومرياثه لعيل عليه السالم وذريتك  وذريته،

ا فيها. من صلبه. قال: وكان عليه خواتيـم، قال: ففتح عيل عليه السالم اخلاتم األول ومىض مل

ثم فتح احلسن عليه السالم اخلاتم الثاين ومىض ملا أمر به فيها، فلام تويف احلسن ومىض، فتح 

احلسني عليه السالم اخلاتم الثالث، فوجد فيها أن قاتل، فاقتل و ُتـقتل، واخرج بأقوام 

احلسني  للشهادة ال شهادة هلم إال معك. قال: ففعل عليه السالم. فلام مىض دفعها إىل عيل بن

عليه السالم قبل ذلك، ففتح اخلاتم الرابع، فوجد فيها أن أصمت وأطرق ملا حجب العلم. 

فلام تويف ومىض، دفعها إىل حممد بن عيل عليه السالم، ففتح اخلاتم اخلامس، فوجد فيها أن 

ث ابنك، واصطنع األمة، وقم بحق اهللا عزّ  ق أباك وورّ ـر كتاب اهللا، وصدّ وجل، وقل  فسّ

 .٢»يف اخلوف واألمن، وال ختش إال اهللا، ففعل. ثم دفعها إىل الذي يليه احلق

                                                           
 ).۲۹۴ ،۲۹۳ص:  ۱، (جیافکتاب الحجة من الک -١
 ).۲۸۰ص:۱إال بعھد من الله، (ج فعلونیئًا وال یفعلوا شیمنبع سابق (باب إن األئمة لم  -٢
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نازل شد و جز وصیت چیز  ج (ھمانا وصیت از آسمان به صورت مکتوب، بر محمد
دیگری به صورت مکتوب نازل نشده است، جبریل گفت: ای محمد! این وصیت تو برای 

ی جبریل! کدام یک از اھل گفت: ا ج ی اھل بیت توست، پس رسول خدا امت، درباره
بیت؟ گفت: آن که از جانب خدا نجیب است و فرزندان او تا علم نبوت را به تو به ارث 

و ارث او به علی و فرزندان تو از پشت او، گفت: و بر  دھد ھمانطور که به ابراھیم داد،
ه آن چند مھر زده شده است. گفت: علی مھر اول را باز کرد و به دنبال کاری رفت ک

حسن مھر دوم را باز کرد و به دنبال کاری رفت که به او فرمان داده شده بود، سپس 
به او فرمان داده شده بود، وقتی که حسن درگذشت؛ حسین مھر سوم را باز کرد، دید 

شوی، و اقوامی را برای خود و برای شھادت  نوشته شده: بجنگ، پس بکش و کشته می
آورند. گفت: پس انجام داد و رفت، سپس علی بن   میببر، تنھا با تو شھادت را بدست 

: خاموش باش، وقتی که وفات حسن، مھر چھارم را باز کرد، دید نوشته شده است
یافت و رفت آن را به محمد بن علی داد و او ھم مھر پنجم را باز کرد که نوشته شده 

امت را اصالح کن، بود: کتاب الله را تفسیر کن، و پدرت راست گفت و پسرت ارث برد، 
و به حق خدا قیام کن، و پدرت را تصدیق نما، و در حال ترس و امن، حق را بگو، و جز 

 از خدا نترس، پس فرمان را انجام داد و وصیت را به نفر بعدی داد).
 و در پایان، از ابوجعفر روایت کرد که گفت:

أن يا حممد قد قضيت نبوتك  ملا قىض حممد نبوته، و استكمل أيامه، أوحى اهللا تعاىل إليه«

واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك واإليامن واالسم األكرب و مرياث العلم وآثار 

علم النبوة يف أهل بيتك عند عيل بن أيب طالب، فإين لن أقطع العلم و اإليامن و االسم األكرب 

 .١»ا من ذريات األنبياءومرياث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك، كام مل أقطعه
نبوت را به پایان برد و دوران خود را سپری کرد خدا به او   ج (وقتی که محمد

وحی نمود که: ای محمد! پیامبرِی خود را به پایان بردی، و روزھایت را کامل کردی، 
پس آن علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را به اھل بیت خویش 

                                                           
 ).۲۹۳، ص ۱ن (جیر المؤمنیمنبع سابق (باب اإلشارة والنص علی أم -١
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طالب؛ چون علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت را از  علی بن ابی بده، نزد
 .١ام کنم، ھمانگونه که از پیامبران پیشین قطع نکرده نمی جانشینان تو قطع

این، عین ھمان چیزی بود که عبدالله بن سبأ گفت: ھمانا یوشع بن نون، وصی  
 علی از جانب خدا واجب شده است موسی بود، و علی وصی رسول الله بود و امامت

 غیبت
ی غیبت و رجعت (بازگشت مردگان به دنیا) را شیعه از زمان انقراض  اما عقیده

 ی اول و دگرگونی تشیع، از سبئیه گرفتند و رجعت و بازگشت بعد از مرگ را برای شیعه
 تمام امامان موھوم خود از علی تا غایبی که متولد نشد، مطرح کردند.

ی تک تک ائمه بیان نمودیم که ادعای بازگشت او را مطرح  این دربارهپیش از 
ی امام غایب و  ی دوازده امامی درباره کردند، و در این جا تنھا به ذکر ادعای شیعه می

گویند: حسن عسکری فرزندی داشت، و ھمانطور که ذکر  پردازیم؛ آنھا می موھوم می
ن که کی و کجا به دنیا آمده، اختالف زیادی ی این که متولد شده یا نه و ای شد درباره

گویند: او از دید مردم پنھان شده، و دارای دو دوره غیبت است: غیبت  وجود دارد؛ می
 صغری و غیبت کبری.

 اند که: بر زبان جعفر دروغ گفته

للقائم غيبتان، إحدامها قصرية، واألخر طويلة. الغيبة األوىل ال يعلم بمكانه فيها إال «

 .٢»شيعته، واألخر ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه خاصة
یعنی: قائم دوغیبت دارد، یکی کوتاه و دیگری طوالنی؛ درغیبت اول جز شیعیان 

داند و درغیبت دوم جز دوستان ویژه اش، کسی جایش را  خاص او کسی جایش را نمی
 داند. نمی

 که گفت:اند  ردهکشان نقل یز از ایو ن

                                                           
(ص:  ).عة، اثر: نوبختی، چاپ نجف (عراقیو فرق الش ).۱۰۹(ص:  )،، کربال (عراقیشکرجال  -١

 ).۱۴۳ص: ۲ح المقال، اثر مامقانی، چاپ ایران، (جیو تنق ).۴۳، ۴۴
(چاپ تھران، چاپخانه  یم النعمانیو الغیبة. اثر: محمد بن إبراھ ).۳۴۰، (ص: یافکالحجة من ال -٢

 ).۱۷۰صدوق، (ص:
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ألمر غيبتان، إحدامها يرجع منها إىل أهله، واألخر يقال: هلك، يف أي لصاحب هذا ا«

واد سلك؟ قلت: كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال: إذا ادعاها مدع، فاسألوه عن أشياء جييب 

 .١»فيها مثله
گردد، و در  (یعنی: صاحب االمر دو غیبت دارد، در یکی از آنھا نزد اھل خود باز می

ھای که رفته به ھالکت رسیده است. گفتیم:  ر یکی از درهشود، د دیگری گفته می
چکار کنیم اگر چنین شد؟ اگر کسی چنین ادعایی نمود از او چیزھایی بپرسید که 

 .واجب است در او باشد)
 .٢اند و از پدرش مانند ھمین را نقل کرده

ھای آن معروف و  اما غیبت صغری آن است که نمایندگان او حضور دارند و باب
آن اختالف  اند. امامیه که قائل به امامت حسن بن علی ھستند در شناخته شده 

ندارند. و کسانی چون ابو ھاشم داود بن قاسم جعفری، محمد بن علی بن بالل، ابوعمر 
عثمان بن سعید سمان، و پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان، عمر اھوازی، احمد بن 

ابراھیم بن مھزیار، محمد بن ابراھیم و جماعتی دیگر از آنھا اسحاق، ابومحمد وجنانی، 
 آید. بودند که گاھی برای نقل روایت از آنھا نامشان به میان می

و مدت این غیبت ھفتاد و چھار سال بود، و ابوعمر عثمان بن سعید عمری برای 
 ھر شد.پدر و جدش از قبل باب بود، و مورد اعتماد آنان بود و معجزات بردست او ظا

وقتی که او درگذشت پسرش محمد با نص صریح او در آخر جمادی آخر سال سه 
 صد و پنجاه و چھار، جانشین او شد و به راه و روش پدر ادامه داد.

جعفر محمد بن عثمان،  ینوبخت با نص اب ین بن روح از بنیو ابوالقاسم حس
 ن او شد و در شعبان سه صد و بیست و شش وفات یافت.یجانش
ابوالحسن علی بن محمد عمری به نص ابوالقاسم، جانشین او شد و در شعبان  و

 سال سه صد و بیست و ھشت درگذشت.
از ابی محمد حسن بن احمد، روایت شده است که گفت: در سالی که علی بن 
محمد سمری وفات یافت در شھر سالم بودم و چند روز قبل از وفاتش نزد ایشان 

                                                           
 ).۳۴۰، (ص:یافکالحجة من ال -١
 ).۳۴۰اثر: نعمانی، (ص:.الغیبة -٢
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ای را بیرون آورد که اینگونه نوشته شده  ی مھر شده و نامه حاضر شدم، پس بیرون آمد
بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ای علی بن سمر، خدا اجر بزرگ در مصیبت برادرانت 
نصیب تو گرداند؛ ھمانا تو تا شش روز دیگر خواھی ُمرد، پس خود را جمع و جور کن و 

مل شروع شده است، و جز برای کسی وصیت نکن که در جای تو باشد، چون غیبت کا
به اذن خدا، ظھوری نیست، و آن ھم بعد از زمان طوالنی است که زمین پر از جور و 

ھا قساوت یابند، و از شیعیانم کسانی بیایند که ادعای مشاھده کنند،  ستم گردد و قلب
گاه باشید ھرکس ادعای مشاھده کند قبل از قیام سفیانی و صدای بلندش، کذاب و  آ

 .العظيم قوة إال باهللا العيل وال حول والزننده است، افتراء 
گفت: پس آن نامه را بازنویسی کردیم و از نزد او خارج شدیم. وقتی که روز ششم 
فرا رسید، نزد او رفتیم ھنوز به جای خود بود، پرسیدند: چه کسی وصی توست؟ گفت: 

 امر و فرمان از آِن خداست و وقت آن فرارسیده و درگذشت.
آخرین کالمی بود که از او شنیده شد. سپس غیبت طوالنی شروع شد که ما این 

 .١اکنون در آن زمان قرار داریم و فَرج به خواست خدا در آخر این زمان خواھد بود
گویند: او در (سرداب) زیر زمین  ی این که غایب آنھا کجا مستقر است، می اما درباره

ایت کرده است: عباسیان سپاھی را اعزام سامراء است، ھمانگونه که قطب راوندی رو
کردند؛ وقتی که به خانه رسیدند از زیر زمینی صدای قرآن شنیدند؛ پس کنار دِر منزل 
جمع شدند و نگھبانی دادند تا نه باال رود و نه خارج شود و فرمانده ایستاد تا ھمه 

فرمانده گفت: بر او  لشکر جمع گردند، او از زیر زمینی بیرون آمد و از کنار آنھا رد شد،
فرود آیید، گفتند: آیا از سمت شما عبور نکرد؟ گفت: او را ندیدم، گفت: پس چرا 

 .٢بینی می گذاشتید او برود؟ گفتند: ما گمان کردیم که تو او را
 .٣یا در مدینه است

 .٤یادر مکه است

                                                           
 ).۴۴۵اعالم الوری. اثر: طبرسی (ص:  -١
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 گویند محمد بن حنفیه در آنجا پنھان نام کوھی است که می -یا در رضوی است 
 شده است ـ قبًال از سید حمیری، شاعر شیعه، نقل کردیم که گفت:

 تغيـــــــب ال يـــــــر فـــــــيهم زمانــــــــاً 
 

 ١برضـــــــو عنـــــــده عســـــــل ومـــــــاء 

 

شود و در کوه رضوی است و آب و عسل نزد  شود و مدتی ناپدید می عنی، غایب میی
 او وجود دارد.

 گوید: است، آنگونه که نوری طبرسی شیعه می» ذی طوی«گویند: در  و می
و » دعای ُندبه«اند، معروف به  شیعه دعای مشھوری دارند که از ائمه روایت کرده

به آنھا امر شده که در اعیاد چھارگانه آن را بخوانند، و در آن دعا، امام زمان را خطاب 
 دھند به این ترتیب: قرار می

ليــــت شــــعري اســــتقرت بــــك النــــو 
 

 ــــــــر ـــــــــلك أو ث ــــــــل أي أرض تق  ب
 

ــــــو أم بغري ــــــوأبرض ــــــذي ط ــــــا،أم ب  ٢ه
 

دانستم آیا آن مسافر در نزد تو مستقرشده است، و اصال به کدام  یعنی: ای کاش می
 خاک و سرزمین رفته است. یا در رضوی یا در غیر آن، یا در ذی طوی.

 .٤ی خضراء یا در جزیره .٣ای به نام شمروخ یا در یمن در دره
ھایی با  کرده است از جزیرهداستان طوالنی و عجیب و غریبی را ذکر » جزایری«

ھا تنھا  گوید که در آن سرزمین مسافت بسیار طوالنی، به مدت یک ماه راه سخن می
کنند و  مسلمانان شیعه و موحد که قائل به برائت و والیت ھستند، زندگی می

کنند؛ آنجا  می کنند و به آن امر پادشاھانشان اوالد ائمه ھستند و با عدالت حکم می
کند و اگر اھل جھان جمع گردند با ھمه مذاھب مختلف، باز  زندگی نمیکس دیگری 

 .٥ھم آنھا بیشترند
 گویند: او در جابلقا یا جابلسا یا... قرار دارد. ھمچنین می

                                                           
 ).۲۷۳فجر اإلسالم، اثر: احمد امین (ص:  -١
 ).۲۱۵شف األستار ( ص: ک -٢
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یابد و آنان  گویند: او در موسم حج حضور می کند، می ی این که چکار می اما در باره
 .١بینند نمی کند اما او را را مشاھده می

 کنند که خادم ابراھیم بن عبده گفت: نیز روایت می و
آمد تا به ابراھیم رسید و کتاب مناسک  ÷با ابراھیم در صفا ایستاده بودم، ایشان«

 .٢را گرفت و چیزھایی به او گفت
گوید: ھمانا او را نزد حجر  شخص دیگری به نام ابوعبدالله صالح دروغ دیگر میو 

گفت: به این  آوردند و او می یشان به تندی ھجوم میاالسود دیدم که مردم به سمت ا
 .٣اند کار دستور داده نشده

ی دیگر گفته است: سیما (نام یکی از اتباع پادشاه) را کمی پیش در سّر َمن رأی یک
مکانی) دیدم در حالی که در منزل [را] شکسته بود و تبر تیزی در دست داشت، (نام 

کند که  کنی؟ سیماء گفت: جعفر گمان می چکار میشان] پرسیدند: در منزل من ی[ا
 .٤گردم، و بیرون رفت پدرت درگذشته و فرزند نداشته پس اگر منزل تو است من بر می

دیگر نقل کرده است: ھمراه یکی از رفیقانم در سفر حج بودم، به موقف عرفه یکی  
د ایستاده است، رفتیم، دیدیم جوانی با پیراھن و شلواری در تن و یک جفت دمپایی زر

ارزید، و آثار سفر بر او به چشم  که پیراھن و شلوارش حدود صد و پنجاه دینار می
خورد؛ یکی به ما نزدیک شد و شروع به سؤال کردن نمود و جوابش دادیم، بعد به  نمی

جوان نزدیک شد و از او سؤال کرد، پس چیزی از زمین برداشت و به او داد و شروع 
مدتی طوالنی، ناگھان جوان برخاست و ناپدید شد؛ پس به سؤال کرد به دعا برای 

کننده نزدیک شدیم و گفتیم: وای بر تو، چه بود به تو داد؟ چند سنگریزه از طال به ما 
نشان داد که به شکل دندان نقش و نگار داشتند، و آنھا را به بیست مثقال تخمین 

م. سپس در پی او رفتیم اما پیدایش زدیم و به دوستم گفتم: موالی ما بود اما ندانستی
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ی موقف را گشتیم و نیافتیم و در اطراف او از اھل مکه و مدینه سؤال  نکردیم، ھمه
 .١کند حج می کردیم، گفتند: جوانی است علوی، ھمه ساله پیاده

 دھند که گویا گفته است: اند و آن را به علی رضا نسبت می سپس حکایتی ساخته
 .٢شود ود و نه نامش گفته میش نه جسم او دیده می

 اند: از حسن عسکری نقل کرده
بینید و حالل نیست که اسم او را ببرید، گفته شد: پس  ھمانا شما، شخص او را نمی

 .٣چطور از او یاد کنیم؟ گفت: بگویید: حجت آل محمد
کند، و در روی  گوید: او زنده و موجود است؛ مستقر است و سفر می و اردبیلی می

 .٤ھا و خادم و حیوان و اسب و... در گشت گذار است ھا و خیمه رمیان خانهزمین د
 گوید: سپس داستانی را از شمس الدین ھرقلی نقل کرده که می

پدرم برایم نقل کرد که در دوران جوانی روی ران سمت چپش، یک دمل به 
خون و  کرد و ی یک مشت انسان قرار داشت، و ھر سال در فصل بھار سر باز می اندازه

افتادم، و در آن موقع مقیم  علت درد شدید آن، از کار میآمد و به  چرک از آن بیرون می
رفتم و در مجلس درس سعید رضی الدین علی بن » حله«ھرقل بودم؛ روزی به 

خواھم برایم  طاووس حضور یافتم و از حال زخم خویش شکوه نمودم، و گفتم: می
را حاضر کرد و زخم را دیدند و گفتند: این زخم در مداوا نمایی. پس تمام پزشکان حله 

ی آن خطرناک است، و اگر بریده شود بیم آن  باالی رگ اکحل قرار دارد پس معالجه
روم، شاید  رود که رگ ھم قطع شود و بمیرد. سعید به او گفت: من به بغداد می می

ھم به بغداد برویم و طبیبان آنجا ماھرتر و به دردھا آشناتر باشند؛پس فردا صبح بیابا 
بغداد رفتیم، ھمان چیزی را گفتند که  کنیم، اما وقتی به می آنجا به طبیب مراجعه

پزشکان قبلی برایم گفته بودند، لذا دلتنگ شدم. سعید گفت: ھمانا شرع به تو اجازه 
داده که در این لباس نماز بخوانی، اما در حد امکان سعی کن خود را پاکیزه نگھداری 

ھا را از خود دور کنی و فریب نفس خود را نخوری؛ چون خداوند  آب و چرک و زخم
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بعد پدرم به او گفت: حال که مسئله چنین  اند. متعال و رسولش از این کار نھی کرده
روم سپس  زیارت مزار مبارکش می ام؛ به سّر من رأی، برای است و من به بغداد رسیده

 است. گردم این طور بھتر نزد خانواده بر می
رفت. » رأی سر من«بنابراین لباس و پولش را نزد سعید رضی الدین گذاشت و به 

گفت: وارد مقبره شدم به زیارت ائمه پرداختم و وارد زیر زمینی شدم و از خدا و امام 
کمک خواستم و مدتی درنگ کردم و تا روز پنج شنبه در روضه ماندم، سپس تا دجله 

ای که ھمراه داشتم پر  و لباس تمیزی پوشیدم، و آفتابه رفتم و در آن جا آب تنی کردم
 کردم و به قصد زیار ت باال رفتم.

ناگھان چھار نفر اسب سوار دیدم از دِر محوطه بیرون آمدند. و در حوالی و دور و 
بر مزار، گروھی مشغول چراندن شترھایشان بودند، و گمان کردم که اسب سوارھا نیز 

دیدم که ھر دو، شمشیر به گردن  ی به ھم رسیدیم، دو جوان رااز آنھا ھستند، اما وقت
آویخته بودند و یک نفر پیر نیزه به دست و یکی دیگر شمشیر به گردن با قبایی که از 

اش به نخ دوزی آراسته شده  پشت شکاف داشت و روی شمشیرش پوشیده بود و کناره
 بود.

روی زمین گذاشت، و دو  پیرمرد نیزه به دست، در سمت راست ایستاد و آن را
جوان ھم در سمت چپ ایستادند و صاحب لباس شکافدار، تنھایی بر سر راه ماند 

 درست مقابل پدرم؛ پس به او سالم کردند و او پاسخ داد.
گردی؟ گفتم: بله،  ات بر می صاحب قبای شکافدار به او گفت: آیا فردا نزد خانواده

اھل بادیه خود را از نجاست و  به خود گفتم: گفت: بیا جلو تا زخمت را ببینم. در دل
کنند لذا دوست نداشتم به من دست بزند که من تازه از آب برگشته  آلودگی حفظ نمی

بودم و ھنوز پیراھنم تر بود. سپس جلو رفتم و مرا به خود نزدیک کرد و شروع کرد به 
داد و من دردم  مالیدن بدنم از شانه به پایین تا دستش به دمل خورد و آن را فشار

 گرفت سپس آن را صاف نمود.
داند،  شیخ گفت: رستگار شدی ای اسماعیل! شگفت زده شدم که چطور نام مرا می

گفتم: ما و شما رستگار شدیم ان شاءالله. آنگاه شیخ به من گفت: این امام است، بنا 
و من براین جلو رفتم و او را در آغوش گرفتم و زانویش را بوسیدم. سپس او رفت 

شوم، گفت:  ھمچنان در آغوشش گرفته بودم، گفت: برگرد، گفتم: ھرگز از تو جدا نمی
مصلحت در این است که برگردی، دو باره حرف قبلی را تکرار کردم. شیخ گفت: ای 
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کنی؟ با این  کنی امام دو بار به تو دستور داد اما تو مخالفت می اسماعیل! حیا نمی
فت و به طرف من رو برگرداند و گفت: وقتی به بغداد سخن توقف کردم و چند قدمی ر
بود) پس اگر به  /گردد (منظورش خلیفه مستنصر رسیدی حتمًا ابوجعفر دنبالت می

بگو تا به » رضی«او رسیدی و خواست به تو چیزی بدھد از او نگیر و به پسرمان در 
خواھی به تو  کنم چیزی را که می علی بن عوض بنویسد که: من به او سفارش می

 بدھد.
سپس با ھمراھانش رفتند، و من ھمچنان در جای خویش ایستاده بودم و به آنھا 

کردم تا اینکه ناپدید شدند و به خاطر جدایی از ایشان دچار تأسف فراوان شدم.  نگاه می
سپس مدتی روی زمین نشستم و به طرف مزار به راه افتادم. ھمه اطرافم را گرفتند و 

ینیم سیمایت تغییر یافته، آیا ھمچنان درد داری؟ گفتم: خیر، گفتند: آیا ب گفتند: می
کسی با تو درگیر شده است؟ گفتم: نه از این خبرھا نیست، اما من از شما سؤال 

ھا را که نزد شما بودند، شناختید؟ گفتند: آنھا صاحبان گوسفندان  کنم آیا آن سواره می
گفتند: امام آن شیخ بود یا صاحب قبای  بود؛ ÷بودند. گفتم: نه، بلکه او امام

شکافدار بود؟ گفتم: صاحب قبا بود، گفتند: آیا بیماری خود را به او نشان دادی؟ 
گفتم: آری، ایشان دمل را فشار داد تا درد گرفت سپس لباس را از روی آن کنار زدم 

نگاه  اما اثری از آن ندیدم؛ بنابراین وحشت زده و مشکوک شدم، پس به پای دیگرم
 .١کردم اما اثری روی آن ھم ندیدم

به بیماری فتق بیضه مبتال بود و او » اباعطوه«کند که  حکایت دیگری را نقل می
گفت: شما را  داشت و می مذھب زیدی داشت؛ پسرانش را از مذھب امامیه باز می

 نیاید و بیماری» مھدی«کنم تا دوست شما  کنم و اقرار به مذھب شما نمی تصدیق نمی
ی ما  کرد تا این که موقع عشاء که ھمه مرا خوب نکند؛ و این حرف را بارھا تکرار می

جمع شده بودیم، ناگھان پدرمان فریاد کشید و گفت: به دادم برسید؛ سریع رفتیم 
پیش او، و گفت: به دنبال دوستتان بروید ھمین اآلن از نزد من رفت، اما وقتی رفتیم 

پدر برگشتیم و جریان را از او پرسیدیم، گفت: شخصی نزد کسی را ندیدیم، دوباره پیش 
من وارد شد و گفت: ای عطوه، گفتم: تو کی ھستی؟ گفت: من دوست پسرانت ھستم، 

ھای زیر پوستم  دست کشید و زخم ام تو را از دردی که داری بھبود بخشم؛ سپس آمده
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نبود. پسرش به من را فشار داد و رفت. خودم روی آنھا دست کشیدم اما اثری از آن 
گفت: پدرم بقیه عمرش را سالم و سر حال، مانند آھو بسر برد و ھیچ وقت از درد 

 ننالید.
و این قصه شھرت یافت و از کسانی دیگر غیر از فرزندش پرسیدم، ھمان خبر را 

 بسیار زیاد است. ÷ی امام دادند و به آن اقرار کردند؛ روایات و اخبار در باره
» مھدی«و اند  ای در راه حجاز و غیره درمانده شده که عدهاند  دهو نیز روایت کر

 .١رسانده است اند، آنھارا نجات داده است و به جای که خواسته
ھا و دروغھای  ی پیدای ناپیدا و غایب آنھا و این بود قصه و داستان این بود افسانه

 اند. که در رابطه با غیبت او نقل نموده

 رجعت: (بازگشت مردگان)
است، مطابق رأی عبدالله  یاثناعشر ی عهید شیی از عقایکه کی رجعت  اما درباره

ی  در بارهھا  این مطرح کرد و ÷ی علی بن سبأ با این تفاوت که او رجعت را در باره
ی یک کشور را در این راه به  کنند و سرمایه معدوم و ناپیدای موھومشان مطرح می

 رسانند مصرف می
ی قرنھا،  ی اول و در ھمه ھای شیعه جز شیعه در میان تمام فرقهبته این عقیده ال

 ھای سابق بیان شد. شایع و مشھور بوده، ھمان طور که در فصل
ی دوازده امامی به امام معدومی که دوباره در آینده رجعت خواھد کرد  سپس شیعه

و   ه با سایر أئمهاکتفا نکردند، بلکه از این ھم پا فراتر نھادند و گفتند: امام غایب ھمرا
گردند (به گمان آنھا). و در این باره روایات و  ھمچنین مخالفان و دشمنانشان برمی

لذا ما تعداد کمی از  اند. فراوانی تألیف کردهھای  کتاب شماری دارند؛ و ھای بی دروغ
انگیز را به عنوان نمونه و تشخیص  ھای غم خنده دار و وداستان ھای این افسانه

کنیم؛ و نیز برای این که معلوم شود  ھا و اعتقادات آنان نقل می ی گفته دربارهحقیقت 
و خاندان و خویشاوندان و اصحاب و ھمسران و امت او، و  ج چقدر با رسول الله
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شریعتی که ازجانب خدا آورده، و قرآنی که بر او نازل گردیده است، دشمنی دارند و از 
 کنند. آنھا بدگویی و عیبجویی می

اش) به ارث  ی رجعتی که از یھود و مزدوران آنھا، (عبدالله بن سبأو طائفه قیدهع
بزرگ شیعه و خاتم محدثین آنھا،  اند، و نسل به نسل به یکدیگر منتقل نمودهاند  برده

، بعد از ذکر احادیث و روایات فراوانی در »بحار االنوار«مال باقر مجلسی، صاحب کتاب 
 گوید: ی رجعت می باره

ی رجعت، شک و تردیدی داشته  کنم تو درباره ی برادر، بدان که من گمان نمیا«
باشی آن ھم بعد از مقدمه چینی و توضیحی که برایت ذکر کردم. رجعتی که شیعه در 

و ھمچون خورشید در وسط روز  اند، ی آن اجماع و اتفاق نظر داشته تمام اعصار، درباره
ی اطھار  نه ممکن است کسی که به حقانیت ائمهنزد آنان آشکار و واضح است... و چگو

ای شک کند که با روایات متواتر و غیر قابل تردیدی اثبات  ی مسأله ایمان دارد در باره
حدیث صریح که چھل و اندی نفر از علمای  ۲۰۰شده است آنھم با رواتی در حدود 

 .١!!اند؟ یت کردهبزرگ و نامی موثق در بیش از پنجاه کتاب از تألیفات خود ذکر و روا
 کنند که: این قوم از حسن بن علی بن ابی طالب روایت می

کند تا این که  اگر جز یک روز از دنیا باقی نماند، خدا آن روز را آنقدر طوالنی می
مردی از اوالد من قیام کند و زمین را پر از عدالت کند ھمانگونه که پر از جور و ستم 

 .٢شده است
اند که: قائم از اوالد من است، نام او نام من  ساختهدروغی  ج پیامبرو به نام و زبان 

ی من است، و شمایل و رفتار و راه و روش او مثل من است،  اش کنیه است و کنیه
کند. ھر  ، آنھا را به کتاب الله دعوت میگرداند مردم را به دین و شریعت من باز می

کس او را نافرمانی کند مرا نافرمانی  کس از او پیروی کند از من پیروی کرده، و ھر
کرده است، و ھر کس غیبت او را انکار کند مرا انکار کرده است، و کسی که او را 
تکذیب کند مرا تکذیب کرده است، و ھرکس تصدیقش کند مرا تصدیق کرده است، نزد 

ن او کنند، و سخن مرا در شأ ی او تکذیب می کنم از کسانی که مرا درباره خدا شکوه می
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کنند، و ستمکاران به زودی خواھند  پذیرند، و امت را از راه خود منحرف می نمی
 .١گاه برخواھند گشت دام بازگشتکدانست به 

 کیست؟ مهدی
دروغ بستند و گفتند: وقتی که با معاویه آشتی کرد  بشیعه بر حسن بن علی

 مردم نزد ایشان وارد شدند و برخی به مالمت و سرزنش او پرداختند، پس گفت:
دانید، به خدا سوگند چیزی را که  دانم شما نمی چیزی را که من میوای برشما، «

ر است، آیا دانم از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کرده بھت ام می من برای شیعه
دانید  دانیم، گفت: آیا نمی دانید که من امام و پیشوای شما ھستم؟ گفتند: بله می نمی

ای را به قتل رساند، و دیواری را تعمیر  که وقتی خضر کشتی را سوراخ کرد، و پسر بچه
و مرمت کرد، کارھایش موجب خشم موسی شد؛ چون حکمِت کار بر موسی مخفی بود 

ھا نزد خداوند متعال حکمت و صواب بود؟ آیا ندانسته اید که در در حالی که آن کار
که عیسی بن مریم » قائم«گردن ھر کدام از ما بیعتی برای طاغوت زمان او ھست جز 

خواند، ھمانا خداوند عّز و جل والدتش را پنھان کرد، و شخص او را  پشت سر او نماز می
عتی در گردن نداشته باشد، آن غایب کرد تا، وقتی که خارج شد برای ھیچ کس بی

نھمین نفر از اوالد برادرم حسین و پسر سرور زنان است، خداوند عمرش را در زمان 
سپس او را به قدرت خود در سیمای جوانی کمتر از چھل  گرداند، غیبت طوالنی می

 .٢»کند تا مردم بدانند که خداوند بر ھر کاری توا ناست می سال ظاھر
اند که گفت: ھر کس به تمام ائمه اقرار  ین را از جعفر نقل کردهو روایتی مانند ھم

کند اما مھدی را انکار کند؛ مثل کسی است که تمام انبیاء را قبول داشته باشد و 
و نبوت او را انکار کند؛ به او گفته شد: ای پسر رسول خدا! مھدی کدام  ج محمد

گردد و  از شما غائب میفرزند شماست؟ گفت: پنجمین فرزند از ھفتمین شخص که 
 .٣نام بردن از او برای شما حالل نیست

 شأن و منزلت مهدی
                                                           

 ).۴۲۵ھمان، (ص:  -١
 ).۴۲۷أعالم الوری، طبرسی، (ص:  -٢
 ).۴۲۹أعالم الوری، طبرسی، (ص:  -٣
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 اند: چنین روایت کرده سی شأن و منزلت او، از علی بن حسین و در باره

يف القائم منا سنن من ستة من األنبياء عليهم السالم: سنة من نوح، وسنة من إبراهيم، [

أيوب، وسنة من حممد، فأما من نوح فطول  وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من

العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الوالدة واعتزال الناس، وأما من موسى فاخلوف والغيبة، 

وأما من عيسى فاختالف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلو، وأما من حممد 

وا: مل يولد بعد ليخرج فاخلروج بالسيف... والقائم منا ختفى عىل الناس والدته حتى يقول

حني خيرج وليس ألحد يف عنقه بيعة... ومن ثبت عىل مواالتنا يف غيبته أعطاه اهللا أجر ألف 

 .شهيد مثل شهداء بدر]
قائم ما دارای سنت و روش شش نفر از انبیا است: سنت نوح، ابراھیم، موسی،  

 .ج عیسی، ایوب، و محمد
گیری  یم، تولد مخفی و دور بودن و کنارهاما از سنت نوح، طول عمر؛ از سنت ابراھ

از مردم؛ از سنت موسی، ترس و غایب شدن، و از سنت عیسی، اختالف و چند دستگی 
فرج و گشایش بعد از بال؛ و از سنت محمد، قیام با  مردم در مورد او، و از سنت ایوب،

کند  م میشمشیر... قائم ما نیز، والدتش از مردم مخفی است تاجایی که وقتی که قیا
گویند: ھنوز به دنیا نیامده است، و در گردنش بیعت ھیچ کسی نیست... و ھر کس  می

بر دوستی ما در زمان غیبت، ثابت قدم باشد خداوند اجری مانند اجر ھزار شھید از 
 .١شھدای بدر را به او خواھد داد

به  ی غایب شدنش روایت کرده و گفته است: مھدی آنھا درباره» نعمانی«و نیز 
من اثری از آدم، و ذخیره ای از نوح و «گوید:  دیوار بیت الله تکیه زده است و می

 .٢»ھستم ج ی محمد ی ابراھیم و برگزیده برگزیده
 گوید: و می

 .[أنا بقية اهللا وخليفته وحجته عليكم]

                                                           
 ).۴۲۷، ۴۲۸أعالم الوری طبرسی، (ص:  -١
 ).۱۷۹ص: ۱۳بة، اثر: نعمانی،. و بحار األنوار، مجلسی، (جیالغکتاب  -٢
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. و جبریل در جلو روی او ١»من بقیة الله و جانشین او و حجت او بر مردم ھستم«
 .٢باشد می

گویند: موسی بن عمران در سفر اول به فضل و متانتی که به قائم آل  و می
داده شده، نگاه کرد و گفت: پروردگارا! مرا قائم آل محمد قرار ده، پس به او  ÷محمد

گفته شد: این از آِن فرزندان احمد است. سپس در سفر دوم نیز، مانند اول را مشاھده 
ار کرد و ھمان پاسخ قبلی را گرفت؛ سپس در نمود، دو باره درخواست قبلی را تکر

 .٣سفر سوم ھمان را دید و ھمان درخواست را کرد و ھمان جواب اول را گرفت

 گردد؟ برمی کیمھدی 
 کند که گفت: خود از اصبغ بن نباته روایت می» الکافی«کلینی در

أمري  [أتيت أمري املؤمنني عليه السالم فوجدته متفكراً ينكت يف األرض، فقلت: يا

رغبة منك فيها؟ فقال: ال واهللا ما رغبت فيها  املؤمنني! ما يل أراك متفكراً تنكت يف األرض، أ

وال يف الدنيا يوماً قط، ولكني فكرت يف مولود يكون من ظهري، احلادي عرش من ولدي، 

، تكون له غيبة وحرية،  هو املهدي الذي يمأل األرض عدالً وقسطاً كام ملئت جوراً وظلامً

ضل فيها أقوام وهيتدي فيها آخرون، فقلت: يا أمري املؤمنني! وكم تكون له احلرية والغيبة؟ ي

قال: ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني، فقلت: وإن هذا لكائن؟ فقال: نعم، كام أنه 

 .خملوق، وأنى لك هبذا األمر يا أصبغ! أولئك خيار هذه األمة مع خيار أبرار هذه العرتة]
کند و سر را بر زمین فرود آورده  رفتم، دیدم فکر می ÷المؤمنین علی(نزد امیر 

بینم در فکر ھستی و به زمین سر فرود  است، گفتم: ای امیرالمؤمنین! چه شده می
ای  آورده ای؟ آیا رغبتی به آن داری؟ گفت: نه، به خدا سوگند نه به دنیا رغبت و عالقه

کنم که از پشت و نسل من خواھد  سی فکر میام، بلکه به ک دارم و نه به آن راغب بوده
کند ھمانطور که پر از جور و  بود، فرزند یازدھم من، که زمین را پر از عدالت و داد می
شوند،  ی او اقوامی گمراه می ستم شده است، او دارای غیبت و سرگردانی است، در باره

                                                           
 ).۳۲۲الفصول المھمة، (ص:  -١
 ).۲۷۴الغیبة، اثر: طوسی (ص: -٢
 ).۲۴۰بة، نعمانی، (ص: یالغ -٣
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سرگردانی و غیبتش یابند، گفتم: ای امیر المؤمنین! دوران  و اقوامی ھم ھدایت می
چقدر است؟ گفت: شش روز یا شش ماه یا شش سال. گفتم: آیا این امر شدنی است و 

دھد؟ گفت: آری، ھمانگونه که او آفریده شده است، و من به این امر یقین  روی می
 .١ )دارم ای اصبغ آنھا برگزیدگان این امت، ھمراه برگزیدگان این عترت ھستند

 که گفت:اند  روایت کرده جعفرباقر و نیز از ابی

[يا ثابت! إن اهللا تعاىل قد كان وقت هذا األمر يف سبعني، فلام أن قتل احلسني صلوات اهللا 

عليه اشتد غضب اهللا تعاىل عىل أهل األرض، فأخره إىل أربعني ومائة، فحدثناكم فأذعتم 

و اهللا ما يشاء ويثبت احلديث فكشفتم قناع السرت ومل جيعل اهللا له بعد ذلك وقتاً عندنا، ويمح

 .وعنده أم الكتاب]
(ای ثابت! خداوند تعالی زمان قیام مھدی را سال ھفتاد تعیین کرده بود؛ وقتی که 

شھادت رسید خشم خدا شدت گرفت، پس آن را تا سال صد و چھل به به  ÷حسین
د از ی اسرار را کنار زدید و بع تأخیر انداخت؛ پس آن خبر را شایع و پخش کردید و پرده

ند ک ا اثبات مییآن را از ما پنھان کرد؛ خدا آنچه را بخواھد محو  آن، دیگر خداوند وقت
 .٢ )تاب نزد اوستکو اصل 

 و نیز از ابن جعفر روایت شده که گفت: 

ره اهللا [وقد كان هلذا األمر وقت؛ كان يف سنة أربعني ومائة، فحدثتم به وأذعتموه فأخّ 

 .]وجلّ عزّ 
معینی داشت؛ زمان آن، سال صد و چھل بود، اما شما خبر آن را (این امر وقت 

 .٣شایع کردید پس خداوند متعال آن را به تأخیر انداخت
 که گفت: اند  جعفر روایت کرده ھمچنین از ابی

 .[ليس بني القائم عليه السالم وقتل النفس الزكية أكثر من مخس عرشة ليلة]
 .٤نزده شبانه روز فاصله نیستو کشتن نفس زکیه بیش از پا ÷بین قائم

                                                           
 ).۳۳۸ص: ۱تاب الحجة (جک، یافکاألصول من ال -١
 ).۳۶۸ص:  ۱(ج  یافکاألصول من ال -٢
 ).۲۹۲(ص:  بة، اثر: نعمانی، چاپ تھرانیالغ -٣
 ).۲۶۰اإلرشاد، مفید (ص: -٤
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 که گفت:اند  و ھمچنین از ابن جعفر روایت دیگری نقل کرده

[إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما ييل دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك القوم، وعند 

 .زواله خروج القائم]
ی ابن مسعود قرار دارد، فرو  (ھرگاه دیوار حیاط مسجد کوفه که در کنار خانه

در آن موقع پادشاھی این طائفه رو به زوال و نابودی است و آن وقت است که ریخت 
 .١کند قائم قیام می

معروف و مشھور است که نفس الزکیة، کشته شده است و ھزاران شب وروز از 
مرگش گذشته؛ ھمانگونه که دیوار حیاط مسجد کوفه نیز، منھدم شده و صدھا سال 

 خیالی و موھوم آنھا ظھور نکرده است.ھم از آن گذشته اما ھنوز ھم شخص 
 به من گفت: ÷و ابن اسحاق از عمار روایت کرده است که گفت: ابوعبدالله

 .ر مرتني][يا أبا إسحاق! إن هذا األمر قد أخّ 
 .٢(ای ابا اسحاق، این امر دو بار به تأخیر انداخته شده است

ی قائم و  واھی دربارهھای خود با خیال خام و  شیعه ھمچنان به توجیه و تعلیل
دھند؛ ھمانگونه که امام و پیشوای ھفتم شیعیان  رجوع و بازگشت مھدی ادامه می

 و نعمانی در» الکافی«موسی بن جعفر به آن اقرار نموده است. آن طور که کلینی در 
تا شیعه از تشیع خود پشیمان نشوند، و اینک نص صریح  اند، روایت کرده ٣»الغیبة«

 ازآنھا:
 قطین روایت است که به پسرش علی بن یقطین گفت:از ی

                                                           
 ).۲۶۰ھمان منبع (ص: -١
 ).۲۹۴ -۲۹۵( ص:  ینعمان -بة یالغ -٢
در  ی کتاب، نعمانی، از محدثین بزرگ امامیه او ابوعبدالله محمد بن ابراھیم بن جعفر نویسنده -٣

ت، نویسنده اوائل قرن چھارم، واز شاگردان ثقة االسالم محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی اس
واستنباط زیبا که در علم رجال شناسی واحادیث آنھا، سھم بسزایی داشته  ای دارای نظر خوب

 گوید: می اوی  واز مھمترین کتاب ھایش کتاب الغیبة است، نجاشی در باره
صحیح واحادیث اش  نعمانی از بزرگان واستادان ماست، دارای قدر ومنزلت بزرگ است، عقیده 

 ).۱۲ -۱۱بة ص: یتاب الغکزیادی دارد (مقدمهء 



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٣٦٤

است به ما گفته شده و به وقوع پیوسته است و به شما چیزھای گفته شده چطور 
شود؟ (منظورش امور بنی عباس بود)، علی به او گفت:  دھد و واقع نمی که رخ نمی

ما، وقتش ی ش آنچه به ما و به شما گفته شده است از یک منبع بوده، جز این که مسأله
ی ما وقتش فرا  فرا رسیده و آن طور است که به شما گفته شده است، و امر و مسأله

 ۲۰۰شد آن امر تا  ھا، تعلیل و توجیه کردیم؛ اگر به ما گفته می نرسیده پس با خیالبافی
شدند و  پیوندد؛ قلبھا دچار قساوت و سختی می سال یا سیصد سال دیگر به وقوع نمی

کند پس برای  گشتند؛ اما گفتند: چقدر زود و نزدیک ظھور می ر میمردم از اسالم ب
 .١اند کرده الفت دل مردم و نزدیک نشان دادن فرج چنین

و جزایری از مجلسی نقل کرده است که به نظر او خروج و قیام مھدی در ایام 
 باشد، به دلیل سه حدیث و این عین عبارت اوست: دولت صفویه می

اند و چون اخبار متشابه  روایاتی مجمل و بدون تفصیل بیان شدهاخبار و بدان که 
اند. بنابراین، بر ما واجب است  ھستند یاران علی بدون بیان و تفصیل آنھا را نقل کرده

 و اقرار کنیم. جھت تسلیم به آن اذعان
وقتی که نوبت به شیخ محقق ما رسید، رئیس محدثین و خاتم مجتھدین و موالی 

ـ خدا استفاده از آن را با دوام گرداند و در » بحار االنوار«احب کتاب ما، مجلسی، ص
آخرت پاداش جزیل وسعادت را نصیبش کند ـ به شرح و تفصیل آن اخبار و روایات 
روی آورد. برخی آن را با زمان تشکیل دولت صفویه ـ خدا نشانه ھایش را واال و 

 ÷ا زمان ظھور موال صاحب الزمانھایش را استورا گرداند ـ و برخی دیگر را ب پایه
کنیم سپس  و اینک اخبار را به ھمان صورتی که ھست نقل می اند، مطابقت داده

 شویم. فوائدی از توضیح و بیان ایشان را یادآور می
ی  »الغیبة«حدیث اول: شیخ بزرگوار و محدث، محمد بن ابراھیم نعمانی در کتاب 

 کند که فرمود: ایت میرو ÷خود با سند ابوخالدکابلی، از باقر
خواھند اما به  کنند و حقی را می بینم که در مشرق قیام می گویی من قومی را می

گذارند و ھرچه  بینند شمشیرھا را روی شانه می شود، وقتی چنین می آنھا داده نمی

                                                           
بة، اثر: نعمانی یو الغ ).۳۶۹، ص: ۱(ج  )،تیةالتوقیراھکتاب الحجة (باب ک، اثر: کلینی، یافکال -١

)۲۹۵- ۲۹۶.( 
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کنند، و کشته  کنند تا اینکه قیام می شود اما قبول نمی خواھند به آنھا داده می می
  اند. آنھا شھیدشدگان 

ی صفویه، که  گفت: بر اھل بصیرت پنھان نیست که در مشرق جز ارباب سلسله
امام قائم » صاحب شما«اند، و منظور از  ھمان شاه اسماعیل صفوی است قیام نکرده

کند و آنھا  اشاره می ÷است؛ پس این حدیث به پیوند دولت صفویه با دولت مھدی
 کنند. ه او تسلیم میھستند که قدرت را بدون نزاع ب

رسد  می ÷حدیث دّوم: ھمچنین، نعمانی در آن کتاب با سند معتبر که به صادق
ادامه داده است و گفت: امیر المؤمنین در وقایعی که بعدًا به وقوع پیوست از ظھور 

عرض کرد ای امیر المؤمنین! چه موقع خدا زمین  ÷گفت. حسین مھدی سخن می
افتد تا خون بسیاری به ناحق بر  کند؟ فرمود: این امر اتفاق نمی را از ستمکاران پاک می

در حدیثی طوالنی که راوی حدیث آن را مختصر  ÷زمین ریخته نشود. سپس ایشان
نموده است به شرح و تفصیل احوال بنی امیه و بنی عباس پرداخته است. 

کوفان و  امیرالمؤمنین فرمود: وقتی که قائم در خراسان ظھور کرد و بر سرزمین
ی بنی کاوان گذشت، و قائمی در گیالن قیام نمود، و  ملطان تسلط یافت و از جزیره

مردم َاَبر و دیلم به او جواب دادند و برای فرزندم پرچمھای ُترک در حرمات و گوشه و 
ھای شر و بدی پدید آمدند، و بصره ویران شد، و امیر  کنار دنیا آشکار شد، و نشانه

حکایت طوالنی نقل کرد، سپس گفت: وقتی که  ÷د، پس ایشاناالمراء قیام کر
ھا تشکیل شدند، و قوچ بره را کشت؛ آنگاه یکی دیگر  ھزاران ھزار آماده شدند، و صف

کند سپس قائم امید و مورد  کند و کافران را نابود می کند، و شورشی برپا می قیام می
ست ای حسین که ھیچ فرزندی چون کند، و او از اوالد تو انتظار، امام مجھول قیام می

شود و بر جن و انس چیره  او نیست، بین دو رکن و میان جماعت کوچکی ظاھر می
گذارد، خوشا به حال آنان که به زمان او  ھا را در زمین باقی نمی گردد. فرومایه می

 برسند و به او ملحق شوند و آن روز را مشاھده کنند.
ای است در اطراف بصره، و اھل ابر، جماعتی  ی بنی کاوان، جزیره گفت: جزیره

باشند، و حرمات  ھستند نزدیک استرآباد، و دیلم مردم قزوین و حوالی آنجا می
ھای عظیم و وقایع بسیاری  جنگ» ھنات و ھنات«ھای مبارکی است، و منظور از  مکان

امید، دھند، و منظور از قائم مورد انتظار و  است که در وقت ویران شدن بصره رخ می
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است، و منظور از دو رکن، دو رکن کعبه است که محل قیام اوست، و منظور  ÷مھدی
ھا، اراذل و اوباش  جماعت کم) شھدای بدر ھستند، و منظور از فرومایه از (ذّر یسیر=

 باشند که ستمگران و کافران ھستند. می
 سپس مجلسی گفت: ظاھرًا منظور از اھل شورش و قیام خراسان، امراء ترک

 ھستند، مانند چنگیز خان و ھوالکوخان.
و منظور از شورشگر گیالن، شاه مؤید شاه اسماعیل است لذا ایشان را به خود 
اضافه کرده و او را فرزند خود نامیده است. و امیراالمراء، شاه اسماعیل است یا کسی 

وم دیگر از سالطین صفویه و منظور از کشتن بره توسط قوچ، ظاھرًا اشاره به مرح
صفی الدین میرزا دارد؛ زیرا پدرش مرحوم شاه عباس اول او را کشت. و منظور از 

مرحوم شاه صفی الدین است که به خونخواھی او بر » کند آنجا یکی دیگر قیام می«
خاست، و کسی که او را کشت ھمان کسی بود که پدرش صفی الدین میرزا را به قتل 

کند. ھمچنین به اتصال و  ر و امید، قیام میرساند. و فرمود: سپس قائم مورد انتظا
 کند. اشاره می ÷پیوند دولت صفویه به دولت مھدی

حدیث سوم را شیخ بزرگوار محمد بن مسعود عیاشی که از محدثان موثق است در 
کند که ایشان بعد از  روایت می ÷از ابی لبید مخزومی و او ھم از باقر» تفسیر«کتاب 

بدبختی بنی عباس را ذکر نمود و گفت: ای لبید! ھمانا در ذکر سلطنت و قدرت، 

را نازل کرد،  ﴾لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿ ی قرآن علم فراوانی ھست، خداوند حروف مقطعه
اش ثابت گردید و روزی به دنیا آمد  برخاست تا نورش ظاھر شد و کلمه ج پس محمد

ی  فت: و این در حروف مقطعهی ھفتم گذشته بود. سپس گ که صد و سه سال از ھزاره
قرآن بیان شده است اگر بدون تکرار آنھا را شمارش کنی، و ھرگاه یکی از حروف 

 کند. ھاشم قیام می ی قرآن تمام شود آنگاه قائمی از بنی مقطعه
سپس گفت: الف، یک است (طبق شمارش ابجدی)، الم سی است، میم چھل 

یک. بنا براین آغاز قیام حسین بن شود صد و شصت و  است، صاد نود است، پس می
شود؛ پس وقتی که این زمان سپری شد، قائم بنی عباس در  می علی (الم الله)

گوید: این را بدان و  کند. و می کند. و قائم ما با انقضای (الر) قیام می قیام می» المص«
 حفظ کن و مخفی کن.
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فرمودند: از که  †ی ایشان گوید: فرموده می –خدا حفظش کند  -این محقق
است، سپس گفت: این حدیث در  ÷ی ھفتم منظورش ابتدای آفرینش آدم ھزاره

که  ایم، نھایت اشکال قرار دارد و چند وجه را در کتاب بحار االنوار برای آن بیان کرده
کنیم، اما این وجه خود بر مبنای یک مقدمه  دراین جا یک وجه را برایش بیان می

حساب معتبر است، حساب ابجدی است که ھای  کتاب ه دراست، به این صورت که: آنچ
دارای یک سری اصطالحات متفاوت است، و حساب این حدیث بر اساس اصطالح اھل 

ظغش)  ثخذ، قرست، مغرب است، و در عصرھای سابق چنین شایع بود که (صعفض،
.پس صاد نزد آنھا شصت و ضاد نود و سین سیصد، و ظاء ھشتصد، و غین نھصد، و 

ن ھزار است، و باقی حروف طبق روال مشھور آنھا است پس حال که این مقدمه را شی
ھا آشکار است اما با  در آغاز تمام سوره ج فھمیدی، بدان که تاریخ والدت پیامبر ما

حذف حروف تکراری، مثال: (الم ، و الر، و حم) و غیره تکراری ھستند؛ در حساب فقط 
آید، و  حروف مثل (الف راء) تنھا سه از آن بحساب میرود، و نیز  می یکی از آنھا بکار

( الف، الم میم، صاد) (الف الم،  ھمچنین(الم راء) و امثال اینھا. وآنگاه، (الف الم میم)،
یا عین صاد، طاھا، طاسین، یاسین، صاد، حامیم عین ھا  راء)، (الف الم، میم راء، کاف

شود، یعنی از ابتدای  می و سهسین قاف، قاف نون)، را ھرگاه شمارش کنید: صد 
طبق این حدیث، شش ھزار و صد و سی (سه سال  ج آفرینش آدم تا والدت پیامبر ما

ھا، صد و  شود. و اول ھر ھزار سال تاریخ است، و اول ھر ھفتمی از ھزاره ظ) سال می
شود. و عدد این حروف نیز، صد و سه است؛ بنابر آنچه بیان شد،  سه سال گذشته می

است و این که  ج ی بقره است، اشاره به مبعث رسول خدا که در ابتدای سوره »الم«
ھاشم در  شود، مگر این که قائمی از بنی فرمود: و ھرگز یکی از حروف مقطعه تمام نمی

ھاشم  شود که ابتدای دولت بنی کند؛ با این توضیح روشن می آن موقع قیام می
ت عبدالمطلب تا ظھور دولت رسول سرآغازش از عبدالمطلب است، و از ظھور دول

شود؛ پس الم به حساب ابجدی بر ترتیب قرآن، بعد  تقریبا ھفتاد و یک سال می جخدا
است؛ زیرا از ابتدای رواج دولت  ÷از الم بقره و الم آل عمران، اشاره به قیام حسین

تقریبًا ھفتاد و یک سال است، و ھمچنین بر حسب  ÷تا وقت قیام حسین ج پیامبر
قرآن، المص، اشاره به قیام بنی عباس دارد، چون آنھا از بنی ھاشم ھای  تیب سورهتر

بودند؛ اگر چه در قیام، بر حق نبودند، و به حساب ابجدی با روش مغربیان، صد و سی 
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 تا وقت ظھور دولت آنھا صد و سی و یک ج و یک است که از اول بعثت پیامبر
 شود. شود، اگر چه تا زمان بیعت بیشتر می می

ی اعراف باشد، پس مطابق  و احتمال دارد که ابتدای این تاریخ از وقت نزول سوره
ی مغربیان. حدیث مذکور در کتاب  بر طریقه است با وقت بیعت، و بر حساب المص

 است که ان شاء الله ذکر خواھیم کرد.» معانی االخبار«
گذرد  باشد، چیزی که به ذھن من می» الر«بر مبنای  ÷اما این که قیام ایشان

در قرآن پنج جا آمده است، و بیان آن، مانند بیان الم الزم است، و » رقد«این است که 
شود، تقریبًا از سال تألیف این رساله که سال  می مجموع آن ھزار و صد و پنجاه و پنج

مھدی (سبعة وسبعون ظ) ھزار و ھفتاد و ھشت ھجری بوده است، پس به وقت قیام 
ھا از اوائل بعثت است. این  شصت و پنج سال باقی مانده است چون مبدأ این تاریخ

 .١ی گفتار ایشان بود (خدا سالمتش کند) خالصه
اما از آن وقت شصت و پنج سال و شصت و ھفت سال و بیشتر ھم گذشت، اما وقت 

 آید. وجود نمیبازگشت قائم معدوم آنھا نرسیده است. بلی! معدوم به 
 چه زیبا سروده شاعر که گفته:

ـــــداب أن يلـ ـــــا آن للرس ــــــم ـــــذيـ  د ال
 

ـــــــــصـــــــــريّ    اـمتوه بزعــــــــــمكم إنسانـ
 

ـــــإنكم ــــــاء ف ــــــولكم العـف ــــــىل عـق  فع
 

ــــــــــا  ــــــــــتم العـنقــــــــــاء والغـيـالن  ثـلث
 

عنی: وقت آن نرسید که سرداب (زیرزمین) بزاید آن را که شما به خیال خود او را ی
اید، پس بر عقلتان پرده است؛ چرا که شما بعد از عنقاء و غول، سومین  انسان قرار داده

 اید.  (موجود خیالی) را نیز اضافه نموده

 گردد؟ چگونه و کی برمی
 شیعه معتقدند که جعفر گفته است:

شود، و در روز عاشوراء قیام  در روز بیست و ششم رمضان به نام قائم ندا داده می
بینم که  کشته شد، گویی او را می ÷که حسین بن علی نماید، و آن روزی است می

جلوی او  ÷روز دھم محرم در بین رکن و مقام ابراھیم نزد کعبه ایستاده، و جبرئیل 

                                                           
 ).۳۶۲-۳۶۱األنوار النعمانیة، نعمت الله جزایری (ص:  -١
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دھد، پس شیعیان در اطراف زمین جمع  ایستاده است و برای بیعت با او ندا سر می
کند،  ا پر از عدالت میشوند تا با او بیعت کنند؛ بنابراین، خداوند توسط او زمین ر می

 .١ھمانگونه که پر از ظلم و ستم شده است
 اند: و گفتهاند  سپس اجتماع شیعیان را برای قیام قائم، چنین بیان کرده

خواند، و او  ٢اش وقتی که امام از جانب خداوند اذن یافت، الله را با نام عبرانی«
مانند یک دسته ابر پاییزی که ای  سیصد و سیزده نفر برای خودش انتخاب نمود؛ دسته

صاحب پرچم ھستند، برخی شب از رختخواب خود گم شده و صبح فردا در مکه حاضر 
کنند و با نام خود و پدر و  شوند که در ابر حرکت می شوند، برخی در روز دیده می می

شوند. عرض کردم: فدایت شوم کدام یک از آنھا از ھمه  اصل و نسب شناخته می
رود... و آنھا مفقود شدگان  ر است؟ فرمود: آن که موقع روز با ابرھا راه میایمانش بیشت

 ی آنھا نازل شده است: ھستند که این آیه در باره

ِت بُِ�ُم ﴿
ۡ
ۡ�َن َما تَُ�ونُواْ يَأ

َ
ُ ٱ� َّ�  ۚ  .]۱۴۸[البقرة:  ﴾َ�ِيًعا

 .٣»آورد یشما را گرد م ید خدا ھمگیه باشکھر جا «
 کند: می و طوسی شیخ شیعه روایت

دھد که مردم شرق و غرب آن را  ای در آسمان به نام قائم ندا سر می ندا کننده
نشیند؛ و  ای می گردد؛ و ھر به پا ایستاده ای بیدار می شنوند؛ و ھر خوابیده می

 .٤است خیزد از ترس آن صدا، و آن صدای جبرئیل امین ای به پا می ھرنشسته
 افزاید: و نعمانی می
شنود، پس  ماند مگر این که آن صدای مھیب را می آفریدگان باقی نمیھیچ کس از 

آیند، و  از آستین بیرون میھا  رود؛ آرنج اش می گردد و به صحن خانه خوابیده بیدار می
 .٥آید، و آن صدای مھیب جبرئیل است شنود بیرون می می قائم از صدایی که

                                                           
 ).۳۶۱ - ۳۶۲ید، (ص: اإلرشاد، مف )،۴۵۹أعالم الوری، طبرسی (ص:  -١
و از  اند، کند بر این که شیعه به صورت ارثی با زبان عبرانی صحبت کرده آیا این لفظ داللت نمی -٢

 ی یھوداند؟ رگ و ریشه
 ).۱۶۹و ص:  ۳۷۲ – ۳۷۳خ ما بعد الظھور (ص: یتاب تارکبة، نعمانی (به نقل از یالغ -٣
 ).۲۵۴بة، نعمانی (ص: یالغ -٤
 ).۲۷۴(ص: بة، طوسی یالغ -٥
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 اند که گفت: واز مفضل بن عمر، روایت کرده
کند؟ گفت: به ھنگام  فر بن باقر گفتم: مھدی در کدام سرزمین ظھور میبه جع«

ھا او را نبینند، چون او در  ی چشم بیند تا این که ھمه ظھور، ھیچ چشمی او را نمی
ھمه  بیند تا چشم شود، و چشم کسی او را نمی ھـ غایب می ۲۶۶آخرین روز از سال 

شود، و به خدا سوگند ای مفضل، گویی  [با ھم ] او را نبینند، سپس در مکه ظاھر می
را پوشیده است، و  ج کنم که عبای رسول خدا من در داخل مکه او را نگاه می

را پوشیده، و  ج ی رسول خدا ھای وصله شده ی او را بر سر گذاشته، کفش عمامه
چند رأس گوسفند الغر جلوی او قرار دارند، تا آنھا را عصای ایشان را در دست گرفته و 

شناسد. مفضل گفـت: سرورم چگونه ظھور  بیت الله ببرد؛ حتی کسی او را نمی به
رود، و شب بر او پرده  کند، و به تنھایی نزد کعبه می کند؟ گفت به تنھایی ظھور می می
روند و شب تاریک شد، جبرئیل و میکائیل و  ھا به خواب می افکند، وقتی که چشم می

گوید: سرورم، حرف تو قبول شده  یل به او میشوند، جبر ھا صف صف نازل می فرشته
 گوید: و می شود، پس دستش را روی پیشانی کشیده است و فرمان تو اجرا می

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ ِيٱِ�َّ ۡوَرَ�َنا  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  �َّ
َ
�َض ٱَوأ

َ
 ِمَن  ۡ�

ُ
أ ۖ فَنِۡعَم  ۡ�َنَّةِ ٱنَتََبوَّ َحۡيُث �ََشآُء

ۡجُر 
َ
 .]۷۴[الزمر:  ﴾٧٤لَۡ�ِٰملِ�َ ٱأ

ش وفا یه با ما به وعده خوکرا سزا است  یش خداوندیند : سپاس و ستایگو یو م«
م منزل یه بخواھکاز بھشت  ین را از آن ما نموده است تا در ھر جائیرد و سرزمک

 »نندگان چه خوب و جالب است!کم. پاداش عمل یم و بسر برینیگز
کشد: ای نقیبان و  یک فریاد میایستد، و  و در بین رکن و مقام ابراھیم می

ی من، ای کسانی که برای پشتیبانی من در زمین آفریده  نمایندگان، ای افراد خاصه
رسد در  شده اید، فرمان بردارانه به سوی من بشتابید، پس این فریاد به گوش ھمه می

 بار دیگر برآنھا فریاد اند، غلطیده حالی که آنھا در رختخواب خود در شرق و غرب 
شوند، و ھمه نزد  شنوند و در یک چشم به ھم زدن نزد او جمع می کشد و ھمه می می

کند به نور که بین زمین و  شوند، سپس خدا امر می او بین رکن و مقام حاضر می
شود، و به  آسمان به صورت عمودی قرار گیرد و ھر مؤمنی از نور آن بھره مند می

شود  درون مؤمنان با آن نور مسرور و شاد میشود، و  داخل منزل او ھم، نور وارد می
شوند که  می دانند، قائم ما ظھور کرده، سپس ھمه در پیشگاه او آماده در حالی که نمی
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. و او ١در جنگ بدر ج خدا تعدادشان سیصد و سیزده نفر است به تعداد اصحاب رسول
 گوید: در حالی که بر دیوار کعبه تکیه زده، می

خواھد به آدم و شیث بنگرد، اینک من آدم و شیث ھستم، ھر  ، ھر که میای خالئق
خواھد به ابراھیم و پسرش اسماعیل بنگرد، اینک من ابراھیم و پسرش  که می

خواھد به عیسی و شمعون بنگرد، اینک من عیسی و  اسماعیل ھستم، ھر که می
ن خواھد به محمد و امیرالمؤمنین بنگرد؟ اینک م شمعون ھستم، و اگر کسی می

خواھد به حسن و حسین نگاه کند،  محمد و امیرالمؤمنین ھستم؛ و اگر کسی می
خواھد به ائمه از اوالد حسین نگاه کند،  می اکنون من حسن و حسینم، و اگر کسی

 .پس اکنون من ائمه ھستم
خواسته ام را اجابت کنید چون من شما را به آنچه اطالع دارید و ندارید، خبر 

 خواند به من گوش کند. کتاب و صحیفه میدھم و کسی که  می
کند که خدا بر آدم و شیث نازل کرد، و  ھایی می سپس شروع به خواندن صحیفه

ھا حقند، و چیزھایی شنیدیم که  گویند: به خدا این صحیفه امت آدم و شیث می
ھای نوح و ابراھیم را به  دانستیم، چون تبدیل و تحریف شده بودند؛ بعد صحیفه نمی

خواند، و اھل تورات و انجیل و  خواند، سپس تورات و انجیل و زبور را می ی میدرست
گویند: به خدا سوگند: این تورات جامع است و این انجیل کامل است، و این  زبور می

گویند:  خواند، و مسلمانان می چند برابر آن است که دیدید؛ سپس قرآن را برایشان می
 .٢»تحریف شده و نه تبدیلبه خدا قسم این قرآن است که نه 

 که گفته است:اند  و به نام جعفر ھم، دروغی بافته
شناسند، چون او به شکل جوانی زیبا نزد آنھا  چنانکه قائم، قیام کند مردم او را نمی

مانند که در گروه نخست با او عھد و  گردد، و تنھا کسانی با او ثابت باقی می بر می
 .میثاق بستند

                                                           
 ).۸۲ص:  ۲ة، (جیاألنوار النعمان -١
 ).۸۳ - ۸۴ة، (ص: یاألنوار النعمان -٢
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ی عمر ابراھیم خلیل؛ یعنی، صد و بیست سال  ر: قائم، به اندازهو در روایتی دیگ
ی یک جوان  شود، تاوقتی که در قیافه عمر میکند؛ سپس برای مدتی در زمانه غایب می

 .١کند زیبای سی ساله ظھور می
کند، جبرئیل است؛ ھمانگونه که طوسی و غیره  و اولین کسی که با او بیعت می

 اند: روایت کرده
 گوید: کند و می آید و از او سؤال می زد او میجبریل ن

گوید: پس من  دھد. بعد جبرئیل می خواھی؟ پس قائم به او خبر می چه چیزی می
گوید: دستت را بده، دستش را مسح  کنم؛ سپس می اولین کسی ھستم که بیعت می

 .٢کند می
بام  ای سفید روی میزاب (آبگیر و بحرانی ذکر کرده که جبریل به شکل پرنده

 .٣آید، تا اولین کسی باشد که با قائم بیعت کند کعبه) فرود می
 گویند: و با وجود این، می

آمد و گفت: السالم علیک ای محمد، این آخرین روز  ج جبریل نزد رسول خدا«
  ».فرود آمدن من به دنیاست

به آخرین  ج و از عطاء بن یسار روایت شده است که گفت: وقتی که رسول خدا
حیات خود رسیدند، جبریل نزد ایشان آمد و گفت: ای محمد! اآلن به طرف  لحظات

روایت  ÷گردم. و از ابی جعفر آسمان صعود خواھم کرد و ھرگز به زمین باز نمی
نزدیک شد چنین و چنان بود...تا این  ج اند که گفت: وقتی که وفات رسول خدا کرده

آخرین فرود آمدنم به زمین است، که گفت: در آن موقع جبرئیل گفت: ای محمد، این 
 .٤چون نیاز من در زمین تنھا تو بودی

                                                           
 ).۱۸۹بة، طوسی (ص: یالغ -١
ص:  ۲ن (جیو روضة الواعظ ).۳۶۴اإلرشاد، مفید (ص: ).۴۶۱ -۴۶۰أعالم الوری، طبرسی (ص: -٢

 ن، ابن بابویه قمی.یمال الدکو إ ).۲۶۵
 ).۸۲ص: ۲ر البرھان، (جیتفس -٣
 ).۳۵۲خ مابعد الظھور (ص: یتاب تارک(به نقل از  ).۱۹ص:  ۱شف الغمة، اربلی (ج ک -٤
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شوند. ھمانگونه  حاضر می -به ادعای آنھا -و نه تنھا جبرئیل بلکه دیگر مالئکه ھم 
 که جزایری از جعفر روایت کرده که گفت:

کند  دھد، وقتی به دست خود نگاه می امام قائم پشت خود را بر حرم تکیه می«
گوید: این دست خدا است... و اولین کسی که  د شده، پس مییگزند سف که بی بیند می

بوسد جبرئیل است، سپس دیگر مالئکه، و بعد نجباء جن، و نمایندگان  دست او را می
 .١»مؤمنین

و مفید و طبرسی و ابن فتال و بحرانی و نعمانی روایت دروغی را به نام محمد باقر 
 که گویا او گفته است: اند در تأیید موضوع فوق بسته

بینم که در نجف کوفه است، و از مکه با پنج ھزار نفر نیروی  گویا من قائم را می«
امدادی از مالئکه حرکت کرده است، جبریل در سمت راست، میکائیل در چپ و 

 .٢کند ھا و شھرھا پراکنده می مؤمنین در جلو قرار دارند، و او نیروھایش را در سرزمین
آیند؛  زار نفر نیستند، بلکه سیزده ھزار و سه صد و سیزده ملک فرود میتنھا پنج ھ

عرض کردم: آیا آنھا ھمه مالئکه ھستند؟ گفت: بله، آنھا بودند که ھمراه نوح در کشتی 
بودند، و ھمینطور ھمراه ابراھیم بودند، وقتی که به آتش انداخته شد، و با موسی بودند 

شکافت، و با عیسی بودند وقتی که خدا او را به آسمان اسرائیل  وقتی که دریا برای بنی
 بودند، و ھزار فرشته ج که با محمد ورشگر و نشانگذاریی  ھزار فرشته باال برد، و چھار

ی بدری ... وچھار ھزار  و سیصد وسیزده مالئکه، دارند یگران را پشت سر خود میه دک
... و ،بجنگند، اما او اجازه نداد ÷خواستند ھمراه حسین فرشته فرود آمدند که می

 .٣آید ی آنھا در زمین و در انتظار قیام قائم ھستند تا وقتی که بیرون می ھمه
  .٤خود نقل کرده است» الغیبة«کتاب  و نعمانی ھم، مانند ھمین کالم را در

کند ھمانا جبریل است، و عمود  و به آن افزوده: کسی که پرچم او را حمل می
 .١د عرش خدا استپرچمش از عمو

                                                           
 ).۸۳ص:  ۲ة، (جیاألنوار النعمان -١
ن، فتال یو روضة الواعظ ).۴۶۰و أعالم الوری، طبرسی (ص: ).۳۶۲اإلرشاد، مفید (ص:  -٢

 ).۳۳۴بة، نعمانی (ص:یو الغ )،۸۲ص: ۲و البرھان، بحرانی (ج ).۲۶۴(ص:
 ).۱۲۰ارات، ابن قولویه، (ص:یامل الزک -٣
 ).۳۱۰و ۳۰۹(ص:  -٤
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خواستند ھمراه با حسین  ای که فرود آمدند و می و ھمانا چھار ھزار نفرمالئکه
اند تا روز  اندوه مانده با غم و ÷بجنگند اما به آنھا اذن نداد، نزدیک قبر حسین

ایست به نام منصور، ھر زائری نزدیک قبراو برود از او  قیامت، رئیس آنھا فرشته
کنند، و از ھر بیماری  ھر کس با زیارتش وداع کند او را بدرقه می کنند؛ و استقبال می

 .٢دخوانن کنند، و ھر کس بمیرد بر او نماز می عیادت می

 بعد از رجعتش چکار خواھد کرد؟
ھای زشت و شنیع شیعه و کارھای ناپسندی که از یھود و مجوس به  از جمله دروغ

و قدرت و سلطنت آنان از جانب  ھایی که شوکت آن مجوس و یھودی اند؛ ارث برده
مسلمانان عرب و با فرماندھی قریشیان نابود شد. از شدت خشم و کینه و حسادت 

 گفتند:  خود،
دھد، قتل و به دار آویختن  وقتی که قیام کرد، اولین کاری که انجام می ÷قائم 

فتند: از گذراند، پس گ ھایشان را از دم شمشیر می ھا و زنده ی مرده قریش است، و ھمه
 روایت است که گفت: ÷جعفر  ابی

اندازد و  ی به راه می دانستند، وقتی که قائم قیام کرد چه کشتار اگر مردم می«
داشتند که او را ببینند، و  گذراند، بیشتر مردم دوست نمی چقدر مردم را از دم تیغ می

کنند تا  نمی کند وآنھا جز شمشیر، از جانب او چیزی را دریافت او از قریش شروع می
 .٣کرد گویند: اگر او از آل محمد بود رحم می حدی که بسیاری از مردم می

 که گفت:اند  مفید و طبرسی از جعفر روایت کرده
کند و گردن آنھا را  ھرگاه قائم آل محمد قیام کرد، پانصد نفر از قریش را زنده می

زند، سپس پانصد نفر دیگر  کند و گردن آنھا را می زند؛ سپس پانصد نفر را زنده می می
کند. گفتم:  زند، وتا شش مرتبه این کار را تکرار می کند و گردن آنھا را می می را زنده

 .٤آیا تعداد شان آنقدر ھست؟ گفت: آری، از خود شان و از دوستانشان

                                                                                                                                              
 ).۳۰۹بة، نعمانی (ص: یالغ -١
 ).۳۱۱ھمان منبع (ص:  -٢
 ).۲۳۳منبع سابق (ص:  -٣
 ).۲۳۵بة، نعمانی (ص: یو الغ ).۴۶۱و أعالم الوری، طبرسی (ص: ).۳۶۴اإلرشاد، مفید (ص:  -٤
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ای است بین عرب، و علیه آنان، بسیار شدید است که  و ھمچنین او، شمشیر برنده
 .١پذیرد نان کاری ندارد و از ھیچ کسی توبه نمیجز شمشیر علیه آ

 که گفت:اند  و مانند ھمین را از جعفر روایت کرده
اش با قریش فقط با شمشیر است، و علیه آنھا جز  وقتی که قائم برخاست، رابطه«

 دارد. شمشیر بر نمی
ی  چرا برای قیامش عجله دارند؟. و نیست او جز شمشیر و مرگ در زیر سایه 

 .٢شمشیر
این پیروان ابن سبأ را ببین که نسبت به عرب به طور عام و نسبت به قریش به طور 

ای در دل دارند! آیا بعد از این ھم، کسی در یھودی و مجوسی  خاص چه خشم و کینه
بودن این قوم شک و تردیدی دارد؟ و در این که یھود، این فرقه را بنیانگذاری کرده و 

 ماند؟! پرست) است؛ آیا برای کسی شکی باقی می عنصر عقاید آن ایرانی (آتش
 از جعفر روایت کرده است که گفت:» نواربحار األ«مجلسی در و 

برد. (راوی که رفید مولی ابن ھبیره است)  می» جفر االحمر«[امام قائم عرب را به 
د) یعنی چه؟ انگشت را روی حلق بر گوید: گفتم: فدایت شوم، (در جفر االحمر می می

 .٣ ]کشید، و گفت یعنی این. منظورش سربریدن بودخود 
 که گفت:اند  ھمچنین از او روایت کرده

آید و ھشت ماه شمشیر را روی  قائم، تک و تنھا با خشم و عصبانیت، بیرون می[
کند،  شیبه شروع می کند. و نخست از بنی گذارد و با عصبانیت کشتار می شانه می

 کند، و منادی او فریاد میزند: کعبه آنھا را آویزان میکند و در  دستھایشان را قطع می
گیرد در میان آنھا چیزی جز  دزدان خدا ھستند، سپس تمام قریش را در بر میھا  این

 .٤کنند دارد و آنھا جز شمشیر، چیزی از او دریافت نمی نمی شمشیر بر

 کشد گرداند و اصحاب پیامبر را می ھا را زنده می مرده

                                                           
 ).۲۳۵بة، نعمانی (ص: یالغ -١
 ).۲۳۴ -۲۳۳(ص: بة، طوسی یالغ -٢
 ).۱۸۱ص:  ۱۳بحار األنوار، مجلسی (ج -٣
 ).۳۰۸بة، نعمانی (ص: یالغ -٤
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ھا فرونمی  کند وتشنگی او با خون زنده ھای آنھا اکتفا نمی ن زندهو تنھا به کشت
کند سپس  ھارا نیز زنده می ھای شیعه ـ مرده برحسب خرافات وافسانه -نشاند، بلکه 

و یارانش را  ساند، یزید بن معاویه رساند. و آنگونه که آنھا ذکر کرده آنھا را به قتل می
 رساند. کند و آنھا را به قتل می زنده می

ھای خود ادامه داده  و نه فقط این، بلکه از این ھم پارا فراتر نھاده، و به گزافه گویی
 اند: تا جایی که گفته

) را زنده باگر قائم ما قیام کند، حمیراء (ام المؤمنین صدیقه، دختر صدیق
 .١را از او بگیرد ج کند تاحد زنا را بر او جاری کند، و انتقام دختر محمد می

ش از این نیز در سرزنش و بدگویی و نفرت، نسبت به حامالن پرچم اسالم، و و بی
ی اسالم و مبلغان آن رسالت، و منھدم کنندگان تمدن یھود و  آشکار کنندگان کلمه

کند، و انسانیت به آن  تا حدی که عقل تصور نمیاند  شوکت مجوس غوطه ور شده
 اند: راضی نیست، و گفته

گاه کنم: ھرگاه کودک ناپدید شد، و مغربی به قائم گفت: آیا شما را  به خبری آ
حرکت در آمد، و عمانی راه رفت و با سفیانی بیعت شد، خدا به من اذن برخاستن 

کنم. سپس به کوفه  دھد، و بین صفا و مروه ھمراه با سیصد و سیزده نفر قیام می می
ی  سازم، و خانه ، میی اول آن کنم و آن را بر طبق نقشه آیم، مسجد را منھدم می می

کنم، و به سوی یثرب  کنم، و با مردم حج می جبابره و مستکبران اطرافش را ویران می
که قبر رسول خدا و ل ی عائشه  کنم (حجره آیم و حجره را منھدم می (مدینه) می

) با بدن تر و بابوبکر و عمر در آنجاست) و آن دو نفر را (ابوبکر صدیق وعمر فاروق 
دھم آنھا را روبروی بقیع به دار بزنند و مردم بیش از  آورم، فرمان می بیرون میتازه 
آید که ای قائم!  گیرند، و از آسمان ندا می ی بار اّول، با آنھا مورد آزمایش قرار می فتنه

ماند مگر  نابود کن، و ای زمین، بگیر، در چنین روزی روی زمین ھیچ کس باقی نمی
شود؟  کرده باشد. عرض کردم: ای سرورم بعد از آن چه می کسی که ایمانش را خالص

 .٢گفت: بازگشت، بازگشت

                                                           
 ر.یبکمجلد  ).۳۵۹(ص:  یر الصافیتفس -١
 ).۴۰۷ص:  ۲ر القرآن، (جیتفس یالبرھان ف -٢
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جزایری این را با تفصیل و صراحت ذکر کرده و گفته است: مفضل بن عمر از جعفر 
 روایت کرده که گفت:

ھا به فخر فروشی پرداختند، کعبه بر کربال افتخار کرد؛ بنابراین  [ھمانا سرزمین
نمود که: ساکت باش ای کعبه، و بر کربال فخر نکن، چون آنجا  خداوند به او وحی

 »أنا اهللا إين«ی مبارکی است که من با موسی در آنجا سخن گفتم. و گفتم:  ھمان بقعه
من خدا ھستم، و نیز آنجا جای مسیح و مادر اوست دروقت والدت؛ و آن ھم دوالبی 

از آنجا به  ج ه محمداست که سر حسین بن علی با آن شسته شد و جایی است ک
رود؟ گفت: به شھر پدر بزرگم،  می معراج رفت؛ مفضل گفت: ای سرورم، مھدی به کجا

وقتی که وارد آنجا شود، جایگاه عجیبی دارد که سرور و شادی مؤمن و رسوایی 
کافران، آشکار گردد. مفضل گفت: گفتم: سرورم آن چیست؟ گفت: به نزد قبر پدر 

ید: ای معشر خالیق! این قبر پدر بزرگ من است، مردم گو رود پس می بزرگش می
گویند: دو یار  گوید: چه کسی با او در قبر است؟ می گویند: چه خوبند آل محمد، می می

-گوید:  می ÷(ابوبکر و عمر). مھدیاند  و ھمراه او، ودو نفرند که در کنار او خوابیده
گاھی داردی مردم به ابوبکر و  در حالی که بیشتر از ھمه ی  چگونه در بین ھمه -عمرآ

گویند:  اند، شاید آنھا نباشند؟ مردم می با پدر بزرگم رسول خدا، دفن شدهھا  این مردم،
اند چون  ای مھدی! از آل محمد جز این دو نفر اینجا نیستند، و آنھا را اینجا دفن کرده

دھد  تور میآنھا جانشین و پدر دو نفر از ھمسرانش بودند، بعد از سه روز دس
قبرھایشان را حفر کنند و آنھا را بیرون آورند و آنھا را شاداب و به ھمان صورتی که در 

دھد آنھا  کند، و فرمان می آورند و آنھارا از کفن لخت و عریان می دنیا بودند، بیرون می
را بر درختی تنومند و خشک شده، آویزان کنند، سپس درخت جنب و جوش و حرکت 

شوند. کسانی  ھایش دراز می شوند و شاخه کنند و بلند می میگھایش رشد کند و بر می
گویند: به خدا این شرف و مقام حق است، و  ی او در دنیا تردید داشتند، می که درباره

شود،  ما به والیت و محبت او ظفرمند شدیم. خبر آن دو صحابه در ھمه جا پخش می
قلبش داشته باشد در مدینه حاضر ای محبت آن دو نفر را در  پس ھرکس که ذره

گیرند بیش از بار اول، منادی مھدی ندا سر  شود، پس مورد فتنه و امتحان قرار می می
دارد،  ھستند، پس ھر کس آنھا را دوست می ج ی رسول خدا دو صحابهھا  این دھد: می

شوند: دوستان و  ای بایستد، پس مردم به دو دسته تقسیم می جدا شود و در گوشه
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گویند: ای  شود، می شمنان؛ به دوستداران آنھا برائت و بیزاری پیشنھاد و عرضه مید
دانستیم که آنھا نزد خدا چنین  کنیم و ما نمی مھدی! ما خود را از آنھا بری نمی

دانستیم که آنھا اینطور تر و تازه ھستند و درخت به سبب  فضیلتی دارند، ما چه می
و از کسانی که به اند  ز تو و کسانی که به تو ایمان آوردهشود؛ ما ا آنھا دوباره زنده می

دھد  کنیم؛ مھدی دستور می اظھار برائت و بیزاری می اند، این دو نفر اعتقاد نداشته
ھستند، سپس فرمان  ان تھییھای م ی نخل  ی آنھا تنهیبادی شروع به وزیدن کند، گو

ی خالئق  گرداند، و به ھمه ا زنده میدھد آنھا راپایین بیاورند، و به اذن خدا آنھا ر می
ی دوران از آنھا  دھد جمع شوند، سپس انتقام تمام کارھایشان را در ھمه دستور می

گیرد، و انتقام جمع آوری ھیزم آتش  گیرد. قصاص قابیل بن آدم را از آنھا می می
در شکم ماھی، قتل یحیی، صلیب کردن  ابراھیم، به چاه انداختن یوسف، حبس یونس

عیسی، شکنجه و عذاب جرجیس و دانیال، کتک زدن سلمان فارسی، آتش افروختن 
بر در امیرالمؤمنین، شالق کاری و کتک زدن به فاطمه زھراء و سقط جنین ایشان، 

و عموزاده ھایش، اسارت اوالد رسول ھا  مسموم کردم حسن، کشتن حسین، ذبح بچه
زنی که به حرام مورد تجاوز قرار ریختن خون آل محمد و خون ھر مؤمن و ھر ، ج خدا

اند  و ھر پلیدی وظلمی که از زمان آدم مرتکب شدهاند  گرفته است، ھر ربایی که خورده
کند و به ھمه اعتراف  ھا را باآن دو صحابی حساب می ی این جریمه تا قیام قائم. ھمه

د، پس دو ھا را از آنان بگیرن ی ظلم دھد قصاص ھمه کنند، در آن موقع، دستور می می
دھد آتشی از زیر زمین بیرون  کنند، و دستور می باره آنھا را برآن درخت آویزان می

دھد خاکسترشان را در دریا  بیاید و آنھارا با درخت بسوزاند، سپس به باد فرمان می
 .پخش کند

مفضل عرض کرد: ای سرورم! آیا این آخرین عذاب آنھاست؟ گفت: ھیھات! ای 
و صدیق  ج شوند، و در حضور سرور بزرگ محمد بازگردانیده میمفضل به خدا سوگند 

و تمام کسانی که ایمان  ‡اعظم امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمه
ھا قصاص  شوند؛ و دوباره بر تمام ظلم داشتند و کسانی که کفر داشتند، حاضر می

 .١شوند عذاب بازگردانیده میترین  شوند، و به سخت می

                                                           
 ).۸۷ -۸۶ص: ۲ة، جزایری (جیاألنوار النعمان -١
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 دلی مھدی سنگستمگری و 
ی شیعه) که از جعفر نقل  ھای او (طبق افسانه رحمی ھا و بی یکی از قساوت

 این است: اند، کرده
کند، ناگھان  درحالی که مردی باالی سر او ایستاده است او را امر و نھی می

دھد گردنش را بزنند،  دھند، بعد دستور می گوید: او را دور بدھید، پس او را دور می می
 .١ماند که از او نترسد ای باقی نمی ھیچ جنبندهپس 

 .٢رساند کشد و زخمیھا را به قتل می او فراریان را می
 اند: و در روایتی ذکر کرده

را جھت رحمت مبعوث کرد و قائم را برای نقمت و عذاب  ج خداوند محمد«
 .٣»فرستاد

 کند مردم را به سوی امر جدید و کتاب جدیدی دعوت می
ی دوازده امامی، این است که امام موھوم و غائب  عقاید شیعه یکی دیگر از

کند. و در این  معدومشان، مردم را برای کتاب جدید و امر و شرعی جدید دعوت می
پنجمین امام معصوم  -جعفر باره، روایات متعددی دارند، از جمله: نعمانی از ابی

 روایت کرده است که گفت: -شیعه
کند که برای عرب سخت است، شأن او جز  جدیدی امر می[قائم به امر و رسالت 

 .٤ پذیرد] شمشیر نیست، و توبه و بازگشت را از کسی نمی
 کند؟ عمل می ج ی پیامبر و ھمچنین از او سؤال شد آیا بر راه و روش و سیره

باشد، گفتم: فدایت شوم چرا؟ گفت:  ی او نمی گفت: ھیھات! ای زراره، بر سیره
در میان مردم با نرمی و لطف و مھربانی عمل کرد و مردم را با ھم انس  ج رسول خدا

                                                           
 ).۲۳۹الغیبة، نعمانی (ص:  -١
 ).۲۳۲ھمان منبع (ص:  -٢
 ).ریبکمجلد  ۳۵۹(ص:  یر صافیتفس -٣
 ).۲۳۳بة، نعمانی (ص: یالغ -٤



 ها و تاریخ آن فرقه –گری  شیعه و شیعه    ٣٨٠

داد، اما قائم در کتابی که ھمراه دارد، به قتل و کشتار امر شده است و توبه  و الفت می
 .١کند را از کسی قبول نمی

 اند که گفت: و نیز، از جعفر روایت کرده

يع الناس بأمر جديد شديد، وكتاب جديد، [فواهللا لكأين أنظر إليه بني الركن واملقام يبا

  .وسلطان جديد من السامء]
بینم در بین مقام و رکن کعبه با امر جدید و برھان و  (به خدا سوگند گویی او را می

 .٢ )گیرد دلیل جدید آسمانی از مردم بیعت می
 .٣روایت کرده» بحار االنوار«مجلسی ھم مانند ھمین را در 

 که از ابی عبدالله سؤال شد:اند  ھمچنین روایت کرده

[كيف سريته؟ فقال: يصنع كام صنع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، هيدم ما كان قبله كام 

 .هدم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أمر اجلاهلية ويستأنف اإلسالم اجلديد]
کند و  عمل می ج (سیره و روش مھدی چگونه است؟ گفت: مثل رسول خدا

امور جاھلیت را  ج کند؛ ھمانطور که رسول خدا از خود را منھدم می چیزھای قبل
 .٤)گیرد منھدم کرد. او اسالم جدیدی را از سر می

ھای یھود ستمگر و پلید در میان  ی این روایات، واضح است و از دسیسه معنی ھمه
دھند، و معنی این روایات را،  دھند، خبر می کسانی که خود را به اسالم نسبت می

به خوبی روشن  اند، روایت دیگری که نعمانی و مجلسی و غیره از ابی جعفرروایت کرده
 کند، که او گفت: می

ه و نشاندار و یورشگر شد روانه(اگر قائم آل محمد قیام کند خدا او را با فرشتگان 
دھد و جبرئیل در جلو او و میکائیل در سمت  ، یاری مینندک یت مکدر جلو حرکه 

گیرند و اولین  فیل در سمت چپ و فرشتگان مقرب روبرویش قرار میراست و اسرا
و  -است ج محمد -کند می در روایت دیگر با او بیعت –کند  کسی که از او پیروی می

                                                           
 ).۲۳۱ھمان منبع (ص:  -١
 ).۲۳۱ھمان منبع (ص:  -٢
 ).به بعد ۱۹۴، ص: ۱۳(ج -٣
 ).۱۹۴ص:  ۱۳بحار األنوار (ج  -٤
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ای ھمراه دارد و خدا روم و دیلم و  علی دومین کس است، و او شمشیر کشیده شده
 کند. شاه و خرز را برایش فتح می سند و ھند و کابل

کند مگر با ترس و بیمی شدید و زلزله و بالھایی که  ابا حمزه، قائم قیام نمی ای
شود؛ او شمشیری  مردم را در بر گیرد، و قبل از آن طاعون (وبا) دامن گیر مردم می

و در دینشان دچار آشفتگی  اند، قاطع است در بین عرب، و مردم در اختالف شدیدی
کند، به طوری که صبح و شام تمنای مرگ  فراوان ھستند، و احوالشان تغییر می

خورند  کنند به خاطر فشار زیادی که بر مردم وارد آمده است، و مردم یکدیگر را می می
 برند. کند که مردم در یأس و نا امیدی به سر می و او در حالی قیام می

پس خوشا به حال آنان که در آن زمان به او برسند و یارَیش کنند، عذاب برای 
است که از او بترسد و با او مخالفت نماید و از دشمنان او باشد؛ سپس گفت: با کسی 

کند.  امر و دستور (کتاب) جدید و با سنت و روشی جدید واحکام جدیدی قیام می
نسبت به عربھا بسیار خشن و تند است کار او جز کشتن نیست و توبه را از کسی 

 .١دارد را در این راه باز نمیای او  پذیرد، و سرزنش ھیچ سرزنش کننده نمی
کنند  ی اثنی عشریه، که ادعا می این بود حقیقت مسأله، و این بود اصل شیعه

رو ھستند، و نسب و نژاد خود را از عبدالله بن سبأ یھودی نفی  ی معتدل و میانه شیعه
کنند، و از این که مجوسی ایرانی کینه توز بر ضد اسالم و متجاوز بر امت اسالمی  می

زنند و  ابا دارند؛ با وجود این که علیه نیاکان این امت و نامداران آن طعنه می باشند،
 گویند. دشنام و ناسزا می کنند و رھبران و بزرگان اسالم را بدگویی می

 بازگشت أئمه همراه با قائم
کنند، بلکه معتقدند،  ی اثنی عشریه، تنھا به اعتقاد به رجعت قائم اکتفا نمی شیعه

مانند و ھمه جا را  کنند، و در زمین می ھم مانند قائم، با ایشان به دنیا رجعت میائمه 
 گیرند.  آورند و از دشمنان و مخالفان خود انتقام می به تصرف خود در می

 مجلسی از جعفر روایت کرده است که گفت:

                                                           
 و بحار األنوار، مجلسی و غیره. ).۲۳۵ -۲۲۴بة، نعمانی (ص: یالغ -١
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بعامة إن الرجعة ليست  و يرجع إىل الدنيا احلسني بن عيل، [أول من تنشق األرض عنه و

 .وهي خاصة، ال يرجع إال من حمض اإليامن حمضاً أو حمض الكفر حمضاً]
گردد، حسین بن  شود و به دنیا باز می (اولین کسی که زمین برایش شکافته می

ای است که ایمان محض  علی است. و رجعت، عمومی نیست، بلکه مخصوص عده
 .١داشته باشند یا کفر محض داشته باشند)

 اند که گفت: روایت کرده ،و از پدرش باقر

[إن أول من يرجع إىل الدنيا جلاركم احلسني بن عيل عليه السالم، فيملك حتى يقع 

 .حاجباه عىل عينيه من الكرب]
 گردد، حسین بن علی (ھمانا نخستین کسی که در ھمسایگی شما به دنیا بر می

ابروھایش روی چشمانش شود که  گیرد و آنقدر پیر می قدرت را به دست می است که 
 .٢گیرند) قرار می

 .٣نه تنھا حسین، بلکه به ھمراه ھفتاد نفر از یارانش که با ھم شھید شدند
و در روایتی دیگر: حسین ھمراه ھفتاد و پنج ھزار فر از مردان، به دنیا رجعت 

کند و بعد از وفات مھدی، تمام دنیا را به مدت سیصد و ُنه سال به تصرف خود در  می
 .٤آورند یم

کنند که یکی  و ھفتاد ھزار نبی و رسول او را درانتقام از یزید و لشکریانش یاری می
روایتی  -در حکایات باطل وخرافی خود -از آنھا اسماعیل است؛ ھمانطور که جزایری

 گوید: را نقل کرده است و می
ی  در بارهآمده است که از امام صادق سؤال کرد » برید عجلی«ودر روایات زیادی از 

 ی خداوند: فرموده

ا لۡوَۡعدِ ٱَ�نََصادَِق  ۥإِنَّهُ ﴿  .]۵۴[مریم:  ﴾٥٤َوَ�َن رَُسوٗ� نَّبِّيٗ
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 ».بود یغمبر واال مقامیش راست بود، و پیھا در وعده او«
 که آیا ھدف اسماعیل بن ابراھیم است؟ در جواب گفت:

جماعتی فرستاد، اما او را نه، بلکه منظور اسماعیل بن حزقیل است؛ خدا او را نزد 
ی عذاب را  تکذیب کردند و پوست بدن و سر و صورتش را کندند. پس خداوند فرشته

برایشان فرستاد که سطاطائیل بود. نزد اسماعیل آمد و گفت: خدا مرا نزد تو فرستاد، 
برای عذاب آنھا. اسماعیل گفت: من نیازی به عذاب آنھا ندارم. خدا به او وحی کرد 

اجتی از من داری طلب کن، گفت: پروردگارا! تو از ما انبیاء عھد و میثاق اگر ح
و به امامت  ج ای که موحد باشیم و تنھا تو را عبادت کنیم، و به نبّوت محمد گرفته

ای که ستمکاران با پسرش حسین، چکار  ائمه اقرار نماییم، و به خالئق خبر داده
را به دنیا باز گردانی تا انتقام خونش را ای که او  کنند، و به حسین وعده داده می

بگیرد، پس پروردگارا نیاز من این است، که مرا به زمان او بازگردانی، به خاطر 
خونخواھی از کسانی که مرا کشتند؛ بنابراین، خدا حاجت او را برآورده کرد و او را از 

ی دیگر، حسین به گردند. و در روایت کسانی گردانید که در زمان حسین به دنیا باز می
 .١گردد ھمراه ھفتاد و پنج ھزار نفر از مردان دنیا باز می
ی دوازده امام در زمان قائم با جماعت خود به دنیا بازگردانده  اند: ھمه و گفته

 .٢شوند می

 ج و پیامبر سرجعت علی
تنھا علی و یاران او و معاویه و یزید و یاران آنھا و ھفتاد ھزار نفر از گذشتگان 

کنند؛ ھمانگونه که مجلسی  و علی نیز رجعت می ج کنند، بلکه رسول الله عت نمیرج
 روایت کرده است که گفت:» بکیربن اعین«از 

ی او ھیچ گونه شکی ندارم (منظورش اباجعفر بود)، به من گفت:  کسی که درباره
 .٣و علی، رجعت خواھند کرد ج رسول خدا

 اند که گفت: و از جعفر روایت کرده
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گفت: خدا مرا به اسراء (و معراج) ُبرد، و در پشت پرده به من وحی  ج خدا رسول
کرد، و با من گفتگو نمود، و از جمله مسائلی که به من فرمود، این بود: ای محمد! علی 

 .١ستانم است که روح او را می آخرین امامی
که اند  این است که از جعفر روایت کردهتر  نه فقط این، بلکه بالی بزرگتر و تلخ

 گفت:

[مل يبعث اهللا نبياً وال رسوالً إال ردهم مجيعاً إىل الدنيا حتى يقاتلوا بني يدي عيل بن أيب 

 .طالب عليه السالم]
گرداند تا  (خدا ھیچ نبی و رسولی را مبعوث ننموده مگر این که او را به دنیا باز می

 .٢ھمه تحت فرماندھی علی بن ابی طالب بجنگند)
 و روایت است که:و باز ھم از ا

جرا، حتى يقاتل بني يدي عيل  إىل الدنيا من آدم فهلمّ  [ال يبعث اهللا نبياً وال رسوالً إال ردّ 

 .بن أيب طالب عليه السالم]
گرداند از  (خدا ھیچ نبی و رسولی را مبعوث ننموده مگراین که او را به دنیا باز می

 .٣ب بجنگد)آدم تا خاتم برای اینکه به فرمان علی بن ابی طال
شود و باید برایش بجنگد، سرور و امام  ی او می یکی از آن افرادی که علی فرمانده

 باشد. می ج پیامبران، رسول خدا
 ھمانگونه که جزایری از باقر نقل کرده است که گفت:

ھمانا روزی علی نطقی را ایراد فرمود؛ ابتدا به ستایش خدا پرداخت و بعد گفت: 
عھد و میثاق گرفته است که ھر کدام از ما، دیگری را  ج  رسول خداخدا از من و از 

ام؛  ام و دشمنان او را کشته یاری نماید و من با جھاد ھمراه رسول خدا، او را یاری کرده
اما یاری او و کمک پیامبران ھنوز حاصل نشده است، و از این به بعد، در زمان رجعت 

شرق و مغرب را به تصرف در خواھم آورد، و ھمه مرا یاری خواھند کرد، و من بین م
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انگیزد تا ھمراه من جھاد کنند، و با  بر می ج ی پیامبران را از آدم تا محمد خداوند ھمه
گرداند،  ھایی را که خداوند متعال آنھا را زنده می شمشیرھایشان کافران زنده، و مرده

ایی که خدا آنھا را زنده ھ کنم، چگونه تعجب نکنم از مرده به قتل برسانند. تعجب می

کنند و تمام بازارھا و  بلند می »اهللا ييا داع كلبي«گرداند، دسته دسته صدایشان رابا  می

نوردند و کافران زنده و مستکبران و ستمکاران اول تا آخر دنیا  ھای کوفه را در می راه
 .١ای که خدا به ما داده است حاصل گردد کشند، تا وعده را می

 اند: این، بلکه رجعت به دنیا را برای عموم، قائل ھستند و گفتهو نه فقط 
شوند تا با مرگ طبیعی  ھرکدام از مؤمنین که کشته شده باشند دو باره زنده می

 .٢بمیرند، و ھر کس از مؤمنین ُمرده باشد، رجعت خواھد کرد تا کشته شود
 اند: طبرسی و مفید، روایت کرده
رسد، در ماه جمادی اآلخر و ده روز اول رجب، بارانی (ھرگاه وقت قیام قائم فرا 

ی آن، گوشت بدن  سپس خداوند به وسیله اند، بارد که مردم مثل آن را ندیده می
رویند. گویی من از سمت  دھد و باز می مؤمنین را در داخل قبرھایشان رشد و نمو می

 .٣)آورند می بینم که سر از زیر خاک بر جھینه آنھا را می
 ن، مفید شیعه روایت دیگری دارد:ھمچنی

گردند که پانزده نفر  (از پشت زمین کوفه ھفتاد وپنج مرد به سوی قائم خارج می
 .٤ندینما نند و به حق داوری میک ی مییھایی ھستند که به حق راھنما آنھا از یھودی

 ی زمین ) جنبندهاألرض دابة(
است » دابة االرض«که علی  ی دوازده امامی این است یکی دیگر از اعتقادات شیعه

 زند. آید و با آنھا حرف می که قبل از رستاخیز بیرون می
 که گفت:اند  چنانکه که از جعفر روایت کرده
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نزد امیر المؤمنین رفت درحالی که در مسجد خوابیده بود و مقداری  ج رسول خدا
فت: برخیز خاک جمع کرده و سرش را روی آن گذاشته بود، با پا او را حرکت داد و گ

آیا ما یکدیگر را با این نام   ج یکی از اصحاب گفت: ای رسول خدا» دابة الله«ای 
ای است که خدا آن را  بخوانیم؟ فرمود: خیر، این نام مخصوص علی است و او آن داّبه

 در قرآن ذکر نموده است:

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن  لَۡقۡوُل ٱ۞�ذَا َوَ�َع ﴿
َ
�ِض ٱَعلَۡيِهۡم أ

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ�نُواْ  �َّاَس ٱتَُ�ّلُِمُهۡم أ

 .]۸۲[النمل:  ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنونَ �

مردمان  ین برایرا از زم یرسد ما جانور یامت فرا میه فرمان وقوع قک یھنگام«
افران که کن است یاز سخنانش ا یبرخد (و یگو یشان سخن میه با اکم یآور یرون میب
شود  یامت شروع میه قکنند یبا چشم خود بب کنیآوردند (ا یمان نمیات خدا ایه) به آک

 .ندارد) یسود یمانیگر پشیگردد و د یرشان میبانگیگر یو عذاب الھ
ترین صورت  سپس فرمود: ای علی! وقتی آخر زمان فرا رسید، خدا تو را در زیبا

 .١کنی و فلز داغ شده ھمراه داری که دشمنانت را با آن داغ و نشان می آورد بیرون می
گردد؛ و  آنھا علی فقط یک رجعت ندارد، بلکه بارھا به دنیا باز می ی سپس به گفته

 کنند، گفته است: می ھایش که شیعه از او نقل در یکی از خطبه
گردم، من دارای  کنم، و بارھا زنده می (ھمانا من یکی پس از دیگری رجعت می

و از این گونه روایات، نزد آنھا بسیار  .٢چندین بازگشت و چندین گردش و جوالن ھستم
 است.

 گویند: یکی از اعتقادات عجیب آنھا این است که می
آیند؛ ھمانطور که از جعفر و او ھم از  ھمانا بعد از قائم، دوازده مھدی دیگر می

 :گفت اجداد خود روایت نموده است که علی
در آن شب که بعد از آن وفات کردند، فرمود: ای ابا الحسن! صحیفه  ج رسول خدا

وصیت خود را دیکته نمود تا به این جا رسید:  ج و دوات آماده کن. پس رسول خدا
آیند، و بعد از آنھا دوازده مھدی خواھند آمد.  علی! ھمانا بعد از من دوازده امام می ای
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تی. و سخن را ادامه داد تا به این جا رسید که گفت: باید تو اولین آن دوازده امام ھس
بود) آن را به پسرش محمد تسلیم کند. پس او  ÷حسن (منظورش حسن عسکری

دوازدھمین امام خواھد بود. و بعد از او دوازده مھدی خواھند آمد، و ھرگاه زمان وفات 
سه اسم دارد،  او رسید، باید آن را به پسرش یعنی نخستین مھدی تسلیم کند. او

اسمی مانند اسم من و اسم پدرم، که عبدالله است، و اسم دیگر او احمد، و نام سومش 
 .١مھدی است، و او اولین مؤمن است

طوسی ھم روایت کرده است که آنھا یازده نفرند، ھمانگونه که ابی حمزه از ابی 
 جعفر روایت کرده است که گفت:

 .حد عرش مهدياً][يا أبا محزة! إن منا بعد القائم أ
 .٢آیند) (ای ابا حمزه! بعد از قائم، یازده مھدی از ما می
 جعفر روایت نموده است که گفت: و روایت نعمانی ھم به این اشاره دارد که از ابی

(به خدا سوگند یک مرد از ما اھل بیت، سیصد و سیزده سال به اضافه ُنه سال دیگر 
وقت این فرد خواھدآمد؟ گفت: بعداز وفات گیرد؛ گفتم: چه  قدرت را در دست می

یابد؟ گفت: از روز قیام تاروز وفاتش،  می قائم. گفتم: قائم بعد از چند سال، دوباره وفات
 .٣نوزده سال است

ی این  کنند، تأیید کننده ھا که برای مھدی با آن دعا می و دعای مشھور شیعه
  گویند: مطلب است که در پایان آن می

مره واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم، وزد يف حاهلم، وأعز أاللهمّ صلّ علی والة [

نرصهم، ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم، وثبت دعاهتم، واجعلنا هلم أعواناً وعىل 

 .]أنصاراً   دينك

شان  ھای ی بعد از او، و آنھا را به آرمان (خدایا، درود بفرست بر والیان امر و ائمه
نایل گردان، عمرشان را افزون گردان، پیروزی آنھا را عزت بخش، تمام گردان امری را 
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ای، دعوتگرانشان را ثابت قدم گردان، ما را یاوران او قرار ده، و  که بر ایشان وا گذاشته
 .١دھندگان او بر دین خود قرار ده مارا از یاری

مت الله جزایری، از جعفر نقل آوریم که محدث قوم، نع و در پایان روایتی را می
 کرده است که گفت:

 (وقتی که شیطان گفت: 

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ ﴿
َ
 لَۡوقۡتِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ٣٧لُۡمنَظرِ�نَ ٱقَاَل فَإِنََّك ِمَن  ٣٦قَاَل َرّبِ فَأ

 .]۳۸-۳۶[الحجر:  ﴾٣٨لَۡمۡعلُومِ ٱ

ه در آن (مردمان بعد از کمھلت ده  ین است مرا تا روزیه چنکنون کپروردگارا! ا«
روز وقت تا   .یافتگانیتو از مھلت  کنیفرمود: ھم ا  گردند. یمرگشان مجّددا) زنده م

 .»ینیمع
ی نیروھا و ھوادارانش از روزی که خدا آدم را آفرید تا روز  شیطان ھمراه باھمهپس 

در آن رجعت  آید، و آخرین روز بازگشت است که امیر المؤمنین معلوم بیرون می
نماید؟ گفت: او  نماید. راوی حدیث سؤال کرد: امیرالمؤمنین چند بار رجعت می می

ای که باشد، مؤمنین زمانش  چندین بار رجعت و بازگشت دارد، و ھر امامی در ھر دوره
کنند تا آن مؤمنان بر آن کافران  نمایند و کافران آن زمان ھم رجعت می با او رجعت می

از آنھا انتقام بگیرند، وقتی که روز معلوم فرا رسید امیرالمؤمنین با مسلط گردند و 
شود، و دو سپاه بر رود  گردد و شیطان ھم با یاران خود ظاھر می اصحاب خود ظاھر می

، نزدیک به کوفه، و جنگی بین آنھا در »روحاء«فرات با ھم درگیر شده در جایی به نام 
چنین جنگی واقع نشده است، گویی من اصحاب گیرد که از ابتدای جھان تا کنون  می

گردند تا این که پایشان به دجله  بینم که شکست خورده بر می امیر المؤمنین را می
 جپر از فرشته است و رسول خدا فرستد که رسد، در این ھنگام، خداوند ابری را می می

بیند،  و را میدر جلو آنھا است، و رمحی از نور را در دست دارد، و ھمین که شیطان ا
کنی درحالی که تو پیروز  گویند: کجا فرار می کند و یاران و ھوادارانش می فرار می

بینید، من از انتقام پروردگارم  بینم که شما نمی گوید: من چیزی می ھستی؟ می
زند پس او و  رسد و با رمح، بین شانه ھایش ضربه می ترسم، اما رسول خدا به او می می

رسند. در این موقع است که خدا با اخالص،  ضربه به ھالکت می لشکریانش با آن
                                                           

 ).۵۴۲ح الجنان، (ص: یمفات -١
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شوند. و امیر المؤمنین چھار ھزار سال دنیا  شود و کفر و شرک برداشته می پرستش می
گیرد و در ھر سال از نسل ھر یک از شیعیانش ھزار فرزند به دنیا  را در تصرف خود می

ی آن فرموده  که خدا در باره -آیند می ارآید. و آنگاه دو ُبستان نزد مسجد کوفه پدید می
 است:

َتانِ ﴿  .]۶۴[الرحمن:  ﴾٦٤ُمۡدَهآمَّ

یابد که جز خدا کسی  می آنقدر گسترش». دینما گون می هیاز [شدت] سبزی س«
 .١داند نمی
 ن قوم بود که انتخاب و بیان کردیم. وید خرافی و واھی ایای از دریای عقا ن قطرهیا

 مستقلی در این باره وجود دارد.فراوان و ھای  کتاب
 حلول و تناسخ ارواح و توصیف خلق با اوصاف خدا

نماییم  تفاء میکت از آنھا ایروا یکر کبرای این که موضوع ما طوالنی نشود تنھا به ذ
ای از علی است، وتمام عقاید تناسخ و توصیف خلق با صفات  که به گمان آن قوم، خطبه

بْ خدا، در آن ذکرشده است.  بِرياً سُ اً كَ لُوّ ولُونَ عُ قُ امَّ يَ اىلَ عَ تَعَ انَهُ وَ  .حَ
جزایری شیعه، این خطبه را در کتاب مشھور خود به روایت از باقر نقل کرده است 

 که گفت:
ای ایراد فرمود، پس از ستایش و تمجید خداوند  روزی خطبه ÷(امیر المؤمنین

شد، پس از آن، نور پیامبر و نور ای فرمود که به نور تبدیل  گفت: خداوند سبحان، کلمه
ای دیگر گفت، پس آن ھم به روح تبدیل شد؛  من و نور ائمه را خلق کرد و کلمه

بنابراین، آن را در آن نور جا داد، و آن نور را با آن روح، و آن را در بدن ما جماعت 
م ائمه، ترکیب نمود. پس ما روح برگزیده و کلمات تاّمات، و حجت کامل خدا بر مرد

ھستیم، پس ما نور سبز رنگی بودیم زمانی که نه خورشید بود و نه ماه و نه روز و نه 
شب و نه مخلوقات. و قبل از آفرینش مخلوقات، ما مشغول تسبیح و تمجید خدا بودیم، 

 فرماید: و این است معنی این آیه که می
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َخَذ ﴿
َ
ُ ٱ�ۡذ أ لََمآ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ

ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ  َصّدِ نَّهُ  ۦمُّ  .]۸۱[آل عمران:  ﴾ۥۚ َوَ�َنُ�ُ

غمبران (و ی) پیکایک( د ازکمان مؤیه خداوند پکرا  ید) ھنگامیاوری(به خاطر ب«
د و یآ یغمبریبه شما دھم و پس از آن پ یو فرزانگتاب که چون کروان آنان) گرفت یپ

د بدو ید، بایق نماید تصدیه با خود دارک(دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را 
 .»دیدھ یاریرا  یو و دیاوریمان بیا

و یاری وصّی او است. و این یاری  ج : منظور خداوند، ایمان به محمد علی گفت
من و از پیامبرش عھد و میثاق گرفته که ھر کدام از ما نزدیک شده است، و خدا از 

دیگری را یاری کند، اما من با جھاد و قتل دشمنانش او را یاری کرده ام؛ اما یاری 
کردن او و کمک پیامبران دیگر ھنوز حاصل نشده است، و بعد از این، در زمان رجعت 

صرف خود در خواھم آورد، ھمه مرا یاری خواھند کرد، و من بین مشرق و مغرب را به ت
انگیزد و ھمراه من جھاد  ی پیامبران را بر می ھمه ج و خداوند از آدم تا محمد

ھایی را که خداوند متعال زنده  شان کافران زنده، و مرده کنند، و با شمشیرھای می
ھایی که خدا  کنم، چگونه تعجب نکنم از مرده رسانند. تعجب می گرداند، به قتل می می

کنند و  بلند می اهللا) ييا داع ك(لبيبا  گرداند؛ صدایشان را دسته دسته را زنده میآنھا 
نوردند و کافران زنده و مستکبران و ستمکاران  ھای کوفه را در می تمام بازارھا و راه

ای که خدا به ما داده بود، حاصل گردد. سپس این  کشند، تا وعده اول دنیا تا آخر را می
 :آیه را تالوت کرد

ُ 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  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۚ َ�ۡعبُُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا

 .]۵۵[النور:  ﴾٥٥ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ

اند،  دادهسته انجام یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکاز شما  یسانکخداوند به «
ان ینیشیه پکرد ھمان گونه کن خواھد ین در زمیگزیه آنان را قطعًا جاکدھد  یوعده م

ومت و قدرت را کرده است (و حکان ستمگر) قبل از خود یاغیان و ین (طاغیگزیرا جا
پسندد، حتمًا (در  یآنان م یه براکشان را یا نین آئیھمچن ،ده است)یبدانان بخش
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ت و آرامش یز خوف و ھراس آنان را به امنیر خواھد ساخت، و نبرجا و برقرا ن) پایزم
 ی ن (وعدهیگردانند . بعد از ا یرا انبازم نم یزیپرستند و چ یمرا م سازد، یمبّدل م

مان و اسالم) یرون شوندگان (از دائره ایامًال بکآنان  افر شوند،که ک یسانکن) یراست
  باشند). یم یقیبشمارند (و متمّردان و مرتّدان حق

ترسند، چون من رجعت، بعد از  کنند و از کسی نمی علی گفت: مرا عبادت می
ھا ھستم، و صاحب یورش و حمله  رجعت دارم و زندگی دوباره دارم، من صاحب رجعت

ی خدا  ای فوالدینم، من بنده عجیبی ھستم. من قلعهھا و صاحب دولت  و صاحب انتقام
ن خدا بر علم و دانش او، و صندوق اسرار او، و پرده ی او ھستم، و امی و رفیق فرستاده

ُعلیا، و آیات ھای  ی او ھستم. من اسماء الحسنای خدا و مثل و راه او، و میزان و کلمه
کبرای خدا ھستم و من صاحب بھشت و دوزخم، و من ھستم که اھل بھشت را به 

من است، و حسابشان آورم، و بازگشت این خلق در قیامت به نزد  ازدواج ھمدیگر در می
بر من است. و من ھستم که بر اعراف، مؤذن ھستم، و منم که در آخر زمان در چشم 

ی زمینم که خدا در قرآن ذکر فرمود که در  گردم، و من آن جنبده خورشید ظاھر می
 شود، و عصای موسی و مھر سلیمان با من است آن را بر مؤمن و آخر الزمان ظاھر می

برروی مؤمن چنین نقشی دارد: این مؤمن واقعی است؛ و برکافر نقش زنم، که  کافر می
بندد: این کافر حقیقی است. و من، امیر مؤمنان و امام پرھیزگاران و زبان سخن  می

گویان و خاتم اوصیای پیامبران و وارث و جانشین خدا بر جھانیان ھستم. و من ھستم 
را به من آموخته است، و رعد و برق، ھا و قضاوت بین مردم  که خدا، علم بالھا و مرگ
ھا را برایم، مسخرگردانید. ای  ھا، دریاھا، خورشید، ماه وستاره ابر، تاریکی، نور، باد، کوه

 .١مردم! ھمه چیز را از من بخواھید

َ�ٰلَِك قَۡولُُهم ﴿ شود؛ ھایشان فراوان یافت می ھا، در کتاب این روایات و امثال این
ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ ٱوَن قَۡوَل  ُٔ بِأ ۚ َ�َٰتلَُهُم  �َّ ْ مِن َ�ۡبُل ۖ ٱَ�َفُروا ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  �َّ َّ�

َ
[التوبة:  ﴾٣٠�

۳۰[. 
است؛  نیشیکه ھمانند گفتار کافران پ ند،یگو یاست که با زبان خود م یسخن نیا«

  ».!ابند؟ی یمانحراف خدا آنان را بکشد، چگونه از حق 
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که  ھا ی دوازده امامی، آن را پذیرفتند و امامیه و جعفری اینھا عقایدی بود که شیعه
آورند، به آن معتقد شدند. و این سخنان دقیقًا ھمان  خود را میانه رو به حساب می

ھای مختلف  عقایدی ھستند که ابن سبأ، بذر آن را کاشت، و سبئیه آن را بین فرقه
 نمود. و اگر بیم طوالنی شدن موضوع نبود، روایات بیشتری را ازشیعه، ترویج 

کردم؛ اما بر این باورم که ھر کس به  معتبر و مورد اعتماد خودشان، ذکر میھای  کتاب
گاھی یابد و ھدایت شود، ھمین  دنبال تحقیق وخواھان ثبات باشد و بخواھد بصیرت وآ

کند ھر کسی را که  است ھدایت میکند. و خداوند به راه ر می مقدار برایش کفایت
 .خود، اراده فرماید

ی رابطه و پیوند شیعه  موضوع را با نقل آراء و نظرات چند نفر از مستشرقین درباره
ھا و عقاید بیگانه که ھم  تر، ارتباط بین شیعه با این دسیسه با سبئیه؛ یا به تعبیر درست

لمانان رواج یافت و ھیچ گونه از طرف یھود و ھم از طرف ایرانیان مجوس، میان مس
وجه شباھت وپیوندی دور یا نزدیک با اسالم (و اصال با آیین آسمانی) نداشتند، به 

 بریم. می پایان
 گوید: ) مستشرق، میDozy(» دوزی«

ای ایرانی بودند، و بارزترین تمایز بین نژاد عرب با فارس  {شیعه در حقیقت، فرقه
خورد؛ چون عرب دوستدار آزادی و دارای طبیعتی  (ایرانی)، در آن به چشم می

 اند. کجی، عادت داشته آزادمنش بودند، اما نژاد فارس، مانند بردگان به تواضع و گردن
امری غیر معھود و نا مفھوم بود چون  ج بنابراین، انتخاب جانشین برای رسول خدا

حال که محمد، نزد آنھا اساس جانشینی در حکومت، وراثت بود، لذا معتقد بودند 
پسری از خود بجا نگذاشته که وارث او باشد، باید علی خلیفه باشد و خالفت، در آل 

 علی ارثی شود.
ی خلفاء جز علی از دیدگاه آنھا غاصب خالفت بودند و اطاعت از آنھا واجب  لذا ھمه

نبود. و چیزی که این اعتقاد را در آنھا تقویت نمود، ناخشنودی آنان از حکومت و 
کردند. ھمچنین آنھا  ی نژاد عرب بود؛ پس غارت ثروت سروران خود را القاء می طرهسی

عادت داشتند که پادشاھان را از نسل خدا بدانند، به این صورت که از آسمان فرود 
اند؛ بنابراین، تعظیم و بزرگداشت و ستایش بت پرستانه  آمده و دیگر خدای زمین شده

دند. پس اطاعت مطلق برای امامی که از نسل علی را به علی و فرزندانش منتقل کر
داد،  از واجبات بود، حتی اگر کسی، واجبات دیگر را انجام نمی باشد در نگاه آنھا
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توانست بعد از آن، بدون سرزنش وجدان، سایر واجبات و تکالیف را با رمز، تفسیر  می
 نماید و از آنھا بگذرد.

ز. او خدایی بود که به بشر تبدیل شده بود. و پس امام از دیدگاه آنھا؛ یعنی: ھمه چی
 .١تواضع کورکورانه، ھمراه با ارتکاب محرمات، اساس مذھب آنھا بود

 ھم، شبیه این مطلب را نوشته است:» ملر«ومستشرق 
ھا قبل از اسالم قرار گرفته بودند و به این  ھای قرن ھا تحت تأثیر افکار ھندی فارس

اه تجّسم روح خداست که از پادشاھان به پسرانشان گفته گرایش داشتند که شاھنش
 .٢گردد منتقل می

که نسبت به شیعه اظھار محبت کرده، این آراء و » ولھوزن«و مستشرق آلمانی 
 گوید: نظریات را ذکر نموده و می

آراء و افکار شیعه با ایرانی بودن متناسب است؛ و این امری است که جای شک و 
تناسب، دلیل بر این نیست که این آراء و افکار، ایرانی باشد، تردید ندارد، اما ھمین 

گویند: تشّیع اصلی ابتدا در  دھد. چون می بلکه روایات تاریخی برعکس این را نشان می
سازمانھای عربی بوجود آمد، بعد به میان موالی منتقل گردید و کسانی که در اطراف 

و از موالی  ٣آنھا از سبئیه ھستندکرسی مقدس در جنب و جوش بودند، ذکر کردند که 
نبودند بلکه عرب بودند و از عشایر نھد، خارف، ثور، شاکر و شبام بودند. و سبئیه به 
خاطر مذھب غریبشان پیوند و روابط بدی با عشائر خود داشتند، خصوصًا شبام نسبت 

د را به ی ھمدان. و اینان با مختار پیوند محکمی داشتند. و به خاطر او، خو به قبیله
 اش شدند. آتش انداختند و ھمرنگ قبیله

ی عرب که در منزل دو زن  یابیم از افراد نزدیک و رازدار شیعه ی را می و قصه
کند، از جمله ابن  شدند، و نام تعدادی از آن نامداران را ذکر می  نامدار عرب جمع می

ھا وخبرھای غیبی  العادهنوف ھمدانی، که با استاد و موالی خود، مختار، در بیان خارق 
ساخت،  کنار کرسی مقدس، وحی و الھام می کرد؛ زیرا در (دعوای پیغمبری) رقابت می

ھای اعشی از جمله کسانی بود که تحت تأثیر کرسی مقدس قرار  و یکی از عموزاده
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گرفته بود، و او اولین خادم آن کرسی موسی بن ابی موسی اشعری بود، و به دنبال او 
 آورد. ی این محوطه را مبارک به حساب می ی، ھمهحوشب برسم

مختار، کرسی را به عنوان کرسی علی بن ابی طالب معرفی شود  و گفته می
به واقعیت نزدیکتر ھستند. ھا  این کرد. اما روایات دیگری ھم ھست برعکس این، و می

تجو ھا قرار داشت، و اصل آن تنھا نزد ایشان جس ی یمنی به ھرحال کرسی در حوزه
شد، و این، تنھا ابداع ھواھای نفسانی ایشان نبود بلکه مثل آن، مثل حجر االسود  می

سپس کرسی علی شد چون آنھا علی را خدا قرار  است؛ و در ابتدا، این کرسی خدا بود
شوند اگر چه عادت نبود که از  ھای خالی خدا، بسیار یافت می دادند؛ و از این کرسی

 چوب باشند.
گردد، و به عبدالله بن سبأ  یش سبئیه، به زمان علی و حسن بر میمنشأ و پیدا
شود، و ھمانگونه که از نام نا آشنایش روشن است، او در اصل یمنی  نسبت داده می

 بود.
شود که یھودی بود، و این  در واقع او اھل صنعاء پایتخت یمن بود. و گفته می

. او مؤسس و بنیان گذار آن ١تی سبئیه، یھودی اس دلیلی است بر این که اصل فرقه
بود، و بازگشت آن به یھود نزدیکتر است تا ایرانیان، و دلیل ما ھمان است که بعدًا ایراد 

ی آن است، نشان  خواھیم کرد، بدون این که اھمیت آن را بیش از حدی که شایسته
 دھیم.

اده ای که به عبدالله بن سبأ نسبت د گوید: آشکار است که مذھب شیعه می سپس
شود که او مؤسس آن است مرجع و منبع آن بیشتر به یھود نزدیک است تا  می

ی مساوی با  ھا؛ به این دلیل که یاری دھندگان علی در دوران اول، او را در مرتبه ایرانی
دانستند و او با توصیف خالفت شرعی در  سطح آنھا می سایر خلفای راشدین و ھم

حق او برای خالفت ناشی از این بود که او از بزرگان  گرفت. و مقابل امویان، قرار می
ای واال قرار دادند و بیعت اھل مدینه را برایش  صحابه بود، و آنھا، او را در مرتبه

 جدانستند که او از اھل بیت رسول خدا گرفتند، و در ابتدا این حق را ناشی از این نمی
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نگریستند  یدگاه به فرزندان علی میاست. اما بعد از وفات علی معارضان امویان با این د
 که مطالبه کنندگان شرعی خالفت ھستند.

شد، که باید این را از ادعای نبوت  اما در این جا، مسأله به ادعای خالفت منحصر می
خاتمه نیافت بلکه در علی و فرزندان او  ج جدا کنیم. و ادعای این که نبوت با محمد

 شته شد.ادامه دارد، قدم اخیر بود که بردا
ای است که نمایانگر سلطنت خدا  ھمانا تفکری که قائل است به این که نبی فرشته

گوید: ھمانا  در زمین است، از یھود به اسالم منتقل گردید؛ اما اسالم اھل سّنت می
خاتم االنبیاء است، و بعد از وفات ایشان شریعت در جای او قرار گرفته است،  ج محمد

د و غیر مشخص که در برابر نبوت ارزشمند، ارزش خیلی و شریعت اثری است مجر
کمتری دارد. پس این خللی بود ملموس و آشکار بنابراین، نظریات شیعه از این جا 

 شروع شد.
و مبدأ اصلی که مذھبشان از آن جا، شروع شد این بود که: نبوت که جانشینی 

شود، و قبل از  اده میی الھی، الزامًا به خالفت نسبت د شخصی زنده است برای سلطه
ی  اند. بنا برگفته اند که یکی پس دیگری آمده ای طوالنی از انبیاء بوده سلسله ج محمد

  ی دقیق از انبیاء). گویند: (سلسله یھودیھا که می
ذکر شده است که زمان » ثنیة االشتراع«) از سفر ۱۸و ھمانگونه که در اصحاح (

از نوع او باشد، نبوده است؛ و این سلسله با ھرگز خالی از نبّی که جانشین موسی و 
یابد. وھر پیامبری جانشینی دارد که در اثنای حیات در کنار او است  محمد پایان نمی

 ج (و این ھم یک تفکر یھودی است) ھمانطورکه یوشع جانشین موسی بود، پس محمد
 یابد. ای دارد که علی است و با او امر ایشان ادامه می ھم خلیفه

ی نبی بر علی و فرزندانش اطالق نشد، اما آنھا را وصی یا مھدی یا  این که واژهبا 
گاه به غیب و نمایانگر  امام می گفتند؛ اما درحقیقت و واقع امر وقتی آنھا را عارف و آ

 .١کردند، ھدفشان نبوت آنھا بود خالفت و جانشینی خدا معرفی می
بر یک اساس  ج ی پیامبر خانوادهشود که خدا قرار دادن  می و در پایان یادآور

فلسفی توسط مذھب رجعت یا تناسخ ارواح، بنا گردید، چون در این تفکر، ارواح با مرگ 
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شوند، پس بعثت ھمواره در مجرای طبیعی  میاز کالبدی به کالبدی دیگر منتقل 
یا، زندگی ادامه دارد. و این بینش با اعتقاد به یک بار برانگیخته شدن بعد از پایان دن

کند، خصوصًا وقتی که  شدیدًا تناقض دارد، و این مذھب و تفکر، اھمیت علمی پیدا می
دھند، و این روح از یک  شود نسبت می آن را به روح خدا که در روان انبیاء حل می

شود و در یک دوره به طور ھمزمان، دو نبی  نبّی بعد از وفاتش به نبّی دیگر منتقل می
یابد اما نه به طور ھمزمان، و  تواند ادامه  که تا ھزاران نبی میوجود نخواھند داشت، بل
شود، و در حقیقت نبی واقعی و  ی انبیاء از روح خدا داده می به تبع این امر، به ھمه

شود. و  به دیگری منتقل و تازه می ماند و ھمواره از یکی راستی یکی است که تا ابد می
 شود. محمد در قالب علی وآل علی زنده می اند: بر مبنای ھمین تفکر است که گفته
بنا  ٢سوره انفطار ۸و آیه  ١ سوره قصص ۸۵: ی و این سخنان خویش را بر آیه

 نھند. می
ھا و  ادآور تفکر یھودی است، و از بدعتیشتر (و به احتمال بسیار قوی) ین بیو ا

) pscudoclementinenاختراعات یھودیان است که در مواعظ منسوب به کلیمانس (
شده و با صفت یک نبّی  وجود دارد. پس روح خدا در آدمی با صفات انسانی یکی 

شود؛ در حالی که سروری دائم بر ملکوت،  ھای متعدد، ظاھر می صادق در صورت
خورد، متأخرین، درک دیگری از  اما آن طور که به چشم می .٣استبرایش تقدیر شده 

امام صادق  اند: پس گفته اند، دیالکتیکی آن را تصور کرده اند و به روش رجعت داشته
 شود، سپس او را ظھور جدیدی است که رجعت نامیدند. یک دوره غایب می

یی رجعت در مترادف بودن با تناسخ ارواح به خوبی آشکار  و معنی اصیل و ریشه
تمسخر  و سید حمیری نیز، به رجعت خود اعتقاد داشت؛ لذا او را به باد«شود.  می
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ھا  خیلی«گردد که  ھمانگونه که روشن می .١»کردند گرفتند، و علیه او بدگویی می می
و  .٢»ایمان داشتندنامیدند. چون به رجعت  پسران کوچک حسن و حسین را انبیاء می

کند، خصوصًا در  نگریستند که نبوت او رجعت می ن دید به محمد مییھمچنین با ا
 .٣ی آل و نبوت او ورثه

ی خارجی که در مدینه، در  به نقل از (األغانی) به ذکر سخنان ابو حمزهسپس 
گوید: شیعه  پردازد که می ی، روی منبر پیرامون شیعه ایراد کرده است، می ا خطبه

تظاھر به پیروی از کتاب الله کردند، و بر خدا افتراء زدند، در قرآن به نظر و دیدگاه 
کنند، و در جستجوی حق و صواب نیستند،  یتوجه نم درست، و در فقه به عقل سلیم

پردازند، و دین آنھا تعصب برای حزبشان است و  در امور به تقلید از ھواھای نفسانی می
کنند چه راه باشد وچه بیراھه، چه گمراھی باشد  در ھر چه به آنھا گفته شود، تقلید می

ایمان دارند به زنده  ھا، انتظار دولت دارند، و و چه ھدایت. در رجعت و بازگشت مرده
دانند در منزل  نمی کنند که شدن قبل از قیامت، و برای مخلوقاتی ادعای علم غیب می

و جسمشان چه  ھا دانند در لباس گذرد و چه ھست، اصًال نمی خودشان چه می
دھند و راه خروج  کنند، و خودشان ھم انجام می گذرد. اھل معصیت را نکوھش می می

اند،  شناسند. در دین خشک ھستند، و دین خود را از اھل بیت تقلید کرده از آن را نمی
کند، و از عقوبت  نیاز می بی ل صالحکنند که دوست داشتن، آنھا را از اعما و خیال می

 .٤دھد کارھای ناپسند و گناه، نجاتشان می
ای که به یوسف بن عمر  و ھشام بن عبدالملک اموی نیز، مانند ھمین را در نامه

آدم است،  فرستاد، نوشت: عبادت شیعه برای خدا در واقع عبادت و پرستش برای بنی
کنند، اما امامت  ی حاکمه اعتراض می ی آن قیصری است. به امامت سلطه لذا نتیجه

شرعی آنھا که بر خون رسول الله (اوالد اھل بیت) استوار است از آن بھتر نیست؛ زیرا 
گردد؛ بنابراین، امام نزد آنھا آنھا باالتر  شریعت می منجر به ھدر رفتن قانون و شکست
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داند، پس ھر کس از آن پیروی و اطاعت کند  از نص حرفی است، و علم غیب می
 .١گردد شود و از مسؤولیت رھا می تکالیف از او ساقط می

در رابطه باشیعه نوشته » فجر االسالم«بد نیست آنچه را احمد امین در کتاب 
 ایم: گرچه جزئی از آن را قبًال ذکر کرده است، نقل کنیم؛

حقیقت این است که تشیع، پناھگاھی است که ھرکس به علت عداوت یا کینه «
برد. و نیز کسی که بخواھد  ورزی در صدد منھدم ساختن دین برآید، به آن پناه می

کند باز تعالیم آباء و اجداد خود را از ادیان یھود، ترسا، زرتشت یاھندوئیسم وارد اسالم 
آورد. و کسی که خواھان استقالل بالد و شورش علیه مملکت  ھم به تشیع پناه می

ھا و امیال نفسانی  ای بر خواسته خود باشد، محبت و دوست داشتن اھل بیت را پرده
دھد. پس یھودیت قایل به رجعت، در قالب تشیع ظاھر شد؛ و شیعه گفت:  خود قرار می

 که شیعه است مگر کمی، ھمانگونه که یھود گفت:آتش دوزخ حرام است بر کسی 

َنا ﴿ ۚ  �َّارُ ٱَوقَالُواْ لَن َ�َمسَّ ۡعُدوَدٗة يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ  .]۸۰[البقرة:  ﴾إِ�َّ

 ».دیآتش، جز چند روزی به ما نخواھد رس ھرگز«
و نصرانی (مسیحی) در لباس تشیع آشکار و پدیدارشد؛ چرا که آنھا گفتند: نسبت 

مانند نسبت مسیح با اوست و ھمچنین گفتند: الھوت (عنصر الھی) با امام با خدا، 
و نبوت و رسالت ھرگز  اند، ناسوت (عنصر مادی و انسانی) در امام جمع و متحد شده

 شود، پس کسی که الھوت با او اتحاد برقرار کند، نبی است. قطع نمی
و حلول خدا در انسان و تحت نام و لوای تشّیع، اعتقاد به تناسخ ارواح و تجّسم خدا 

 ھایی که نزد برھمایی و فالسفه و مجوس معروف بودند، طرح گردیدند. و دیگر گفته
و برخی از فارسھا، با ادعای تشیع خود را استتار کردند و با دولت اموی وارد کارزار 
و مبارزه شدند، در حالی که آنچه در درون آنھا بود تنھا خشم و نفرت از اسالم و از 

 دولت آنھا و تالش برای استقالل بود نه چیزی دیگر. عرب و
درحقیقت سبب خروج بیشتر طوایف از دین اسالم، این بود که «گوید:  مقریزی می

ھا بودند، و در درون مردم، ھیبت و  فارسھا دارای قدرتی گسترده و سلطه بر تمام ملت
ی  ھا را برده ایر ملتخواندند و س شکوھی داشتند، به طوری که خود را آزاده و آقا می

دانستند. وقتی که شکوه و جالل و دولت آنھا به دست عرب نابود شد، در  خود می
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 ٣٩٩  ی اثناعشری و عقاید سبئیه فصل هفتم: شیعه

کردند، مسأله برایشان  حالی که فارسھا کمترین خطر را از جانب عربھا احساس می
بزرگتر شد، و مصیبت برایشان چند برابرگشت، و در دوران مختلف به مبارزه با اسالم 

ی کارزارھا، خدا حق را پیروز گردانید، بنابراین، فکر کردند که تنھا  ھمه برخاستند و در
تواند را ه نجات آنھا باشد، لذاگروھی از آنھا به اسالم تظاھر کردند و  حیله و نیرنگ می

با اظھار محبت به اھل بیت و زشت جلوه دادن ظلم و ستم بر علی، گرایش خود را به 
ھای مختلف کشاندند تا آنھا را از راه ھدایت به  به راه شیعه نشان دادند، سپس شیعه را

 .کلی خارج کردند
ی شیعه بیشتر از  )، بر این باور است که عقیدهWellhausinپروفیسر ولھوزن (

یھود جوشیده و سرچشمه گرفته تا از فارس، به دلیل این که مؤسس آن، عبدالله بن 
شتر به این نظریه گرایش دارد که بی )Dozyسبأ یھودی بوده است. اما آقای دوزی (

سرچشمه گرفته است چون کیش عرب آزادی و آزاد منشی بوده، اما  تشیع از فارسھا
ی شاه بود، و معنی انتخاب  فارسھا دیانتشان ارج نھادن به پادشاه و وراثت در خانواده

وفات یافت در حالی که پسری بعد از خود نداشت،  ج دانستند. محمد خلیفه را نمی
 لذا پسر عموی او علی بن ابی طالب را بیش از ھمه برای این امر در اولویت

دانستند، پس (از نظرآنھا) کسانی که خالفت را از آن خود کرده بودند، مانند ابوبکر  می
و عادت فارسھا ی غصبی داشته نه استحقاقی.  و امویان بیشتر جنبه شو عمر و عثمان

نگریستند، بنابراین، با ھمان دید به علی و اوالد  بر این بود که با نگرش الھی به شاه می
گفتند: ھمانا اطاعت (بی قید وشرط) از امام، اولین واجب است  کردند و می او نگاه می

 و اطاعت از او، اطاعت از خداست.
رای علی قبل از ورود تشیع ب -دھد ھمانطور که تاریخ نشان می -به نظر من 

ایرانیان به اسالم، شروع شد، اما با معنی ساده، به این صورت که علی در دو جنبه 
نسبت به دیگران در اولویت بود. کفایت و لیاقت شخصی وخویشاوندی با رسول 

اند. و این حزب  ی رئیس، افتخار کرده . و عرب ھم از قدیم به ریاست و خانوادهجخدا
بوجود آمد، و به مرور زمان و  ج بعد از وفات پیامبر –دیم ھمانطور که دی -

جویی از عثمان رشد نمود، اما این تشیع با وارد شدن دیگران به اسالم از یھود و  باعیب
نصاری و مجوسی، رنگ جدیدی به خود گرفت. و ھر یک از آن قومھا دین خود را به 

تشیع را به دین یھود دادند و  ، یھودیھا رنگ آوردند رنگ تشیع و در قالب آن در می
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آوردند و ھکذا سایر ادیان. و چون نژاد  مسیحیھا نیز آن را به رنگ مسیحی در می
  .١فارس بیش از ھمه وارد اسالم شدند، پس بیشترین تأثیر را بر تشیع داشتند

این آخرین مطلبی بود که خواستیم آن را در این کتاب ثبت کنیم، خداوند ما را به 
ت و مستقیم و به آنچه خود بدان راضی است، از جمله خدمت به دین اسالم، راه درس

و  ج ی الله، و دفاع از شریعت و حامالن آن؛ محمد و بلندی و رفعت بخشیدن به کلمه
 اصحاب بزرگوار ایشان و تمام اھل بیت پاک او ھدایت فرماید.

وعىل آله الطيبني، وأصحابه وصىل اهللا عىل نبينا حممد خاتم األنبياء وسيد املرسلني، 

 الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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 ران.ی. إیراوند ،اءیقصص األنب -۱۲۸
 روت.ی: بچاپ. یجزائر ،اءیقصص األنب -۱۲۹
 ران.یھران، إت: چاپ. ینیلک ،یافکال -۱۳۰
 ران.ی: إچاپه. یابن قلو ،اراتیامل الزک -۱۳۱
 ھـ.۱۴۰۰روت.ی: بچاپ. یعامر ،سیم بن قیتاب سلک -۱۳۲
 ھـ. ۱۳۸۹ران یھران، إت: چاپ. یه قمیابن بابو ،تاب الخصالک -۱۳۳
 ران. ی: إچاپ. یطوس ،بةیتاب الغک -۱۳۴
 ران. ی: إچاپ. ینعمان ،بةیتاب الغک -۱۳۵
 ھـ. ۱۳۹۵ چاپ دومھران ت: چاپه. یابن بابو ،والنعمةن یمال الدکتاب ک -۱۳۶
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 ران.ی: إچاپ. یراوند ،تاب الخرائج والجرائحک -۱۳۷
 ران.ی: قم، إچاپابن شھرآشوب.  ،تاب المناقبک -۱۳۸
 ران.ی: قم، إچاپ، یطوس ،تاب الخالفک -۱۳۹
 ھـ.۱۳۸۱: نجف چاپ. یحل ،تاب الرجالک -۱۴۰
 روت لبنان.ی. بناشناختهمؤلف از  ،زانیالم یعة والسنة فیتاب الشک -۱۴۱
 : مصر. چاپ. یعقوبی ،تاب البلدانک -۱۴۲
 روت.ی: بچاپ. یلیأردب ،شف الغمةک -۱۴۳
 روت.ی: بچاپابن مزاحم.  ،نیتاب صفک -۱۴۴
 : قم.چاپ. یطبرس ینور ،شف األسرار عن وجه الغائب عن األبصارک -۱۴۵
 ھـ.۱۴۰۲ران ی: إچاپ. یأھواز ،تاب الزھدک -۱۴۶
 ھران.ت: چاپلغت نامه دھخدا.  -۱۴۷
 ران.ی: قم، إچاپابن شھرآشوب.  ،ومختلفهمتشابه القرآن  -۱۴۸
 ران.ی: إچاپ. یترششو ،نیمجالس المؤمن -۱۴۹
 ران.ی: إچاپابن شھرآشوب.  ،ةیالمجالس السن -۱۵۰
 روت لبنان.ی: بچاپ .یطبرس ،انیمجمع الب -۱۵۱
 .چاپ دوم ،رانی: قم، إچاپ. یبرق ،المحاسن -۱۵۲
 روت.ی: بچاپاشف الغطا. ک ،مدارج نھج البالغة -۱۵۳
 ران.یم إی: قدچاپ. یمجلس ،مرآة العقول -۱۵۴
 روت.ی: بچاپ. یمسعود ،مروج الذھب -۱۵۵
 . ین موسویشرف الد ،المراجعات -۱۵۶
 ھران.تتبة دار الخالفة، ک: مچاپ. یطبرس ینور ،الوسائل کمستدر -۱۵۷
 ران.ی، إیترششو ،مصائب النواصب -۱۵۸
 ستان.کاپنوربخش،  ،اءیمشجر األول -۱۵۹
 م.۱۹۷۸روت ی: بچاپ. یبرس ،نیقیمشارق أنوار ال -۱۶۰
 مصحف الدروز. -۱۶۱
 ران.ی: إچاپن. یجمال الد ،معالم األصول -۱۶۲
 ران. ی: إچاپ. ینراق ،معراج السعادة -۱۶۳
 معالم العلماء. -۱۶۴



 ٤٠٧  مصادر و منابع کتاب

 معاشر األصول. -۱۶۵
 روت. ی: بچاپحالة. ک ،نیمعجم المؤلف -۱۶۶
 روت.ی: بچاپة. یمغن ،ةیعة اإلمامیمع الش -۱۶۷
 ران.ی: إچاپجنان. الح یمفات -۱۶۸
 م.۱۹۶۳ھران ت: چاپ. یسعد بن عبد الله قم ،المقاالت والفرق -۱۶۹
 روت.ی: بچاپ. یھانفصا ،نییمقاتل الطالب -۱۷۰
 روت.ی: بچاپمخنف.  یمقتل أب -۱۷۱
 ھران.ت :چاپ. یه قمیابن بابو ،هیحضره الفقیمن ال  -۱۷۲
 .یبحران یعل ،منار الھدی -۱۷۳
 ران.یھران، إت: چاپ. یعباس قم ،منتھی اآلمال -۱۷۴
 ھـ.۱۳۹۶ستان کاپ. أوفست یحل ،رامةکمنھاج ال -۱۷۵
 ران.یم إی: قدچاپخان.  یرزا تقیم ،خیناسخ التوار -۱۷۶
 : نجف.چاپ. یطبرس ینور ،النجم الثاقب -۱۷۷
 ة.یة الدراینھا -۱۷۸
 ران.ی: إچاپ. یتفرش ،نقد الرجال -۱۷۹
 ران.ی: إچاپنقد الرجال.  -۱۸۰
 روت.ی: بچاپصالح.  یق صبحیتحق ،نھج البالغة -۱۸۱
 : مصر.چاپق محمد عبده. یتحق نھج البالغة، -۱۸۲
 روت.ی: بچاپ. یأحمد وائل ،عیة التشیھو -۱۸۳
 روت.ی: بچاپ. یحر عامل ،عةیوسائل الش -۱۸۴

 از اهل سنت:ق َر فِ  رجال وعلم  ،تاریخهای  باکت
 .یمعتزل یزمخشر ،أساس البالغة -۱۸۵
 ر.یابن أث ،أسد الغابة -۱۸۶
 .محدث دھلوی الله یشاه ول ،إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء -۱۸۷
 ابن حجر. ،اإلصابة -۱۸۸
 .یبغداد ،نیأصول الد -۱۸۹
 أحمد فوزان. ،ةیدة الدرزیأضواء علی العق -۱۹۰
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 ھـ.۱۳۹۸ ه: األزھر، قاھرچاپ. یراز ،نکین والمشریاعتقادات فرق المسلم -۱۹۱
 وال.کابن ما ،مالکاإل -۱۹۲
 .یسمعان ،األنساب -۱۹۳
 .یبالذر ،أنساب األشراف -۱۹۴
 روت.ی: بچاپر. یثکابن  ،ةیة والنھایالبدا -۱۹۵
 .احسان الھی ظھیر ی شھید عالمه ،ةیالباب -۱۹۶
 .احسان الھی ظھیر ی شھید عالمه ،ةیالبھائ -۱۹۷
 ر.یالصغخ یالتار -۱۹۸
 ب.یخط ،خ بغدادیتار -۱۹۹
 .یذھب ،رة الحفاظکتذ -۲۰۰
 ن، ھند.کدر آباد، دی: حچاپ. یابن حجر عسقالن ،بیب التھذیتھذ -۲۰۱
 روت.یب. بیب التھذیتقر -۲۰۲
 ر.کخ ابن عسایتار -۲۰۳
 ر.کخ ابن عسایب تاریتھذ -۲۰۴
 خ دمشق.یتار -۲۰۵
 روت.ی: بچاپ. یطبر ،کخ األمم والملویتار -۲۰۶
 ھـ.۱۳۹۹روت ی: بچاپخ ابن خلدون. یتار -۲۰۷
 .یوطیس ،خ الخلفاءیتار -۲۰۸
 اط.یفة بن خیخ خلیتار -۲۰۹
 .ینیإسفرائ ،نیالد یر فیالتبص -۲۱۰
 .یدیزب ،تاج العروس -۲۱۱
 .یھمدان ،ت دالئل النبوةیتثب -۲۱۲
 ابن حزم. ،جمھرة أنساب العرب -۲۱۳
 ن.یالحور الع -۲۱۴
 مال.کب الیخالصة تھذ -۲۱۵
 .یزیالخطط للمقر -۲۱۶
 : الھور.چاپة، أردو. یدائرة المعارف اإلسالم -۲۱۷
 .یذھب ،ر أعالم النبالءیس -۲۱۸



 ٤٠٩  مصادر و منابع کتاب

 ابن ھشام. ،رةیالس -۲۱۹
 ستان.کاپ احسان الھی ظھیر، ی شھید عالمه ،عة والقرآنیالش -۲۲۰
 ستان.کاپ احسان الھی ظھیر، ی شھید عالمه ،عة والسنةیالش -۲۲۱
 .احسان الھی ظھیر ی شھید عالمه ،تیعة وأھل البیالش -۲۲۲
 .یجوھر ،الصحاح -۲۲۳
 .کیابن حجر م ،الصواعق المحرقة -۲۲۴
 ابن سعد. ،الطبقات -۲۲۵
 ن.یامل حسکمحمد  ،الدروزطائفة  -۲۲۶
 العواصم من القواصم. -۲۲۷
 ابن حزم. ،الملل واألھواء والنحل یصل فالفِ  -۲۲۸
 ة.یمیابن ت ،خ اإلسالمیفتاوی ش -۲۲۹
 ن.یأحمد أم ،فجر اإلسالم -۲۳۰
 .یبالذر ،فتوح البلدان -۲۳۱
 .یروزآبادیف ،القاموس -۲۳۲
 .یدوالب ،نی واألسماءکتاب الک -۲۳۳
 .یراز ،لیتاب الجرح والتعدک -۲۳۴
 .ینسائ ،نکیوالمتروتاب الضعفاء ک -۲۳۵
 ابن حبان. ،نیتاب المجروحک -۲۳۶
 ر.یابن أث ،املکال -۲۳۷
 .یبغداد ،تاب المحبرک -۲۳۸
 ابن حجر. ،زانیلسان الم -۲۳۹
 .یقیابن منظور أفر ،لسان العرب -۲۴۰
 .یذھب ،زان االعتدالیم -۲۴۱
 ابن خلدون. ی همقدم -۲۴۲
 ة.یمیابن تشیخ اإلسالم  النبویة، ج السنةامنھ -۲۴۳
 .یأشعر ،نییمقاالت اإلسالم -۲۴۴
 .یشھرستان ،والنحلالملل  -۲۴۵
 روت.ی: بچاپ. یتھانو ،ةیموسوعة اصطالحات العلوم اإلسالم -۲۴۶
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 .یلوسآ ،ةیعشر یمختصر التحفة اإلثن -۲۴۷
 س اللغة.ییمعجم مقا -۲۴۸
 ده.یابن س ،المخصص -۲۴۹
 ر.یابن أث ،ةیالنھا -۲۵۰
 .یبرد یتغر ،النجوم الزاھرة -۲۵۱
 .یریمصعب زب ،شینسب قر -۲۵۲
 ان.کابن خل ،انیات األعیوف -۲۵۳

 :مستشرقین های باکت
 .یعرب ی هترجم ،ولھوزن ،عةیالخوارج والش -۲۵۴
 .یعرب ی هترجم ،دونالسن ،عةیدة الشیعق -۲۵۵
 .یعرب ی هترجم ،ھریولد زگ ،عةیدة والشریالعق -۲۵۶
 .یدوز ،خ اإلسالمیتار یمقاالت ف -۲۵۷
 ملر. ،تاب المستشرقک -۲۵۸
 .ی: فارسچاپن. وبرا ،افکمقدمة نقطة ال -۲۵۹
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