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ijk 

  
، نفسـنا أالحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن شـرور    نّإ

  .عمالناأومن سيئات 
ضـاللت   را بـه وادي  ويتوانـد   هـيچ كـس نمـي    داوند او را هدايت دهـد كسي كه خ

دهـم كـه    شـهادت مـي   .وي نخواهد بـود  هدايتگركسي  كنداو گمراه و هر كه را بكشاند 
بـراي   او را خداونـد كه اوست،   بنده و فرستاده و محمد  است) اهللا(معبود راستين فقط 

نـد و بـا يـاران    كتا دينش را بر سـاير اديـان بشـر چيـره      رحمت و هدايت و خير فرستاد
منـان  ؤمبـراي  و آنهـا را   ي كـرد او را يـار بودند هاي روشني  ستاره خردمند و دانايش كه 

مومن و پرهيزكار آنها را  فقط افرادو ، در مقابل كافران محكم و استوار قرار دادو رحمت 
  . آنان كينه به دل خواهند داشت منافقان و گمراهان از تنها ود داشت ندوست خواه

  : اما بعد
بـا  اين دين ، دشمنان دادو به پيروانش عزت كرد  شكارآرا اسالم از زماني كه خداوند 

 ، كينـه  ،آن حسد علت. چينند عليه آن و پيروانش توطئه مي همواره گوناگون  ياديان و آرا
 مبارزه روشهايشان در دليل به همين  .استكه دلهايشان ماالمال از آن است  يبغض و شك
 كه در جنـگ نظـامي رو   زمانياز  ويژهت به اسهايشان متعدد  و حيله گوناگونبا اين دين 

 ،يشـان ها حيلـه و  هـا ي مكر از جمله .اند م شكست خوردهو در مقابل لشكريان اسالرو  در
 ولين قربانيان آن سه نفر از خلفايبوده است كه ا)1علما و انديشمندان( ،حكام ،ترور خلفا
توز به قتـل   نهيك زردشتي كي به دستعمر  .هستند عمر و عثمان و علي  يعنيراشدين 
 2آن عبداهللا بـن سـبا يهـودي    رهبركه شهيد شد عثمان به وسيله يك توطئه يهودي  رسيد،

                                                   
  .عبارت داخل پرانتز از مترجم است -1
كرد اما  اند كه به اسالم تظاهر مي بعضي از شيعيان و برخي از خاور شناسان به انكار اين فرد يهودي پرداخته -2

كمي ندارد بلكه وجود اين شخص مورد اتفاق جمهور مورخين است، حتي به روايت انكارشان پايه درست و مح
  ).مترجم.(كتب شيعه امام جعفر صادق او را نفرين كرده است
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 )هذي الخويصـر (سركش به قتل رسيد كه از پيروان  گزار بدعتبه دست يك نيز علي  .بود
عـدالت  رعايـت   و در روز حنين او را متهم به عـدم كرد  ميانتقاد  پيامبر خدا  ازبود كه 
  1.م غنايم نموددر تقسي

انـدازي ميـان    مسـلمانان و تفرقـه   مياندستگي   ش در ايجاد دوتالها  از نمونه آن توطئه
قلـوب عمـوم    تباه كردنو  حكام بر خلفا و دروغ بستن ،افترا ،دروغ پراكني آنان به وسيله

 .را بفريبنـد مـردم  عامه تا بتوانند  است هاي گوناگون مكر و فريب مردم عليه آنان با روش
و  شـهرهاي مختلـف را درنورديـد    اين كار را كـرد و عثمان  دورانسبا در  همچنان كه ابن
 واليـانش او و  ازو با تظاهر به امر به معروف و نهي از منكر  تحريك كرد مردم را عليه او

هـاي   جرقـه اولين اين منجر شد كه  عثمانشهادت سرانجام به اين امر كه  كرد انتقاد مي
  .دو دستگي و كشتار در ميان امت ادامه يافت ،تفرقه ،از آن اختالفبعد كه فتنه بود 
عقيـده   كردن بنيـان اين فتنه و مكر بزرگ دشمنان دين، سست  روشترين  خطرناك اما

 2اظهار محبت اين يهودي مكار بـه اهـل بيـت    به وسيلهبود كه راستين در ميان مسلمانان 

سزاوارترين مردم بـراي خالفـت اهـل     بعد از پيامبر كه  كرد مياو ادعا  .صورت گرفت
طولي نكشيد كه  .توانند در امر امت سزاوار تصرف باشند كه مي هستندبيت و نزديكان او 

ـ   مبني بر اين كه پيامبر  كردوصيت  ادعاي و نصـي    كـرده ه علـي واگـذار   خالفـت را ب
ـ خالفت را غصب و با  ياران پيامبرآن به جا گذاشته است و  دربارهروشن   ده گـرفتن نادي

به ايـن  و مردم را  جستهرائت سه خليفه پيش از علي بلذا از  .اند كردهاو ظلم  هعلي بحق 
  . كردند ميدعوت  عقيده

از دنيـا  كـه علـي    ندپنداشت و مي اعتقاد پيدا كردند »رجعت«به  علي  شهادتبعد از 
   3.رفتخواهد گو از دشمنانش انتقام  گشت  خواهد و قبل از قيامت بازنرفته است 

                                                   
  .مراجعه كن 338، 192، 7/141كثير  براي آگاهي از تفاصيل اين واقعه به كتاب البدايه والنهايه از ابن -1
اگر چه حتي اين كلمه را نيز تحريف و افراد معيني از اهل بيت را انتخاب  است، مقصود اهل بيت پيامبر خدا  -2

بيت پيامبر شامل همه آنها از جمله  اند، كه اين خود برخالف عرف و زبان عرب و شرع اسالم است، چون اهل كرده
  ).مترجم. (همسران اوست

  .7/174از ابن كثير  )البدايه و النهايه(، 4/340تاريخ طبري : نگا -3
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 انجـام گرفـت و  اهل بيـت  و دوستي محبت   يهودي در پس پرده اين دعوتدر نتيجه 
  .است 1رافضيان  عقيدههمان كه شد  اي مبناي عقيده

. يـان هسـتند  يهودجـزو   يانرافض: كهباورند محقق فرقه شناس بر اين  يبنابراين علما
  .بأ يهودي بودعبداهللا بن س ،كرد ايجاداولين كسي كه در اسالم بدعت رفض را 

 آغـازگر كـه   نـد روبادانشـمندان بـر ايـن    : گويـد  مي )رحمه اهللا( تيميه ابنشيخ االسالم 
و ا .در باطن يهودي بود كرد اما ميتظاهر به اسالم  است كهعبداهللا بن سبا زنديق  )رفض(

 فتنـه ايجـاد   همچنانكه پولس نصراني در مسيحيت ،را به تباهي بكشاند سالما خواست مي
   2.نمود تحريف فاسد و بود و مسيحيت راهم در اصل يهودي او  يراز. كرد

علمـاي  نـوبختي و   كشـي،  ،كـافي  قمـي،  اشـعري  ماننـد  ،شـيعه  بزرگ ي قديميعلما
را  عبـارت هايشان اين  و در نوشته اند دهكرمانند مامقاني به اين حقيقت اعتراف  ناشخرأمت

يهـودي بـود و    أاند كه عبداهللا بن سب ه، آوردگروهي از ياران دانشمند علي «: اند آورده
را امـر  همـين  بـه  و هنگامي كـه يهـودي بـود    ارا برگزيد،  اسالم آورد و واليت علي 

بعد از وفات  آوردن و بعد از اسالم اعتقاد داشت يوشع بن نون بعد از موسي  درباره 
 ص علـي  امامت منصو نيز شبيه آن را تكرار نمود و او اولين كسي است كه پيامبر 

اصـل رفـض از   : كساني كه مخالف شيعه بودنـد گفتنـد كـه    به همين دليل .اظهار نمود را
  .3»يهوديت گرفته شده است
 ،وصـايت  عقايد .استآن دو واضح  فراوان مياناز تشابه  شيعه  آثار يهوديت در عقيده

عقيـده  هـايي واقعـي از ارتبـاط     نمونه ،است شيعه بداء و تقيه كه از اصول عقيده ،رجعت
  . است با يهوديت شيعيان

                                                   
كلمه رافضي به شيعياني اطالق گرديد كه از زيد بن علي به خاطر احترامش به ابوبكر و عمر از او جدا شدند، و لذا  - 1

  ).مترجم. (شود زيديان به آنها رافضي لقب دادند و امروزه به شيعيان اثني عشري اطالق مي
  .28/483مجموع الفتاوي  -2
تنقيح المقال،  22، فرق الشيعه، نوبختي ص 71ال الكشي ص ، رج21اشعري قمي ص : المقاالت و الفرق -3
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  12دفاع از آل و اصحاب پيامبر

رواج معتقدنـد،  كتاب خداوند كه به تحريف آن شيعيان نسبت به گستاخي و جسارت 
برگزيـدگان ايـن    به وارد كردن طعن نسبت ،نفاق ،دروغ به شكلي فوق العاده در ميان آنها

از  ،در دوسـتي و دشـمني  روي  ميانـه ، نداشـتن  به ظلم و دشـمني   آنها ردنكمتهم  امت و
  . اند به ارث برده يان است كه آنها را از يهودشيعجمله صفات 

در انـد كـه    كردهعلما در گذشته و حال با عبارات متعددي اين موضوع را خاطر نشان 
كـه ايـن فرقـه از    : بيان اين موضـوع اسـت  هدف در اينجا  اما .1ذكر آن نيستجال اينجا م
آن بـه  و علت آن پيـدايش   استسالم هاي منتسب به ا ترين و گمراهترين فرقه ارذگ بدعت

  .باشد حقايق ايمان مياز عقايدش  دور از اسالم و دوري
آنها هشدار داده و چنان آنها را مورد  دانشمندان مسلمان به شدت درباره دليلبه همين 

شـناخت و  علت اين امـر  . اند اي چنين نكرده اند كه با هيچ فرقه مالمت و مذمت قرار داده
  .اسالم و دوري آنها از دين است ايخطر بزرگ اين فرقه بر آنها از آگاهي

بـدترين   دهم، كـه  هشدار مي نسبت به آراي گمراه كنندهشما را «: گويد ميعامر شعبي 
در ميان آنها يهودياني وجود دارند كه با تظاهر زيرا  رفض و تشيع استآنها اين اعتقادات 
چـارل   پسـر گه دارند، همچنان كه پولس خود را زنده ن هاي گمراهيخواهند  به اسالم مي

به خـاطر  آنها ...  هايش را زنده نگه دارد تا گمراهيكرد پادشاه يهودي تظاهر به مسيحيت 
بـه اسـالم   اند، بلكه به خـاطر انتقـام از مسـلمانان     شدهميل و يا ترس از خداوند مسلمان ن

  .2»اند تظاهر كرده

شيعه صحيح نيست زنهاي  دواج بااز«: گفتاست كه  شده از طلحه بن مصرف روايت
  .3»هستند) مرتد( هرا نبايد خورد چون آنها اهل رد و گوشت ذبح شده توسط آنان

                                                   
تيميه  ، منهاج السنه، شيخ االسالم ابن1463- 8/1461شرح اصول اعتقاد اهل السنه، اللكائي : مراجعه شود به  -1
عبداهللا . دبذل المجهود في اثبات مشابهه الرافضه لليهو: ، و از پژوهش هاي معاصر مراجعه شود به1/23-27

  .164- 1/153الجميلي 
  .1/497، خالل، السنه 8/1461اللكائي، شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -2
  .161االبانه الصغري ص : ابن بطه -3



  13دفاع از آل و اصحاب پيامبر          

با آنها سخن مگو و از آنها «: فرمودپاسخ  او در شد لسؤارافضيان   دربارهاز امام مالك 
  .1»گويند ميدروغ  زيراروايت مكن، 

مـن در پشـت سـر جهمـي، رافضـي،      «: گويـد  مياست كه شده روايت  2از ابو يوسف
  .3»خوانم قدري و معتزله نماز نمي

اي را در  هـيچ فرقـه   ،در ميان فرقـه هـا  « :گويد مياست كه شده از امام شافعي روايت 
  .4»ام نديده از رافضيان گستاختر و در شهادت دروغدروغگوتر ادعايشان 

امـا  . كـردم صـحبت  و با اهـل كـالم    كردمبا مردم معاشرت «: ويدگ ميقاسم بن سالم 
   5».ام تر از رافضيان نديده تر و احمق دليل سست ،تر زشت ،تر كثيف

عايشه را ناسـزا  پرسيده شد كه ابوبكر و عمر و  درباره فردي) ابن حنبل(از امام احمد 
   6».دانم او را مسلمان نمي«كه  :امام گفت .گويد مي

ندارد كه پشت سر جهمـي و   برايم اهميتي: فرموداست كه  شده از امام بخاري روايت
رافضي نماز بخوانم يا پشت سر يهودي و مسيحي به آنها سالم نبايد داد و بـه ديدارشـان   

گوشـت  نبايد رفت و با آنها ازدواج نبايد كرد و آنها را نبايد به شهادت و گواهي طلبيد و 
   7.را نبايد خورد حيوان ذبح شده توسط آنها

خداوند گـواه اسـت و   : گويد مي درباره شيعيان 8ج السنهدر منها تيميه ابنشيخ االسالم 
همـه بـدعت و   هـاي منتسـب بـه اسـالم بـا       اش كافي است كه در ميان همه فرقـه  گواهي

                                                   
   .نقل كرده است 1/61شيخ االسالم ابن تيمية آن را در منهاج  السنته  -1
  .شاگرد بزرگ امام ابوحنيفه و قاضي دولت عباسي -2
  .4/733شرح اصول اعتقاد اهل السنه اللكائي،  -3
  .8/457شرح اصول اعتقاد اهل السنه :،اللكائي 2/545االبانه الكبري : ابن بطه -4
  .499/خالل السنه ا -5
  .1/493همان منبع  -6
  .125النشار ص : گردآوري) عقائد السلف( خلق افعال العباد در ضمن كتاب  -7
ترجمه كرده كه خالصه و ) رهنمود سنت در اهل بدعت(ت اهللا برقعي با نام ، اين كتاب را آي160/ منهاج السنه ا -8

  ).مترجم. (تدر خارج از ايران چاپ و منتشر شده اس
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فسـق و   ،نزديكتر به كفـر  ،تر ظالم ،دروغگوتر ،تر جاهل،شرورتر ،اي شان هيچ فرقه گمراهي
  . از رافضيان وجود ندارد ،گناه و دورتر از حقايق ايمان

مـن در اينجـا نمونـه     .استرافضيان فراوان و مشهور  نكوهشهاي دانشمندان در  فتهگ
ام  در اين كتـاب گـرد آورده   يمستقل خشرا در ب از آن و مقدار بيشتري كردمهايي را ذكر 

ايـن فرقـه   نكـوهش   زمان و مكان متنوع باشند تا اجماع امت بر اساسام  بر   كردهو سعي 
    1.دانسته شود

  : شود ميدر چند موضوع خالصه  شيعهخطر 
و دعوتشـان را در پـرده محبـت اهـل     كنند  آنها مردم را به عقيده خود دعوت مي: اول

اهل بيت  دربارهاند و براي نشر افكار و عقايد فاسدشان از عواطف مسلمانان  بيت پوشانده
  . كنند سوء استفاده مي

بايـد   و اسـت نفـاق خـالص   رنگـي و   دينشان تقيه است كه مظهر دواساس اينكه : دوم
مسـلمانان را   محبت و همدردي ،موافقتاظهار با آنها  و چيست؟ فرق تقيه و نفاقپرسيد 

بعضـي از اهـل سـنت     به همـين دليـل   .كنند و عقايد حقيقي خود را اظهار نمي فريبند مي
، نـد ا تمايل پيدا كردهآنها  سوي و به شده نشينو هم كالم فريب آنها را خورده و با آنها هم

  .اند گرفتار شدهشان  در منجالب عقيده آنان ازبعضي  تا جايي كه
 رواگويند و به خاطر دفاع از عقيده خـود دروغ را   بارشان دروغ ميدر روايت اخ: سوم

ـ   است ساختگيكتابهايشان مملو از روايتهاي به همين دليل  شمارند و مي  ه دروغ بـه كـه ب
  كـرده حتي به كتاب خدا زبان درازي  آنان .ددهن نسبت ميو ائمه اهل بيت  رسول خدا 

انـد و   هايشان سخن از تحريف و تبـديل آن گفتـه   و بدعت عقايد باطلو به خاطر ترويج 
  . اند شده دچار اشتباهدين  اصولفريب آنها را خورده و در  نيز بعضي از عوام

كاري مردم برند و با ريا پيش مي به رافضيان با شگردهاي متنوع دعوت خود را: چهارم
كـه در هـر عصـر و     طـوري بـه   .برنـد  كار مـي ه بسيار زيادي را ب يفريبند و روشها را مي
 كننـد آن را شناخته و آنها را رسوا  حقايقكه مردم  زمانيو  دهند مي شكلي اي به آن زمانه

  . زنند يان دست به حيله ديگري مييهود دقيقاً مانندبه روش ديگري روي مي آورند و 
                                                   

  .153-112ص  -1



  15دفاع از آل و اصحاب پيامبر          

اهل سـنت   يكه علما است هايي هگذاشتن القاب و كني بسيار مكارانة آنها هاي از روش
مـردم  در نتيجـه  . مردم را فريب دهند تا خودشان بر بعضي از علماي اند بدان مشهور شده

  .دهند اقوال بعضي از رافضيان را به آن امام مشهور نسبت مي
تا بـا  ) محمد بن موران: (خودشان به نام يبر يكي از علما) السدي(گذاشتن نام : مانند
دانشمندان بـا   اما. شوداشتباه  )اسماعيل بن عبدالرحمن السدي( مشهور اهل سنتنام امام 
بـين آن دو تمييـز    عالم شـيعه بر ) سدي صغير(و  تسن اهل بر امام) سدي بزرگ(اطالق 

القـدر   ليلو آن امام جباره دچار اشتباه شده  از مردم در اينبعضي  به هر حال. اند قائل شده
   1.مبراستاند كه او از اين تهمت  كردهرا به تشيع متهم 

آنهاسـت و   يكـه يكـي از علمـا   ) محمد بـن رسـتم  (بر ) طبري( لقب همچنين اطالق
در اسم و هم  )محمد بن جرير طبري(جليل القدر  تا با اماماو بر ) ابوجعفر(گذاشتن كنيه 

تا جايي كـه   .شده استمردم  اشتباه و سبب فريب اين امر  كهشود در كنيه و لقب همنام 
در  .اسـت  و شيعه مـتهم كـرده  امام طبري را به رفض  ،امام حافظ احمد بن علي سليماني

دچـار  سـليماني   امام حـافظ  ولي. تشيع استاز  مردمترين و دورترين مبراحالي كه او از 
امـر  اين  به )رحمه اهللا(كه امام ذهبي است رافضي يكي دانسته  عالم و او را با لغزش شده

   2.است  كردهاشاره 

تـا   انـد  كـرده اطالق ) ابن قتيبه(لقب خود كه عبداهللا نام داشته  علماييكي از  نيزهمچنين 
و بـراي   شـود بزرگ و ثقات اهل سـنت   ياز علما ،سلم بن قتيبهمعبداهللا بن  ناممشابه نامش 
كردن ارزش كتاب ابن قتيبـه  و براي كم تاليف كرده كتابي عالم شيعه  بيشتر اين خدعهو مكر 

    3.همنام شود )رحمه اهللا(ه قتيبكتاب ابن  تا با استرا بر آن نهاده  )المعارف(نام آن را 

                                                   
و امام دهلوي رحمه اهللا بر اين اسلوب در . شود ميديده  4/32و1/236سرگذشت آن در ميزان االعتدال ذهبي  -1

  .اشاره نموده است هيكتاب خود مختصر تحفه اثني عشر
  .3/499ميزان االعتدال : نگا -2
) االمامه و السياسه(، و بعضي از محققان معاصر نسبت كتاب 32مراجعه شود به مختصر تحفه ي اثنا عشريه ص  -3

عد ب: گويد مي 90ص ) عقيده ي ابن قتيبه(انكار نموده اند، دكتر علي بن نفيع العلياني در تاليف خود  تيبهرا به ابن ق
= يك رافضي خبيث است كه = =از مطالعه كتاب االمامه و السياسه با دقت تمام به اين نتيجه رسيدم كه مولف آن 
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ها را خود نوشته و به يكـي  بعضي از كتاب شان اين است كه فريبكارانهروشهاي  ديگر از
ن بـر اهـل   وجود دارد كه سبب طعـ  ييدر آن افتراها كه دهند از ائمه اهل سنت نسبت مي

آن را يكـي از   در حالي كه استكه منسوب به امام مالك » المختصر« مانند. شود سنت مي
   1.كندتواند با آن لواط  شيعيان نوشته و در آن ذكر كرده كه مالك برده مي

 كننـد  مـي اضـافه   امامان اهل سنتاشعار  هرا ب ابياتيهايشان اين است كه  حيله ديگر از
اشـعار   شـيعيان پيشـين ايـن امـر را دربـاره     همچنانكه بعضي از  .دهندتا او را شيعه جلوه 

  : امام سروده استكه  اند انجام دادهمنسوب به امام شافعي 
 يا ركباً قف بالمحصب من منـي

  

 واهتف بساكن ضيفها والنـاهض  
  

  :افزوده است چنين بر آن آن فرد شيعي
ــد ــأنني لمحم ــاد ب ــم ن ــف ث  ق

  

 وصــيه و نبيــه لســت ببــاغض 
  

 خبــرهم أنــي مــن النفــر الــذيأ
  

 لوالء أهل البيت لسـت بنـاقض   
  

 وقل ابن ادريـس بتقـديم الـذي
  

 2قــدمتوه علــي علــي مارضــي 
 

ايـن اشـعار از امـام     دهـد  نشـان مـي   ركيك بودن اين ابيات اخير دليلي قاطع است كه
  . نيست )رحمه اهللا(شافعي 
و  انگيزتـرين فتنـه   ،ناز خطرنـاكتري  همـين دليـل و داليـل فـراوان ديگـر شـيعيان      به 
 ازاينكـه عامـه مـردم    آينـد بـه ويـژه     اسالمي به شمار مي امتدر ميان  ها ترين فرقه گمراه

  . نيستند آگاهحقيقت و فساد اعتقاداتشان 
اطـالع از ميـان اهـل سـنت روشـها       فريب افـرادي بـي  براي  در دوران معاصر شيعيان

  . اند خود بر آنها تاثير گذاشتهفاسد و كهنه  با عقيده اند و اي در پيش گرفته هاي تازه وحيله

                                                                                                                                   
بعيد نيست كه آن از تاليف ابن قتيبه : معتقدم) مؤلف(آن را در ميان كتب ابن قيتبه جا دهد، و بنده  هخواست مي=

  .رافضي باشد، خداوند داناتر است
  .34مختصر تحفه اثنا عشري ص  :مراجعه شود به -1
  .35- 34منبع سابق : مراجعه شود به -2
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تقريب بين اهل سنت و شـيعه و دعـوت بـه فراموشـي      به دعوتآنها ادعاي از جمله 
تازه براي دعوت بـه  نيرنگي جز  چيزي اند و اين دعوت اختالفات بين فريقين را سر داده

خـود   عقايـد از  مكدا از هيچ زيرا شيعيان .سنت نيست تشيع و نشر آن مفاسد در ميان اهل
كـه   نيز طولي نكشـيد الهي  به فضل و توفيق اما. آيند و كوتاه نمينخواهند داشت  دست بر
متـوالي   تالشـهاي آن  علـت و شكسـت خـورد كـه     شدهآن ظاهر اين دعوت نيز حقيقت 

آن را بـراي مـردم    حقيقـت  اين مكـر هشـدار داده و   نسبت به بود كه مخلصدانشمندان 
  . كردندروشن 

شـيعيان   ميان اهل سـنت و شـيعه،   تقريب به اي اخير و بعد از شكست دعوتدر ساله
انـد كـه نمايـانگر آن مـردي      شدهجديدي ظاهر  فريبكارانهبا چهره حقيقي خود در روش 

 اسـت  مـدعي  او .دانشمندان كسي او را نمي شناسـد كه در ميان  است مجهول و ناشناخته
دعوت به عقيده آنـان  و   كردههدايت تشيع ه سني بوده و خداوند او را به عقيد در آغازكه 

 تـالش و   كـرده هاي متعددي بر باورهاي اهـل سـنت وارد    كه طعناو است   كردهرا آغاز 
درباره زشت گويي فراوان  در اين كار به او .سازد اهل سنت دورمردم را از عقائد  كند مي

 كتابهاي فـراوان از طريق ازد و پرد ميآنها به كفر و ارتداد  ياران گرامي پيامبر و متهم كردن
، ايـن  اسـت  كه نوشته و آنها را منتشر كـرده ي مملو از اكاذيب و اباطيل و گمراهي و فريب

  ... كار را انجام داده است
و بـر   استتونس  اهل  كه كند است و ادعا مياين فرد دكتر محمد تيجاني سماوي نام 

فلسـفه از دانشـگاه سـربون     يتـرا دك(مش نوشته شده اسـت  ناجلد كتابهايش بعد از ذكر 
. كنـد  تونس در بلژيـك زنـدگي مـي    اخراج از ام كه اكنون بعد از  هشنيدهمچنين  )پاريس

  : كتابهايش عبارتند از
  ثم اهتديت  آنگاه هدايت شدم  -1
   كون مع الصادقينأل    راستگويان همراه با -2
   هل الذكرفاسالوا أ    از اهل ذكر بپرسيد - 3
   هل السنهأالشيعه هم   اهل سنت واقعي -4
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دومي  ،صفحه 223اولي كتاب متوسط بوده و چاپ عربي  همه اين كتابها داراي حجم
در ) موسسـه الفجـر  (كه توسط انتشارات  استصفحه  327و چهارمي  354و سومي  348

  . اند لندن منتشر شده
  :كه ام هو از مطالعه آنها به اين نتيجه رسيدكرده  را مطالعه هابامن اين كت

علـوم شـريعت و    نسـبت بـه  ، بلكـه  نيسـت اهل علم  جزو گذشته از اينكه  مؤلف -1
و با حسن ظن نسبت به شخصـيت  [ ترين حالت  خوشبينانهاهداف آن جاهل است، و در 

او از كساني است كه در مدارس فكري معاصر پرورش يافته كه اين از اسلوب او در  ]او 
ورد با نصوص و عدم تمييـز بـين احاديـث    برخچگونگي  ،روش استدالل ،بررسي مسائل

 ذكـر  را فقط از راه عقل و يا به مجـرد  احاديثزيرا گاهي . ضعيف روشن است وصحيح 
  !داند ميصحيح آن در كتب سنت، 

كـه او   كنـد  مـي خود تصريح  او اين است كه ،كند مي را تائيد آنچه ناداني و جهالت او
ا در دسترس نداشته و با آنهـا آشـنايي   ركتاب بخاري و مسلم و بقيه كتب مشهور حديث 

كـه بـه پنـدار     شيعه ياز عراق و ارتباط با بعضي از علما بازگشتهنگام و   .نداشته است
اسـت بـا ايـن     ذكر شدهكه در صحيحين  اند كردهها را بر صحابه وارد  خود بعضي از طعن

يد آن اقدام به تهيه و تأياين موضوع  اطمينان ازبه همين دليل براي . كتابها آشنا شده است
 ،صـحيح بخـاري و مسـلم    در آنجـا   به پايتخت سفر كردم و: (گويد مي .است  كردهكتابها 

آنجـا خريـداري    در موطا مالك و بقيه كتـب مشـهور را   ،صحيح ترمذي ،مسند امام احمد
اتوبـوس كتـاب    در ميـان راه تـونس و قفصـه در    نشدم وبه منزل  بازگشتو منتظر   كرده

    1.بودم) رزيه الخميس(رق زده و به دنبال بخاري را و

شـيعي گسـتاخ   هدايت شده اسـت يـك    به گمان خودكه اش  تازه  عقيدهدر  مؤلف -2
دانـد و از   مـي  منسـوب و خـود را بـه آن     كردهدفاع  شيعيان  عقيدهكه با صراحت از است 
انـدكي   تعـداد  آنها به جز همه ارتداد ازاهل سنت و صحابه تبري جسته و صراحتاً   عقيده

  . سخن رانده است
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. هسـتند تا اينكه قانع شدم كه شيعه اماميه بر حق  كردممطالعه  بسيار«: گويد ميچنانكه 
و بـه ريسـمان   شـده  شيعه شدم و به بركت الهي بر سفينه اهل بيـت سـوار    به همين دليل

آنهـا ثابـت    صحابه كه در نزد من ارتداد ميان آنها اهللا درزيرا بحمد. واليت آنها چنگ زدم
  1.»جايگزين خوبي يافتم ،و جز اندكي نجات نيافتند شده است

آنهـا   كـردن نظرات و مرتب و  آرا پرداختن به ،نقل معلومات از منابع نظر از مؤلف -3
 .در فصول مربوطه و ارتباطش با آنها از روش علمي تاليف و تصنيف پيروي نكرده اسـت 

ارجاع توثيق و نقل درست معلومات از منابع و  از جز در مواردي بسيار اندك كتابش زيرا
 آن ارجـاع  مي دهد ارجاعحتي اگر گاهي به كتابي .است  خالي مصادر و منابع مربوطه به 

آنهـا را زيـر عنوانهـاي     ،كـردن آرا  ذكـر امـا در  . كنـد  مـي نيز ناقص بوده و مقصود را ادا ن
حتي فصـلي   .دنرتباطي ندارهيچگونه ا پس از خود مطالب پيش واي آورده كه با  جداگانه

كـه هـيچ    كنـد  مـي ديگر را مطـرح   يدر آن مسائل اما .است را گشوده و عنواني به آن داده
هاي متنـوعي شـبيه اسـت كـه بـدون       لذا كتابهايش به مقاله .ارتباطي با عنوان فصل ندارند

ا هـايي از آن ر  نمونه ،مؤلفروش  در البه الي نقده است، شدترتيب و تهذيب گردآوري 
  . ام براي مثال آورده

كتابهـاي شـيعيان نيـز    صحابه است كـه   مسأله مطالب كتابهاي تيجانيمحور اصلي  -4
  :استعبارت از دو جنبه  موضوع آن و اند  چنينهمواره 
و منكراتـي  بـه مجهـوالت    علي و فرزندانش و استدالل نمودن بارهغلو شديد در )الف

   .اي از ثبوت و صحت ندارد كه هيچ بهره
ـ   بـاره عمـده   در ايـن  صـحابه و  هزشت و زننده ب اتهامنسبت دادن  )ب  هاستداللشـان ب

 و شـود  مـي نسبت داده صحابه  هبيي است كه دروغهاآنها  كه بيشتر كتابهاي تاريخي است
كـه   اسـت و انـدكي از آن اخبـار درسـت     استخود رافضيان و زنادقه ساخته و پرداخته 

  . دانستصحابه  هطعن ب توان آن را  نمي
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هـا و افتراهـاي    ه طعـن است بلكه او ب ذكر نكردهرا ي جديدمطالب  باره در اين مؤلف
است كه از راه بحث علمي جدي به آنهـا    كرده را تكرار و ادعا كتابهاي شيعيانمذكور در 

من ترديـد دارم كـه او    حتي بلكه گويد ميدروغ  آشكارا دست يافته است كه در اين مورد
وجـود دارد كـه   فراوانـي   هـاي  تنـاقض  زيرا در آنهـا  را نوشته باشد،  اكتابهبه تنهايي اين 

لـذا بعيـد    .و اسلوب او خـواهم آورد  مؤلفنقد هنگام  مفصل دربه طور هاي آن را  نمونه
در اصل فكر نوشتن ايـن كتـب و   شيعه  معاصر علمايدانم كه خوئي و صدر و ديگر  نمي

اينكـه   است كه بعد از  كردهتصريح  مؤلفكه اين به ويژه باشند،  كردهتاليف آنها مشاركت 
در عراق با آنها ارتباط برقـرار كـرد و مقـادير زيـادي از كتابهـاي شـيعه را در اختيـار او        

  . است  كردهبه بحث و تحقيق اقدام گذاشتند 
 وپـرداختم   فراوانشـان هـاي   و گمراهي كتابها و اشتباهاتمل و تفكر در اين أت به بنده
در  تا با ترجمه و چاپ آنها به زبانهاي متعـدد آنهـا را   كنند ار تالش ميشيعيان بسي مشنيد
خـالي  دانشـمندان و عالمـان   وجـود   كـه از منتشر كنند  مناطق متعددي جا و به ويژههمه 

متاسـفانه   .كننـد اساس بودن آنها  دهند و آنها را متوجه باطل و بي به مردم هشداراست تا 
اين كتابها، نوشتن ردي بر آنهـا  نقد  هتصميم ب به همين دليل .خوانند مردم ناآگاه آنها را مي

دفـاع   از سنت نصيحت و امت را تا  مگرفت شان فريبكاري نويسنده كشف دروغگويي و و
  .باشم  كرده

. گرفـت  مياين كار را به عهده اسالمي  امت يم كه يكي از علماداد مياگر چه ترجيح 
 داشــت كــه بــا وجــود ضــعف و آنرا بــرمــ ،مشــغوليت علمــا بــه كارهــاي بزرگتــر امــا 

و به خـاطر دفـاع از سـنت و     خاسته پا اين كار به براي بيننم ميكه در خود  هايي كاستيهاي
  .كنم، خود را بدانها شبيه كنمگستاخي علما  كسب ثواب بدون اينكه بر مقام

قـد  كه نياز بـه ن  را و موضوعهايي  كردهكتب چهار گانه به همين دليل شروع به مطالعه 
ي ا همسالدرباره هر و سخنان اهل علم را   كرده گردآوريآن ادله را سپس . جدا كردمدارد 

و من آنها را بر حسب موضوع و بدون توجه به  ،كندتا به طور كامل آن را رد گرد آوردم 
  . استكه آغازي بر نقد آنها در يك كتاب بر حسب ترتيب موضوع  كردمكتب وارده ذكر 
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نوشـته شـود،   جداگانـه   نقـدي ديدم كه بر هر يك از آن كتابهـا   سپس مصلحت در آن
بنابراين نرسيده است،  به مناطق ديگر منتشر شده و هنوز مناطقيچون شنيدم آن كتابها در 

م هنگام پرداختن و نقد برخي مسائل به انتشار آنها در سرزمينهايي كمك كـنم  خواست مين
 نيز ، در ضمن اين روش كار خوانندگان راتكه اين شبهات هنوز به مردم آنجا نرسيده اس

  . كند ميطرح شده در هر كتاب جداگانه نيز آسان مبراي يافتن مسائل 
) آنگـاه هـدايت شـدم   ( تيجاني به نـام بر كتاب اول  ي رد كتابي كه در دستان شماست

هـر  به طـوري كـه   . ين كتاب اوستتر و فريبنده ينگوتر و ياوه ين،تر كننده كه گمراهاست 
كننـده   و سپس با دليل درست و خبر موثق و حجـت قـانع    كردهاي از آن را پيگيري  لهأمس

باطـل نـابود شـدني     زيرا .شودتا حق ظاهر و باطل نابود  ام  كردهرد  شبهات مطرح شده را
  . هايش كه اول و آخر كار را آسان نمود نعمتبه خاطر خداوند  اي سپاس بر . است
تقـديم   است مفيد و سودمندرا كه شامل مباحث  اي قدمه، ماصل بحثقبل از آغاز  اما
  : استبخش شش  شاملكه كنم  مي

  شيعه رافضي  تعريف: اول بخش
  .پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آن: دوم بخش
  .رافضي شيعيانمهمترين عقايد  دربارهمختصري : سوم بخش
  .سنت ان اهلبدگويي رافضيان از امام: چهارم بخش
  .سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان ديدگاه اهل: پنجم بخش
  .تأليف كتابهايشاو در  روشو  مؤلفبر  كلينقد : ششم بخش

نـام نهـادم و از   ) االنتصار للصحب و االل من افتراءات السماوي الضـال (اين كتاب را 
آن را  كردين كار موفق ا در انجام همچنانكه با لطف و كرم خودش مرا خواهم ميخداوند 

كسـاني كـه آن را مـي     ايو بـر  نمايـد و آن را قبـول   كندبر من منت  و كندعمل خالصي 
و با اين كتاب مكر مكاران و شـبهه هـاي اهـل بـدعت را      گرداند سودمندخوانند مفيد و 

  .ستگي پذيرش دعا را دارديشا شنوا و نزديك و پذيرا است وكه او  كندويران 
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  : است بخش زيرشش  شاملكه  مدخل
  شيعه رافضي  تعريف: اول بخش
  پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آن : دوم بخش
  شيعيان رافضيمختصري درباره مهمترين عقايد : سوم بخش
  سنت  بدگويي رافضيان از امامان اهل: چهارم بخش
  ايدشان سنت درباره شيعيان رافضي و عق ديدگاه اهل: پنجم بخش
  نقد كلي بر مؤلف و روش او در تأليف كتابهايش: ششم بخش

  
  
  



 

  :بخش اول

  تعريف شيعه رافضي
  

  تعريف رافضه از نظر لغوي و اصطالحي
يعنـي آنـرا تـرك     ءيالشَّ تضْفَگويند ر ، مياست 1رفض در زبان عرب به معناي ترك

عمـر و   ،از ابـوبكر  كـه  ندهست ، و رافضه در اصطالح يكي از فرق منتسب به شيعيانكردم
دشـنام   لعـن و  ،تكفيـر  جويند و آنها را برائت ميجز اندكي از آنها  اصحاب پيامبر  بقيه
  . گويند مي

رافضيان كساني هستند كه از ياران پيامبر تبري جسـته  : گويد مي )رحمه اهللا(امام احمد 
   2.كنند و آنها را لعن مي  كردهو از آنها انتقاد 

رافضـيان پرسـيدم    دربارهكه از پدرم : گفته است )رحمهما اهللا تعالي(مد عبداهللا بن اح
   3.گويند ناسزا مي ابوبكر و عمر  هپاسخ داد آنهايي هستند كه ب

 آنهـا كسـاني   :در تعريـف آنهـا گفتـه اسـت     ]مشهور به حافظ سنت[ابوالقاسم التيمي 
   4.دهند دشنام مي را  و عمر ابوبكر كه هستند 

ايـن از   و كننـد  مـي را لعـن   كـه شـيخين   هسـتند منسوب به اسـالم  ا فرقه رافضيان تنه
  . استرسوايي بزرگ الهي بر آنه

ابـوبكر و   ]فـرق  بقيـه  و نـه [ تنها رافضيان: گويد مي )رحمه اهللا( تيميه ابنشيخ االسالم 
  . 5ورزند و كينه ميآن دو بغض  نسبت بهو  دهند دشنام ميعمر را 
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  24دفاع از آل و اصحاب پيامبر

 حد فاصلهرا  شيخينو محبت  دوستي انآن :يان آمده استدر كتب رافض امرداليل اين 
درازي از محمد بن علـي بـن    .گويند ميكه به آنها ناصبي  دانند مي ديگران خودشان و بين

ناصـبي نوشـتم كـه آيـا بـراي       دربـاره  به علي بـن محمـد   : كه كند ميموسي روايت 
ـ و اعتقـ  1امتحانش چيزي بيشتر از مقدم قرار دادن جبـت و طـاغوت   الزم  امامتشـان  هاد ب

   2.باشد او ناصبي است اعتقاد است؟ جواب آمد كه اگر كسي بر اين
  

  علت نامگذاري آنها به اين نام 
كـه بعـد از    به اين نام آن استرافضه  نامگذاري كه سبب معتقدندجمهور اهل تحقيق 

ترك كردنـد   آنها زيد بن علي را كردهاينكه از شيخين تبري جسته و امام زيد آنها را نهي 
او در سـال   كه بود ميند، و آن هنگاشدو بعد از اينكه در لشكر او بودند از دورش متفرق 

   .دكرهشام بن عبدالملك  قيام  عليه هـ 121

زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالـب، علـي را بـر    «: گويد ميابوالحسن اشعري 
 .دانسـت  جور را جايز مـي بر ائمه  و خروج داد ميساير ياران پيامبر در امر واليت ترجيح 

 افـرادي دربـاره  هنگامي كه در كوفه در ميان كساني كه با او بيعت كرده بودنـد شـنيد كـه    
كـه بـا او    كسانيبعضي از  در نتيجه. تقبيح كرد، كارشان را كنند ميبدگويي ابوبكر و عمر 

و رهـا كرديـد و   مرا رفض نموديـد   :گفت زيرا .شدنداو متفرق  ز دورا ،بيعت كرده بودند
رافضه ناميـده   )مرا رفض كرديد( به آنها گفت به خاطر گفته زيد كه  آنها را شود ميگفته 
   3».شدند

                                                   
كه از مهمترين كتب تفسيرشان است در ذيل  -1/246است و در تفسير عياشي  مقصودشان ابوبكر و عمر  -1

اين مطلب را ذكر  51/سوره نساء ) و الطاغوت الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت(آيه ي 
 .نموده است

  145المحاسن النفسانيه، محمد آل عصفور درازي ص  -2
 1/137مقاالت االسالميين  -3



 25    تعريف شيعه رافضي: بخش اول          

همگـي   )رحمهـم اهللا ( تيميـه  ابـن  4و شيخ االسـالم  3و شهرستاني 2و رازي 1قوام السنه
به خاطر عدم پذيرش امامـت   آنها: در قول ديگري گفته است 5اشعري .چنين نظري دارند

  . اند شدهشيخين رافضه ناميده 
  

  نامگذاري آنها به شيعه در دوران معاصر و علت اشتباه بودن آن 
كه مخالفانشان اين لقب را بـه   گويند ميو  شدهامروزه رافضيان از اين تسميه ناخشنود 

كـه علـي    شود ميرافضيه لقبي است كه به كسي داده «: گويد مي 6اند، محسن امين آنها داده
   ».شود مي، و غالباً براي انتقام به كار گرفته دارد ميالفت مقدم را در خ

، اند شدهمشهور  نامو در بين عوام با اين  نامند مي) شيعه( خود را امروزه به همين دليل
كه اين  يمبين لذا مي .اند رفتهتحت تاثير آن قرار گو بعضي از نويسندگان و اهل فرهنگ نيز 

اسـت كـه    مشـتركي در حقيقت تشيع اصـطالح  حال آنكه  .برند لقب را برايشان به كار مي
  7.درو ميبراي همه انصار علي به كار 

  : ندا سه دسته يانشيعاند كه  شناسان گفته لغتشناسان و  فرقه
او ادعـاي   تـا جـايي كـه گـاهي دربـاره     و   كـرده غلو  علي بارهآنهايي كه در: غاليان

  . ندكن ميالوهيت و يا نبوت 
و از خلفاء پيشين و عمـوم    كردهي كه ادعاي وجود نص براي خالفت او آنهاي: رافضه

  . جويند اصحاب تبري مي
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  26دفاع از آل و اصحاب پيامبر

دوسـتي و   اما .هندد ميكه علي را بر سايرين ترجيح  هستندپيروان زيد بن علي : زيديه
  1.دارند قبول واليت ابوبكر و عمر را نيز

زيديـه نيـز    زيرا .استپس اطالق شيعه بر رافضيان بدون تقييد اين اصطالح نادرست 
  . ندكمتر و به حق نزديكتر با اهل سنت و آنها مخالفتشان شوند مياين اصطالح  در داخل

 كـه در شـود   مـي شـيعيان قـديم    موجب اختالط آنها بـا  )شيعه(آنها به  نامگذاريبلكه 
 شيخين بـر علـي   برتري دادن نها درآ زيرا .كردند زندگي ميو بعد از او  علي دوران
اما در اند  به خطا رفته آنان اگر چه. ندداد ميو فقط علي را بر عثمان ترجيح  ندداشت اجماع

  .اشتدبسياري از اهل علم و منسوب به خير و فضيلت وجود ميان آنها 
بدين سبب شيعيان پيشين كه همراه علـي  «: گويد مي )رحمه اهللا( تيميه ابنشيخ االسالم 

 امـا اند،  ابوبكر و عمر نداشته برتريهيچ اختالفي در بودند و يا در آن زمان وجود داشتند 
   2».علي و عثمان بوده است برترياختالفشان در 

بنابراين تسميه رافضه به شيعه از خطاهاي روشني اسـت كـه بعضـي از معاصـران بـه      
نـام  ش سـعي در رهـايي از ايـن    تـال اند كه آنها با تمام  دهدچار شآن به تقليد از رافضيان 

و خشم آنها را بر خـود  ) سلف(گامي كه آنها مذمت فراوان گذشتگان اين امت و هن دارند
تا با انتساب عمومي بـه تشـيع باعـث فريـب و      برآمدندنام رهايي از اين در صدد ديدند، 

  . شناسند شوند كه آنها را نمي افرادي سرگرداني
قـت ايـن   كـه حقي  دانشـجويان بعضـي از  اشتباه بزرگي است كـه   امر،از پيامدهاي اين 

 رافضـيها تفـاوتي  و احكـام   شـيعه اند و بين احكام  گرفتار شده اندب دانند اصطالح را نمي
چنين گمان  شود ميكه اصطالح شيعه در بين آنها به رافضيها اطالق  از آنجا .اند شدهقائل ن
در  كنـد  مـي رافضـيان هـم صـدق     دربـاره  ،شيعه دربارهي پيشين اند كه سخنان علما كرده

  . قائلندتفاوت لما ميان آنها و در كليه احكام صورتي كه ع
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 27    تعريف شيعه رافضي: بخش اول          

 نيـ ا وجود بادرباره او بعد از ذكر توثيق ائمه ) ابان بن تغلب(امام ذهبي در شرح حال 
 اهـل بـدعت  علمـا فـردي را كـه     د كه چگونهيبپرس ممكن است: گويد مي است هكه شيع

 ]اتقـان [كاري  ت و محكمعدالدر حالي كه مرز مورد اطمينان  .اند است مورد اعتماد دانسته
  است؟

  : بدعت بر دو گونه است: پاسخ اين است كه
روي در تشيع يا تشيع بدون غلو و انحراف و ايـن در   مانند زياده :بدعت كوچك) الف

ها و پيروانشان با وجود دين و تقوي و صدق، فراوان است و اگر حديث اينهـا   ان تابعيمي
   .روشني است رود و اين فساد دست مي پذيرفته نشود مقداري از آثار نبوي از

ابوبكر و  درباره جويي ايراد و عيب لو در آن وغمانند رفض كامل و  :بدعت بزرگ )ب
شـوند بـه آنهـا احتـرام      كه افرادي كه مرتكب بـدعت بـزرگ مـي    و دعوت به آن عمر

  . شود ميپذيرفته ن شانو رأي شود ميگذاشته ن
 دربـاره ر عرف و زمان سلف كسـي اسـت كـه    غالي د شيعه«: گويد ميي بشع همچنين

و از آنها  بگويد سخن به بدي اند معاويه و گروهي كه با علي جنگيده، طلحه ، زبير،عثمان
، و از كنـد غالي در زمان و عرف ما كسي است كه اين بزرگـواران را تكفيـر   . كندبدگويي 

غلـب هرگـز بـه    ابان بـن ت  ليو .ستاهل ضاللت و افترا يفردچنين  .شيخين تبري جويد
   1».دانسته است است، شايد علي را افضل مي  كردهشيخين تعرض ن

ده شوند همـان نـامي   خوانآنها  شان بنابراين واجب است كه اين رافضيان به نام حقيقي
سـبب   نـام ايـن   زيـرا . شودو هرگز نبايد به آنها شيعه اطالق  اند كردهكه علما بدان عادت 

كـه بـر    كـرد ه آنها صفت تشيع اطالق شد بايد قيد آنرا ذكر و اگر ب شود ميتوهم و اشتباه 
 علمـاي ، همچنان كه روش )اثنا عشري شيعه(يا ) امامي شيعه: (مانند كندشان داللت خود

  . اعلم و اهللا. بوده است

                                                   
 .6-1/5ميزان االعتدال  -1



 

  :بخش دوم

  پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها 
  

از يهوديـان يمـن    يكـي  انـد فراخوو عقايد رافضـيان  اصول  مردم را به اولين كسي كه
د و كـر بـه اسـالم   تظـاهر   عثمان بن عفـان   دورانكه در  بود بن سبأ عبداهللاموسوم به 

  .پرداختفاسد   عقيدهمختلف اسالمي جهت نشر اين  سرزمينهايدر  به مسافرتسپس 
  : يدگو ميدرباره او هجري  35امام طبري در تاريخ خود در ضمن حوادث سال 

  در زمان عثمـان  .شتاهل صنعا بود و مادرش سوداء نام دا يعبداهللا بن سبأ يهود«
 آنهـا را  كـرد  مـي اسالم آورد، سپس شروع به گردش در شهرهاي مسلمانان نمود و سـعي  

از حجاز آغاز نمود و سپس بصره و بعـد از آن كوفـه و شـام را     او دعوتش را. كند گمراه
، تـا  كردنـد او را از آنجا طـرد   .نيافتكسي  نزدخواست  كه مي درنورديد، در شام آنچه را

اي  عدهتعجب است كه جاي : گفت و مي اينكه به مصر آمد، و مدتي طوالني در آنجا ماند
خداونـد  حال آنكه ؟ كنند ميمحمد را تكذيب  بازگشت ليو دگرد ميعيسي باز  گويند مي

  ̈β :فرموده است Î) “ Ï% ©! $# uÚ t sù š ø‹ n= tã šχ# u™ ö à) ø9 $# š‚ –Š !# t s9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ .  
  1.»گرداند كرده است تو را به معاد باز مي نازلآن كسي كه قرآن را بر تو «

مـورد   سـخن  اين: گويد ميهمچنين ، است سزاوارتر بازگشتپس محمد از عيسي به 
آن سخن گفـت، بعـد از آن بـه     دربارهد و كرسپس قضيه رجعت را وضع  .قبول واقع شد

پيامبر وجود داشته است و هر پيامبري داراي يك وصي بـوده   انهزار ترديد بي: ا گفتآنه
سپس افزود كه محمـد خـاتم االنبيـا و علـي خـاتم       .است و علي وصي محمد بوده است

عمـل   چه كسي ظالمتر از كسي است كه به وصـيت پيـامبر خـدا   : افزوداألوصياست و 
عثمـان  : افـزود  آنگاه. دست گرفته استه امت را بو حق پيامبر خدا را گرفته و امر   كردهن
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دست گرفته است و اين وصيت رسول خداست، پس به ايـن امـر قيـام    ه حق آن را بانه ب
به امر به معـروف و نهـي از   و نماييد و او را سرنگون كنيد با بدگويي به امراي خود آغاز 

 پـس  .به اين امر دعوت كنيددست آورده و آنها را ه نماييد و دلهاي مردم را ب تظاهر منكر
و با كساني كه در شهرهاي مختلـف فاسـد بودنـد، مكاتبـه       كردهانش را منتشر داعي از آن
   1.كرد مي دعوت خود افكار و مردم را به صورت پنهاني به  كرده

د كـر سبأ در ميـان گمراهـان منتشـر     عقايدي كه ابن و با رافضيان چنين آغاز شد تاريخ
 شهادت بود تا اينكه به همواره مؤثراين حيله  .اري از آنها را فاسد كردبسي عقلها و قلبهاي

  . دست اين گروه فاسد انجاميده ب عثمان بن عفان  سومخليفه 
  

   محكوم و تقبيح كردن ابن سبأ توسط علي ابن ابيطالب 
پيش رواج پيدا كرد  ، آن عقايد بيش ازبه خالفت رسيد طالبعلي بن ابي هنگامي كه

و پيـروانش  ابن سـبأ   كرد و از تقبيحو شديداً آن را ا .به گوش علي رسيد ينكه اين امرتا ا
  . تبري جست

طفيل شـنيدم  از ابا :گويد ميكه  كند ميابن عساكر با سند صحيح از عمار دهني روايت 
سوداء را به نزد او آوردند و علي بر منبر بود،  ابنمسيب بن لجبه را ديدم كه : گفت كه مي
از يزيـد بـن    .2بنـدد  مـي بر خدا و رسولش دروغ  او: ؟ گفتچه شده استرسيد كه علي پ
شـك  بين من و ايـن م  يتناسبچه : گفت مياست كه شده روايت  از علي به نقل وهب 

   3سياه وجود دارد؟) كيسه(

                                                   
 4/340تاريخ طبري  -1
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اسـت كـه علـي ابـن ابيطالـب       شـده  از طريق يزيد بن وهب از علي روايـت  همچنين
او درباره ابـوبكر  وجود دارد در حالي كه شك سياه اين م من و بينارتباطي چه : گفت مي

  1.كند ميزبان درازي  و عمر
  2.شده است روايت از علي  با اسناد صحيحاين روايتها 

  

  اختالف پيرامون به آتش كشيدن ابن سبأ و پيروانش به وسيله علي 
 ،علي و كرد ميبوبيت ادعاي ر علي دربارهابن سبأ : شناسان گفته اند مورخان و فرقه

   .او  و همراهانش را سوزاند

فـرد  و اولـين  ا .ندرافضه بوده و به عبداهللا بن سبأ منسوب وزجسبأيه : گويد ميجرجاني 
علـي او و   در نتيجـه كه علي خداي جهانيان اسـت   گفت ميرافضي بود كه كفر ورزيد و 

 3.يارانش را آتش زد
، به علي هستندعبداهللا بن سبأ  پيروانآنها «: دگوي ميسبأيه  هنگام پرداختن بهملطي در 

 آفريننـده و ايجـاد كننـده   : گفتنـد  .من كـي هسـتم  : گفت .ي تويتو :أنت أنت : گفتند! 
آتـش بزرگـي    به همين دليـل  .دگشتناما آنها بازن .كنند توبه خواست از آنها حضرت علي

  : فروخت و آنها را سوزاند و اين بيت را سرودراب
ــلَ مــا ر أَيمــراًاَأَمرَالَــتاًنكــرم 

  

 4بـراً نَْق وتعدناري و تججّأ 
  

تا آنها را [ و قنبر را صدا زدم  كردههنگامي كه كار را بسيار منكر ديدم، آتشم را روشن 
  . ]در آتش بسوزاند
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  .آنها را سوزانده است ترجيح اين رأي كه امام علي 
سوزاند بلكـه او را بـه مـدائن    نبن سبأ را ا اند كه علي بعضي از مورخان بر اين رفته

و به كسـاني كـه    از دنيا نرفته استكه علي  كردادعا  و او بعد از وفات علي كردتبعيد 
بـاز هـم   اگر مغز او را داخل هفتاد كيسه برايمان بياوريـد  : گفت ،خبر وفات او را آوردند

كـه بـا آثـار وارده در    د همان اولي باشـ  ،شايد قول درست .1مرگ او را باور نخواهيم كرد
 هـايي را پـيش علـي    از عكرمه روايت اسـت كـه زنـديق   : صحيح بخاري مطابقت دارد

م آنهـا  بود مياگر من : آوردند و او آنها را آتش زد، و اين خبر به ابن عباس رسيد و گفت
عـذاب    ]مـردم را  [بـا عـذاب الهـي   « :فرموده اسـت  سوزاندم چون رسول خدا  را نمي
تغييـر  هـر كسـي ديـنش را    «: فرمايد مي رسول خدا  زيرا. كشتم مي ه آنها را، بلك»ندهيد
  2.»او را بكشيد دهد

شـدگان     بـه ايـن سـوخته    مربوطـه حجر در شرح اين حديث بعد از ذكر روايتهـاي   ابن
آنهـا  آمـده اسـت    هـا پرستيدند، و در بعضي از روايت آنها كساني بودند كه بت مي: گويد مي

كـه در   اسـت  اختالفي امراين  علتبودند،  هبرگشتاز اسالم  شده و تدكساني بودند كه مر
است  معتقد )نحلالملل و ال(ر اسفرايني در ابوالظفّ: گويد مي سپسميان روايتها وجود دارد 

او ادعـاي   دربـاره كه علي آنها را سوزانده اسـت گروهـي از رافضـيان بودنـد كـه       كساني
  . ستندهسبأيه  همان ند و آنهاكرد ميالوهيت 

هـا را جعـل    گفتهو اين  كرد ميتظاهر  به اسالمعبداهللا بن سبأ يهودي بود كه  رهبرشان
سـوم از حـديث ابوطـاهر     بخشما در روايتي باشد كه بود، و شايد اصل اين مطلب   كرده

به علي گفته شد در اينجا : گويد ميكه  آورديمعبداهللا بن شريك عامري  و روايتمخلص 
مسجد وجود دارند كه مدعي خدايي شما هستند، آنهـا را صـدا زده و    درب مقابل افرادي
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 .1هسـتيد ما  خالق و روزي دهنده، وييد؟ گفتند شما پروردگارگ يچه م !اي بر شماو :گفت
 امـا  .كـرد توبـه   درخواستآن علي سه بار از آنها بر اساس سپس بقيه روايت را آورده كه 

آتشهايي انداخت كه در كوره هايي روشن شده بود، آنها را در  در نتيجه .توبه نكردندآنها 
  . و شعر مشهورش را سرود

  2.است) حسن(اين روايت  سند گويد ميحجر  ابن
روايـت   براساس خواه شده استثابت  امري سبأيه توسط عليسوزانده شدن  بنابراين

  . باشد )رحمه اهللا(ي ابن حجر بنا به رأيا عكرمه در بخاري، 
  .استاو به راي اول  گرايشبيانگر  نيز تيميه بناسخن شيخ االسالم 

 در شـان كـه بيـانگر غلو   است زمانن عقيده رافضيان در آن هدف آشكار كرددر اينجا 
جـايي  تـا   برخورد كرده استشدت به  شانمجازاتبراي  و اينكه علي بوده علي حق
  . چنين اعالم كردخود را  رأيابن عباس كه 

مانند تفضيل او بر صحابه كه در لباس تشيع ظاهر شد، علي همه عقايدي را  چنين هم
مـردود  را تقبـيح و  صحابه و تحقير آنها در ميـان آن گمراهـان   از  نشر بدگويي ،و شيخين
  .دانست

دوران  كه بدعت هـاي شـيعي در   هنگامي: گويد مي )رحمه اهللا( تيميه ابنشيخ االسالم 
آنها  كهد، تقبيح و محكوم كرآنها را رخ داد علي طالبخالفت امير المومنين علي بن ابي

  .و دشنام دهندگان لهضِّفَغاليان، م :سه گروه بودند
خارج شد، گروهـي بـر    ]كنده[روزي از درب «د اليان را به آتش افكند و سوزانغ علي

خواسـت توبـه    آنهـا  سه بـار از  .شما خداييد :او سجده كردند، پرسيد اين چيست؟ گفتند
آتـش   هـا شد و در آن حفر كردهگودالهايي  به دستور اوبار سوم  .دندز سر باز اما آنها .ندكن
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و سپس  »شعر مشهور خودش را سرودآن انداخت و  تشسپس آنها را در آ .كردندروشن 
  . كرده استنقل  ،حديث بخاري را كه قبالً ذكر شد تيميه ابن

، او را دشـنام داده اسـت  ابـوبكر و عمـر را    فـردي شـنيد   زمـاني كـه  : دهنـدگان  دشنام
او  د،كـر صحبت  با واليانش او درباره در نتيجهاو به طرف قرقيسيا فرار كرد،  اما .فراخواند

در همـه  آنـان   ،نبـود  مسـتبد بـا امـرايش    در تعامـل  علي از آنجا كه و كرد ميبا آنها مدارا 
  .ندكرد مياوامرش از او اطاعت ن

 كـه  اگر كسي پيش من آورده شود  گويد ميعلي درباره آنها : ) دهندگان برتري( مفَضِّله
اين روايـت را بيشـتر از    .مكن ميدهد بر او حد افترا جاري  ميمرا بر ابوبكر و عمر ترجيح 

بهترين اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر است  :، سپس گفتاند كردههشتاد راوي از او نقل 
  1....)و سپس عمر

  

  ها  مراحل پيدايش رافضي
محدود بود  بسيارظهور كرد ولي دامنه آن  علي دوراندر  به هر حال عقايد رافضيان

  .پايان يافت علي خالفتاينكه دوران  تا شده بودنشناخته ن او هيچ فرقه و گروهي بد
در پيـدايش رافضـيان چنـين    بعـد از آن را   اتفاقـات  آن وقايع و تيميه ابنشيخ االسالم 

تـا   و كه سخن از رفـض گفتنـد  شدند  افرادي ظاهرسپس در زمان علي «: دهد توضيح مي
، بلكه كلمه رفض تا قبل از خـروج  شده بودندنداراي اجتماع و قدرتي  حسين تشهاد

و  ابـوبكر  كـه او بـه   از آنجـا  .ه بـود انتشار نيافتزيد بن علي بن حسين بعد از قرن اول 
رافضـه   بـه همـين دليـل   . دانسـتند  ناروا ميرا  گذاشت، رافضه اين عمل مياحترام  عمر

 زيـد  ازشـيعيان  بقيـه   اما. امام معصوم است محمد باقر كه بودندمعتقد آنان . اميده شدندن
  2.»ناميده شدند »زيديه«با انتساب به او  و كردندپيروي 
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تا اينكـه بـا عقيـده خـود      اند كردهخالصه اينكه رافضيان در پيدايش خود مراحلي را طي 
  . چهار مرحله اصلي تقسيم نمود آن را به انتو مي .شدندامت جدا  هاي فرقهمستقل و از ساير 
  دعوت ابن سبأ براي انديشه رافضيان: مرحله اول

ماننـد   .شـد رافضيان بر آن بنـا    عقيدهكه  كردبه اصولي دعوت  مردم راعبداهللا بن سبأ 
  .پيشين يخلفا نسبت بهو طعن  علي دربارهجعل قول وصايت  ،رجعت

  : شداز روح اسالم  دوركننده و  هباعث ترويج اين افكار گمرا دو امر 
ابن سبأ محـيط مناسـبي را بـراي دعـوتش برگزيـده بـود، چـون دعـوتش را در         : اوالً

در ايـن شـهرها    متعـدد  سـفرهاي بعد از  كرد و آنشام و مصر و عراق منتشر  سرزمينهاي
  . نقل نمود آن را  همچنانكه طبري .بود

علوم ديني  در و نبودند درست اسالمفهم  قادر به د كهكررشد  جوامعياين دعوت در 
علـت آن تـازه مسـلمان بـودن مـردم آن       .شناخت دين خدا هنوز ثابت قدم نشده بودندو 

اين سرزمينها عالوه  به .بودند شدهفتح  عمر دوراندر  كشورهاچون اين  .سرزمنيها بود
دوري  .بودنـد از جامعه ياران پيامبر در حجاز دور بودند و از محضر آنها اسـتفاده نكـرده   

  . استآنها از جامعه ي صحابه در حجاز و عدم بهره برداري از فقه آنان 
بـه  ها و به خـاطر حيلـه و مكـر بيشـتر، دعـوتش را       ابن سبأ با انتخاب آن جامعه: ثانياً
، بلكـه  ذاشـت گ نمـي در ميـان  هـر كسـي    را با و آن داد ميو پنهاني انجام مخفي  يا شيوه

فقط با خردان و داراي اغراض خبيث بوده و  ست آنها از كمدان يمگزيد كه  كساني را برمي
ويـران و  را  امالك ظالمانه آنهـا چون اسالم  .كردند به اسالم تظاهر ميمكر و فريب  هدف

كـه  ذكـر كـرديم   بـاره   در ايـن  را سخن طبري در اينجا .بودانداخته تاج و تختهايشان را بر
بـر پـا كـرده بودنـد     اني كـه در شـهرها فسـاد    و با كس  كردهرا منتشر  فرستادگانش: گفت
: گويـد  مي توصيف آنهاو در  كرد ميبه راي خود دعوت  آنها را و مخفيانه كردنگاري  نامه

   1.)كردند ميهر اظتند خواست مي هغير از آنچ چيزيبه  ، وكردنددنيا را پر از تبليغات (
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  آشكار كردن اعتقادات و بيان علني آنها: مرحله دوم
 عثمان شهادتبعد از  بود يعني اين آرا و تصريح به آنها آشكار ساختن: ومدمرحله 
اي كه بعد از آن رخ داد، ايـن گمراهـان    ن فتنهكردبه خاموش  ياران پيامبرن شد و سرگرم

بـا همـه ايـن     اما، شددر اين شرايط فرصتي يافتند و آن باورهاي فاسد در بينشان تقويت 
 وبـود   گمـراه كـرده  كه ابـن سـبأ آنهـا را     شد ميمحدود  گروهي اين افكار فقط بهاحوال 

در كشـتن   مشـاركت جز در ميان خودشان و كساني كـه بـه    آنان.ندنداشت ييقدرت و نيرو
نيـز در خـون او    سركشخوارج  همچنيننداشتند طرفداراني بودند،  شدهمبتال   عثمان

گ جمـل نقـل   قبـل از جنـ   ،يـك گفتگـو  خـالل  شريك بودند و آنچه را كه مورخـان در  
دوسـت   مـردم : گفـت ... ابن السوداء : كند نقل مي 1طبري .داردداللت  امر بر اين ،اند  كرده

بـود همـه    اگر چنـين مـي   با گروههاي بيگناه نبوديد وو  بوديد مي گير گوشهكه شما  رنداد
  .ربود چيز شما را مي

عـزت شـما در    ترديـد  بي«: گفت )ابن سبا(ابن السوداء : گويد ميو در جاهاي ديگري 
  2».اختالط با آنهاست، پس با آنها مدارا كنيد

بـا وجـود    امـا . كند بر زبان جاري نمياين گفته را كسي كه داراي قدرت و نيرو باشد، 
، بلكـه  كنـد  مـي نقش سبايه و قاتالن عثمان را در ايجاد آتش جنگ بين صحابه نفي ن ،اين

  . اند كردهاعتراف  اند به اين امر تهپرداخ فتنه و حوادث آن بارهتحقيق در كساني كه به 
بـا هـم گـرد    ) جنـگ جمـل   ينيعني طرف( دليل آن اين است كه آنها...  :گويد ميحزم  ابن
 ،قاتالن عثمان را فـرا گرفـت   ترس و خوف هنگامي كه شب فرا رسيد اما .يدندجنگنو  آمدند

لشكر طلحـه و زبيـر   در  شب را به همين دليل. آنهاست دسيسه عليه تصميم سپاهكه  دريافتند
  .3»كردنداز خود دفاع نيز و آنها  كردندتقسيم شمشير رساندند و در ميانشان  به صبح
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قاتالن عثمان در بدترين شبي قرار گرفتنـد و بـا همـديگر مشـورت     : گويد ميكثير  ابن
  1.كنندو تصميم گرفتند در تاريكي جنگ را شروع   كرده
  

  آنها  نيرو گرفتن و افزايش قدرت: مرحله سوم
 شـهادت يـك فرمانـدهي و آن بعـد از     تحتت گرفتن و اجماع آنها درق: مرحله سوم

  . بود تا اينكه انتقام حسين را از دشمنانش بگيرند بن علي حسين
در ايـن سـال شـيعيان    : گويد ميطبري در ضمن حوادث سال شصت و چهارم هجري 

بـراي رفـتن بـه     هــ  65ر سال پيمان بستند كه د ]نخيله[در كوفه به حركت در آمده و در 
   2.كردندشام براي انتقام از خون حسين به راه بيفتند و در اين باره مكاتبه 

 و كنـد  مـي روايت  كه طبري از عبداهللا بن عوف بن احمر ازدي بود آغاز كارشان چنان
 بازگشـت زياد از پادگانش در نخيله  هنگامي كه حسين بن علي كشته شد و ابن«: گويد مي

اشـتباه خـود در    ند، و بـه كرد ميكوفه شد، شيعيان با پشيماني همديگر را سرزنش  و وارد
و  ، شهادت او در جوارشـان پـي بردنـد    دعوت حسين و ياري نرساندن به او و در نتيجه

كشـتن قـاتالن او يـا     جـز بـا   و گفتند كه اند شدهبزرگي مرتكب  ياراشتباه بسدريافتند كه 
در كوفـه   به همين دليـل  .شود ميو عار از دامن آنها پاك ناين ننگ ، آن كشته شدن در راه

صرد خزاعي كـه پيـامبر را   سليمان بن نزد پنج نفر از رهبرانشان رفتند كه عبارت بودند از 
نيز ديده بود و مسيب بن نجبه فزاري كه از بهترين ياران علي بود، و عبداهللا بن سعد بـن  

اين پنج نفر در منزل سـليمان   .عه بن شداد بجلينفيل ازدي و عبداهللا بن وال التيمي و رفا
سـران   سـاير آنهـا افـراد و    همراهو د و آنها از بهترين ياران علي بودن آمدندبن صرد گرد 

   3.حضور داشتندشيعه نيز 
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، و در نزد سليمان بن صرد شد شامل ميرا  يانشيع همهكه  بود مياجتماع عمو يك اين
پـس حكـيم    .شدآنها ناخشنود  كمي تعدادسليمان از  .ندبه هفده هزار نفر گرد آمد قريب

بـه   :الحسـين   تارالثـ يـا  ( كـه   دهدخود در كوفه ندا  صداي بلندبن منقذ را فرستاد تا با 
 ]نخيلـه [تا اين كه اشراف اهل كوفه بـه   داد مي، پيوسته ندا )خيزيد به پا حسين خون انتقام

   1.دنآمده و در حدود بيست هزار نفر در آنجا جمع شد
شـيعيان را ديـد كـه    : (ثقفي بـه كوفـه رسـيد    ةعبيد در اين هنگام بود كه مختار بن ابي

، هسـتند و آمـاده جنـگ     كـرده سليمان بن صرد گرد آمـده و او را بسـيار تعظـيم    پيرامون 
به امامـت و مهـدويت محمـد بـن      مردم را شددر كوفه مستقر  ننزدشا ،هنگامي كه مختار

 .لقـب داد مهـدي  و او را  بودمحمد بن حنيفه  همان اوكه د علي بن ابي طالب دعوت نمو
 در نتيجـه  .و سليمان بن صرد را ترك گفتند شدهبسياري از شيعيان پيرو او  به همين دليل

انتقـام خـون    گرفتن سليمان خواستار خروج و آنها همراهشيعيان دو گروه شدند، اكثريت 
ج براي دعوت به امامت محمـد بـن   بودند و دسته دوم با مختار خواستار خرو  حسين

حنيفه بود، بلكه بـراي تـرويج و سـوء     ابنخواست و  يتبدون رضا امر اين  .حنيفه بودند
  2.نام او در ميان مردم و براي رسيدن به اهداف شوم خود بر او دروغ مي بستنداز استفاده 

نش را اين آغاز اجتماع شيعيان بود، سپس مورخان خروج سليمان بن صـرد و همراهـا  
روبـرو  نام داشت بـا شـاميان   ) عين الورده(اي كه  در چشمه كه كنند به طرف شام ذكر مي

و در مدت سه روز جنگ بزرگـي بـه پـا كردنـد كـه ابـن كثيـر در شـرح آن چنـين           شده
 چيـزي  جز اوقات نماز تا شب هنگام پيران و جوانان مثل آن را نديده بودند، و«: گويد مي
  .»3شد مين آنها ادامه كارزار مانع
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و بسـياري از يـاران او و شكسـت     )رحمه اهللا(سليمان بن صرد  ه شدنو جنگ با كشت
  1.ندبازگشتآنها پايان پذيرفت و بقيه به كوفه 

 ةمختار بن ابي عبيـد ند و خبر آنها به بازگشتهنگامي كه بقيه لشكريان سليمان به كوفه 
من اميري محفوظ و  خدا بخواهداگر  :و گفت  كردهرسيد، بر سليمان و همراهانش ترحم 

  2.پس آماده كارزار باشيد .هستم مفسدان ظالمان وقاتل 
 را به مـردم  آنها، از طرف خداوند خبر شكست آنها بازگشتقبل از «: گويد كثير مي ابن

همـان شـيطاني كـه بـه     دقيقـاً ماننـد    كـرد  ميآمد و بر او وحي  ، و شيطاني بر او ميداد مي
  3.»كرد ميمسيلمه كذاب وحي 

و عـراق   سپس مختار اميرهايي به نواحي مختلـف و شـهرها و روسـتاهاي خراسـان    «
از بـزرگ و   اعـم  قـاتالن حسـين   كشـتن  افراشت، سپس شروع بـه فرستاده و پرچم ها بر

  4.»كوچك نمود
  

  انشعاب رافضيان از زيديه: مرحله چهارم
و  بـه نـام   آن  اختصـاص رافضه از زيديه و بقيه فرق شـيعه و   انشعاب: مرحله چهارم

كـه  روي داد هنگامي  وهجري  121دقيقاً در سال  كه اين امراست خودشان عقيده خاص 
بعضي از شـيعياني كـه در   . 5هشام بن عبدالملك قيام نمود بر عليه زيد بن علي بن حسين

منـع   از اين كار و سرزنش، آنها را بدگويي كردندابوبكر و عمر  نسبت به  لشكرش بودند
رافضه نام گرفتند و گروهي كـه بـا او   زمان به بعد آنها او را ترك كردند از آن  نمود و لذا

  . ماندند، زيديه ناميده شدند
                                                   

 256و8/7، البدايه و النهايه 598و5/9تاريخ طبري  -1
 8/258البدايه و النهايه  -2
  مان منبعه -3
  8/271البدايه و النهايه  -4
 7/160تاريخ طبري  -5



 39 پيدايش شيعيان رافضي و بيان نقش يهوديان در به وجود آمدن آنها: بخش دوم          

 انتشـار يافـت  اولين باري كه در اسالم كلمـه رافضـه   «: گويد ميتيميه  سالم ابنالشيخ ا
. شـد ل ؤاسـ  و عمراز او درباره ابوبكر . هنگام خروج زيد بن علي و در آغاز قرن دوم بود

به همـين  . كردنددر نتيجه گروهي او را رد و انكار . او واليت و دوستي آنها را اظهار كرد
   1.»دليل رافضه ناميده شدند

هـا تقسـيم    شيعيان به دو فرقـه زيديـه و رافضـي   از زمان قيام زيد «: گويد ميهمچنين 
 ا اظهـار ارادت نسبت بـه آنهـ  هنگامي كه از او درباره ابوبكر و عمر پرسيده شد او . شدند
بـه  . مـرا رد كردنـد  : او بديشان گفت. به همين دليل گروهي او را رفض و رد كردند. كرد

شيعياني را كه او را رد كردند به علت انتسابشـان  . گويند ميهمين دليل به آن گروه رافضه 
  2.»نامند به زيد بن علي، زيديه مي

هاي شيعه جدا و شـناخته شـدند و از    شيعيان رافضي از ديگر فرقهاز آن تاريخ به بعد، 
  . خداوند داناترين است. اعتقاد به فرقه مستقلي تبديل شدند نظر نام و
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  مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي
منسـوب بـه    هاي فرقهشر و فساد از دورترين ، ضاللت ،رافضيان با عقايد مملو از كفر

از امت اسالم باورهاي خاص رافضيان كه با آن  زيرا.ندهست عقايد صحيح اسالمي واسالم 
كلـي از حقـايق    طور اهل تحقيق و علم واضح است، به نظر، همچنان كه در اند شدهجدا 

  . استبيگانه با آن اسالم دور و 
در كتـاب   بسـيار آگـاه اسـت    مـورد آنهـا   بارهكه در )رحمه اهللا( تيميه ابنشيخ االسالم 

آنچه را كه : گويد رافضيان نوشته است ميبر رد  دركه آن را  )نهمنهاج الس( خود ارزشمند
انـدكي   ،كـنم  رافضي و دروغگويي و ناداني آنان ذكـر مـي  شيعيان در اين كتاب از مذمت 

تا اين كـه  ... دانم  دانم و آنها شرارت فراواني دارند كه تفصيل آن را نمي است از آنچه مي
هـاي منتسـب بـه     كند، كه در همـه فرقـه   كفايت ميداند و آگاهي او  خداوند مي: گويد مي

، ظـالمتر ، دروغگـوتر  ،تـر  جاهـل ، شـرورتر  ،، بـدتر يشانها بدعت و گمراهي همه اسالم با
  1.»وجود ندارد )رافضيان(فسق و گناه و دورتر از حقايق ايمان از آنها  ،نزديكتر به كفر

 مخالفـت  و بقيـه امـت   كتاب و سنت با از عقايد رافضيان را كه در آنبخشي در اينجا 
 .كـنم  اسـتدالل مـي   انـد  آوردهآنچه در كتب معتمد و موثق خـود   به و مكن ميذكر  اند كرده

و سند ذكر  شاهد آنها را بزرگ مي دارند به عنوانمشهورشان را كه  علمايهمچنين اقوال 
البتـه   .شودآنان آگاه  عقيدهو فساد  گمراهي ،تا اين كه خواننده محترم از كفر .خواهم كرد

  .رعايت خواهم كرد باره اختصار را در اين
  : شود به دو معني اطالق مي يدر زبان عرب )بداء(: بداء

ا يعنـي آشـكارا   بـدو  الشـي بـدأ  : شود به ظاهر شدن بعد از پنهاني گفته مي: معناي اول
#  :فرمايد ميو خداوند ، 2ظاهر شد y‰ t/ uρ Μ çλ m; š∅ ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 tƒ tβθ ç7 Å¡ tF øt s† 3  

                                                   
 5/160منهاج السنه  -1
 4/302، القاموس المحيط فيروز آبادي  113مفردات القرآن، راغب اصفهاني ص  -2
 .47سوره زمر آيه  -3



41 مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: بخش سوم          

  1.»كردند به گونه اي كه گمان آن را نميعذاب الهي بر آنها آشكار شد «
 لي بدا: ييدگو مي: گويد بر آن بوده است، ابن فارس مي فرد يي كهأتغيير ر: معناي دوم

لـه فـي    بدا«: گويد و جوهري مي. 2يم كه بر آن بود تغيير كردأيعني ر: في هذا االمر بداء
3».به وجود آمداي  ي تازهأيعني برايش ر: االمر بداء  

الزمـه آن جهـل بـه     زيـرا  .خداوند روا نيست نسبت دادن بدا بهاين دو معني  اساس بر
  . پاك و منزه استاز آن خداوند  كه استسرانجام و حدوث علم 

و  آن اسـت بدا درست دانستن چيزي و آگاهي به آن بعد از ندانسـتن  : گويد مياثير  ابن
  4.خداوند جايز نيستباره در امر اين

مبالغـات   بـاره  رافضيان اطالق نمودن بداء را بر خداوند جايز دانسـته و بلكـه در ايـن   
حدي كه اين عقيده فاسد از قـويترين عقايدشـان    تا .اند كه قابل شرح نيست  كرده فراواني
 ارةزرز ا) البداء(نزد آنهاست، تحت عنوان  كتابهاترين  كه از صحيح 5در اصول كافي .است

بـدا   ماننـد خداونـد بـه هـيچ چيـزي     « :شده اسـت  روايتاز ائمه  يكياز  به نقل بن اعين
هـيچ  خداونـد بـا   «: گويـد  است كـه مـي  شده روايت  امام صادقاز  .»6است پرستش نشده

   7.»قرار نگرفته است تعظيممورد مانند بدا چيزي 
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 ااجر در سخن گفتن از بـد  دانستند كه چقدر اگر مردم مي«: كند دوباره از او روايت مي
   1».گفتند وجود دارد پيوسته از آن سخن مي

و   كـرده اين اجماع را نقـل   2مفيدشيخ اجماع رافضيان بوده و امامشان  موردعقيده بدا 
بر اطالق لفـظ   )اماميه(: گويد مي. است  كردهبه مخالفت آنان با ساير فرق اسالمي تصريح 

و معتزلـه   ... و نه قياسياست اين امر سماعي اگر چه ، اتفاق دارندبدا در وصف خداوند 
 برخالف اماميـه و و خوارج و زيديه و مرجئه و اصحاب حديث در همه آنچه ذكر كرديم 

   3.»عليه آن اجماع و اتفاق دارند
آنـان   ازمـردم   انتقـاد ترين عقايدي است كه سـبب   در نزد رافضيان از زشت بدا  عقيده

اند كه با تاويل معناي بدا بـه اينكـه الزمـه آن      كردهسعي رخي به همين دليل ب . ه استشد
تـا   آن را توجيه كنند است عجهل نيست و اين كه نسخ تكوين درست مثل نسخ در تشري

كتابها  اين در حالي است كه. دارندن را توانايي چنين كاري اما. از اين رسوايي رهايي يابند
كـه   .حدوث علم به خداوند داده شـده اسـت  صراحتاً نسبت جهل و  يشانو بر زبان علما
  .مبراستخداوند از آن 

 øŒ :در تفسير آيه شـريفه  ]استاز مهمترين كتب تفسيرشان كه [ 4در تفسير عياشي Î) uρ 
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در علـم و تقـدير سـي شـب بـود،      «: گويد آمده است كه ميبه نقل از امام محمد باقر 
بـر آن افـزود، پـس ميعـاد اول و آخـر      شـب  راي خداوند بداء حاصل شد پس ده سپس ب

   1».شدپروردگار چهل شب 

تـا   »بـود سـي شـب    در علم و تقـدير «خوانندگان محترم، به اين گفته آنها توجه كنيد 
  . بدانيد بر خداوندنسبت حدوث علم را صراحتاً 
آن را بـه امـام   كـه  اسـت   2صـدوق  عالمشانمورد روايت  از روايات صريح نيز در اين
 بـر خداونـد  : گويـد  مـي  كه »مبراست از آن او در حالي كه«جعفر صادق نسبت داده است 

   3.هيچ بدايي به وجود نيامده است اسماعيل فرزندم حاصل شده است يبداهمانند آنچه 

است چنان كه برايش  شدهبر خداوند هيچ امري ظاهر ن: گويد ميصدوق در تفسير آن 
   4.ظاهر شد ]حياتم او را از دست دادمزمان فرزندم كه در [ماعيل اس درباره

هاي موجود در كتبشان بر نسبت جهل به خداوند داللـت دارد،   همچنان كه اين روايت
  . دارد اشارهآن  هقديم و جديدشان نيز ب علماياقوال 

وج است در توجيه اين روايتها كه خـر  شدهبه شيخ طائفه  در ميانشان ملقب طوسي كه
رسـوا  و سپس با عدم خـروج او در موعـد معـين      كرده نقل، آنها را كنند ميرا ذكر  مهدي

توجيه اين اخبار اين است كه بگويي اگر درست باشد، بـر خداونـد   : گويد مي .شده است
يدي حاصل شده و مصـلحت  وقتي را معين كرده و هنگامي كه تجد ابتداممتنع نيست كه 

  5.گونه است همين و در آينده نيز است  كرده ارادهوقت ديگري  به را تاخير آن تغيير كرده

  5.است

  :گويد مياو  .دده مينسبت جهل  خداوندبه  طوسي نيز صريحتر از اين

                                                   
1- 1/44 
. او عاجز است... قلم از توصيف فهم، علم و فقه : گويد او مي  او محمد بن حسن طوسي است، كه حلي درباره -2
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و   كـرده ذكـر  ) بـدا (وجـه ديگـري در ايـن مـورد      )قدس اهللا روحه( سرور ما مرتضي
يـن اسـت كـه    بدا بـه معنـاي ا   گفتو   كردهحقيقت آن حمل  رآن را ب توان مي: (گويد مي

بـرايش  چيـزي كـه    ازاو  برايش امري ظاهر شده است كه قبالً ظاهر نبوده اسـت، و نهـي  
كه قبل از وجـود ظـاهر و   امر و نهي  زيرا .ظاهر شده است كه قبل از آن ظاهر نبوده است

 ،آمر و نـاهي اسـت   او اما اينكه .كند ميامر و نهي  در آينده داند مي اما .قابل ادراك نيستند
توجيـه   و مگر اينكه امر و نهي وجود داشته باشد .نيست كه علم به آن داشته باشددرست 

 öΝ :آمـده اسـت  آيه آن، دو وجهي است كه در اين  ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ 4© ®L ym zΟ n= ÷è tΡ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ .  
   1».بشناسيمتا مجاهدان شما را  كنيم آزمايش و امتحان ميشما «

د از بعـ يعنـي   .يـد كن مـي جهاد  شما تا اينكه بدانيم كه: توجيه نماييرا  آن گونهكه اين 
  2.چنين است و اين توجيه بسيار خوبي است مسأله بدا نيز. شود ميحصول آن دانسته 

بـه  خداونـد نسـبت   و عدم علـم   جهلنسبت دادن  درباره رافضيانترتيب اعتقاد بدين 
م كه هيچ عاقل و كن ميگمان ن .دبيان ش جز بعد از واقع شدن آن امورعواقب و مصلحت 

تصـديق كنـد كـه رافضـيان از ايـن       ،اي بعد از اين منقوالت درست از كتـب آنهـا   فهميده
  .عقايد باطل مبرا هستندرسوايي و 

  
  تحريف قرآن 

قرآن كريم موجود در ميان دو جلد كه در دسترس همگـان قـرار    رافضيان معتقدند كه
نـازل شـده    كه بر پيامبراست اندكي از قرآني  فقطو اين قرآن  استتحريف شده  دارد
اند و علت آن حـذف   اند صحابه بوده تحريف كردهكساني كه قرآن را كنند  ادعا ميو  است

ل بيـت بـوده اسـت كـه در     اهو  آنها و فضايل علي دربارههاي وارده در قرآن  رسوايي

                                                   
  ، 31سوره محمد آيه  -1
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تبشـان مملـو از آن   هاي متعددي كه مهمترين و مشـهورترين ك  روايت دوب قرآن وارد شده
  . كند ميداللت  شاناست بر اين اعتقاد فاسد

آمـده اسـت كـه     امـام محمـد بـاقر   بـه روايـت    1از صـفار  )بصائر الدرجات(در كتاب 
قرآن ظـاهر و بـاطن آن را غيـر از اوصـيا جمـع       همهد ادعا كند توان ميكسي ن«: گويد مي

قـرآن را همچنانكـه    همـه كه كنند  ادعا مي ياندروغگو فقط: (گويد مياو دوباره . 2اند كرده
آن را جمـع و   علي بن ابيطالب و ائمه بعـد از او گـرد آورده و  فردي جز نازل شده است 

  3.)استحفظ كرده 

اگـر قـرآن همچنانكـه    ( :گويد ميآمده است كه  امام صادقاز به نقل در تفسير عياشي 
   4).يافتي ، اسم ما را در آن ميشد مينازل شده است خوانده 

حـق مـا بـر هـيچ عـاقلي       شد مياگر در قرآن كم و زياد ن«: كند ميروايت  امام باقر از
و در كتاب كافي مقدار ساقط شده قرآن بـر حسـب پندارشـان آمـده     . »5پوشيده نمي ماند

آورده  محمد رايقرآني كه جبرئيل عليه السالم ب«: كند ميروايت امام صادق است، و از 
  6».است هفده هزار آيه بوده است

آيات قرآن موجود از  زيرا است شدهاست كه دو سوم قرآن ساقط معنين بداين سخن 
  7.كند ميآيه تجاوز ن 6236

                                                   
.) از مشهوران قم و عظيم القدر بود: گويد هـ فوت نموده، و نجاشي درباره اش مي290محمد بن حسن صفار در سال  - 1

آن از اصول معتبر و معتمد در پيش اصحاب : (گويد مي 8الدرجات ص  ، كوچه باغي در بصائر89مقدمه بحار االنوار ص 
  .)ما است

 213ص -2
  213بصائر الدرجات ص  -3
4- 1/13  
  1/13تفسير عياشي  -5
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آمده است كه  شود ميناميده  )تشيع ابجديات(كه در نزد آنها  1در كتاب سليم بن قيس
 90حجـر   سوره آيه و 60حجرات سوره  ،آيه 160نور  سوره بقره اندازه  سوره احزاب به

  2.بوده است... ه وآي

فـراوان   كنـد  مي اشاره تحريف قرآنبه  به صراحتكه كتابهاي شيعيان رافضي روايات 
بـزرگ و   يو علمـا  كـردم عنـوان اسـتدالل ذكـر    و در اينجا فقـط مثالهـايي را بـه     .است

  . اند داده بودن آن روايات صنق كامل و بيمحققانشان خبر از تواتر و 
به طور مستفيض وارد شده كه در  آل محمد ايائمه هد اخبار از: گويد مفيد ميشيخ 

   3.اند كردهقرآن اختالف است و ظالمان در آن حذف و آن را ناقص 

هيچ شـكي  در آن بدان حقيقتي كه : گويد مي )كي از مفسران بزرگشاني(هاشم بحراني 
عـد از  ب سـت ما  قرآني كه در ميان اخبار متواتر آتي و غيره اساسبر اين است كه  نيست،

، كلمـات و آيـات   انـد  كردهدر آن تغييراتي رخ داده و آنهايي كه آن را جمع  رسول خدا
   4.تغيير داده اند در آن زيادي را

 در نظـر مـن   اخبار و آثـار پيگيري  بعد از )تحريف قرآن(اين گفته : گويد مي همچنين
رگتـرين  گفت از ضروريات مـذهب شـيعه و از بز   توان ميچنان واضح و روشن است كه 

  5.بوده استخالفت غصب ف اهدا
بيشـتر از هـزار روايـت     )تحريـف ( امـر  اخبار دال بر اين: گويد مينعمت اهللا جزائري 

وجـود اجمـاع اماميـه    و گروهي مانند مفيد و محقق داماد و عالمه مجلسـي ادعـاي    است
  6.اند آن را كرده درباره

                                                   
مجلسي در ثناي بوده است،  اند كه از اصحاب علي وفات كرده و پنداشته هـ90سليم بن قيس هاللي در سال  -1

صادق امام و از .) از قديمترين تصنيفات در اسالم استكتابش شيعه و  او يكي از بنيانگذاران: (گويد كتابش مي
از شيعيان محبان ما كسي كه كتاب سليم بن قيس هاللي را نداشته باشد چيزي از امر ما را : روايت شده است كه

  . 189مقدمه بحار االنوار ص .) ندارد
   122ب سليم بن قيس ص كتا -2
  91اوائل المقاالت ص  -3
  36مقدمه تفسير برهان در تفسير قرآن ص  -4
  همان منبع -5
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ادعـاي تـواتر    ه تحريـف قـرآن  دربـار  كه استبزرگشان  امامان و دانشمنداناين اقوال 
 يشـان رسد كه بعضي از علما آن روايتها به هزاران ميمعتقدند تعداد و  .كنند مي شانروايات

غصـب خالفـت   اهداف ضروريات مذهب و از بزرگترين  وزجاين عقيده   اند شدهمدعي 
  .است بوده

اقـوال   ارد،داللت د كه بر تحريف قرآن كتابهايشانعالوه بر هزاران روايات موجود در 
اينجـا شـايد   در  .كنـد  مـي تائيـد  علما و متفكرانشان و مجتهدانشان نيز اين عقيده فاسد را 

اما به ذكر سـخنان علمـاي بزرگشـان     .نباشد كه به تفصيل، سخنانشان را نقل كنم شايسته
  .اند م كه وجود اجماع اماميه درباره تحريف قرآن را نقل كردهكن ميبسنده 

ديگر مسـلمان   هاي فرقهل اجماعشان در اين امر و اختالف آنها با شيخ مفيد پس از نق
شـأن  از و  انـد  كـرده كه ائمه ضاللت در تاليف قرآن خالف  دارنداتفاق ) اماميه: (گويد مي

اند و معتزله و خوارج و مرجئه و اهـل حـديث در همـه     عدول كرده ،و سنت پيامبر نزول
   1».اند ذكر كرديم بر خالف اماميه رفته آنچه

بـر راسـخ    ياي كه داللـت قـاطع   برهانهاي روشن و مثالهاي زنده ،داليل قوي جمله از
ار و مكـاري را در  كـ فريب ادعـاي هـر رافضـي   و  دكن بودن اين عقيده در ميان رافضيان مي

نـوري  كتـاب   ،كنـد  مـي دست كشيدن ظاهري از پيامدهاي شوم اين عقيده باطل و سست 
او ايـن   .از دنيا رفتـه اسـت   ق.هـ1320در سال  است از علماي بزرگ متاخرشان 2طبرسي

فصـل الخطـاب   (و آن را   كردهيان تأليف رافض نظربراي اثبات ادعاي تحريف در كتاب را 
  . است فصلداراي سه مقدمه و دو  است كه ناميده )بابفي اثبات تحريف كتاب رب االر

  ]بر اساس ادعاي او[ادله تحريف قرآن : اول
  .معتقدندقرآن عدم تحريف و  صحتني كه به رد اقوال كسا: دوم

تحريـف  بـر  دليـل   ]ه زعم خودب[طبرسي در اين كتاب هزاران روايت آورده است كه 
 1602 ،اخير از فصل اول كـه داراي دوازده فصـل اسـت    بخشفقط در دو  او .استقرآن 

                                                   
 49اوائل المقاالت ص  -1
امام ائمه حديث و رجال در : (گويد حسين بن محمد تقي الدين نوري طبرسي، آقا بزرگ تهراني درباره او مي -2
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و  فصـل هـاي ديگـر ايـن      بخـش هايي است كه در  اين غير از روايت .روايت آورده است
  . است  كردهدوم، ايراد  فصلگانه و  مقدمات سه

مـا بـا   : گويـد  مـي  كـرده اسـت،  آوري  آنچه جمع كم بودنپس از عذرخواهي از  نوري
   1.عا باشديم كه دليل بر صدق مدكن ميبضاعت در اينجا فقط رواياتي را ذكر  وجود كمبود

كتب معتبري نقـل شـده    از اين اخبار هبدان ك: گويد ميتوثيق اين اخبار  وي با تأييد و
   2».است مورد اعتماد اصحاب ما است كه در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي

هـاي   دقيق اقوال علماي خود بـا نقـل   بررسيطبرسي در خالل بحثي طوالني و  نوري
عقيـده علمـاي    ،و اعتقاد بـه نـاقص بـودن   ، قرآنو تغيير قول به تحريف  نويسد ميموثق 

اينكـه   او پـس از  . هستندآنها در دين الگوي مورد اعتماد و  هك است شانبزرگ و محققان
از كـه پـنج صـفحه     كنـد  مـي ذكر  ،ندآنها را كه قائل به تحريف بود يعلما نام بسياري از

آنچه از همه آنچه كه نقل نموديم و ذكر « :نويسد مي 3است  كردهنامهاي آنها پر  كتاب را با
در ميـان علمـاي    ايـن امـر  ادعا نمـود   توان مي ]با وجود كوتاهي بنده در پيگيري[ گذشت

ي داشـته اسـت كـه از آنهـا     بسيار مشهور بوده و مخالفان بسيار محـدود  شين و قديميپي
  4».خواهد آمدسخن به ميان 

آنگـاه  . طوسـي  شيخ طائفهو صدوق، مرتضي: سپس گفته است اين مخالفان عبارتند از
  5».موافقاني ندارند اقدمآنان در ميان «: گويد مي

و   كـرده پيـروي   )مخالفان( از آنها )مجمع البيان( طبرسي صاحب كتاب گويد ميسپس 
مخالف باشد همطراز آنها  هيچ احدي كهشده  گانه شناخته جز اين مشايخ چهار«: گويد مي

  6».اين رأي نبوده است

                                                   
 249فصل الخطاب  -1
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 30- 25همان منبع  -3
 30همان منبع  ص  -4
  32همان منبع ص  -5
 34همان منبع ص  -6



49 مختصري درباره مهمترين عقايد شيعيان رافضي: بخش سوم          

عدم قـول بـه تحريـف قـرآن      دربارهبعضي از اين علما  تراشي براي آنگاه پس از بهانه
قائل  كه )التبيان(طوسي در كتابش و . آن تقيه و مدارا با مخالفان بوده استعلت  گويد مي

پوشـيده نيسـت كـه     كنـد تامل در كتاب تبيان  كسي كهبر «: گويد ميبه عدم تحريف بوده 
چنانچـه  و او در وضعيتي بود كـه  . ... نهايت مدارا با مخالفين است كتاب،او در آن  روش
  1....)تعجب برانگيز بود كرد بسيار نمي مدارا 

، بعـد از ذكـر   كنـد  مـي اشـاره   نكتـه  توجيه گفته طبرسي نيز به همـين  درباره همچنين
كـه متضـمن   در سوره نساء به اخباري اعتماد كـرده اسـت    اما طبرسي«: گويد مياش  گفته

   2».باشد آيه متعه مي در) جل مسميألي إ(

گرفتـه و بعـد از اينكـه     يپيشـ از طبرسـي   ي پيشعلمانعمت جزايري در توجيه نظر 
در اين مورد مرتضي و  !آري :گويد مي ،كند نقل مي را اماميه در امر تحريف ياجماع علما

آن چه در ميان دو جلـد اسـت قـرآن     :ندا اند و گفته  كردهصدوق و شيخ طبرسي مخالفت 
ظـاهراً ايـن گفتـه بـه خـاطر      ... است و بس، و در آن تغييـر و تحريفـي رخ نـداده اسـت    

 مخالفـان و طعن و خرده گيري  جلوگيري از: از آن جمله .هاي زيادي بوده است مصلحت
كـه  در قرآن روا باشد چگونه عمل به قواعد و احكامش جـايز اسـت   تحريف اين كه اگر 

و اين بزرگان در تاليفات خود اخبار فراوانـي   در صفحات آينده پاسخ آن ذكر خواهد شد
و اين كه آيه چنـين نـازل    استدر قرآن  ]تحريف [آن اموركه شامل وقوع  اند كردهرا نقل 

  3.شده سپس تغيير داده شده است

تحريف قرآن و اعتقاد به تغيير  ،طبرسي در فصل الخطاب بر اساس تحقيقاتبنابراين، 
 ياز علمـا  روايتهاي پيشين و نقل شدهو  استاماميه  يعلما هاجماع هم موردو تبديل آن 

جـز چهـار   ) فصل الخطاب(تاليف  زمانو هيچ عالمي از آنها تا  داردآنها نيز بر آن داللت 
است، همچنان كه طبرسـي و   آن را انكار نكردهبه خاطر تقيه و مدارا با مخالفان  آنهم  نفر

                                                   
 34همان منبع ص  -1
 34همان منبع ص -2
 359-2/358االنوار النعمانيه  -3
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معاصـر كـه در ايـن     بررسي هاي .اند كردهتصريح  به اين امر قبل از او نعمت اهللا جزائري
تحريـف در  وجـود عقيـده   دال بر  ي اواني از روايتهاو با ذكر شواهد فر انجام شده مسأله

ايـن   و كنـد  ميداللت  امر اين بر است كه  دهقرار داتاييد مورد آن را  ، كتب اين چهار نفر
در اعتقـاد بـه    اماميـه  يانـد و بـا سـاير علمـا     موافق مضمون آن روايتها بوده نيز چهار نفر

تقيـه و نفـاق    ور فريب اهـل سـنت   اگر چه به خاط هستند،تحريف و تبديل قرآن موافق 
  1.اند خالف آن را اظهار داشته

اند  ديده شان را خودبا مردم  كه مخالفتاين همان رفتاري است كه بعضي از رافضيان 
 عقيـده فاسـد تحريـف   است در حـالي كـه   كه قرآن كامل  كنند ميدر پيش گرفته و اظهار 

ايـن   .انـد  پيشينيانشان بر آن بوده رند كهدا پنهان ميبه وسيله صحابه را در دلهايشان  قرآن 
ترديد  بي: گويد ميآنها اظهار داشته و   2بزرگ معاصر علمايهمان چيزي است كه يكي از 

   3.اند كرده را انكار تحريف قرآنفقط به علت تقيه شيعه  يعلما

اين عقيـده فاسـد ظـاهر     ي قديمي و معاصر شيعه امامي دربارهبدين وسيله اتفاق علما
  .شود مي

. را بخـورد  شـان هـاي معاصران  بر هيچ مسلماني سزاوار نيست كه فريب بعضي از گفته
ـ      اعتقادشان درنفاق فريب دادن مسلمانان و  با هدف  آنها ه دهـم ديـن   بـه نـام تقيـه كـه نُ

 فاسد مبرا  عقيدهكه از آن  كنند ميتظاهر  چنين، شود ميو دينشان جز با آن بر پا ن آنهاست
   .هستند

يا اين كـه بـر دلهايشـان قفـل زده شـده       وشوند  بيدار مييب خورندگان مغرور آيا فر
   ؟است
  

                                                   
و ايشان به دست تروريست هاي شيعه در (  71-68احسان الهي ظهر ص :الشيعه و القرآن : مراجعه شود به -1

  407- 1/405) ابذال المجهود في اثبات مشابهه الرافضه لليهود(پاكستان ترور و به شهادت رسيد و
 .احمد سلطان احمد از علماي بزرگ هندي است -2
  93تأليف احسان إلهي ظهير ص) دكتر عبدالواحد وافي ردي بر( چاپ هند به نقل از   18تصحيف كتابين ص -3
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  امامت و ائمه
از اصـول  يكـي  عقيده دارند كه امامت ركن مهمـي از اركـان اسـالم و     شيعيان رافضي

  .شود مورد قبول واقع نميو عملش  كامل، و ايمان انسان جز با آن ايمان است
 ،نمـاز  :است شدهاسالم بر پنج چيز بنا : كند كه گفته است يروايت م امام باقركليني از 

   1.واليت: پرسيدم كداميك برتر است؟ گفت :گويد مي هزرار .واليت، روزه، و حج ،زكات

و  اقرار به نبـوت پيـامبر  : واليت يعني ،اخبار وارده اساسبر  :گويد ميهاشم بحراني 
دشمنان و مخالفـان آنهـا، ايـن    نسبت به ورزيدن محبت آنها و بغض  بهالتزام ، امامت ائمه
اينها درست نبوده بلكـه سـبب بـه     همهكه دين جز با  استتوحيد خداوند  ان بهاصل ايم

   2.»اينهاستاساس تكليف و شرط قبول اعمال  ،وجود آمدن دنيا
و  )علـيهم السـالم  (ترديد واليت و اعتقاد داشتن به امامـت ائمـه    بي: گويد ميمجلسي 
   3.ها از جمله اصول دين و از همه اعمال بدني برتر و بلكه كليد آنهاستآن قبول واليت

از يكي  اعتقاد ما بر اين است كه امامت: گويد مي ]معاصر آنهاست علمايه از ك[مظفر 
 و در اين مورد تقليـد   شود ميناصول دين است، و ايمان جز با اعتقاد داشتن به آن كامل 

بلكه واجب اسـت   .هم كه بزرگ باشند جايز نيست اندازهخانواده و بزرگان هر  ،پدراناز 
   4.در آن انديشيده شودتوحيد و نبوت همانند 

بلكـه آن   ،اند كردهدادن قداست شرعي به عقيده امامت در دين خود، اكتفا ن بهرافضيان 
ي تا جـاي . اند دانستهاعمال را بر آن  يو مدار ايمان و قبولدانسته توحيد جايگاه را به منزله 

كه آن را ضرورتي جهاني بـراي اسـتقرار زمـين قـرار     اند  كردهآن غلو  جايگاهدر امامت و 
  ! بلعد ماند ساكنانش را فرو ميباند، چه اينكه اگر كره زمين بدون امام  داده

                                                   
 2/18اصول كافي  -1
 19مقدمه البرهان في تفسير القرآن ص  -2
بزرگ متاخر آنها بوده و تاليفات ي و از علما از دنيا رفته است  1111محمد باقر مجلسي است كه در سال : او -3

مي است فاضل، ماهر، محقق، مدقق، عالمه، فقيه، محدث، عال: گويد او مي  حرعاملي درباره. فراواني داشته است
 .2/248امل االمل ....) متكلم، ثقه 

 7/102مراه العقول  -4
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اينكه زمـين بـدون   : فصل(در عنواني مستقل به نام ) بصائر الدرجات(صفار در كتابش 
بـه ذكـر روايـات و اخبـاري     .) شـد  برچيـده مـي   بـود زمـين   مي ماند و اگر چنين امام نمي

  .دهد آنگاه آنها را شرح مي .پردازد مي
: گويـد  مـي نسبت داده است كه  امام باقرآورده و به  باب مطلبي در ضمن اينجمله از 

بلعيد كه امواج دريا بـا   مي چنان شد ساكنانش را اگر امام يك ساعت از زمين برداشته مي(
آيا زمـين بـدون   : است كه پرسيده شدشده روايت  امام صادقو از ). 1كنند ميشدگان  غرق

   2.شد ميماند غرق  اگر بدون امام مي: اند؟ پاسخ دادامام مي م

دوازده نفرنـد كـه خداونـد آنهـا را      معتقدند كه ائمـه بعـد از پيـامبر    شيعيان رافضي
در روايتـي   3اربلـي  )كشـف الغمـه  (در كتـاب  . برگزيده و براي امامت انتخاب كرده است

ائمه بعد از من دوازده نفرند، «: است فرموده رسول خدا : استآمده  عليمنسوب به 
فتح دست او علي و آخرشان قائم است كه شرق و غرب زمين به  ايكه اولشان تو هستي 

   4.»شود مي
: تگف ام كه مي شنيده امام باقر از : گويد است كه مي شده بن اعين روايت زرارةاز 

   5.حسين هستندائمه از فرزندان  سايرما دوازده امام هستيم، از آن جمله حسن وحسين و 
 پندارند كه امامت اين ائمه با نص الهي ثابت شـده اسـت و پيـامبر    مي هشيعيان امامي

  ! و در هر بار به وصي بودن علي سفارش شده است! بار به آسمان عروج كرد 120
 پيـامبر : گويـد  ميكه  است آمده امام صادقاز  ه روايتب )بصائر الدرجات(در كتاب 

و در هر بار خداوند به پيامبرش بـه واليـت علـي و ائمـه بعـد از او        كردهبار عروج  120
   6».است  كرده سفارش بيشتر از فرايض

                                                   
  508بصائر الدرجات ص  -1
  508همان مصدر ص  -2
او از اكابر : گويد مجلسي راجع به او مي. است همه وفات كرده  693علي بن عيسي اربلي است كه در سال : او -3

  145النوار ص رامقدمه بحا: ز بزرگان علماي قرن هفتم و ثقات استشيعه و ا
 2/507كشف الغمه  -4
 478الخصال، صدوق ص  -5
 99بصائر الدرجات ص -6
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دارند كه از هر حدودي تجـاوز   اي غير قابل توصيفيائمه غلوه  درباره شيعيان رافضي
آن را نپذيرفته و عقلهـا   سرشتهاباشد كه  كلهاي گوناگون و متعددي ميبه ش است و  كرده

از جملـه  . و نصوص شرعي برخالف آن اسـت  دانند ميناپسند آن را  ،و فطرتهاي درست
آنها از طبيعت بشري و رساندن  و خارج نمودن توصيف ائمه به صفات خدايي  ،آنها غلو
نسـبت داده   به علي در روايتي كه) درجاتبصائر ال(، در استبه مرتبه پروردگاري آنها 

من چشم خدايم، من دست خدايم، من پهلوي خـدايم، مـن دروازه   شده است آمده است 
    1.الهي هستم
، زبـان  اونـدم خد آگـاه من علم خدايم، من قلب «: گويد مي يدر روايت ديگر همچنين

عبـداهللا   تأليف) ليقينعلم ا(در كتاب . »2دست خدايم و ،پهلو بينا،و چشم  .او هستمناطق 
خداونـد در روز قيامـت    :اسـت   مـده آ ]مبراسـت كـه او از آن  [عباس  از ابنبه نقل  3شبر

. 4كنـد  مـي واگـذار  حساب پيامبران را به محمد و حساب تمام بقيه مخلوقات را بـه علـي   
اي علي تو از مـن  : به علي گفته است بندد كه او دروغ مي رسول خدا سليم بن قيس بر

هـر كـس   ...  .ز تو هستم و گوشتم به گوشت تو و خونم به خون تو آغشته اسـت و من ا
 هاست، اي علي تو بعـد از مـن نشـان    شدهباشد منكر پروردگاري خداوند  تو منكر واليت

، هر كس در سـايه تـو   هستيبزرگ خداوند در زمين هستي، تو بزرگترين ركن در قيامت 
شان به سوي تو است، و تـرازو   بازگشت حساب مخلوقات و زيرا كه !باشد رستگار است

هـر   توست،نيز از آن تو است، و حساب  جايگاه ايستادن از آنتو است، و  از آنو صراط 
، خداونـدا  ر كس مخالفت كند هـالك و بـدبخت  كس به تو اعتماد كند رستگار است و ه

   5.گواه باش، خداوندا گواه باش

                                                   
 بصائر الدرجات -1
  همان منبع -2
از اعالم شيعه و از شخصيتهاي بارز و مورد : (گويد از كبار متاخران است كه محمد صادق صدر درباره او مي -3

 ، مقدمه كتاب حق اليقين از محمد صادق صدر )بوده است... اهل علم  توجه
  2/605علم اليقين في اصول الدين  -4
 245-244كتاب سليم بن قيس ص  -5
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راي علم غيب هستند و هيچ چيزي از امـور  كنند كه ائمه آنها دا ادعا مي شيعيان رافضي
ائمـه علـم گذشـته و آينـده     (نيست، در كافي زير عنـوان   پوشيدهايشان از آسمان و زمين 

قسـم بـه   : گفتـه اسـت  امام صـادق  آمده است  )نيست پوشيدهدارند و هيچ چيزي بر آنها 
 ودانـاترم  آنها گفتم من از  بودم به آنها مي اگر بين موسي و خضر مي )سه بار( خداي كعبه

علم به گذشته ت سبنموسي و خضر  زيرا كهدادم،  به آنها از آنچه در دستشان نبود خبر مي
دانسـتند، مـا از رسـول     نمـي  اسـت   كه در آينده و حال تا قيام قيامـت را اما آنچه  .داشتند
 دلسـوزتر و  بخشـنده تـر،  خداونـد  : گويد مي امام صادق . 1ايم آن علم را ارث برده خدا

، سپس خبر آسـمان را در  كنداي را بر بندگانش فرض  است كه اطاعت بنده آنهربانتر از م
   2!صبح و شب از او مخفي دارد

بعضـي از   درون از  ائمـه آل محمـد  : گويد مي )اوائل المقاالت(مفيد در كتاب شيخ 
   3.دارند روي دادن اطالعقبل از  افتد اتفاق ميو از آنچه  دارندبندگان خبر 

 ،بقيـه پيـامبران   بـر ائمه و برتـر دانسـتن آنهـا     شيعيان رافضي دربارههاي غلو  شانهاز ن
  . استمقرب  فرشتگانرسوالن و 

گويـد   مـي كه به پيـامبر نسـبت داده اسـت     در روايتي صدوق )علل الشرائع(در كتاب 
بر فرشتگان مقـرب تـرجيح    اش را خداوند پيامبران فرستاده شده :به علي گفته استپيامبر 

از آن  برتـري  بعد از من اي عليداده است، برتري و مرا بر همه انبيا و رسوالن  اده استد
   4.ائمه بعد از تو است

، پيامبران] همه[معصوم او، از  خاندانايمان به اين كه پيامبر ما و: گويد ميعبداهللا شبر 
كثرت تواتر و وجود آن  علتو  واجب است ،برترندمقرب الهي و فرشتگان  فرستادگان

   5.استاخبار در اين مورد 

                                                   
 1/261اصول كافي  -1
 همان منبع -2
 75اوائل المقاالت ص  -3
 5علل الشرائع ص  -4
 1/209حق اليقين  -5
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 همهامام داراي مقامي برتر و درجه بزرگ وخالفت تكويني است كه : گويد خميني مي
اوست و از ضروريات مذهب ما اين است كه  هسيطر تحتذرات هستي تابع واليت و 

  1.رسد كه هيچ فرشته مقرب و پيامبري به آن نمياي هستند  هائمه ما داراي مقام و مرتب
، در كتاب بحار ستدن وحي بر آنهانازل ش يائمه ادعا بارهانواع غلو رافضيان در از

بدان در شب و روز  ستماآنچه نزد : گويد آمده است كه ميبه نقل از امام صادق االنوار 
: ر پرسيديشد، ابوبص ، آنچه در پيش ماست تمام ميبود نمي و اگر چنين  دوش اضافه مي

بسيار هستند كه  افراديما در ميان آيد؟ پاسخ داد،  فرود مي بر شما گردم چه كسي فدايت
، و از ما كساني شود ميبينند و بعضي از ما در دلهايشان چنين و چنين گذاشته  ميبا دقت 

فدايت : شنوند، گفت هستند كه با گوشهايشان صداي يك زنجير را در يك طشت مي
خلوقي است بزرگتر از جبرئيل و م: آورد؟ پاسخ داد براي شما مي آن را ، چه كسيشوم

   2.ميكائيل

روح مخلـوقي  «: گويـد  آمده اسـت كـه مـي    به نقل از امام صادق )بصائر الدرجات(در 
بـود و او را راهنمـايي و ارشـاد     است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل، و او با رسول خـدا 

   3.»ستاوصيا همراه و بعد از او كرد مي

گنـاه و   نـوع  از هـر  امامـان  به عصـمت   آنها شان، اعتقاد ائمه بارهغلو آنها در از جمله
  . اشتباه بزرگ و كوچك است و سهو غفلت و فراموشي بر آنها جايز نيست

 ،ائمه براي تنفيذ احكـام  ترديد بي«: كند مينقل را  اجماع اماميه مفيد در اين موردشيخ 
پيامبران معصوم بـوده و   دماننو  پيامبرانندمانند   ديب مردمأحفظ شريعت و ت ،اقامه حدود

ذكـر شـده    آنهـا ارتكاب هيچ گناه كوچكي برايشان جايز نيست مگر آنچه جوازش بـراي  
 .كننـد  است، و هيچ سهوي در امور دين برايشان روا نيست و هيچ حكمي را فراموش نمي

و به ظاهر روايتها چنـگ   از آنها مستثني شدهكه  است جز كساني بههمه اماميه اعتقاد اين 
   4.است ويلهاييتأ داراي اشتباهشانبر خالف گمان كه  اند دهز
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و ائمه اين است كـه آنهـا معصـوم و از     پيامبرانانبيا،  بارهاعتقاد ما در: گويد ميصدوق 
نسبت به خداوند شوند و  و دچار گناهان كوچك و بزرگ نمي مبرا هستندزشتي عمل هر 

آورنـد، و هـر كسـي     شوند به جـا مـي   ده ميدستور دا به بدانرا  و آنچه كنند نافرماني نمي
را نشناخته است و هر كـس آنهـا را نشناسـد     عصمت آنها را در هر حالتي انكار كند، آنها

   1.كافر است

، . استپيامبر  مانندما اعتقاد داريم كه امام : گويد معاصران، محمدرضا مظفر مي ميان از
يـا   ي، عمـد مـرگ از كودكي تا  ينو باط يها و رذائل ظاهر واجب است كه از همه زشتي

   2».باشد نداشتهاشتباه و فراموشي  ،بايد سهو همچنينباشد،  پاك و مبرا، يسهو

برايشـان محفـوظ   همـواره  اند،  ادهما معتقديم مقامي كه ائمه به فقها د: گويد ميخميني 
 بـه چه كنيم و معتقديم كه بر همه آن تصور سهو يا غفلت نميدرباره ائمه كه ما زيرا  .است

ن منصب بعـد از وفـات آنهـا از    دانستند كه اي و مي مسلمانان است احاطه دارندمصلحت 
  3».شود گرفته نمي فقها

 همـواره  گمراهي و ضاللت خود فـرو رفتـه و شـيطان    بدين ترتيب شيعيان رافضي در
آن  نشـانه  كـه جوانـب متعـددي دارد و    دهد  سوق ميآنها را از ضاللتي به ضاللتي ديگر 

و فرشتگان مقـرب   پيامبراني برتر از ا كه آنها را به درجه استائمه  باطلشان دربارهد اعتقا
 اسـت، هدايت شـريعت و حكمـت عقـل     خالفبر اند بلكه با اين غلو شديدي كه رسانده

و به همين دليـل امامـان   اند،  و به مقام خدايي رسانده  كردهآنها را از طبيعت بشري خارج 
آن  دادن نسـبت  دروغهاي شيعيان رافضي بر آنها و از عقايد و از هر كسي اهل بيت بيش 

 نإ. نقل خـواهيم كـرد   باره كه سخنان آنان را در اين آزرده و رنجيده اندهمه غلو به آنها، 
  .شاء اهللا
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  شيعه اماميه درباره ياران پيامبر عقيده 
بغـض  ه و كين ،عداوت ،دشمنيمبتني بر  اصحاب پيامبر دربارهرافضيان  گيري موضع

اصحاب پيامبر هويداست كه آثـار قـديم و   آنها نسبت به هاي فراوان  است اين امر از طعن
  .جديدشان مملو از آن است

كـه بعضـي از    اسـت  دودمعـ  جز چند نفر اصحاباز جمله آن، اعتقاد به كفر و ارتداد 
روايـت   اقرامام بكليني از  .است  كردهتصريح شان به آن روايتهايشان در كتب مورد اعتماد

آن : مرتد شدند، گفـتم  همگي جز سه نفر به پيامبر وفاتاز  پسمردم : گفت كند كه  مي
 ةرحمـ (مقداد بن اسود و ابوذر غفاري و سلمان فارسي، : ؟ گفتچه كساني بودندسه نفر 

سـپس بعــد از انــدكي بعضـيها فهميدنــد و اينهــا بودنـد كــه مركــز     )اهللا و بركاتـه علــيهم 
و  نـد بـه زور آورد  را تا اين كه اميرالمومنين .كردند ه و از بيعت خودداريبود ]مبارزه [ثقل
   1.بيعت نمود ناچاربه 

 امـام صـادق  كـه از  نقل شده اسـت  مفيد از عبدالملك بن اعين  )اختصاص(در كتاب 
 ؟مردم به هالكت رسـيدند  بنابراين آيا: پرسيدتا اين كه  داد ميسوال نمود و همچنان ادامه 

: گفـت  .مردم اهـل شـرق و غـرب بـه هالكـت رسـيدند       !اعين اي ابن !خدا آري به: گفت
سلمان فارسي و (جز سه نفر،  همه آنها ، آري به خدادندپيمورا گمراهي  راه ترديد آنها بي

ة و عمـر بابو ساسان انصاري و حذيفه و او بعد از آن عمار و  گمراه شدند ) ابوذر و مقداد
  2.»شدندبه آنان ملحق و هفت نفر 

  . اند كردهتكفير صحابه نقل  بارهرا در دانشمندان محققشان اجماع شيعه اماميه رافضيه
نـاكثين  كـه   بـر ايـن امـر اجمـاع دارنـد     زيديـه و خـوارج    ،اماميه: گويد مفيد ميشيخ 

جنـگ بـا    علـت از اهـل بصـره و شـام، همگـي بـه       )ستمگران(قاسطين  و )انعهدشكن(
و بدين سبب در آتش دوزخ جـاودان خواهنـد   ند ونگمراه و كافر و ملععلي  منينؤاميرالم
   3.بود
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امامـت علـي    دربـاره نـص روشـن    وجـود اماميه قائل به : گويد مينعمت اهللا جزائري 
و امامت را به جعفر صـادق و بعـد از او     كردههستند و صحابه را تكفير و از آنها بدگويي 

ن شـاء اهللا ناجيـه   كـه إ (قـه  اين كتاب از اين فر مؤلفو  اند به فرزندان معصومش رسانده
   1».است )است

محـدود  تكفير و ارتداد  به متهم ساختن آنها بهاز صحابه فقط  شيعيان رافضيبدگويي 
ايمان به خدا  هستند كهبدترين مخلوقات الهي  ياران پيامبرمعتقدند كه  بلكه آنها. شود مين

عثمـان و  عمـر و   ،، ابـوبكر گانـه  سهخلفاي  به ويژهاز آنها و  جستن جز با برائتپيامبر و 
  !، ممكن نيست)همسران پيامبر( مومنينال امهات

برائـت ايـن اسـت كـه مـا از بتهـاي        بـاره عقيـده مـا در  «: گويد محمد باقر مجلسي مي
هنـد   ،حفصـه يعني عايشه،  معاويه و زنهاي چهارگانه ، عثمان،عمريعني ابوبكر، چهارگانه 

 مخلوقـات آنهـا بـدترين    جوييم و معتقديم ميئت برا شانو ام الحكم و همه اتباع و پيروان
از  جسـتن  ند و ايمان به خدا و پيامبرش و ائمه جز بـا برائـت  هستخداوند در روي زمين 

   2».شود ميكامل ندشمنانشان 
قبل از علي و امهات مومنين، در روز قيامت به  سه خليفهبنابراين رافضيان معتقدند كه 

! هاي بشري و اشرار خواهنـد بـود   و همراه با طاغوت شوند ميبدترين شكلي عذاب داده 
اي در آتـش جهـنم    عبارت از حفـره  ،فلق«: سوره فلق آمده استدر شرح  3در تفسير قمي

خداونـد   گرمـاي آن از خواهنـد و از شـدت    كه جهنميان از شدت گرمي آن پناه مي است
و در  دسـوزان  يرا مـ آنها جهنم  آتش كشند ، و هنگامي كه نفس ميندجوي ميطلب رهايي 

آن حفره صـندوقي از آتـش وجـود دارد كـه اهـل آن حفـره از گرمـي آن صـندوق پنـاه          
در آن تابوت شـش نفـر از اولـين و شـش نفـر از آخـرين        .خواهند و آن تابوت است مي
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نمـرود كـه   فرزند آدم كه برادرش را كشت، : از د، اما شش نفر از اولين عبارتندنوجود دار
قـرار داد،   مورد پرسـتش موسي و سامري كه گوساله را  كند، فرعونِابراهيم را در آتش اف

عبارتنـد از  : شـش نفـر از آخـرين   ، اما كردآنكه يهوديان را يهودي و مسيحيان را مسيحي 
 1»!خدا بر آنها بادخوارج و ابن ملجم لعنت  رهبرچهارم، سوم، اول، دوم، 

 و از چهارم، معاويه ليقبل از ع ي سه گانهخلفا: از اول و دوم و سوم منظورشان
بدگويي و ناسـزا بـه صـحابه در كتـب      هنگام كه اين رمزهايي است كه رافضيان در است

برند، و در توضيح بيشتر اين رمزها در روايت عياشي كه به دروغ و تزوير،  خود به كار مي
داراي  در حـالي كـه  شـود   جهـنم آورده مـي  «: گويد دهد مي صادق نسبت ميامام آن را به 

و درب  2حبتـر  بـراي و درب دوم  اسـت  زريق كه ظالم براي، درب اول استهفت درب 
براي عبدالملك و ششم براي عسكر بـن  : براي معاويه و پنجمو  سوم و چهارم برايسوم 

   ».دربهايي هستند براي پيروانشان و آنها است 3هوسر و درب هفتم براي ابوسالمه
 .اسـت از ايـن   و خلفـاي او بـيش   ان پيامبربهترين يار شيعيان رافضي نسبت بهكينه 

كـه   كنـد  مـي روايت  داز ابوجارو زنندگان است ادروغگويان و افتر صدوق كه از بزرگترين
؟ گفت ابلـيس  كيست شود مياولين كسي كه داخل آتش : گفتم  امام باقربه : گويد مي

ر منظـو ضح اسـت كـه   وا .4و يك نفر در طرف راست او و ديگري در طرف چپ اوست
  .است و عمر ابوبكر ،از دو نفر آنها
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از ابلـيس در آتـش شـكنجه     بـيش عمـر در روز قيامـت    :گويـد  مينعمت اهللا جزائري 
دخترش ام كلثوم را به عقد عمر  اما اشكال اينجاست كه چرا علي: گويد مي او .شود مي

بيش از و ود بشده  يمنكرات بزرگ زيرا او مرتكب، ! درآورد، آنهم زماني كه او خليفه بود
 مده است كه شيطان با هفتاد زنجيرآ ي، حتي در روايتهايهر مرتدي از دين خارج شده بود

بينـد كـه مالئكـه     مـي  كنـد  مي، نگاه شود ميجهنم بسته و به سوي محشر كشانده  آهن از
زنجيـر در گـردن دارد، شـيطان بـه او نزديـك       120كشند كه  مردي را در پيش ميعذاب 

بيشتر اسـت،   از عذاب من بدبخت چه كار كرده است كه عذابش اين :دگوي و مي شود مي
: گويد ميعمر به شيطان . ام من مردم را فريب داده و آنها را به هالكت كشاندهدر حالي كه 
ظاهراً علـت شـقاوت    .ام كرده صبجز اينكه خالفت علي بن ابيطالب را غ ام  كاري نكرده

اهل  استيالي داند كه هر چه از كفر و سركشي و و عذاب بيشتر خود را كم شمرده و نمي
  1.اين كار او بوده است به علتجور و ظلم در دنيا تا قيامت رخ داده است 

به حدي رسـيده اسـت كـه     ابوبكر و عمربه ويژه  به اصحاب پيامبر نسبت كينه اينها
بـه خـدا نزديـك     كه انسان را دانند، مي جزو اموريبلكه آن را  اند لعن آنها را مباح دانسته

  . كه وصف و شرح آن ممكن نيست كنند هايي مي درباره لعن آنها مبالغه و كند مي
نقـل  امـام زيـن العابـدين     او هم به دروغ از كند ميمالي روايت ثحمزه  كاظم از ابومال 

خداوند بـرايش  يكبار لعنت بفرستد  جبت و طاغوت برهر كسي : گويد كه مي كرده است
كند و هفتاد هفتـاد هـزار    از او پاك مي را بدي ان هزارنويسد، و هزار مي ثوابهفتاد هزار 

بفرسـتد بـه همـان    يك بار بر آنها لعنـت  افزايد و كسي در يك شب  درجه بر او ميهزار 
رفـت و  از دنيـا  علي بن حسين  سرورمان: گويد مي او شود، نوشته مي  ثواب اندازه برايش

اي بگـو   :ام، گفـت  ، حديثي از پـدرت شـنيده  رورمساي : شدم و گفتم واردبر محمد باقر 
 بيان ، دوست داري كه بيشتراي ثماليآري : گفت .كردم نقلپس حديث را برايش  !ثمالي
بفرسـتد در آن   يك لعنـت  هر كس كه برايشان در هر روز :گفت! سرورمآري  :؟ گفتمكنم
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بفرسـتد   لعنتيك  شب برايشان كسي كه درشود و  روز برايش تا شب گناهي نوشته نمي
   1.شود گناهي نوشته نمي براي او در آن شب تا صبح

ـ     ،از ادعاهاي مشهورشان در كتب اذكار نَدعايي اسـت بـه نـام صدو بـت  [ي قـريش  م
 و بـه دروغ و افتـرا ايـن دعـا را بـه علـي        استشان ابوبكر و عمر منظوركه  ]قريش

خدايا بر محمـد و  «: ن جمله، از آاستصفحه  اين ادعا بيش از يك و نيم .دهند نسبت مي
 باآل محمد درود بفرست و به دو بت قريش و طاغوت و جبت آنها و دو دختر آن دو كه 

نافرمـاني  پيـامبرت   و نسـبت بـه  و نعمتهايـت را انكـار    مخالفت كردند و وحيدستورت 
تـا اينكـه در پايـان آمـده     ... لعنت بفرسـت ... الخ... كتابت را تحريف كردندكردند و دين 

 وبـر آن دو   پنهانـت و در ظـاهر آشـكارت لعنتـي دائـم و ابـدي        بار خدايا در سرّ :تاس
 ، كننـد  ميو كساني كه به سخنانشان اقتدا و احكامشان را تصديق  پيروانشاندوستداران و 

... چهار بار بگو خداوندا به آنها عذابي بفرست كه اهل آتش از آن پناه بخواهنـد (بفرست 
  2.)آمين يا رب العالمين

 تعـداد گويد  بزرگ تهراني مي جاي كه آقامورد توجه علماي آنهاست تا  بسيار اين دعا
  3.رسيده است شرحشرحهاي آن به ده 

آنچه ذكر شد عقايدي است كه در كتب قديميشـان و بـر زبـان علمـاي گذشـته آنهـا       
 آنهـا چنـگ  افكـار  بـوده و بـه    شـان گذشتگاناما معاصران آنها نيز پيرو  .جاري شده است

ذكـر نـام رهبـر بزرگشـان     به  ]ن مطلباز طوالني شد پرهيزبه خاطر [زنند، و در اينجا  مي
شـيخين  ما در اينجا كاري بـه  : گويد مي )سراركشف األ(كنيم كه در كتاب  اكتفا مي خميني

احكام الهـي و  بازيچه قرار دادن  و از كردندهايي كه با قرآن  نداريم، مخصوصاً از مخالفت
و  دختر پيامبر ،فاطمهكردند و ظلمي كه نسبت به  ميحالل و حرام  خودجانب  آنچه از

                                                   
  157ص از احسان الهي ظهير  )الشيعه و اهل البيت(، نقل از 513كاظم ص  الم: اجمع الفضائح -1
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اشـاره  احكـام ديـن    در به جهل و ناداني آنهـا  اما. گوييم روا داشتند، سخن نميفرزندانش 
   1.كنيم مي

هاي صـريح آن   ما در اينجا ناچاريم شواهدي از مخالفت: گويد مي شيخين  درباره او
   2.بودندقرآن  فبت كنيم كه آن دو مخالدو با قرآن بياوريم تا ثا

خداونـد هشـت گـروه را مسـتحق     : گويد ميآن دو به تحريف قرآن  وي با متهم كردن
مسـلمانان چيـزي    حذف كرد وليابوبكر به اشاره عمر يك گروه را  اما است، كردهزكات 
   3.نگفتند

درحـالي كـه    ندانستندرا  خدا واقعيت اين است كه آنها قدر رسول: گويد مي همچنين
و در حالي از دنيـا  ، كرد ارشاد و هدايت آنها زحمت كشيده و رنجها را تحملپيامبر براي 

در گوشـش   اسـت خ ميبراز منبع كفر و زندقه  كهپسر خطاب  افترا آميز كلمات رفت كه 
   4.بود

 دانست آنچه را كه من در اينجابايد  شيعيان اماميه درباره ياران پيامبر است اين عقيده 
فحشـهاي  و  دشـنام  ،بـدگويي ، كتبشـان مملـو از ناسـزا    زيرااي از درياست،  آورم قطره مي

كـه   حـالي ، در دارندكه آزادگان و دينداران از گفتن آنها به كافرترين مردم ابا است زشت 
 ،رسـول خـدا  بدگويي از اصـحاب  و زبانشان در  .شوند خشنود ميبدان  شيعيان رافضي

و  داننـد  ميحتي اين اعمال را جزو دين . بسيار تند و تيز استاو دامادهاي  ،وزيران ،اخلف
در حقيقت مسلمانان با آگاهي از حـال  . كنند در برابر انجام آنها از خداوند طلب ثواب مي

  :در پيش گيرند را تضاللت و بد ديني آنها بايد دو حال ،اين گروه و گمراهي
را از  دشان به ياد آورند كـه آنهـا  خداوند نسبت به خوكرم  رحمت، ،نعمت لطف: اوالً

  . شكر نعمت است مستلزمو اين خود  نجات داده است گمراهياين 
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كسي . قوم بدان مبتال شده است پند و عبرت گيرند از گمراهي و انحرافي كه اين: ثانياٌ
همانند تقرب آنها به خداوند به وسيله لعنت . كند ميكه كمي عقل داشته باشد آن را درك 

پندارند كه هر كس روزي بر آنهـا يـك بـار     بر ابوبكر و عمر در صبح و شب مي نفرستاد
  .!!شود لعنت بفرستد، در آن روز برايش گناهي نوشته نمي

عموم عاقالن اين امت و حتي بقيه پيروان اديان آسماني به طور ضـروري از ديـن    زيرا
 دسـتور نـداده    كـافري  هـيچ  فرستادن بـر فهمند كه خداوند هيچ امتي را به لعنت  يالهي م

ابلـيس لعـين و    كـردن  از كافرترين مردم باشد، بلكـه حتـي لعـن    فرداست، حتي اگر آن 
مطرود را هم كه صبح و شب از رحمت الهي محروم است، براي كسي تقرب قرار نـداده  

 ابـوبكر و عمـر  كردن با لعن  شيعيان رافضي، چنان كه كنندخاص او را لعن  هايدعا تا در
دعاهـاي  دارم اماميـه  بسـياري كتـب    از حتي من با اطالعـي كـه   .ندجوي ميب تقر به خدا
 كه حتي ابليس هم يا اميه بن خلف يا وليد بن مغيره ،براي لعن ابوجهل اي ويژهيا  عمومي

حـال آنكـه   ام،  در كتب آنهـا نديـده   ورزيدند كفر ميبه خدا و پيامبرش  بيش از همه مردم
دعاي صـنمي  از جمله آنها . استط به لعن ابوبكر و عمر مملو از روايات مربو كتابهايشان

  .استقريش 
و  گردانـد اي از شـرع خداونـدي روي    كه اگر بنده پندي است عاقلي امر براي هر اين
زشت افتاد و چگونه اعمال خواهد حد در وادي ضاللت  چه تا شودو بدعتها   يوپيرو ه

 ،كند تا جـايي كـه نيـك و بـد     مي پيدازشتش برايش نيكو جلوه  اعمالمزين و  در نظرش
به ها غلتيده و در هستي شهوات  بلكه در تاريكي .دهد تشخيص نميحق و باطل را از هم 

از آن خبر داده و حالت آنها  قرآنو اين همان چيزي است كه خداوند در  .سر خواهد برد
⎯  :فرمايـد  ميخداوند  .ده استكررا بيان  yϑ sù r& t⎦ Éi⎪ ã— … çμ s9 â™ þθ ß™ ⎯ Ï& Î# uΗ xå çν# u™ t sù $ YΖ |¡ ym ( ¨β Î* sù 

©! $# ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ .  
ماننـد مـرد    [چنانكه نيكويش پنداشت  آراسته شدآيا آن كه كردار بدش را در نظرش «

و هر كسي را كه بخواهد هـدايت   كند ميپس خدا هر كه را خواهد گمراه   ]متواضع است
   1».كند مي
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⎪⎦tالذين   :فرمايد ميخداوند  Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& 

tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹   
   1.)كنند ميكاري نيكو  ندپنداشت كه كوشش شان در زندگي دنيا تباه شد و مي  ]بودند [آنهايي(

ــدمي ــد خداون ≅ ö :فرماي è% ⎯ tΒ tβ% x. ’ Îû Ï' s#≈ n= Ò9 $# ÷Š ß‰ ôϑ u‹ ù= sù ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # ƒ‰ tΒ 4 #© ¨L ym # sŒ Î) 

(# ÷ρ r& u‘ $ tΒ tβρ ß‰ tãθ ãƒ $ ¨Β Î) z># x‹ yè ø9 $# $ ¨Β Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# šχθ ßϑ n= ÷è u‹ |¡ sù ô⎯ tΒ uθ èδ @ Ÿ° $ ZΡ% s3 ¨Β 

ß# yè ôÊ r& uρ # Y‰Ζ ã_   
رساند، تا آنگاه آنچه  رحمان او را به فزوني مدد مي وندهر كس در گمراهي باشد، خدا: بگو(

يا عذاب و يا قيامت آنگـاه خواهنـد دانسـت چـه كسـي را      : شده است بنگردرا به او وعده داده 
   2)جايگاه بدتر و سپاه ناتوانتر است؟

  

  رجعت
 گردند كه اين ميباز به دنيا  ]بعد از مرگشان[ بعضي از مردگان ندمعتقد شيعيان رافضي

  .تر در هنگام ظهور مهدي موعودشان اسام
مردگان  بازگشتبدان كه رجعت در اصل : دگوي مي ]رجعت[در كتاب  3احمد احسائي

  4.اند هگشتكه از دنيا خارج شده و سپس بدان باز گويي ،ستبه دنيا

گروهـي   گرد هم آمدنرجعت عبارت است از : گويد زنجاني از علماي معاصرشان مي
تا ثواب و پاداش ياري و مسـاعدت او   اند رفتهاز دنيا كه قبالً  امام زمان، از اوليا و شيعيان

تا از آنهـا انتقـام    اوست گروهي از دشمنان بازگشتو نيز  شودبا ظهور دولتش نصيبشان 
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دست شيعيانش بچشـند، و بـا علـو     بهاز عذاب را كه مستحق آن هستند  قسمتيتا  .بگيرد
مخصوص كساني  ]اماميه[رجعت در نزد ما  .شونددچار خواري و ذلت  ،كلمه و عزت او

   1.است شدهبقيه سكوت   دربارهكفرشان روشن است، اما است كه ايمان آنها خالص و يا 
رجعت در نزد آنها براي ائمه و براي كساني از دوستداران آنهاست كـه ايمـان    بنابراين

آشكار است كه منظـور  كه كفرشان  است دشمنانشانآن دسته از براي و  استآنها خالص 
كه زنجاني در باال گفـت اظهـار    و هدف از آن چنان است آنها از اين افراد ياران پيامبر 

هـاي   و روايت و گفتـه  استايشان و انتقام از دشمنان شان ائمه و دوستداران ياريعزت و 
  . شان نيز بر اين داللت دارد علماي گذشته

 ذيـل نسبت داده شـده اسـت در    )رحمه اهللا(علي بن حسين امام در تفسير قمي كه به 
 ¨β: آيه شريفه Î) “ Ï% ©! $# uÚ t sù š ø‹ n= tã šχ# u™ ö à) ø9 $# š‚ –Š !# t s9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ 2  

   3».ندگرد ميمنين و ائمه بازؤالمامير ،پيامبر«: گويد مي

  .هستندابوبكر و عمر  ،شوند مياز جمله كساني كه براي عذاب باز كنند آنها گمان مي
ضـروريات مـذهب    امـر جـزو   نعمت اهللا جزائري بعد از ذكر لعن شيخين و اينكه اين

صاحب  زماني كه تر از اين نيز وجود دارد، و آن اين كه در روايتها عجيب: گويد مي ،است
، و در مقابـل همـه    كـرده به مدينه مي آيد و آن دو را از قبرشـان خـارج   كند  الزمان ظهور

انداخته شدن ، و كشته شدن هابيل به دست قابيلهايي كه قبل از آن دو رخ داده مانند  ظلم
اخـراج   به وسـيله نمـرود،  ابراهيم در آتش  انداخته شدن ،چاه به شيوسف توسط برادران

شـكنجه   موسي در حالت ترس، كشتن شتر صالح و عبادت آتش از طرف آتـش پرسـتان،  
  4 .آن دو بيشترين بهره را از آن عذاب خواهند برد، شوند مي

 نسـبت بـه   سبك عقلـي ايـن قـوم و شـدت كينـه و بغضشـان       اي اثباتاين روايت بر
علمـاي آنهـا    .يعني ابوبكر و عمر كافي اسـت  اين امت بعد از پيامبر افراد ترين هبرگزيد

  :اند ، سخن گفتهندگرد مي درباره بيان نام مردگاني كه به دنيا باز
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بدان آنچه شيعه اماميه بدان معتقدند آن است كـه خداونـد   «: نويسد شريف مرتضي مي
ي از پيروانش را كه قبالً از دنيـا  گروه بزرگ در زمان ظهور امام زمان حضرت مهدي 

. تا به ياري و كمك رساندن به او و ديدن حكومت او نائل شوند به دنيا بازگرداند اند رفته
در نتيجـه از  . تا از آنها انتقـام بگيـرد   گرداند ميبازهمچنين گروهي از دشمنانش را به دنيا 

  1.»مي برندمشاهده آشكار شدن حقيقت و برتري و پيروزي پيروان آن لذت 
،پيـروان و  )ع(امامان  بازگشتمنظور از آن « :نويسد  احسايي در بيان معناي رجعت مي

  2».دشمنانشان به دنياست كه ايمان يا كفر خالص آنها ثابت شده باشند
امي بـس واالسـت   داراي اهميتي فوق العاده و مق شيعيان رافضيعقيده رجعت در نزد 

  .داردداللت  اين امرا برهاي علماي آنه كه روايتها و گفته
كسي كه به رجعت و : گويد كه مي است شده نقلصادق  امام از) علم اليقين(در كتاب 

  3».از ما نيست ،متعه ما ايمان ندارد

يكي از اسرار الهي است و ايمان به آن نتيجـه  بدان كه رجعت : گويد احمد احسائي مي
    4.ايمان به غيب است

اهـل بيـت بسـيار ذكـر     ادعيه و روايات  ،در احاديث: دگوي رجعت مي وي براي اثبات
كه رجعت در خواهد نمود ، علم قطعي پيدا كند، و كسي كه آثار آنها را بررسي شده است

  5.شعار آنها ايمان به آن استايمان و  آنها كامل كننده نظر

ن مردگـان در ايـ   بازگشتعقيده رجعت و  اند كردهنقل  اماميه چنان كه علمايبنابراين 
   .است شيعيان رافضياجماع و اتفاق مورد  ،دنيا قبل از قيامت

                                                   
علم اليقين في ( همچنين، براي مشاهده سخني مشابه اين كالم كه نويسنده كتاب  29رجعت،احمد احسايي،ص -1

  . آن كتاب مراجعه نماييد 823صفحه  2از ابوعلي طبرسي نقل كرده است به جلد ) اصول الدين
   11الرجعة، ص -2
عاملي فاضل و ماهر : (گويد حر عاملي در مدح مولف مي 2/827 علم اليقين في اصول الدين، محسن الكاشاني -3

اي در ميان معاصران بوده است و داراي كتابهاي  فقيه، شاعر، اديب، مؤلف برجستهو حكيم و متكلم و محدث و 
   2/305امل االمل .) بوده است...  .فراواني است كه در ميان آنها علم اليقين را ذكر كرده است

  11الرجعه ص  -4
  24الرجعه ص  -5
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وجوب رجعـت بسـياري از امـوات بـه دنيـا قبـل از        دربارهاماميه : گويد مي مفيدشيخ 
  1.وجود داردمعناي رجعت اختالف  باره، اگر چه در ميان آنها دراجماع دارندقيامت، 

داخـل شـدن آن در تقـدير     رجعت و چنانچه جايز بودناگر : گويد مرتضي ميشريف 
 ياختالفـ  امرآنها در اين  .استوقوع آن درباره  ، پس راه اثبات آن اجماع اماميهشودثابت 
ثبـوت  «: گويـد  مـي  .آورد مـي اي كه براي اثبات رجعـت   حر عاملي در ضمن ادله. 2ندارند

بلكـه   .اسـت علمـاي معـروف و مشـهور     هرجعت از ضروريات مذهب اماميه در نزد هم
يـابي كـه    اماميـه نمـي   ميـان  كسـي را در  .اماميه است عقيده خاصدانند كه آن  مي همگان

و يـا سـعي در تاويـل آن      را انكـار  و داراي تصنيف و تاليفي باشد و رجعت شناخته شده
  3».كندب

 بـراي ما  نظردر  اين امرو  اند كردهعلما در ثبوت رجعت نقل اجماع : گويد مياحسائي 
  4.تاسحجت  كشف قول معصوم 

تا امكان تاويل و يـا  نشده است اخبار آحاد ثابت  به وسيلهرجعت «: گويد يم همچنين
اعتقـاد و عمـل    اساس است كه شدهباشد بلكه با اخبار متواتري ثابت  وجود داشته رد آن
 ،بوده و قابـل تاويـل نيسـت    يقطع آنها به اجماع اماميه كهاكثريت  عالوه بر اين ستعلما

از دوسـتان و دشـمنانش را زنـده     بعضي قيام قائم  هنگامداوند در خ :اند اعتماد كرده
  5.كند مي

كنم بعد از  گمان نمي ن امر را دانستي بدان كهاي برادر چنانچه اي :گويد مي او همچنين
كه شـيعيان در همـه    ترديد كني رجعت دربارهو توضيحاتي كه برايت آوردم  مقدماتاين 

اسـت تـا    شـده مثل آفتاب در وسط روز در ميانشان مشهور و  اند كردهزمانها بر آن اجماع 

                                                   
  48اوائل المقاالت  -1
  .30نقل از الرجعه از احسائي ص  -2

  .60من الهجعه في اثبات الرجعه ص  اإليقاظ ا -3
  .24الرجعه ص  -4
اي تر  باشد مسلما هر چه به او ربط دارد از او نيز افسانه افسانه هنگامي كه خود قائم موعود( 25الرجعه ص  -5

 ).مترجم. (خواهد بود



  68دفاع از آل و اصحاب پيامبر

  كـرده احتجاج درباره آن شعرها سروده و در همه اوقات بر مخالفان خود  آن دربارهاينكه 
 .اند كردهو مخالفان نيز بر آنها در اين مورد حمله 

 ناجيهبدان كه ثبوت رجعت مورد اجماع شيعيان راستين و فرقه «: گويد عبداهللا شبر مي
كه نقل اجمـاع   انديشه باطل در تاييد اين سخنان آنهاو . »1ستو از ضروريات مذهب آنها

فراوان است و در اينجا من به اندكي بسنده  اند بسيار را در اين باره نقل كرده خود يعلما
 :از آن جملـه . انـد  كتابهاي خاصي نوشتهدرباره رجعت بعضي از علماي بزرگشان . كنم مي

) الرجعـه (كه كتاب  و احسائي )االيقاظ من الهجعه في اثبات الرجعه(اب حر عاملي كه كت
و   كـرده ديگري نيز وجود دارد كه از اين عقيده فاسد دفـاع   كتابهايهمچنين . اند را نوشته

و ادعـاي تـواتر    اند نسبت دادهائمه خود  ه دروغ بهشبيه به صدها روايتي است كه بنيز آن 
   .هستنداز آن پاك و مبرا  بيت پيامبراهل  در حالي كه. آنها را دارند

  

  تقيه
و در ديـن آنهـا داراي منزلـت رفيـع و      اسـت  شيعيان رافضيتقيه از باورهاي مشهور 

ن به امـام  ، در كافي و محاساند كردهموقعيت مهمي است و در فضيلت آن مبالغات بزرگي 
و  .2دين نـدارد  يه نكندكه تقيه دين من و پدران من است و هر كس تق اند باقر نسبت داده

كسـي  تقيـه اسـت و    ،ديننه دهم : گويد مي امام صادقدر همين دو كتاب آورده است كه 
  3.دين ندارد ،تقيه ندارد كه

در روي  در نظـر خداونـد   !نه، به خدا قسـم : است هگفتكنند كه  روايت مي امام باقراز 
تقيه كنـد خداونـد او را    هر كس كه: زمين چيزي محبوبتر از تقيه وجود ندارد، اي حبيب

  4».كند دهد و هر كس كه تقيه نكند خداوند او را ذليل مي ميعزت 

                                                   
  .2/3حق اليقين  -1
   255، المحاسن، برقي ص 2/219اصول كافي  -2
  159المحاسن، برقي ص  2/217اصول كافي  -3
  257المحاسن، برقي ص  -4
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كـه   كننـد  ميسوره آل عمران استدالل  28به آيه  براي اين عقيده فاسد شيعيان رافضي
› ω É :فرمايـد  ميخداوند  Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ( ⎯ tΒ uρ 

ö≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ }§ øŠ n= sù š∅ ÏΒ «! $# ’ Îû >™ ó© x« Hω Î) β r& (#θ à) −G s? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è?  )1)28: آل عمران  
مومنان نبايد مومنان را رها كنند وبه جاي آنها، كفار را بـه دوسـتي گيرنـد و هـر كـه      «

خـدا   ]رحمـت  [در چيـزي از  ] اي بهـره [چنين كند رابطه او با خدا گسسته اسـت و او را  
 [ايشان مصـون داريـد و    ]آزار و اذيت [خويشتن را از   ]ناچار شويد و [نيست، مگر آنكه 

   .»]به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد
  . هيچ حجت و دليلي وجود ندارد درباره تقيه  در اين آيه و بقيه نصوص آنها

 .بـر عليـه آنهاسـت   تداللي اساين آيه : گويد مي )رحمه اهللا عليه( تيميه ابنشيخ االسالم 
بودند كه با پيامبر بودند به آنها گفته شد، نبايد مومنـان   يمخاطبان اوليه اين آيه مومنان زيرا

، بلكـه  2اسـت  اين آيه به اتفاق علمـا مـدني  . گزينند كافران را به جاي مومنان به دوستي بر
ـ  شـده پس از هجرت نازل نساء و مائده  ،بقره ،تمام سوره آل عمران . و مـدني هسـتند   دان

و در  كـرد  مـي در مدينه هيچ مؤمني ايمانش را مخفـي ن  در دوران پيامبر واضح است كه
اكثريـت مسـلمانان    هاست، آنگونه كه شيعيان رافضي بانكه او از آ كرد مينزد كفار تظاهر ن

و هيچ كـدام   كنند زيرا رافضيان بيش از همه نسبت به اهل سنت اظهار محبت مي. كنند مي
هايي را كه  حتي فضايل ياران پيامبر و قصيده كند، آنها عقيده و باور خود را آشكار نمياز 

و بـه وسـيله آن بـه      كردهدر ستايش آنها و هجاي شيعيان رافضي سروده شده است حفظ 
مشـركان  در برابر كه مومنان دين خود را  همان گونه .3كنند ميدوستي با اهل سنت تظاهر 

پس بايد دانست كه آنهـا   .سازند ميظاهر نآنها دين خود را  كردند آشكار ميو اهل كتاب 
   .هستنداز دورترين مردم به عمل به اين آيه 

                                                   
  .است 110ص » االنوار الوضيه«و از كساني كه به اين آيه چنگ زده حسين بن محمد عصفور در كتاب  -1
  . يعني بعد از هجرت، در مدينه نازل شده است -2
  .اند تيميه بوده است، و االن وضع تغيير نموده و روشهاي شيطاني متعددي را در پيش گرفته اين در دوران ابن -3
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 Hω: مجاهد درباره اين آيه Î) β r& (#θ à) −G s? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è? .  
  .مگر آنكه در برابر آنها رفتار ساختگي در پيش گيريد: گويد مي

كـه در دل نيسـت،    چيزي بر زبـان آورد غ گفت و يا نيست كه بايد درو بدان معناتقيه 
 در چنـان كـه  . بايد به اندازه توانايي بايـد بـه عمـل چنـگ زد     اما .نفاق استامر اين  زيرا

من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده،  «: فرمايد مي است كه پيامبرآمده حديث صحيح 
هـر كـس از   « »مانفإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلي

كـه  اگر كه نتوانست با زبانش و اگر شما منكري را ديد بايد با دستش آن را تغيير دهد، و 
   1».ترين مرحله ايمان است توانايي آن را نداشت با قلبش و اين ضعيف

با آنها جهاد به علت ناتواني  قرار گرفت و نتوانست فاسقان اگر مومني در ميان كفار و
ـ  بدروغ  اما نبايد .قلب خود با آنها چنين كند، با زبان و كند  را زبـانش چيـزي   اگويـد و ب

ديـن آنهـا   در  امـا  يـا پنهـان دارد،   كنـد دينش را ظـاهر   بايدگويد كه در دلش نيست، يا ن
مانند مومن آل فرعون و همسر فرعون باشـد كـه    حالتي بايدبلكه در چنين  .موافقت نكند

گفتنـد كـه در    ان سخني نمـي زبانش او ب گفتند روغ نميد د ودر دينشان با آنان موافق نبودن
پنهان داشتن ايمان و اظهار ديـن   .كردند را مخفي مي ان، بلكه ايمانشدل بدان معتقد نبودند

  2.با يكديگر تفاوت دارندباطل 

بلكـه عقيـده    دندار وجودهيچ حجتي  در اين آيه براي شيعيان رافضيواضح است كه 
   .استالم و قواعد شريعت تقيه آنها برخالف اصل اس

اگر مسـلماني نتوانسـت ديـنش را در ميـان     : اين است كهاست  آمدهدر آيه  اي كه تقيه
ايمان خود را مخفي  و موافق آنها باشد، كندكفار ظاهر كند بدون اين كه دين آنها را اظهار

ان اعتقـاد  بدون اين كـه بـد   كنند ميعقايد مخالفانشان را اظهار  شيعيان رافضياما  .كند مي
 آنهـا در دسـت  اگـر حكومـت   : اند كه گفتـه اسـت   كرده روايت امام باقراز  . داشته باشند

  3.مخالفت كنيد ولي در باطنبا آنها معاشرت  در ظاهر باشد  ]مخالفان[

                                                   
   49ح  1/69كون النهي عن المنكر من االيمان : صحيح مسلم در كتاب ايمان فصل -1

  421-6/4منهاج السنه  -2
  2/220اصول الكافي  -3
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اظهار موافقـت   ،از آن منظور: گويد مي نظر شيعه اماميهتقيه در معناي بحراني در شرح 
  1.استخاطر ترس  آنها به يبا مخالفان و آرا

به خاطر حفـظ جـان، آبـرو يـا مـال      انساني  معناي تقيه اين است كه: گويد خميني مي
  2.شودبگويد يا اين كه مرتكب عملي خالف شرع  سخنيبرخالف واقع 

رافضيان تقيـه را   اما. داند روا ميحالت ترس  خداوند در آيه مذكور از قرآن تقيه را در
   .بلكه آنرا از جمله ي واجبات به شمار مي آورند، دانند حال مباح مي مهدر هنه تنها 

هر كس كه تقيه را حتي با كساني كه از آنهـا در  : گويد صادق مي امام از به نقل طوسي
كسـاني كـه از آنهـا    ايـن عمـل   كه با  ايناز ما نيست تا  همواره در پيش نگيرد،امان است 

   3.شودترسد سرشت او  مي

ايـن   چيزي جـز است   كردهاكراه ذكر  حالت ان نمودن دين درآنچه را كه آيه براي پنه
اي باشد و ترك رخصت و چنگ زدن بـه عـزم و عزيمـت در     نيست كه رخصت و اجازه

  . شرع جايز و بلكه جهاد در راه خداوند است
كسي كه تقيه نكنـد  از ديدگاه آنها و  استواجب  اما در نظر شيعيان رافضي تقيه كردن

  .دين است نها نه دهمآ نظر تقيه در كه گذشت چنان دين ندارد، و
اي داود اگر : گويد اند كه به او مي مسائل داود صرمي روايت كرده درباره امام هادياز 

   4.ام به تو بگويم كه تارك تقيه مانند تارك نماز است، راست گفته
يعيان ش بزرگانترين اخالق ائمه و  شريف: است است كه گفتهروايت شده باقر  امام از

   5».استما، به كار بردن تقيه 

  . دانند ميحتي در عبادت نيز تقيه را جايز  اموررافضيان در همه 

                                                   
  1/202شكول كال -1
  147كشف االسرار ص  -2

   229آمالي، طوسي ص  -3
  320االصول االصليه، عبداهللا شبر ص  -4
  323همان منبع ص  -5
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از شـما كـه نمـاز     هـيچ كـدام  : گويـد  مـي  به نقل از امام صادق آورده است كهصدوق 
بـه   ]مسـلمانان [بـا آنهـا    در حالي كه وضـو دارد   و سپس كنداش را در وقتش ادا  فرضيه
نويسد، پـس بـه آن    برايش مي ]ثواب [خداوند بيست و پنج درجهاز بخواند نمتقيه  خاطر

   1.رغبت نشان دهيد
 جـز پشـت سـر دو انسـان نمـاز     : اي برايم نوشـت كـه   پدرم در نامه: گويد صدوق مي

كاريش ايمان داري و ديگري آنكه از شمشير و قـدرت  مخوان، يكي آنكه به دين و پرهيز
بنـابراين بـه خـاطر تقيـه و مـدارا پشـت سـر او نمـاز          سيتر مياو درباره دين و بدگويي 

   2.بخوان

در رد شـد و  اوبر ابوالعبـاس سـفاح   او در يوم الشك  اند كه صادق روايت كرده امام از
سـؤال كـرد كـه آيـا     سـفاح  در حال صرف ناهار بود ابوالعباس  حالي كه ابوالعباس سفاح

روزه و افطـارم همـان روزه و   : گفتامام صادق  .ظر تو جزو ماه رمضان نيستامروز در ن
در . پس نزديك رفتم و با او غذا خـوردم . نزديك بيا  :ابوالعباس سفاح گفت. توستافطار 

  3 .است ندانستم آن روز جزو ماه رمضا حالي كه به خدا قسم مي

اسـاس اسـالم بـر    روشن است كه مسلمانان همه بر  تضاد اين عمل با اصل دين اسالم
ـ  مالوجوب اخالص در اع  فقـط  و خداونـد   اسـت  خداونـد و پيـروي از پيـامبر     رايب

  . باشد سنت پيامبرش  اساسبراي او و بر انهپذيرد كه خالص يماعمالي را 
و نفـاق   ريـا همـان   شـيعيان رافضـي  كه عقيده تقيه نـزد   دريافتيمگذشت  از بيان آنچه

و  سـت ل آن مبرااهـ  اسـالم از آن و  كه خالص با همه اشكال و صورتهاي متعدد آن است
در ، كنند ميبا مسلمانان به نام تقيه رفتار  آن را به وجود آورده و به آن عملآنچه رافضيان 

كه خداوند آنهـا را   بر آن بودند، دوران پيامبر حقيقت همان چيزي است كه منافقان در 
#  :فرمايـد  خداوند در بيان حالشـان مـي   رسوا كرده است sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ ä9$ s% 

$ ¨Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ (# öθ n= yz 4’ n< Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) öΝ ä3 yè tΒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ tβρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ ãΒ .  
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گامي كه با شـياطين  نو ه آورده ايمگويند ما ايمان  ميمومنان را مالقات كنند  چنانچه«
اقـع فقـط مؤمنـان را مسـخره     هسـتيم و در و  گوينـد مـا بـا شـما     كنند مي خود خلوت مي

   1.؟»كنيم مي

  ̈β :فرمايد مي همچنين Î) t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz # sŒ Î) uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) 

Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. tβρ â™ !# t ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# ω Î) WξŠ Î= s%   
فريبـد، و   فريبنـد و بلكـه خداونـد اسـت كـه آنهـا را مـي        يمنافقان خدا را م ترديد بي«

و خداوند را جز   كردهمردم ريا  در نظر شوند كسل هستند و هنگامي كه براي نماز بلند مي
  2».كنند اندك ياد نمي

و   كـرده پرهيـز   شـيعيان رافضـي  است كه از مكر و فريب واجب بنابراين بر مسلمانان 
فقت و دوستي ظـاهري آنهـا دلخـوش نباشـند و از عقايـد      موا و به بيدار و هوشيار باشند

عقيـده  : ماننـد  .بنـا شـده اسـت غافـل نباشـند     آن اساس دينشان بر كه آنان پنهانيفاسد و 
و بقيـه   شـان امت اسالمي و علماي نسبت بهكينه ديرين آنان  ،تكفير صحابه ،تحريف قرآن

 كـه فريـب  از اهل سـنت   يافرادآن همچنين وجود دارد هايشان عقايد فاسدي كه در كتاب
شـناخته  شـيعه اماميـه   اند بدانند كه از روزي كـه   خورده رادوستي و موافقت ظاهري آنان 

نمـودار عقيـده ديرينـه     ،بر مبناي نفـاق و فريـب قـرار دارد و ايـن روش    دينشان اند  شده
ام ندهـد ديـن نـدارد،    دينشان تقيه است اگر كسـي آنـرا انجـ   ) 10/9(آنهاست كه نه دهم 

بـه   خورنـدگان  ، آيا فريبگفته اندباره سخن  به طور مفصل در اين ابهايشانان كه كتهمچن
  !شوند؟ بيدار مي  آيند و افراد مغرور خود مي

                                                   
  سوره بقره  14آيه  -1

  سوره نساء  142آيه  -2



 

  :بخش چهارم

  بدگويي رافضيان درباره امامان اهل سنت
  

، فـراوان و كينـه   حقـد  اسالمي، شيعيان رافضي، بـه وسـيله   امت هاي فرقهاز ميان همه 
اهـل سـنت متمـايز     معاصـر  صـحابه تـا علمـاي    ت به علماي اين اعم ازطعن شديد نسب

  .ات آنها واضح استمؤلفبراي آگاهان به  اين امر .اند شده
گذشته اين  شيعيان رافضي نسبت بهحقيقت اين است اگر كسي در عداوت و دشمني 

و گـذاران   بنيـان كينـه  ، يابـد كـه منبـع ايـن دشـمني      درمـي  كنـد امت و علمـاي آن تامـل   
به طوري كه بـراي از   .ن استنسبت به اسالم و پيروان آكنندگان اين مذهب خبيث  يجادا

دل  بين بردن دين اسالم اقدام به قرار دادن كينـه نسـبت بـه حافظـان وعلمـاي اسـالم در      
  .اند پيروان كرده

اسـت كـه دشـمني     امـر آن ايـن   صـحت هاي واضح بـر   روشن و برهان يكي از داليل
گيرد  جايگاه شخص در اسالم و سابقه او در راه دين شدت مي اسببه تن شيعيان رافضي 

 طعنـي د كه بـدگويي و  بين ميشيعيان رافضي اطالع دارد، ها و كتب  گفتهكسي كه از و لذا 
حتي آنهايي كه با ياران پيامبر بقيه  آن را دربارهاند  روا داشته ابوبكر و عمر  دربارهرا كه 

و مرتبت بـزرگ   جايگاه علت اين امر، .اند زبان جاري نكردهاند بر  پيدا كردهعلي اختالف 
درباره ياران پيـامبر بـه طـور    هاي آنها  ، همچنان كه بدگويياستآن دو بزرگوار در اسالم 

همچنين طعن آنها نسبت به علمـا  اند،  بسي بيشتر از كساني است كه بعد از آنها آمده كلي،
   .پس از آنها قرار دارند بيشتر از كساني است كه و امامان اهل سنت

بـه برگزيـدگان و بهتـرين    نسـبت  در حالي شيعيان رافضي اين كه  عجيبتر از همه اينها
طبق مـوازين  ( دوستداران و محبان عليكه آنها بزرگترين  كنند ائمه اهل سنت بدگويي مي

 نسـبت  در حالي كه كنند، متهم ميرا به نفاق اين افراد ، آنها هستند )صحيح محبت شرعي
اند  پوشي كرده ، چشمندو نواصب كه او را فاسق خواند كردندخوارج كه علي را تكفير  به
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كه نسـبت بـه ائمـه     نيست گويي و مذمتي از آنها ذكر كنند به اندازه زشت و چنانچه نامي
   .دارند روا مياهل سنت 

  
  بدگويي آنها درباره امامان بزرگ اهل سنت اعم از تابعين و پيروانشان 

 هاي ادبي بيدر اينجا بعضي از  اماصحابه گذشت،  دربارهسخن از بدگويي آنها  اگر چه
اين امت  افراد  بهترين و برترين بعد از صحابه ائمه و علماي اهل سنت كه  دربارهآنها را 

  .كنم هستند ذكر مي
 )الصراط المستقيم الي مسـتحقي التقـديم  (كتاب  جلد سوم در 1از جمله اين كه نباطي

و علماي اهل سنت فصل خاصي را گشوده اسـت و   اوياني طعن و بدگويي به رخود برا
طعـن و نكـوهش امامـان    در ضمن  اصحابگروه بزرگي از فقها و بدگويي درباره از پس 

او به : كه جزري گفته است است )مقاتل( از آن جمله«: گويد بعد از صحابه مي اهل سنت
او دروغگوست، و سـعدي گفتـه   : ته استاجماع محدثين دروغگو بوده است، و وكيع گف

كـه مربـي فرزنـد حجـاج      )محمد بن سيرين(و از آن جمله ... او حسود بوده است: است
و هنگـامي كـه    كـرد  را منع نمي كرد اما او ميبوده است، و مي شنيده كه او علي را لعنت 

  . دارمطاقت شنيدن لعنت را ن: از مسجد خارج شد و گفت ندكرد ميمردم حجاج را لعنت 
 م بن عبـدالملك بـود، و از آن جملـه   كه از ياران هشا است )سفيان ثوري( از آن جمله

ـ  ع ميضْحديث و دم،او براي مر: كه سفيان بن وكيع گفته است )زهري(  ه همـراه كرد، و ب
 كرده است كه او غالمششاذكوني از دو طريق روايت ال، و كرد ميعبدالملك علي را لعن 

  .را كشته است
است كه ابومعشر روايت كرده بود  او فقيه حجاز است )بسعيد بن مسي(آنها  لهجم از

ايـن ديـن و در    كننده و حافظ نقلعلي بن حسين كه فرزند او از شركت در تشييع جنازه 
                                                   

او عالم و فاضل و موفق و . هـ ،حرعاملي راجع به او گفته است877متوفاي  زين الدين علي بن يونس نباطي -1
   1/135بوده است امل االمل ... متكلم و شاعر
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دو ركعـت   به نظر مـن  كه بودو گفته  بود، خودداري كردميان همه مسلمين مورد ستايش 
 خالـد واسـطي  ( همچنين از جملـه آنهـا  . استين بهتر از حضورم پيش علي بن حسنماز 
  . بهشت و جهنم خراب خواهند شد كرده است كه كه روايت )است

است كه جـزو نيروهـاي هشـام بـن عبـدالملك بـود        )منصور بن معتمر(از جمله آنها 
از حسـين تخلـف    از آنهاست كه جـزو پيـروان حجـاج بـود و     )سعيد بن جبير(همچنين 

  . ورزيد
امـا از قيـام بـه     .است كه با ابن اشعث قيام كرد )حسن بصري(گانشان همچنين از بزر

او  .او همراه با لشكريان حجاج بن يوسف به خراسان رفـت . همراه حسين خودداري كرد
  .كفار او را كشتند و منافقان او را تضعيف كردند: گفت درباره عثمان مي

  .دكر ميبدين ترتيب همه مهاجرين و انصار را به نفاق متهم 
ه علـي  است كـه بـه همـرا    )مره همداني(و  )مسروق بن اجدع(همچنين از جمله آنها 

. بلكه سهم خود را از علي گرفتند و به قزوين فرار كردنـد . براي نبرد صفين خارج نشدند
گي از عبيداهللا بن زياد اداره يك پل را در بصره به عهده داشت كه بـراي  دنماينمسروق به 

است كه ابوذر او را با پسرش زد و  )كعب األحبار(از جمله آنها . دكر او حق تردد اخذ مي
  . يهوديت از قلبت خارج نشده است: و به او گفت كرد ميزخ

اما  .است كه از قيام كردن به همراه حسين خودداري كرد )ابراهيم نخعي(از جمله آنها 
  .ه سوي خراسان بودهمچنين جزو سپاه عبيداهللا بن زياد ب. به همراه ابن أشعث قيام كرد

  . قيام كرد  است كه براي جنگ با حسين )ابواسحاق(از جمله آنها 
از آنهاست كه به همراه ابن أشعث قيام كـرد امـا از قيـام بـه همـراه        )شعبي(همچنين 

درهم از اموال بيت المـال   100الشاذكوني روايت كرده است كه او . حسين خودداري كرد
همچنين شريح، مسروق و مرّه نسبت به شر نفـرين او  . ت بردرا به صورت پنهاني به سرق

  . اطمينان نداشتند
بـر شـعبي وارد   : دهد كه ابوحنيفـه گفـت   او هم به ابوحنيفه اسناد مي عطار به بهلول و

كه شعبي  كند ميابوبكر كوفي از مغيره روايت . شدم در حالي كه در جلوي او شطرنج بود



 77 بدگوئي رافضيان درباره امامان اهل سنت: بخش چهارم          

فضـل بـن   . كنـد، ابـايي نداشـت    نرد بازي مي كه شطرنج واز اينكه نماز بخواند در حالي 
كند او شعبي را ديده است در حالي كـه نـرد بـازي     سليمان از نضر بن محارب روايت مي

 ]به علت شرم وحيا [شناخت او هم  شد كه او را مي هر گاه كسي از كنار او رد مي. كرد مي
  .برد سرش را به داخل عبايش فرو مي

كنـد كـه او    ست كه ابوعاصم نيلي از او روايت مـي د اها خالد حداهمچنين از جمله آن
فقهاي آنها مانند حماد بن زيـد و غيـره روايـت    . را وضع كرد) عشور(اولين كسي بود كه 

اي است كـه بنـي اسـرائيل آن را     ما معتقديم كه علي مانند گوساله  :گفت اند كه او مي كرده
  .پرستيدند

و در استناد به اقوال آنهـا   اند رفتهور دينشان را از آنها گاين اختالف كساني است كه ام
كه بيشتر احاديثي كه به آنها نسبت داده  اند كردهاند وعلمايشان روايت  بديشان استناد كرده

  1».، ساختگي و بدعت استشود ميو از آنها روايت  شود مي
ل سـنت و  اين بخش از آن مطلبي بود كه نبـاطي دربـاره طعـن نسـبت بـه امامـان اهـ       

بخشي از مطالبي كه او ذكر كرده است، او خـود  . احترامي نسبت به آنها ذكر كرده است بي
  2.شاذان نقل كرده است ابن )يضاحاال(از كتاب   آنها را دقيقاً
ائمـه اهـل    نسـبت بـه  در طعن و بدگويي  3است كه نباطي مطالبياين : گويد سپس مي

 )حايضا(است كه در كتاب  اموريرده همان است و بعضي از آنچه نقل ك  كردهسنت نقل 
  4.ابن شاذان آمده است

) هاي هولناك در بيان احـوال صـوفيه و نواصـب    ظلمت: (فصلنعمت اهللا جزائري در 
دور از راه حـق بـه   و بدان كه اسم تصوف براي گروهي از اهل حكمت گمـراه  : گويد مي
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بعد از اسـالم   . رفت به كار مي رفته است، سپس بعد از آن براي گروهي از زنديقها كار مي
براي گروهي از مخالفين مانند حسن بصري و سفيان ثوري و ابوهشام كوفي و امثال آنهـا  

در عصر ائمه بـا آنهـا    اند و اختالف داشته) ع(با ائمه  اموري، كه آنها در رفته استبه كار 
اونـد نـورش را   ، و خدكننـد  نور خدا را خاموش ندخواست ميو . اند بحث كرده ومخالفت 

علمـاي مـا   معاصـر  از آنهـا كـه    اي  عدهاينكه كافران را ناگوار آيد، و با وجود   كردهكامل 
  1.اند نوشته ييو در مذمت و رد آنها كتابها  كردهاند، علماي ما با آنها مخالفت  بوده

و  بهترينها اين امت بعد از صحابه درباره عقيده شيعيان رافضي درباره بهترين افراداين 
لـم و سرمشـق مـردم در خيـر و فضـيلت      ع كـه فقـط حـامالن    و پيروانشان است تابعين 
گوييهايي آنهـا را ذكـر    هايي از زشت نمونه ،اختصار رعايت در اينجا من به خاطر .اند بوده
 دربـاره امـا   .آن بزرگواران است بي ادبي نسبت بهكتب آنها مملو از بدگويي و  البته، كردم

مقام آنها نـزد امـت و اسـتفاده مـردم از      اساسهارگانه اهل سنت بر ائمه مذاهب فقهي چ
  : هايي از آن عبارتند از ، كه نمونهاند روي كرده ، در طعن نسبت به آنها بسيار زيادهعلومشان

  

  )رحمه اهللا(بدگويي آنها درباره امام ابوحنيفه 
خطا رفتن هر يـك  به (اي براي طعن به ائمه اربعه با عنوان  در ضمن فصل ويژه 2نباطي

  : گويد مي) از ائمه اربعه
ابوحنيفه بر طبق مذهب خود وضع حـديث را جـايز   : غزالي گفته است: ابوحنيفه: اول

اگـر رسـول   : و از يوسف بن اسباط روايت است كه ابوحنيفه گفته اسـت ! سته استدان مي
لـس ابـن   مج بـاره  و در كـرد  مـي عمل من بسياري از اقوال به  كرد ميمرا مالقات  خدا

و زماني كـه از شـراب خـوري     خورد ابوحنيفه همراه مساور شراب مي: مهدي آمده است
گرفت و در نتيجه مساور براي  كرد و بر او خرده مي دست كشيد، مساور او را سرزنش مي

  :او اين شعر را نوشت
                                                   

  2/281نوار النعاينه اال -1
   3/213الصراط المستقيم  -2



 79 بدگوئي رافضيان درباره امامان اهل سنت: بخش چهارم          

ــتم ــك اليــ ــان فقهــ  إن كــ
  

ــي   ــتمي وانتقاصـ ــر شـ  بغيـ
  

  .»شود ميگفتن عيب هاي من كامل ناگر فقه تو فقط با ناسزاگفتن به من و «
 فاقعـد و قــم بـي حيــث شــئت

  

 مـــن األدانـــي و األقاصـــي 
  

خـواهي   مرا هم در هر جا و جايگـاهي چـه دور يـا نزديـك كـه مـي       سپس بنشين و«
  . »بنشان

 فلطـــــــال مـــــــازكيتني و
  

ــي    ــي المعاص ــيم عل ــا مق  أن
 

  .»دمخواندي حال آنكه من به گناه مشغول بو چه بسيار كه مرا پاك مي«
ــذ ــي وتأخــ ــام تعطينــ  أيــ

  

ــاص    ــاريق الرصـ ــي أبـ  فـ
 

  . »گرفتي ي و خود نيز ميداد ميروزهايي كه به من در كاسه هاي سربي شراب «
و چـه بسـيار    ...1در نتيجه ابوحنيفه مالي را براي او فرستاد، او هم از او دسـت كشـيد  

سـزاي اعمالشـان   خداونـد آنهـا را بـه    . دهنـد  افترا و دروغهايي كه به اين امام نسبت مـي 
  .برساند

و من خالفش را  است چنين گفته كه علي  گفت مياما ابوحنيفه : گويد ميبحراني 
جعفـر بـن    فتواهـاي من در همه اقـوال و   گفت مياست كه آمده گويم، و در حكايات  مي

چشـمهايش را   آيـا او  دانـم  حالت سجده كه نمـي  بارهام، جز در محمد با او مخالفت كرده
صادر  امردم فتو رايخالف آن برتا اين كه خالفش را گفته و ب. گرداند باز مييا بندد و  مي
  2.كنم

  )رحمه اهللا(بدگويي آنها درباره امام مالك 
مالـك از علـي و عثمـان و    : گويـد  مالك مـي  درباره امامنباطي در ضمن زشت گويي، 

وشـت بـا هـم    آبگبـه خـاطر    آنان فقـط به خدا قسم : گفت ميو  كرد ميطلحه و زبير ياد 
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اش صداي  در خانه اما محمد بن حسن پيش مالك رفته تا از او حديث بشنود، .اند جنگيده
 ةدر حليـ  .بينـيم  اشـكالي نمـي  در آن مـا  : مالك گفتولي . ناروا ديدموسيقي شنيد، آن را 

 مالك را زد و ،است كه جعفر بن سليمان روايت شدهحنبل و ابوداود  وليا و غيره از ابناأل
هم عقيـده  خوارج با او روايت شده است كه  .ش را تراشيد و بر پشت شتري نشاندموهاي

درباره گروهي كه بر ما حكومـت  : در پاسخ گفت پرسيده شد آنها  دربارهاز او  .بوده است
  1اند چه بگويم؟ كنند و عدل را بپا داشته مي

  

  )رحمه اهللا(بدگويي آنها درباره امام شافعي 
 :اسـت كـه گفـت   شـده  از ابوبكر بـن عيـاش روايـت    : گويد مي بدگوي از او بانباطي 
 در پيش ثـوري : عمار بن زريق گفته است .را سياه كند) شافعي(ابن ادريس  رويخداوند 

: قاضـي بـن شـهري گفتـه اسـت     . نه فقيه است و نه امانتدار :نام شافعي برده شد او گفت
.... نشسـت   در كنارش مي رويي زيبا ريش گفت كه نوجوان بي شافعي فقط زماني سخن مي

 حرام را نسـبت داده اسـت   عالقه به امورما  به پيامبراو : گويد و ميكند  مينباطي اضافه 
شـوهرش او را   آن را پسنديد و در نتيجه دستور داد تـا زني را ديد و  پيامبر: گفته است و

  2.طالق دهد
  

  )رحمه اهللا(بدگويي آنها درباره امام احمد 
كنايـه از ايـن كـه    [او از فرزنـدان ذي الثديـه اسـت    : گويـد  ميو كشي در شرح حال ا

   3.آيد به شمار نميفقها  جزوو   كردهجاهل و شديداً ناصبي است خياطي  ]خارجي است
از  نيست مگر آنكهسني  هيچ فردي: در مسند جعفر گفته استاحمد  : گويد مينباطي 

 )الراضـي بـاهللا  (خليفه عباسـي  :و همچنين گفته است .4باشد علي بدش آيد اگر چه اندك
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و مذهب امامتـان    كردهگروهتان تامل   دربارهمنين ؤالمامير: اي به حنابله نوشته است نامهدر
حـزب  اعمال بد را براي و آن را مثل ابليس لعين يافته است كه  شده است برايش روشن 

كنـد و   ادار مـي دهد و آنها را به انجام كارهاي سخت و آرايد و زيبا جلوه مي ميممنوعش 
  1.كند مي رمغرو

  

  )امام بخاري و امام مسلم(شان درباره شيخين  بدگويي
را اخبـار صـحيح   بسـياري از  بخـاري و مسـلم   : گويـد  نباطي در بدگويي از آن دو مي

بعـد از  . 2باشـند  كه بنا به شروط آن دو صحيح مـي  اند كردهفضايل اهل بيت كتمان  درباره
و ضعيف را آورده و پنداشته كـه بخـاري و مسـلم     ساختگياي از احاديث  اينكه مجموعه

اين احاديث با وجود شهرت آنها به شـيخين نرسـيده   اگر : گويد مي اند رفتهناديده گآنها را 
چگونه كتاب خـود را تـرجيح داده و آن   آنها است، پس بوده آن دو  كوتاهيدليل  بهاست 

روايـت و نقـل    عمداً آنهـا را  رسيده است ودانند و اگر به آن دو  بهتر ميكتابها را از بقيه 
 در. 3و نشانه تعصب آنهاسـت  پس اين بزرگترين تهمت و انحراف از راه روشن اند نكرده

تر و بهتر از  پرآوازه ]يعني اهل سنت[عامه  نظرما در : گويد امام بخاري مي طعن نسبت به
مرتبه بـااليي دسـت يافتـه    شده و به مقام و اي است كه مشهور  همانند مردهاو نداريم،  او

است و او حق كتمان و  شب چهارده ظاهر شدهدر مقابل ماه  است، مانند سياهي است كه
  4.شد و باطل را آشكار و به آن نزديك مي كرد مياز آن دوري 

اهل سنت آمـده اسـت كـه     اماميه درباره امامانهايي است از آنچه در كتب  اينها نمونه
  . ستغض و كينه آنهابيانگر شدت دشمني و عمق ب
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ام و عبارتهـاي   خواننده بايد بداند كه من اينها را به عنوان مشـت نمونـه خـروار آورده   
كـه در آن   آمده اسـت گذشتگان اين امت  درباره بدگويي  آن كه در ام كردهفراواني را رها 

مـن بـه    ذكر شده است وليشرف و آبروي آنها  ،ديندرباره عبارتهاي زشت و فحشهايي 
ر رعايت ادب، منع ديني و عدم نشر آن گناهها در ميان مردم از نقـل آنهـا خـودداري    خاط
  . كردم

در  )حمـه اهللا عليـه  ر( تيميـه  ابنمهمي از شيخ االسالم با نقل سخنان سخن را در اينجا 
آورم كـه   اين امت و ائمه آن به پايـان مـي   ديدگاه شيعيان رافضي درباره گذشتگانتوضيح 
عثمان و عموم مهاجران و  ،عمر ،ابوبكر اماميه: گويد مياو  .نچه گذشتبر آ است  تاكيدي

از اعـم   انصار و كساني كه به نيكي از آنها پيروي كردند و همچنين عموم امـت محمـد  
  . كنند ميمتقدمين و متاخرين را تكفير 

معتقد به عـدالت ابـوبكر و عمـر و مهـاجرين و انصـار باشـد يـا         كهآنها هر كسي را 
يـا همچنـان كـه     باشـد راضي  او هم از آنان است بودهكه خداوند از آنها راضي  همچنان

به همـين علـت همـه    . دانند ، كافر ميكندطلب استغفار برايشان خداوند دستور داده است 
 ،بن ابي رباح ءو عطا اويس قرني ،ابومسلم خوالني ،سعيد بن مسيب: از قبيلبزرگان امت 
حمـاد بـن سـلمه و     ،ابوحنيفه و حمـاد بـن زيـد    امام اعي واوز امام مالك، ،ابراهيم نخعي

معـروف   ،ابوسـليمان دارانـي   ،فضيل بن عياض ،احمد بن حنبل امام شافعي و ، امامثوري
و كننـد   مـي سهل بن عبداهللا تستري شوشـتري و غيـره را تكفيـر     ،جنيد بن محمد ،كرخي

ا كـه يهـود و نصـاي كفـار     زير ،استمعتقدند كه كفر اينها شديدتر از كفر يهود و نصاري 
   .به اجماع گناه و كفر مرتد شدن از كفر اصلي بيشتر است اصلي هستند و بنا

عمـر و اكثـر مهـاجرين و     ،ابـوبكر : كه معتقدندو اكثر محققان آنها : گويد مي همچنين
 عايشه و حفصه و بقيه ائمه مسلمين و عمـوم مـردم آنهـا،    مانند انصار و همسران پيامبر

چنان كـه بعضـي از علمـاي اهـل سـنت      زيرا  .اند يك لحظه نيز ايمان نياورده هرگز حتي
معتقدنـد كـه    اماميـه بعضـي از  . باطل است اساساًايماني كه بعد از آن كفر باشد  گويند مي
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است، بايـد آتـش بـه آن      كردهكه به وسيله آن با عايشه و حفصه نزديكي  عورت پيامبر
آنهـا   در نظركافر  با جماعزيرا  ،ي با زنان كافر پاك شودنزديكگناه تا بدينوسيله از  برسد،
  1.استحرام 
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  :بخش پنجم

  ديدگاه اهل سنت درباره شيعيان رافضي و عقايدشان
  ديدگاه اهل بيت درباره رافضيان و سخنان ايشان در مذمت آنها : اوالً

، استل سنت رافضيان و عقايدشان مانند ساير اه  درباره ديدگاه ائمه اهل بيت پيامبر
، و اهـل  معتقدنـد از حق  بودن آنها و دور و انحراف آنها از سنت پيامبر هيارمگ آنها به
دروغهـاي  رافضـيان بـه آنهـا و     از سـوي  آن عقايد فاسـد  دادن نسبت علتبه  پيامبر بيت

آنهـا   سـخنان اند و  مورد مذمت و انتقاد قرار دادهشديداً اند آنها را  كه بر آنها بسته فراواني
  . بسيار فراوان استرافضيان و مبرا بودن از عقايدشان و نكوهش مذمت  بارهدر

  سخن حضرت علي 
رافضيان و اصـالت عقيـده اهـل سـنت      عقايد باطلبرائت آنها از  دربارهآنچه جمله از 

كـه او در   اسـت  متواتر از او نقـل شـده   صورتاست كه به   اين گفته علي آمده است
  1.هستند ابوبكر و سپس عمر بهترين افراد امت عد از پيامبرب: گفتباالي منبر كوفه 

ابـوبكر و  ( كسي كـه مـرا بـر شـيخين     هر: گفتاست كه  روايت شدهاز علي  همچنين
  2.كردترجيح دهد بر او حد افترا جاري خواهم  )عمر

                                                   
آورده و آلباني  556، و نيز ابن ابي عاصم آن را درالسنه ص 1/106: امام احمد در مسند خودش آن را آورده است - 1

، و ابونعيم در كتاب 1397- 7/1366: رده استدر در ظالل الجنه آن را صحيح شمرده است و اللكائي نيز آن را آو
و ابوحامد مقدسي در رساله ي  73، و محمد بن عبدالواحد مقدسي در النهي عن سب االصحاب ص283ص ) االمامه(
از  تيميه در ضمن سخنش از برائت علي  اند، و شيخ االسالم ابن ، اين حديث را آورده296ص) في الرد علي الرافضه(

است كه علي در منبر كوفه گفته و به حاضران  روايت شدهمتواتر  صورتاز جهات متعددي به : گويد مي شيعيان رافضي 
، و با اين، جواب فرزندش محمد بن حنيفه استابوبكر و سپس عمر  بهترين اين امت بعد از پيامبرش: ده است كهانشنو

در صحيح ، و بخاري 12- 1/11منهاج السنه . را داده است، همچنان كه بخاري در كتاب صحيح خود آن را آورده است
  .آن را ذكرد كرده اند 3671ح  7/20فتح الباري  . )لوكنت متخذا خليالً فضايل الصحابه فصل قول النبي(كتاب خود 

، و ابوحامد 561ص في السنهدر ، و ابن ابي عاصم 2/562. است تخرج كردهعبداهللا بن احمد در السنه آن را  -2
  .آن را آورده است  298ص»في الرد علي الرافضه«ه ي مقدسي در رسال
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تشـييع جنـازه عمـر     هنگـام است كـه علـي در    ذكر شده) بخاري و مسلم(در صحيحين 
اي اين است كه با  جا گذاشتهه ين چيز در نزد من كه تو بعد از وفات خود بمحبوبتر: گفت مي

كـه   يقـين دارم مـن  قسـم  دادي و به خـدا   را انجام مي خدا را مالقات كنم كه تو آنهااعمالي 
شنيدم كـه پيـامبر    من مي زيرادهد،  ميقرار  ) و ابوبكر پيامبر ( خداوند تو را با دو يارت

و من و ابوبكر و عمر خارج شديم، و مـن و  . من و ابوبكر و عمر رفتيم :فرمود مي بسيار خدا
  1.دهد كه خداوند تو را با آن دو قرار مي يقين دارمابوبكر و عمر داخل شديم و من 

 شيعيان رافضـي دربـاره  اين آثار و روايتهاي ثابت از علي با عقيده  همچنان كه گذشت
و شـان   و عقيـده  شـيعيان رافضـي  از  يبـر برائـت علـ    وتضاد  )ابوبكر و عمر(شيخين 

اقـرارش بـه    ،آنهـا  بـا  دوسـتي  ، شيخين و بقيه اصحاب پيـامبر  دوست داشتنهمچنين 
را بـر   كسي را كه او علي اينكه  وداللت دارد  خودآنها بر دادن و برتري شيخين،  ايلفض

ي همچـون  است كه خداوند را بـا اعمـال  اين  ي اوو آرزو كند ميتنبيه ، آن دو ترجيح دهد
از آنچـه اهـل   كـه   پيـامبر اصـحاب  پس خداوند از او و سـاير   .كنداعمال عمر مالقات 

   !راضي باد ،مبرا هستند و خوارج به آنها نسبت مي دهند، بدعت اعم از شيعيان رافضي
و  شـيعيان رافضـي  هاي فرزندانش و اهل بيـتش در برائـت از    علي گفته سخنان بعد از

اي از  ايـن گوشـه   .داللـت دارد ر دفاع آنها از عقيده اهل سـنت  كه ب است شان آمده عقيده
  :ستهاي آنها گفته

  سخن حسن بن علي 
پندارند كـه   شيعيان مي: به حسن گفتم: گويد است كه مي شده بن اصم روايت از عمرو

گوينـد و   كـه اينهـا دروغ مـي    !به خدا قسم: پاسخ داد شود از قيامت مبعوث مي قبل  علي
، همسـرانش را بـه ازدواج در   شـود  دانستيم كـه مبعـوث مـي    ستند، اگر ما مياينها شيعه ني

  2.ميكرد ميرا تقسيم ن اش  داراييم و يآورد نمي

                                                   
كتاب (، و مسلم 3685ح  7/41فتح الباري ) فضايل الصحابه، فصل مناقب عمر بن الخطاب(بخاري در كتاب  -1

  . آورده است) 2389ح  4/1858فضايل الصحابه، فصل من فضايل عمر
  . نيز آورده است 3/262رده و ذهبي در السير، آو 2/175و در فضايل الصحابه  1/148امام احمد در مسند  - 2
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گوينـد كـه شـما     مـردم مـي  : گفتـه شـد   كند كه به حسن بن علي ابونعيم روايت مي
خواسـتم   مـي عرب در دسـتم بـود بـا هـر كـه       نيروهاي: خواهيد، پاسخ داد ميرا خالفت 

من به خاطر خـدا و حفـظ   . كردند كردم صلح مي جنگيدند و با هر كه صلح مي ، ميمبجنگ
  1.كردمآن را ترك  خونهاي امت محمد

  گفته حسين بن علي 
وعـده همكـاري داده و    بـه او  و كرده نگاري  عراق كه با او نامهيان شيع  دربارهحسين 

يا اهـل عـراق   ابار خد: (گويد يم كرده بودندتسليم  او را به دشمن و كردهسپس او را رها 
و يكايك  متفرقبار خدايا آنها را . مرا فريب داده و گول زدند و با برادرم آن كار را كردند

  2)كنرا نابود  آنها

ـ اش  همه افـراد خـانواده  شهادت او و خيانت آنها نتيجه  كشـته شـدن او مصـيبتي     .دوب
مسـئوليت آن بـه    وآورد  د مـي عظيم بود كه دل هر مسـلماني را بـه در   اي فاجعه بزرگ و
و پـر از   سـاختگي هـاي   سوگواري با برپاييسال  هرهمين شيعياني است كه امروزه  عهده

خداوند رسوايشان  .كنند مي پشيمانياظهار براي كشته شدن حسين  بدعت در روز عاشورا
 هـاي بزرگـي   حيلهو چه خيانتها و بسيار دروغگو هستند واليت اهل بيت چه  درباره !كند

  !!   زند از آنها سر مي
  العابدين نظر امام زين
ما را در راه اسالم دوست بداريـد،   !اي اهل عراق : است است كه او گفته روايت شده

  3.تبديل به ننگي شده استما  ايدوستي شما بر زيرا هموارهو از ما بت نسازيد، 

ابوبكر و عمـر و    دربارهاز او نقل شده است كه گروهي از اهل عراق پيش او آمدند و 
بـه مـن   : گفتند، وقتي كه كالمشان به پايان رسـيد از آنهـا پرسـيد    به بدي سخن عثمان

اموالشـان رانـده شـدند و بـه اميـد       از خانه وا شما از مهاجرين اوليه هستيد كه بگوييد آي

                                                   
   2/37حليه االوليا،  -1
  3/302السير ذهبي  -2
    4/390و ذهبي السير 3/137و ابونعيم الحليه  7/1398 ةاللكائي در شرح اصول اعتقاد اهل السنّ -3
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و به رضايت و بزرگداشـت او چشـم    ندرسيدن به فضل و بخشش پروردگار هجرت كرد
 !نـه : صادقان هستند؟ گفتنـد كنند و آنان همان  اوند و پيامبرش را ياري مياند و خد دوخته
و  كردندرا آماده  انو خانه هايش اند پيشتر ايمان آوردهكه آيا شما از كساني هستيد : پرسيد

كه تقـديم  را چيزهايي  محبتداشتند و  دوست مي  كردهكساني را كه به سوي آنها هجرت 
اگر چه بدان نيـاز   ،دادند دادند و ديگران را بر خود ترجيح مي در دلشان راه نمي كردند مي
پـس  : گفـت  !نه: گفتند ؟داشتند و هر كه از بخل نفس در امان باشد از رستگاران است مي

⎪⎥ š :اسـت  فرمـوده آنها   دربارهنيستيد كه خداوند  هم من گواهم كه شما از آنها Ï% ©! $# uρ 

ρ â™ !% ỳ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ 

Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm §‘   
قبـل از مـا   را كـه   برادرانمـان گويند پروردگارا ما و  مي ندكساني كه بعد از آنها آمدو «

كساني كه ايمان  نسبت بهاي  و در دل ما كينه مورد عفو و بخشش قرار بده دان آوردهايمان 
  1».فت و مهرباني هستيرأ تو با ترديد بياند قرار مده، پروردگارا  آورده

  2.كه خدا با شما چنين و چنان كند برويد بيرون
  نظر امام محمد باقر 

 دربارهاتفاق دارند كه فرزندان فاطمه : گويد است كه مي شده از محمد بن علي روايت
  3.را گويند سخنانابوبكر و عمر بهترين 

گمـان  در عـراق   يگروهـ «: گفـت است كه به جابر جعفي شده از او روايت  همچنين
 كننـد  كنند و ادعا مـي  بدگويي مي ابوبكر و عمر ولي از  كه ما را دوست دارند، كنند مي

و اظهار برائـت   برم  ميآنها به خداوند پناه من از : به آنها بگو .ام دستور داده كه من به آنها
بـه  قسم به كسي كه جان محمد در دست اوسـت اگـر    .مبراستكنم و خداوند از آنها  مي

                                                   
   10سوره حشر آيه  -1
   3/137» حليه«ابونعيم در  -2
    302ص) الرد علي الرافضه(و مقدسي در  4/406) السير(و ذهبي در  15/355) تاريخ دمشق(ابن عساكر در  -3
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جستم، اگر بـراي آن دو طلـب    مي بخداوند تقر نزدخونهاي آنان  ريختن با قدرت برسم
خداوند از آن دشمنان ترديد  بي. بهره شوم بي نكنم از شفاعت محمد استغفار و رحمت 

  1».نددو غافل

ابـوبكر و عمـر   امـام بـاقر دربـاره    از : گويـد  است كه مـي  شده از بسام صيرفي روايت
 ركه من آن دو را دوسـت دارم و برايشـان طلـب اسـتغفا     !به خدا قسم: پاسخ داد .پرسيدم

  2.داشت آن دو را دوست مي ام كه ديدهاز اهل بيتم  هر كدام كنم و مي
  علي نظر امام زيد بن 

ابوبكر امام شـكرگزاران بـود، و سـپس    : گويد است كه مي شده از زيد بن علي روايت
“  : اين آيه را تالوت نمود Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $# 3   

   .»خداوند به شكرگزاران پاداش خواهد داد و«
 :گويـد  مـي همچنين   4استاز علي  برائت جستناز ابوبكر  برائت جستن :سپس گفت

، اگر خواستيد ايـن يـا آن را   است جستن از علي برائتجستن از ابوبكر و عمر  تبري«
  5».كنتقديم و تاخير 

  نظر امام جعفر صادق
خواسـتند از مدينـه    آنها مي زماني كهاست  شده از عبدالجبار بن عباس همداني روايت

شهر خود  شما جزو نيكانان شاء اهللا : و گفت پيش آنها آمدبه جعفر بن محمد  كنندسفر 

                                                   
، و 361ص) كتاب االعتقاد(، و بيهقي در 75ص )النهي عن سب االصحاب(محمد بن عبدالواحد مقدسي در  -1

   303الرد علي الرافضه ص: ابوحامد مقدسي در
) البدايه و النهايه(ب، و ابن كثير در 15/355) و ابن عساكر در تاريخ دمشق 5/321الطبقات (ابن سعد در  -2
   304ص) الرد علي الرافضه(ابوحامد مقدسي در  4/403» السير«، ذهبي در 9/321
   144/سوره آل عمران -3
ب و ذهبي در 6/324) تاريخ دمشق(، و ابن عساكر در 7/1302 )اصول اعتقاد اهل السنه (شرح اللكائي در  -4

   5/390السير 
   75ص) النهي عن سب االصحاب(بدالواحد مقدسي در محمد بن ع -5
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و واجـب  ، پس به همشهريهاي خود بگوييد هر كس كه بپنـدارد كـه مـن معصـوم     هستيد
هسـتم و هـر    و بـري  من از او بيـزار  ترديد است بياطاعت از من فرض  الطاعة هستم كه

حفصـه   از سـالم بـن ابـي   . 1كه من از ابوبكر بيزارم من از خـود او بيـزارم   گمان كندكس 
ابوبكر و عمر پرسيدم،  دربارهو فرزندش جعفر  مام باقراز ا :گويد مياست كه شده روايت 

آن دو را دوست داشته و از دشمنانشان بيزار باش، آن دو ائمه هدايت  !اي سالم: پاسخ داد
؟ ابـوبكر جـد مـن اسـت،     كنـد  ميآيا انسان جدش را لعنت  !اي سالم: سپس گفت. بودند

را دوست نداشـته و از دشمنانشـان    باد اگر آن دوندر روز قيامت نصيبم  شفاعت محمد
لي دارم، از ابـوبكر  من همان اميد شفاعتي را كه از ع«: مي فرمايد و همچنين. 2بيزار نباشم

ابوبكر و عمـر پرسـيده    دربارهاو از «: گويد ميو  .»3رسد ميمن به ابوبكر  نيز دارم دو نسل
و  »؟انـد  ت خـورده بهشـ ي ها هميوكساني مي پرسي كه آنها از  دربارهتو از من : شد، گفت

ذهبـي در تعليـق    .»4بيزار است خداوند از كسي كه از ابوبكر و عمر بيزار باشد«: گويد مي
كه اين خبر از جعفر صـادق متـواتر اسـت و مـن بـه خـدا        معتقدم«: گويد مياين خبر بر 

 .كنـد  مـي اش صادق بوده و براي كسي دو رنگـي و نفـاق ن   دهم كه او در گفته شهادت مي
   5.»كندند رافضيان را رسوا خداو

كه رافضيان ادعاي واليت و امامـت آنهـا   هستند اهل بيت پاك و طاهر اينها گفتار ائمه 
رافضـيان   دربارهدهند و اين اقوال ديدگاه آنها را  و عقايد خود را به آنها نسبت مي  كردهرا 

ايـد كفرآميـز و   عق همـه و باورهايشان توضيح داده و بيـانگر بيـزاري آنهـا از رافضـيان و     

                                                   
  6/259اعالم النبالء » السير«ذهبي در  -1
و ذهبي در  7/1301» اصول اعتقاد اهل السنه«، اللكائي در شرح 2/558) السنه(عبداهللا بن احمد در كتاب  -2

   6/258السير 
اسم بن محمد بن ابي بكر اليتيمي است، و مادرش او فروه دختر ق: گويد ذهبي در شرح حال جعفر بن محمد مي -3

مادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي بكر است، و بدين سبب گفته است كه من از دو پشت به ابوبكر صديق مي 
   6/259، و ذهبي در السير 7/1301اللكائي در شرح اصول اعتقاد اهل السنه  6/255سير اعالم النبالء : رسم

   6/260نبالء، ذهبي در السير اعالم ال -4
  6/260سير اعالم النبالء  -5
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و اينكه ائمه اهـل بيـت   . استچسبانند  بدگويي از صحابه و امهات المومنين كه بدانها مي
 دوستياهل سنت بوده اند، و   عقيده راساسبزرگ و كوچكي ب مسألهظاهراً و باطناً در هر 

و هر كس كه بـه   اند كرده مياهل سنت بوده و از آن پيروي   عقيده اساسآنها بر دشمنيو 
خداونـد   .ظلم كـرده اسـت  آنها  هو ب ستنها چيزي غير از اين نسبت داده باشد دروغگوآ

بـر آنهـا    ه بسـيار كه چـ  كندآنها را مورد رحمت وسيع خود قرار داده و رافضيان را رسوا 
  . اند اند و چقدر با اين كار خود آنها را مورد اذيت و آزار قرار داده افترا بسته

  
  از ميان امامان پيشين 1منسوب به تشيعهاي افراد  گفته: ثانياً

هـيچ    .مكردمن شيعيان اوليه را مالقات : گويد ميسليم آورده كه  اللكائي از ليث بن ابي
  2.ندداد مياحدي را بر ابوبكر و عمر ترجيح نهيچ از آنها  دامك

  نظر مسيب بن نجبه و يارانش در اين باره
و همچنـين بسـياري از   بن نجبه فـزازي   ما با مسيب«: گويد مياز سلمه بن كهيل آمده 

، هرگز نشنيدم كه احدي از آنهـا  يممجلس بود در اين مسجد بيست سال همشيعيان ديگر، 
علـي و عثمـان    فقط دربـاره برتـري  جز به نيكي ياد كند، و  اصحاب رسول خدا درباره

بدين علـت  «: گويد مي تيميه ابنشيخ االسالم  »3.اختالف داشتيميعني افضليت ميان آن دو 
اند در تفضيل ابـوبكر   ب علي بوده و يا در آن زمان بودهاست كه شيعيان اوليه كه از اصحا

جدالشان در تفضيل بين علي و عثمان بوده اسـت و ايـن    امااند،  و عمر هيچ نزاعي نداشته
  4.»از متقدمان و متاخران بوده استاعم مورد اعتراف كبار علماي شيعه 

                                                   
و در سخن  در اصطالح علماي سابق تشيع يعني تقديم علي بر عثمان بدون تعرض به شيخين، ابوبكر و عمر -1

 .اين تابعين و تبع تابعين با دين و تقوايي كه داشتند و جود داشت: ذهبي ذكر شد كه
 6/255بي در السير و ذه 7/1302شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -2
   7/1368اللكائي در شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -3
   1/13منهاج السنه  -4
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  نظر شريك بن عبداهللا
 دربـاره نظر تـو  : گفتم 1به شَريك: گويد ميكه   كردهاللكائي از ابراهيم بن اعين روايت 

اين احمـق اسـت، آيـا ابـوبكر و     «: م چيست؟ گفتدان ميكسي كه بگويد كسي را افضل ن
  2»؟اند شدهعمر برتري داده ن

 عبداهللا بن مصعب زبيري شـريك را مالقـات  : گويد ميشيخ آمده كه  از سليمان بن ابي
؟ شـريك پاسـخ   گويي به بدي سخن مي و عمرابوبكر  دربارهام  شنيده: و به او گفت  كرده
چگونه چيـزي از شخصـيت    .مكن ميبه خدا قسم من از شخصيت زبير چيزي را كم ن :داد

مـن از شـريك   : گويـد  مياست كه روايت شده از حفص بن غياث . 3ابوبكر و عمر بكاهم
مسـلمانان ابـوبكر را بهتـرين     كه از دنيا رفتدر حالي  پيامبر خدا «: گفت ميشنيدم كه 

گزيدنـد   او را بـر نمـي  و  برتر وجـود دارد  فردي از او ستند در ميانشاندان مييافتند و اگر 
سپس ابوبكر عمر را برگزيده و آنچـه از حـق و عـدالت كـه      .اند هدادما را فريب ترديد  بي

 نفـره  شـوراي شـش  بـه  را خالفت  رسيدفرامشهور است بپا داشت و هنگامي كه وفاتش 
و د در ميانشان برتري و بهتـري وجـود دارد   نستدان مي، اگر كردندكه بر عثمان اتفاق  سپرد

  4».چنين نيست در حالي كهند، ا هدادپس ما را فريب ترديد  گزيدند بي او را برنمي
يكي از اصحاب ما از اهل حديث بـه مـن گفـت ايـن را بـه      : گويد علي بن خشرم مي

: اي؟ گفـتم  تـو ايـن را از حفـص شـنيده    : ادريس گفت ابن. داله بن ادريس عرض كردمعب
شكر خدا كه اين سخن از زبان او خارج شده است به خدا قسم كه او شيعي : آري، گفت

  5.است، اگر چه شريك نيز شيعي است

                                                   
در : گويد اش مي است، ذهبي درباره 77شريك ابن عبداهللا نخعي، قاضي ابوعبداهللا مشهور است متوفاي سال : او -1

   202-8/200سير اعالم النبال . او تشيع سبكي طبق روال هميشگي او وجود دارد
   8/205) السير(، ذهبي در 7/1369شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -2
 8/206) السير(ذهبي در  -3
  8/209همان مصدر  -4
  8/209) السير(ذهبي در  -5
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اين نمونه تشيع همان اسـت كـه در آن ان شـاء اهللا اشـكالي     : معتقديم«: گويد ميذهبي 
بايد اند، كه فاعل آن  جنگيده جود ندارد، جز از نظر خرده گيري به كساني كه با علي و

  1».ادب شود
  گفته عبدالرزاق صنعاني 

: گفـت  مـي شنيدم كـه   2از عبدالرزاق: گويد مياست كه شده روايت  باز سلمه بن شبي
و علـي را  خداوند عثمان . ترجيح دهم را بر ابوبكر  كه علي  شد دلم هرگز آرام نمي

بهتـرين عمـل مـن دوسـتي      .من نيستؤم ،هركه آنها را دوست نداشته باشد !كندرحمت 
  3.آنهاست

دانم چون خود علـي   من شيخين را برتر مي«: گويد ميكه است از عبدالرزاق نقل شده 
ادبي و حقارت اين كافي است كه بـا علـي    است و در بي داده ترجيح ميآن دو را بر خود 

  4.كنممخالفت 
روزي در : گويـد  مـي اللكايي از ابي السائب عتبه بن عبداهللا همـداني آورده اسـت كـه    

بودم و در حضورش شخصي بود كه از عايشه  )طبرستاندعوتگر ( ،حضور حسن بن زيد
ايـن از   :، علويون به او گفتنددنزبه غالمش دستور داد كه گردنش را ب كرد ميبه زشتي ياد 

 .كنـد  مـي بـدگويي   اين شخصي است كـه از پيـامبر    !داپناه بر خ :گفت .ستشيعيان ما
≈ àM :فرمايـــد مـــيخداونـــد  sW Î7 sƒ ø: $# t⎦⎫ ÏW Î7 y‚ ù= Ï9 šχθ èW Î7 y‚ ø9 $# uρ ÏM≈ sW Î7 y‚ ù= Ï9 ( àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ 

t⎦⎫ Î6 Íh‹ ©Ü= Ï9 tβθ ç7 ÍhŠ ©Ü9 $# uρ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü= Ï9 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχρ â™ § y9 ãΒ $ £ϑ ÏΒ tβθ ä9θ à) tƒ ( Ν ßγ s9 ×ο t Ï øó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ 

ÒΟƒ Ì Ÿ2 .  

                                                   
  همان مصدر  -1
او حافظ مصنف و مشهور : گويد عبدالرزاق بن همام بن نافع حميري، ابوبكر صنعاني است، ابن جوزي مي -2

  354تقيرب التهذيب ص. و در آخر عمرش دچار نابينايي شد و در او تشيعي وجود داشتشناخته شده بود 
  9/574) السير(ذهبي در  -3
  همان مصدر -4
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ند و زنان خـوب  هستزنان خبيث  ايمردان خبيث و مردان خبيث بر ايزنان خبيث بر«
 ]ديگـران [اينهـا از آنچـه   هسـتند  براي مردان خوب و مردان خـوب بـراي زنـان خـوب     

  1.»وجود دارد ارزشمنديبرايشان آمرزش الهي و رزق و روزي . مبرا هستند، گويند مي
 است شدهنيز خبيث است، او كافر   ]العياذ باهللا[ پس پيامبر  اگر عايشه خبيث باشد،

  2.من حاضر بودم در حالي كه ا بزنيد، پس گردن او را زدندرو گردنش 
  

  نظرات و اقوال علماي پيشين و عالمان پس از آنها : ثالثاً
و  شان تا زمان ما در ميان امت ارزشـي دارد  بقيه ائمه دين و علما و مسلماناني كه گفته

بعد از عصر از عهد صـحابه   يبعد از نسل و عصر ينسل هستنددر ميان امت اسوه و الگو 
از اعـم  تنـوع مـذاهب و علومشـان    دوران معاصر با وجود اخـتالف زمـاني و مكـاني،    تا 

ها و مقاالت بر مذمت رافضيان و  فقها و مورخين و محققان در فرقه محدثين و مفسرين و
و اينكـه آنهـا دورتـرين مـردم از حـق و حقيقـت بـوده و از        نـد  ا تأكيد كردهگمراهي آنها 

ديـن و مـردم    ايها بوده و به كفـر و الحـاد نزديكتـر و بـر     فرقهگمراهترين و منحرفترين 
  .ندخطرناكتر
 در ميـان : گويند ميعقايد رافضيان مورد اتفاق است كه  بارهن سخن محققان دريهمچن

تـر و   تـر و ظـالم   تـر و نـادان   عقـل  غگوتر و بيتر و درو منسوب به اسالم، جاهل هاي فرقه
وجود از رافضيان تر در دنيا و آخرت،  كننده تر و خرد اركنندهوتر به حدود الهي و خ گستاخ

هايشـان را   از گفتـه  يهـاي  نمونـه . اسـت  شـده ندارد و امت اسالمي به بدتر از آنها مبـتال ن 
  : آوريم مي

   )هـ62() رحمه اهللا(عي خعلقمه بن قيس ن نظر
ايـن شـيعيان   : ( گويـد  مـي عبداهللا بن احمد از شـعبي از علقمـه روايـت كـرده كـه او      

  3).كردندمبالغه كه مسيحيان درباره عيسي بن مريم  اند كردهغلو  همانگونه درباره علي 

                                                   
  26سوره نور آيه  -1
  7/1269شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -2
  اسنادش صحيح است: گويد و محقق مي 2/548السنه عبداهللا بن احمد  -3
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  )هـ 105( )رحمه اهللا(عامر شعبي  نظر
است كه آنها  او بهترين كسي كه[ آثار فراواني در مذمت رافضيان از او نقل شده است 

و از جمله اين آثار آنست كه عبـداهللا بـن احمـد و ديگـران از او روايـت       ]1را مي شناسد
اگـر شـيعيان   : (گويد ميو  »2ام تر از شيعيان نديده من قومي احمق«: كه گفته است  اند كرده

 همچنين ).3ندشد مي ]كه به الشخوري معروف است[ بودند كركس رافضي از پرندگان مي
تر از چوبيـان   خرد ام ولي بي كردهصحبت با آنها و  تأمل ها فرقهاين  در همهمن : (دگوي مي

  4).ام نديده
تا دروغي بـر علـي   ام را پر از طال و نقره كنند  اگر بخواهم خانه: (گويد مياو  همچنين

نـد كـركس و اگـر از    بود مـي و اگر شيعيان از پرنـدگان   دهند اين كارها را انجام ميببندم 
  5).شدند مي ند االغبود ميت حيوانا

 زيرادارم كه بدترين آنها رافضيانند،  مي گمراه برحذر ها فرقهمن شما را از : افزايد او مي
هـاي خـود را    گمراهيتا اينكه   كردهدر ميان آنها يهودياني هستند كه لباس اسالم را به تن 

 خود را مسـيحي خوانـد  بدان وسيله زنده نگه دارند، همچنانكه ول بن چاول پادشاه يهود 
به خـاطر تـرس و اميـد بـه خداونـد      : گويد ميهايش را نگه دارد، سپس  تا اينكه گمراهي

  6.اند كردهبلكه بخاطر انتقام از مسلمانان تظاهر به اسالم  اند شدهمسلمان ن

                                                   
  1/22آنرا ذكر كرده است منهاج السنه تيميه  شيخ االسالم ابن -1
  7/1461و اللكايي ، شرح السنه  1/497) السنه(و خالل  2/549السنه ، عبداهللا بن احمد  -2
جنگيم پس با  گفتند ما با شمشير جز همراه با امام معصوم نمي بوده كه مي) خشبيه( از نامهاي رافضيان چوبيان -3

  1/36منهاج السنه . چوب بجنگيد
  2/548) السنه(داهللا بن احمد عب -4
 7/1267) شرح السنه(اللكايي  -5
  1/497) السنه(خالل در  8/1461همان منبع  -6
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  )هـ112()رحمه اهللا(طلحه بن مصرف  نظر
و  دكـر ازدواج  نبايـد ان زنـان رافضـي  بـا  : كه گفتـه اسـت   كند ميابن بطه از او روايت 

  1.هستندآنها مرتد  زيرا شود ميذبيحه آنها خورده نگوشت 
اگـر مـن اآلن بـا    : گويـد  مياز حسن بن عمرو از طلحه بن مصرف روايت است كه او 

  .گويند ميم كه رافضيان چه داد ميم به شما خبر بود ميوضو ن
  )هـ 150()رحمه اهللا(حنيفه  امام ابو نظر

: حنيفـه گفتـه اسـت    ام از ابو كه شنيده كند ميحنيفه روايت  حماد بن ابيابن عبدالبر از 
ر هيچكدام تر بدان و برعقيده جماعت بر اين است كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي  را ب

  2.كنمخرده گيري  از ياران رسول خدا 
  )هـ155()رحمه اهللا(مسعر بن كدام  نظر

: عر بن كدام را ديـد و بـا او سـخني گفـت    كي از رافضيان مسي كند مياللكايي روايت 
  3.از من دور باش كه تو شيطان هستي: مسعر به او جواب داد

  )هـ161()رحمه اهللا(سفيان ثوري  نظر
رافضـيان مـرا تـرك كردنـد     : (گويـد  ميكه  كند ميمومل بن اسماعيل از سفيان روايت 

  5و4).مكن مينذكر چون من فضايل علي را 

                                                   
   161االبانة الصغري ص -1
  163االنتقاد في فضايل الثالثه االئمه الفقهاء ص -2
  8/1357) شرح السنه(اللكايي در  -3
 ع در آن شهر منتشر بود و معتقد بود نشر فضايل علي از اهل كوفه بود كه رفض و تشي) رحمه اهللا(سفيان  -4

وقتي در شام هستي : (تقويت بدعت آنهاست بدليل اينكه عطاء بن مسلم از او روايت مي كند كه به او گفته است
  .7/260سير االعالم النبال ) فضايل علي را ياد كن و هنگامي كه در كوفه هستي فضايل ابوبكر و عمر را

. اما انصاف اينست كه در هر جا فضايل صحيح و درست روايت شود تا جلو غلو گرفته شوداين رأي اوست 
  )مترجم(
  7/253سير اعالم النبال  -5
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 دربـاره شنيدم مـردي از سـفيان   : گويد ميروايت است كه  از محمد بن يوسف فريابي
چنـين  بـه خداونـد   قسم ؟ پاسخ داد كه كندرا لعنت  كسي مي پرسد كه ابوبكر و عمر 

و هـيچ احترامـي    !هرگـز  !هرگـز : گفـت ! آيا بر او نماز بخـوانيم : پرسيد. كافر استفردي 
از يكي از كساني كه ، شدايجاد بعد از آن مردم بسوي او رفته و بين من و او مانعي  .ندارد

چكار گويد  با او كه شهادتين را مي :پرسيدم :گفت: گويد ميال كردم چه نزديكش بود سؤ
با دستهايتان او را لمس نكيند، با چوب او را بلند كرده تا اينكه او را در قبـر  : گفت ؟كنيم

  1.بگذاريد
  )هـ179()رحمه اهللا(امام مالك بن انس  نظر

را  كسـي كـه اصـحاب پيـامبر     : كه او گفته است كند ميمالك روايت  خالل از امام
  2.هيچ سهمي در اسالم ندارد: گفت ميندارد و يا  أي از دين ، هيچ بهرهكندلعن 

را  هر كس كه ياران رسـول خـدا   و به اين سه گروه تعلق مي گيرد،  ءيفَچنين وهم
  3.ندارد) في(از اين سه گروه نيست و نصيبي در غنيمت  كندلعن 

آنهـا  بـا  : از مالك درباره رافضيان پرسيده شد، پاسخ داد: گويد مياشهب بن عبدالعزيز 
  4.گويند ميآنها دروغ  زيراكن روايت منيز و از آنها  مگوسخن 
  )هـ182()رحمه اهللا(قاضي ابويوسف  نظر
من پشت سر جهمـي و رافضـي و   : كه گفته است كند ميلكايي از ابويوسف روايت ال
  5.نماز نمي خوانم) قدريه(ه زلمعت

                                                   
  7/253همان منبع  -1
  162ص) ابانة الصغري(، ابن بطه در 1/493السنه خالل  -2
  1269-7/1268شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -3
كه ابن بطه در ابانة الكبري آورده كه من در : گويد ذكر نموده و مي 1/61ج السنه تيميه در منها شيخ االسالم ابن -4

  .جز چاپ شده آنرا نديدم
  4/733) اصول اعتقاد اهل السنه(شرح  -5
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  )هـ198()رحمه اهللا(عبدالرحمن بن مهدي  نظر
آن دو، دو دين جداگانه : كه گفته است كند ميبخاري از عبدالرحمن بن مهدي روايت 

  1.)جهميه و رافضيان( هستند
  )هـ204()رحمه اهللا(امام شافعي  نظر

دروغگوتر در  هيچ گروهي را ها ميان فرقهمن از : كه گفته است اند كردهائمه از او نقل 
  2.ام از رافضيان نديدهبدتر ت به دروغ دادن ادعاي خود و شهاد

  ) هـ206()رحمه اهللا(يزيد بن هارون  نظر
از هر صاحب بدعتي : گفت مياز يزيد بن هارون شنيدم كه : گويد ميمومل بن واهاب 

  3.گويند يمجز رافضيان كه دروغ  شود مي روايت كندكه به بدعت خود دعوت ن
  )هـ212()رحمه اهللا(ي نظر محمد بن يوسف فرياب

زنـديقها   جـزو من رافضـيان و جهميـان را   : كه گفته است كند مياز او روايت  اللكايي
  4.مدان مي

كسـي   دربـاره شـنيدم از فريـاني   : گويـد  مـي است كه شده از موسي بن هارون روايت 
آيـا بـر او    :پرسـيد  …او كافر است: ؟ گفتدهد را دشنام ميابوبكر و عمر  پرسيده شد كه
او ال الـه اال اهللا   در حالي كهبا او چكار بايد كرد  دنه، پرسيدن: ؟ گفتشود مينماز خوانده 

او را  بلكه با چوب او را بلند كنيـد و با دست خود او را لمس نكنيد : ؟ پاسخ دادگويد مي
  5.در قبر بگذاريد
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  )هـ219()رحمه اهللا(حميدي زبيرابوبكر عبداهللا بن  نظر
صـحابه را   ترام و بزرگداشـت حا ببعد از اينكه وجو) اصول السنه(در كتاب خودش 

هـر كـه آنهـا را    . وظيفه ديگـري نـداريم  آنها اي ما جز به استغفار بر: (گويد مي  ،كردهذكر 
و در  نبوده، او بر سنت كنديا از يكي از آنها بدگويي  كندگيري  خردهدشنام دهد يا بر آنها 

  1.)داردنحقي ) في(غنيمت 
   )هـ224)(رحمه اهللا(اسم بن سالم ق نظر

قاسـم بـن سـالم     همـن از ابوعبيـد  : گويـد  ميكه  كند ميخالل از عباس دوري روايت 
تر و  كثيف اما …و با اهل كالم سخن گفتم، و  كردمشرت ابا مردم مع: گفت ميشنيدم كه 

ن مسئول قوه قضـائيه در مرزهـاي   ام، م تر از رافضيان نديده تر و احمق دليل تر سست زشت
را از آنجا دور كردم و گفتم امثـال   )دو جهمي و يك رافضي(م، سه نفر، شد) ثغور(جهاد 
  2.كردمنبايد با مجاهدان مرزها همنشين شوند و آنها را اخراج  شما

  )هـ227( )رحمه اهللا(احمد بن يونس  نظر
حمـد بـن يـونس شـنيدم كـه      از ا: كه گفته اسـت  كند مياللكايي از عباس دوري نقل 

  3.من مرتد هستند ر نظريم، و آنها دخور ميما ذبيحه رافضي را ن: گويد مي
  )هـ241( )رحمه اهللا(امام احمد بن حنبل  نظر

از : اسـت، از آن جملـه اسـت     كـرده مذمت رافضيان نقـل  خالل چند روايت از او در 
ماننـد  هر كس  :گفت ميهللا شنيدم ابوعبدا :گفت عبدالملك بن عبدالحميد روايت است كه 

: ، سـپس گفـت  رسول خدا را دشنام دهد، بـيم آن دارم كـه كـافر باشـد    اصحاب رافضيان 
از عبداهللا بـن احمـد    .4از دين خارج شده است دشنام دهدهركس اصحاب رسول خدا را 

ي از يـاران رسـول اهللا را   يككسي پرسيدم كه  دربارهاز  پدرم : است كه گفتشده روايت 

                                                   
  43اصول السنه الحميدي ص -1
  1/499السنه، خالل  -2
  شرح اصول اعتقاد اهل السنه  -3
  493و1/4السنه الخالل  -4



  116دفاع از آل و اصحاب پيامبر

است شده از اسماعيل بن اسحاق روايت  ).1مبين مياو را بر اسالم ن :پاسخ داد د،دشنام ده
بـر او سـالم كنـد؟     آيـا فردي كه همسايه او رافضي است سوال شـد   درباره مام احمداز ا

  2.و اگر سالم نمود جواب داده نشود !خير: گفت
  )هـ256( )رحمه اهللا(امام بخاري  نظر

دهـم كـه پشـت سـر جهمـي و       من اهميـت نمـي  : گويد ميق افعال العباد در كتاب خل
بـه  و نـه   شود ميبر آنها نه سالم داده  .رافضي نماز بخوانم، يا پشت سر يهودي و مسيحي

، و ذبيحـه آنهـا   آنها را قبول نكنيدو شهادت با آنها ازدواج نكنيد ، برويدمريضشان عيادت 
  3.ديخوررا ن

  )هـ264( )رحمه اهللا(عه رازي رابوز نظر
يـاران رسـول   از اگر كسي را ديدي كـه  : (گويد ميكه است از او روايت كرده  خطيب

حق است و قـرآن   در نزد ما پيامبر  زيرا، است، بدان كه زنديق كند ميبدگويي  خدا 
انـد، و آنهـا    بـه مـا رسـانده    حق است و اين قـرآن و سـنت را اصـحاب رسـول خـدا      

 سـزاوار تر بيشـ ، و آنهـا  كنندو سنت را باطل  تا كتاب  كردهخواهند شاهدان ما را باطل  مي
  4.هستندبطالن بوده و زنديق 

دربـاره  عه راز پدرش و ابوز: كند مياللكايي از طريق عبدالرحمن بن ابي حاتم روايت 
جهميه كافر هستند و رافضـه  : در ضمن جواب گفتندآن دو  …رسيد، رافضيان وجهميه پ

  5.كردند) ترك(اسالم را رفض 
  )هـ276( )رحمه اهللا(به ي بن قتعبداهللا نظر

بعد از سخن درباره اهل كالم و روش آنهـا در  ) تاويل مختلف الحديث(او در كتابش 
تفسـير   ،و شگفت تـر از ايـن تفسـير   : گويد مي كند ميتفسير قرآن كه داللت بر جهل آنها 
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آن كـه   انـد  ، و آنچه كه جفر نام نهـاده آنهاستعلم باطن ادعاي ، و استقرآن  ازرافضيان 
پوست گوسفندي است كه امامشان بر آنها همه علم مورد نياز را و همـه آنچـه را كـه تـا     

تـر و   آنها از همه اهل بدعت متفـرق : گويد ميتا اينكه ! قيامت رخ خواهد داد نوشته است
براي جز آنها سراغ نداريم كه را كسي  ها فرقهو در ميان اهل بدعت و  هستندتر  دسته دسته

علي يـاران  . دكردعاي ربوبيت براي علي اعبداهللا بن سبا . باشد  كرده خداييي اادعبشري 
  : و گفت او را با آتش سوزاند

 منكـراًلما رايت األمـر أمـراً
  

 أججت ناري و دعـوت قنبـرا   
  ج

مختار بـن   زيرا، باشد  كردهاي نبوت ادعكسي را سراغ نداريم كه براي خود جز آنها و 
  1…نمود پيامبرياي دعابراي خود  هعبيد ابي

  

  )هـ321( )رحمه اهللا(امام طحاوي  نظر
و در  مداريمي را دوست  ما اصحاب رسول خدا «: گويد ميدر كتاب عقيده خود او 

و از نـيم  ك مـي يم و از هيچكدام از آنها اظهـار برائـت ن  كن ميروي ن محبت آنها غلو و زياده
، بغـض خـواهيم   كننـد  مـي ز آنها ياد كساني كه بغض آنها داشته و به چيزي غير از نيكي ا

و  اسـت  ايمان و احسـان  ،از آنها ياد نخواهيم كرد و محبت آنها دين يورزيد و جز با نيك
  2.»است نفاق و طغيان آنها كفر، بغض

  

  ):هـ329( )رحمه اهللا(حسن بن علي بن خلف بربهاري  نظر
و بدتر و كافرتر از  ندكن بد بوده و دعوت به شمشير مي ها فرقهبدان كه همه «: گويد مي

 همردم را بسوي تعطيل صـفات الهـي و زندقـ    زيرا .هستندهمه رافضه و معتزله و جهميه 
  .3»سوق مي دهند
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 ): هـ385(نظر ابوحفص عمر بن شاهين 
 

ابـوبكر و عمـر و    بهترين افراد بعـد از رسـول خـدا    : گويد مي) ...اللطيف(در كتاب 
ها و نيكان هستند، و من بـه   همگي از بهترين دا عثمان و علي هستند و ياران رسول خ

و يـا گمـراه دانسـته و يـا       محبت همه آنها معتقد بوده و از كساني كه آنها را لعنت كـرده 
جـويم، همچنانكـه از همـه بـدعتها      آنها داشته باشند، تبري مـي  ...اعتقاد به خيانت و تكفر

  1.»جويم و اعتزال تبري مي) يتدشمني با اهل ب(قدريه و ارجاء و رفض و نصب : مانند
  

  ) هـ387) (رحمه اهللا(نظر ابن بطه 
 

اما رافضـيان از همـه بيشـتر تفرقـه، اخـتالف و دو      : گويد مي) االبانة الكبري(در كتاب 
و   و مخالفانشـان لعـن كـرده     دستگي داشته، و هر يك براي خودش مذهبي اختيـار كـرده  

گويند كه نماز، روزه، جهاد، نماز  كند، و همه مي كسي را كه از آنها پيروي نكند، تكفير مي
جمعه، نماز عيدين، نكاح، طالق و خريد و فروش جز با وجود امام درسـت نيسـت، هـر    

  …كس كه امام نداشته باشد دين ندارد، و هر كس امامش را نشناسد دين ندارد
ن را اش را بـاال بـرده و ارزش آ   اگر ارزش علم نبود، همان علمي كـه خداونـد درجـه   
هاي قبيح و مذاهب فاسد آنها بـا   گرامي داشته و از نجاستهاي گمراهان حفظ كرده تا گفته

شـود و جانهـا از شـنيدن آن     آن آميخته نشود، كه از ذكر آن مو بر تـن آدمـي راسـت مـي    
هايشـان   كننـد از گفتـه   شود و عاقالن زبانها و گوشهاي خود را از آن حفظ مـي  پريشان مي

  2.بود ردم كه براي عاقالن پند و عبرت ميك چيزهايي نقل مي
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  ): هـ378) (رحمه اهللا(نظر امام قحطاني 
  :گويد درباره آنها مي

 إن الشيعه شر من وطيء الحصي
 

 من كـل انـس نـاطق او جـان    
ج

 مدحوا النبي و خونـوا آلصـحابه
 

 و رمــوهم  بــالظلم و العــدوان
ج

ــحبه ــبوا ص ــه و س ــوا قرابت  حب
 

 1تفضــانجــدالن عنــد اهللا من 
ج

رافضيان از هر انسان ناطق و جني كه قدم بر روي زمين گذاشته است بدترند، ستايش 
نزديكـان پيـامبر   . زنند پيامبر كرده و اصحاب او را خائن مي دانند و به آنها تهمت ظلم مي

ايـن دو موضـوع نـزد خداونـد متعـارض و      . كننـد  يارانش را لعن مي. دارند را دوست مي
  .متناقض هستند

  

) رحمه اهللا(نظر ابوالقاسم اسماعيل بن محمد اصفهاني مشهور به قوام السنه 
  )هـ535(

نماز خواندن در پشت سر آن عده از خارجيان و رافضـيان كـه معتقـد بـه     : گويد او مي
دانـم و   كننـد، جـايز نمـي    تكفير صحابه هستند و نيز قدريه را كه مخالفانشان را تكفير مي

قبول نداشته و آنها را ظالم مـي شـماريم و كسـاني كـه معتقـد بـه       احكام  قاضيان آنها را 
  2.كشيدن اسلحه عليه مخالفان و مباح دانستن خون هستند شهادتشان مورد قبول نيست

  

  ): هـ 543) ( رحمه اهللا(نظر ابوبكر بن العربي 
هرگـز مسـيحيان و يهوديـان در اصـحاب     : گويـد  مي) العواصم من القواصم(در كتاب 
سـخن   گويند چنانكه رافضيان درباره اصحاب محمد  يسي آنگونه سخن نميموسي و ع

  3.اند كنند كه همگي بر كفر و باطل اتفاق كرده گويند و ادعا مي مي
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  ) هـ544) (رحمه اهللا(نظر قاضي عياض 
گويند  و همچنين ما قاطعانه شيعيان غالي را به خاطر اين گفته شان كه مي: گويد او مي

  1. دانيم كافر مي» .برترند ائمه از انبيا«
  ) هـ 597) (رحمه اهللا(نظر ابن الجوزي 

آنها را واداشته است تا احاديـث فراوانـي    غلو رافضيان در محبت علي: گويد او مي
كنند كه اكثر ايـن احاديـث سـاختگي بـه ضـرر او بـوده و او را آزار        در فضيلت او جعل 

و داراي خرافـاتي هسـتند كـه      را ابداع كـرده  و آنها در فقه مذهبي دارند كه آن... دهد مي
كشد، بـا اجمـاع    و در مسائل بسياري كه شرح آن به درازا مي... مخالف اجماع امت است
است كه مسـتند بـه     اند كه ابليس اعمالشان را برايشان مزين كرده مسلمانان مخالفت كرده

هـاي   ت قـبح و زشـتي  هيچ اثر، روايت و قياسي نيست بلكه دليل آن وقايع و حوادث اسـ 
  2.رافضيان قابل شمارش نيست

  )هـ 728) (رحمه اهللا(تيميه  هاي شيخ االسالم ابن گفته
در رد . تيميه از آگاهترين افراد نسبت به رافضيان و عقايدشـان اسـت   شيخ االسالم ابن

نظيـر اسـت و    اسـت كـه در ايـن زمينـه بـي     ) منهاج السـنه (آنها داراي كتاب عظيمي بنام 
همچنانكـه او داراي  . ن بعد از او در رد بر رافضيان مـديون ايـن اثـر او هسـتند    نويسندگا

هـاي رافضـيان و اباطيـل آنهـا، نوشـته       رسائل عظيم مفيد ديگري است كه در بطالن شبهه
پاداشش را به بهترين وجهي كه به يك مدافع سنت است كه از خداوند مي خواهم اجر و 

  .مي دهد به او بخشد
هايشـان   او در مذمت رافضـيان و رسـوايي   اي از سخنان اين است شمهمحترم خواننده 

اين سخنان اين تابع سنت چون گوهرهاي تابناكي اسـت  ] كه بايد با آب طال نوشته شود[
هاي آنها  كه شدت خطر آنها را شناخته و براي رافضيان شالق عمري است كه بيني و كله

  .مالد كند و به خاك مي را قطع مي
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كـه در همـه   خداوند دانا است و او بهترين دانايان است : گويد مي) السنةاج منه(او در 
اي از  هـايي كـه دارنـد، هـيچ فرقـه      ها و گمراهي همه بدعت هاي منسوب به اسالم با فرقه

تـر بـه كفـر و فسـق و گنـاه و دور از       تر و نزديـك  تر و دروغگوتر و ظالم رافضيان جاهل
   1.حقايق ايمان نيست

رافضي و جهمي يا منافق . اين رافضيان يا منافقند و يا جاهل هستند: يدگو همچنين مي
نازل شده است در ميان آنها عامل به آنچه  است و يا جاهل و نادان به آنچه كه بر پيامبر

مخالفت آنهـا بـه آنچـه كـه بـر      . بر پيامبر نازل شده و با ايمان به او وجود نخواهد داشت
بستن آنها بر ايشان هرگز بر كسي پوشيده نخواهـد بـود    نازل شده است و دروغ پيامبر

  2.جز بر كساني كه در جهالت و هوي پرستي غرق شده باشد
اي است و هر كـدام   نفاق و زندقه در ميان رافضيان بيش از هر فرقه: گويد همچنين مي

م آنهـا  يـابي  گويد وبه اين ترتيـب درمـي   و مي. 3اي از نفاق گرفتارند از آنها ناگريز به شعبه
آنها زنديقهايي هستند ] مراجع[و همچنين اكثر ائمه ... ها هستند بدترين و شرورترين فرقه

  4.كنند مي] تشييع[كه به خاطر نابودي اسالم تظاهر به رفض 
ترين افـراد از راه راسـت    اين طايفه گمراه: گويد درباره جهالت و ضاللت آنها نيز ميو 

لي و يا عقلي اسـت، و اينهـا گمراهتـرين افـراد در علـوم      زيرا ادله يا نق. و مستقيم هستند
معقول و منقول و در مذاهب و تقرير اقوال آنها هستند و آنها بيش از هر كسي به افـرادي  

 (#θ :شبيهند كه خداوند درباره آنها فرموده است ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû 

É=≈ pt õ¾ r& Î Ïè ¡¡9 $# .  
  5.»بوديم كرديم از دوزخيان نمي شنيديم و تعقل مي اگر ما مي«
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و اينها از دروغگوترين افراد در نقليات و از جـاهلترين افـراد در عقليـات هسـتند، از     
كنند كه علما و دانشمندان در باطل بودن آنهـا شـكي ندارنـد، و     نقليات اموري را باور مي

درميان امت به صورت بزرگترين تـواتر نسـل   اموري را كه كامالً واضح و روشن است و 
   1.كنند به نسل منتقل شده است، تكذيب مي

رافضيان در اصل نه اهل علم هستند و نه اهل تخصص از راه نظـر،  : گويد همچنين مي
آيـد، همچنـين آنهـا     مناظره و شناخت ادله و آنچه از راه منـع و تعـارض بـه دسـت مـي     

و احاديث و آثـار و تمييـز بـين صـحيح و ضـعيف      جاهلترين افراد در شناخت منقوالت 
  2.هستند

براي هر عاقل و دانايي واضح اسـت كـه در ميـان علمـاي مشـهور      : گويد همچنين مي
مسلمان، فردي رافضي وجود ندارد، بلكه همگي متفق بر تجهيل و تضليل رافضـيان بـوده   

در ايـن مـورد بـه     هـا  دهد و آثار همه فرقـه  و نوشته هايشان همگي بر اين امر گواهي مي
وضوح سخن گفته و هيچ كسي آنها را به ذكر رافضه و ذكـر جهالـت و ضـاللت آنهـا را     

داند كه من با پيگيري، بحـث و كنجكـاوي فراوانـي كـه      مجبور نكرده است و خداوند مي
در ميان امت كسي را كه بـه راسـتگويي مشـهور    . ها و مذاهب دارم درباره شناخت انديشه

اماميه منسوب باشد نيافتم مگر اينكه گفته شود، كه باطنا آنرا باور داشته باشد و به مذهب 
  3.است

آيا از ميان ياران بزرگوار شافعي و احمـد و اصـحاب مالـك، كسـي     «: افزايد سپس مي
گـري را تقبـيح    رافضـي  ترديد درمي يابيم كه همه آنها شديداً رافضي بوده است؟ بلكه بي

امـا كسـي نشـنيده    . ان ائمه ميل به نوعي اعتزال داشته باشنداند، شايد بعضي از پيرو  كرده
است كه يكي از آنها متهم به رفض باشد، و علت ايـن امـر دوري رفـض تشـيع از روش     

  4.اهل علم است
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علماي نقل، روايت و اسانيد اتفـاق دارنـد   «: گويد درباره شهرت آنها به دروغگويي مي
دار است، و به  دروغ  در ميان آنها قديم و ريشهها هستند و  كه رافضيان دروغگوترين فرقه

 »1نـد  ا همين دليل ائمه اسالم آنها را بخاطر دروغگويي فراوان از فرق ديگـر متمـايز كـرده   
  .سپس آثاري در اين مورد از پيشينيان امت آورده است

منظور اين است كه بدانيم علمـا و دانشـمندان همگـي متفقنـد كـه      : گويد همچنين مي
در ميان فـرق منسـوب   : گويد و مي 2ميان رافضيان بيشتر از بقيه فرق اسالم استدروغ در 

تـر بـه حـق از     كننـده  تر و دروغگوتر از آنها نسبت به خداونـد و تكـذيب   افترا به اسالم پر
روي بـه   اي غلـو و زيـاده   به همين دليل در ميان هيچ طايفـه . منتسبان به تشيع وجود ندارد

   3.اندازه آنها وجود ندارد
هـاي رافضـيان را    هـا و گفتـه   هر كس آثار و نوشـته : خالصه اينكه«: گويد همچنين مي

و دربـاره   4يابد كه آنها از دروغگوترين مخلوقات خداوند هسـتند  مطالعه كرده باشد درمي
دانند  شناسان مي اسالم: گويد دشمني آنها با مسلمانان و همكاري آنها با كفار و مشركان مي

] فاطميـان [انـد و هنگـامي كـه آنهـا      شه به دشـمنان ديـن گـرايش داشـته    كه رافضيان همي
حكومت مصر را در دست داشتند وزيرانشان گاهي يهودي و گاهي مسيحي ارمني بـود و  
مسيحيان بدين سبب تقويت شده و كليساهاي زيادي در زمان آن رافضيان منافق سـاختند  

كر و عمر را لعن كند و دشـنام دهـد   دادند كه هر كس كه ابوب و در ميان دو قصر شعار مي
  5.»يك دينار جايزه مي گيرد

شيعيان رافضي، مغولها و حكومتشـان را دوسـت داشـتند زيـرا بـه      «: گويد ميهمچنين 
وسيله آنها برايشان عزتي فراهم شد كه در ميان دولت اسالمي نداشتند و شيعيان رافضـي  
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آنهـا از مهمتـرين   . كردنـد  اري مـي با مشركان و يهوديان و مسيحيان عليه مسـلمانان همكـ  
همچنـين  . عوامل دخول مغولها به سرزمين مشرق از سوي خراسان، عراق وشـام هسـتند  

بيش از همه مردم جهت استيالي مغوالن بر سرزمين اسالمي، كشـتن مسـلمانان و هتـك    
كردند و داستان اين العلقمـي و امثـال او بـا خليفـه و      حرمت زنانشان با آنان همكاري مي

  1.»دانند ريان آنها در حلب با امير آن شهر چنان مشهور است كه همگي آن را ميج
شيعيان رافضي با مسيحيان، يهوديـان و مشـركان عليـه اهـل بيـت      «: گويد همچنين مي

هـا در بغـداد و    همچنانكـه بـا تركـان و مغـول    . كننـد  وامت مومنش همكاري مي پيامبر
عباس و مومنـان   و خاندان رسالت يعني بني  شهرهاي ديگر در قتل عام اهل بيت پيامبر

كردند كـه زبـان از بيـان شـر و      ديگري از اهل بيت و ايجاد خرابي و ويراني همكاري مي
  2.»زيان اين گروه براي اسالم قاصر و ناتوان است

با ذكر برخي از حماقتهاي آنان كه بر شدت گمراهي و كم عقلـي  ) رحمه اهللا(تيميه  ابن
از جمله حماقتهاي آنها تشبيه كردن كسـاني اسـت كـه از آنهـا     «: گويد د ميآنها داللت دار

متنفر و بيزارند به حيوانات يـا جمـادات كـه آن حيـوان يـا آن شـيء را آنگونـه شـكنجه         
مـثالً گوسـفند قرمـز رنگـي را     . خواهند با فرد مورد تنفرشان انجـام دهنـد   دهند كه مي مي

كننـد كـه    كنند و آرزو مي اي رفتار مي با آن به گونهنامند و  مي) قرمز رنگ(عايشه، حميراء 
كنند بـا   كنند و ادعا مي به همين دليل آن را شكنجه داده و موهايش را مي. با او چنين كنند

و شكمش را پـاره    يا اينكه پوستي را پر از روغن كرده. دهند اين كار عايشه را شكنجه مي
كند اين همـان پـاره    خورند و گمان مي ميشود سپس آن را  كرده و روغن از آن خارج مي

  !!كردن شكم عمر و خوردن خون او است
و يا اينكه بعضي از آنها دو االغ را به نام ابوبكر و عمـر نامگـذاري و سـپس آن دو را    

  .دهند كنند با اين كار ابوبكر و عمر را آزار مي كنند و گمان مي شكنجه مي
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نويسند تا جايي كه بعضـي از حكـام بـه     د ميبرخي نيز نامهاي آنها را بر كف پاي خو
گفتند شما ابوبكر و عمر  زدند و مي شدند شالق مي پاي كساني كه مرتكب چنين كاري مي

  .زنيم تا اثر آن نامها را از بين ببريم ايد و ما نيز پاهايتان را مي را زده
  .كنند نامند و آنها را لعنت مي هايشان را ابوبكر و عمر مي بعضي از آنها سگ

ناميدنـد او از ايـن امـر ناراحـت      مـي ) بكيـر (ناميد او را  اگر كسي سگش را ابوبكر مي
گفـت چـرا مـرا بـا نـام       شد و مـي  كرد درگير مي شد و با كسي كه او چنين خطاب مي مي

  زنيد؟ دوزخيان صدا مي
 بعضي از آنان ابولولؤ مجوسي و كافر را كه غالم مغيره بن شعبه بود كه عمر را به قتل

آنـان فـردي را   . گويند براي خونخـواهي ابولولـو بـه پاخيزيـد     كنند و مي رساند تعظيم مي
زيـرا عمـر را بـه قتـل     . پرسـت اسـت   دارند كه به اجماع مسلمانان كافر و آتش بزرگ مي

  1.»رسانده است
كه بـا آن بـا عايشـه و     گويند كه عورت پيامبر  بعضي از آنها مي«: گويد همچنين مي
ترديد آتش بدان خواهد رسيد تا به خيالشـان بدينوسـيله از    است، بي  كردهحفصه نزديكي 

  2.»گناه نزديكي با كفار پاك شود
آنچـه در ايـن كتـاب    «: گويـد  مـي  السـنة تيميه در منهاج  با اين وجود شيخ االسالم ابن

ام مشـتي از   درباره مذمت شيعيان رافضي، بيان دروغگويي، نـاداني و جهالـت آنهـا آورده   
آنها شرارتهاي فراواني دارند كه تفصيل همه آنهـا  . دانم ر است كه من درباره آنها ميخروا

  3.»بر من روشن نيست
تيميه را مورد رحمت گسترده خود قرار دهد كه امت اسالمي  خداوند شيخ االسالم ابن

را نصيحت و دشمني شيعيان رافضي را با بزرگان اسالم براي همگان بيان نمود و در ايـن  
هاي بعد از خود به صورت مفصل و  نه زحمات زيادي متحمل شده است و براي نسلزمي
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اگـر  . گـذار نكـرده اسـت    هاي آنها فـرو  يا مختصر درباره نكوهش اين فرقه و بطالن شبهه
شدم كه اقوال علما را دربـاره نكـوهش شـيعيان رافضـي را از آغـاز تـا دوران        متعهد نمي

  .كردم و نيازي به سخن دانشمندان ديگر نبود نده ميبه نقل كالم او بس. معاصر ذكر كنم
  )هـ748) (رحمه اهللا(امام ذهبي  نظر

 اي بـر برخـي از احاديـث جعلـي و سـاختگي دربـاره فضـايل علـي          او در حاشيه
سروري عظيم الشان است و خداونـد او را از اينكـه مـردم بـه وسـيله       علي : گويد مي

امـا شـيعيان رافضـي    . نيـاز كـرده اسـت    بت كنند بيدروغ و امور ساختگي، مناقب او را ثا
اند كه فقط به امور باطل استناد و استدالل كنند و فضايلي را كه براي ديگـران   عادت كرده

اثبات شده است ناديده بگيرند و به همين دليل آنها همواره به امور سـاختگي و دروغـين   
د واگر انـدكي احسـاس تـرس    كنن و احاديث صحيح را تكذيب مي  استناد و احتجاج كرده
رافضي گري و تشيع  ودارند  گيرند و صحيحين و سنت را بزرگ مي كنند تقيه در پيش مي

كنند كه يهوديـان و   آنان با نفرين كردن خودشان كاري مي. كنند را لعنت و آن را تقبيح مي
كـه در بـين   كنند و انواع جهالت و ناداني نه تنها در ميان عوامشان بل مجوسيان با خود نمي

  .فضال ومراجع آنها بسيار فراوان است
  هـ 751 )رحمه اهللا(ابن قيم  نظر
و در پوشـش    شيعيان رافضي به الحاد وكفر تظاهر كـرده : نويسد مي) هفانلال إغاثة(در 

، عشق به خاندان رسول خدا و دوستي آنها نسبت به بزرگان صحابه و ياران رسول خدا
  1 .كنند ي ميو دوستان و حاميان او بدگوي

اما اموري كه شيعيان رافضي دربـاره فضـايل علـي    : گويد مي) المنار المنيف(در كتاب 
 گويـد  مـي ) األرشـاد (حـافظ ابـويعلي خليلـي دركتـاب     . شمار است اند بي جعل كرده :

اند و  و اهل بيت تقريباً سه هزار حديث جعل كرده شيعيان رافضي درباره فضايل علي 
يـابي كـه او    ندان، زيرا اگر تو در آنچه كه نزد آنهاست تحقيق كنـي درمـي  اين امر را بعيد 

   2 .گويد مي راست 
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اينهـا بـراي   : گويـد  او در همان كتاب پس از ذكر عقيده شيعه اماميه درباره مهدي مـي 
  1 .خندد اند كه هر عاقلي به آنها مي بشريت تبديل به ننگ و امر خنده داري شده

  هـ  774) رحمة اهللا(نظر ابن كثير 
اي پست و رذيل هستند كه بـه امـور    اينها فرقه: گويد در شرح حال شيعيان رافضي مي

متشابه چنگ زده و امور محكمي را كه نـزد علمـاي مسـلمان ثابـت شـده اسـت ناديـده        
  2.گيرند مي

مهدي ظهور خواهد كرد : نويسد  پردازد و مي او به بيان مهدي از ديدگاه اهل سنت مي
سوي سرزمين مشرق خواهد بود نه از سرداب سامرا چنانكه جـاهالن شـيعه    وظهور او از
كنند كه او االن در آنجا بوده و آخر زمـان منتظـر خـروج او     پندارند و خيال مي رافضي مي

هستند كه اين نوع هذيان و فريب بزرگ شيطاني است كه براي اثبات آن از كتاب، سنت، 
  3.اني ندارندعقل و استحسان هيچ مدرك، دليل و بره

  هـ 888 )رحمه اهللا(ابوحامد مقدسي نظر 
مسـلمان   هـر : گويد بعد از بيان بعضي از عقايدشان مي) ةالرافضالرد علي (شدر كتاباو 

درباره عقايد فرقه رافضه با اختالفاتي كه بـا   داند كه در اين فصل انديشمندي ميمتفكر و 
شود كه هيچ  آورديم موجب ميقبيح  زشت وو جهل عناد  ،كفر صريح  از قبيلهم دارند، 

شـان ترديـد نداشـته     گمراهـي  تكفير و حكم خروج آنها از دين اسالم وانسان آگاهي، در 
  4.باشد

  هـ 1206) رحمه اهللا(نظر محمد بن عبدالوهاب 
اي «: گويـد  عقيده رجعت در نزد آنها مـي  بر در تعليق )الرد علي الرافضه(در رساله او 

كننـد كـه    چيزهـايي جعـل مـي   كه سبك رأيي و حماقت اين نادانان،  بنگر به! انسان مومن
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تكـذيب  ، دهد، و الزمه ايـن گفتـه آنهـا    عقل بديهي و نقل درست به بطالن آن گواهي مي
گفتنـد كـه    را نمـي سخناني ، و اگر آنها عقل داشتند استثوابت و آيات قطعي و احاديث 

خداونـد   امـا ان را زشـت شـمارند،   و اهل يقين سخنانش گيرند مورد مسخره كودكان قرار
 نسـبت بـه بهتـرين بنـدگانش     بـدگويي  بـه و آنها را   مسخ كردهسلب كرده و عقل آنها را 

  1».مقدر شده استاز پيش براي آنها شقاوتي است كه  علت اين امر كه كرده استگرفتار 
ن زن درباره جايز بودن ازدواج همزمان فرد با يـك زن و عمـه آ   بعد از اينكه رأي آنها

شود كه شيعيان رافضي جـزو افـرادي    با اين مثالها روشن مي«: گويد را ذكر كرده است مي
اند و نيز از همه مردم نسبت بـه آنچـه    هستند كه بيش از همه مردم امر الهي را ترك كرده

اند  است حريصتر هستند و بسياري از آنها از نطفه خبيث به وجود آمده  خداوند نهي كرده
بينـي كـه اعتقـاد و     لذا درميان آنها افـرادي را مـي  . اند قرار گرفته] متعه[حرام كه در رحم 

  2».گردد مي  از قديم گفته شده است كه هر چيزي به اصل خود بازو . اعمال پليدي دارند
. اند امت اسالمي جدا و به زنا گرفتار شده اماميه از سنت و بلكه از«: گويد همچنين مي

پـس آنهـا چـه    . اند بر خود باز كرده) عقب(و از دبر ) جلو(ا از قُبلچه بسيار كه باب زنا ر
  3.»بسيار سزاوارند كه اوالد زنا نام گيرند

  هـ1250 )رحمه اهللا( 4امام محمد شوكاني سخنان
پليد شيعيان رافضـي بـدترين عواقـب و    و بدعت عمل قبيح بدان كه اين «: گويد مياو 

نكه زماني كه دريافتند كه كتاب و سنت با صداي بلنـد بـر   اي دارد و آن اي كننده آثار ويران
و  زنند با سنت دشمني كردنـد و بعـد از طعـن نسـبت بـه صـحابه        عليه آنها فرياد مي

تشكيك درباره سنت و حامالن آن و بدگويي درباره آنها، تمسك به سـنت را دشـمني بـا    
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دانسـته و درمقابـل آن و بـه    در نتيجه همه سنت را باطل . اهل بيت و پيروان آنها شمردند
جاي آن به دروغهاي ساختگي چنگ زدند كه شـامل افتراهـا و دروغهـاي زشـتي دربـاره      
صحابه و همه حامالن سنت و كساني است كه به وسيله آن هدايت شـدند و عـامالن بـه    
سنت نبوي و ناشران آن در ميان مردم از جمله تابعين و پيروان تابعان را متهم ساختند بـه  

ن دليل آنها را ناصبي ناميدند و به آنها اتهام دشمني با اميرالمؤمنين علي بـن ابيطالـب   همي
 1».خداوند ريشه رافضيان را كنده و از بين ببرد. و فرزندانش را وارد كردند  

  هـ1239 )رحمه اهللا(امام عبدالعزيز بن ولي اهللا دهلوي  نظر
بر شيعيان رافضي كه آن را در رد  2)ةتحفة االثني عشريال(كتاب عظيم خود  او در پايان

خالصه كرده است و به وسيله آن مشهور شده است درباره شـيعيان  نوشته و آلوسي آن را 
و ميداند يابد  مي در هر كس كه عقايد خبيث و پيامدهاي آنها را بشناسد«: گويد رافضي مي

و از آنها هر كار عجيب و  شود ايش ثابت مياي ندارند، و كفر آنها بر كه آنها از اسالم بهره
امور اوليـه حسـي و بـديهي هسـتند و      كه آنها منكرشود  غريبي خواهد ديد و مطمئن مي

، اگر باطلي كنند كند و به عذاب و عقاب فكر نمي سرزنش و عتاب به ذهنشان خطور نمي
را تكـذيب و رد   كننـد و چنانچـه حـق را ببيننـد آن     را پسنديده و قبـول مـي   را ببينند آن

 öΝ: فرمايــد خداونــد مــي. كننــد مــي ßγ è= sV tΒ È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$ tΡ !$ £ϑ n= sù ôN u™ !$ |Ê r& $ tΒ 

… ã& s! öθ ym |= yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖ Î/ öΝ ßγ x. t s? uρ ’ Îû ;M≈ yϑ è= àß ω tβρ ç ÅÇ ö6 ãƒ ∩⊇∠∪ BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã öΝ ßγ sù 

Ÿω tβθ ãè Å_ ö tƒ .  
را روشـن   اطـرافش و هنگامي كـه   كردهش روشن و مثال آنها مانند كسي است كه آت«
آنها كـر،  . كند كه چيزي را نبينندگيرد و آنها را در تاريكي ترك برا   انخداوند نورش كند

  3.»كنند گردد و توبه نمي كور و الل هستند و از گناهان خويش برنمي
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و إنّـا إليـه    انّا هللا. شنوند فهمند ونه مي چرك و پليدي دلهايشان را پوشانده است نه مي
انـد   ور شـده  آنان در اصول و فروع دين بـه فسـق وگنـاه آلـوده و در آن غوطـه     . راجعون

انـد،   هاي ابليس بر آنها مسلط شده و از خدا و پيامبرش دور و پيرو ابليس شـده  وگمراهي
  1.اند و در شبهات واوهام سرگردانند واي بر آنها كه چه بسيار به اسالم صدمه رسانده

  
  عربستان كبار علماي هيئت ضاياقوال اع
اعتقاد  دربارهاز فتواهاي كميته دائمي پژوهشهاي علمي و افتاء در ضمن پاسخ  يدر يك

 چـه در اصـول يـا در فـروع، مـذهبي      مـذهب شـيعه امـامي   «: آمده اسـت  شيعيان رافضي
شـيعيان اماميـه اثنـي    « :ي آمده اسـت  در فتواي ديگر »2است در اسالم ساختگي و بدعتي

از طريـق   اند قرآني كـه عثمـان بـن عفـان      كردهدر كتب خود از ائمه خود نقل  عشريه
و و كـم و كاسـت اسـت    اسـت داراي تحريـف    كردهرا جمع  حافظان قرآن از صحابه آن

گـر  اسـت، و ا  شـده بعضي از كلمات و جمالت آن، حذف و بعضي از سوره ها تحريف 
را كه مؤلـف آن حسـين بـن    ) فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب(كتاب  كسي

را تصـديق   امـر  تحريف قرآن نوشته اسـت بخوانـد ايـن    بارهمحمد تقي نوري طبرسي در
نوشـته شـده اسـت،    شـيعيان رافضـي   امثال اين كتاب كه براي دفاع از مـذهب   ازكند،  مي

صـحيح  از قبيـل  صـحيح سـنت    حلي است كـه در آن از منـابع  منهاج الكرامه ابن المطهر 
نكرده و در استدالل به احكام عقيده و فقه بدان مراجعه گرداني كرده  ويربخاري و مسلم 

كننـد، بلكـه كتابهـاي     رجوع نمي همچنين به آنها. است و براي آن ارزش قايل نبوده است
كـه در   انـد  و اصـول نادرسـتي را بـراي خـود قـرار داده     تـأليف كـرده    حديثي براي خود
كنند،  بدان مراجعه مي] خودشان ادعاي به[از يكديگر  ضعيف و صحيح تشخيص احاديث

                                                   
  301-300مختصر التحفه االثني عشريه ص -1
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 ...1انـد  را قـرار داده ] بنا به ادعايشان[معصوم  اماماناصول خود رجوع به اقوال  جمله و از
  فتويالخ 

اين برخي از اقوال امامان پيشين وعلماي پس از آنها، همچنين قبل از آنها امامان اهـل  
طريـق آن نصـوص متـواتري كـه از     بود كه همگي به اين حقيقت اقرار كرده و از  بيت

اند كـه آنهـا را بـا هـر      آنها در مذمت رافضيان به دست ما رسيده است و آن را بيان داشته
انـد و   اند و موضع واحد خود را درمقابل آنان اعالم كرده گونه شر و رذالتي توصيف كرده

هـاي   بـا عبـارت   و. اند كه آنها جزو دورترين افراد مردم به خير و هر فضيلتي هستند گفته
تا جايي كه شيخ االسـالم  . اند گوناگون نسبت به خطر زيان و شدت خطرشان هشدار داده

پس از اينكه آنها را به شدت . كه بسيار نسبت به آنها شناخت داشت  )رحمه اهللا(تيميه  ابن
تواند شرارت وضررشـان   و مرد شيوا سخن نمي« : گويد كند در مذمت آنها مي نكوهش مي

  » .مسلمانان و اهل اسالم را بشماردبراي 
مـردم را نسـبت بـه     چنانكه سابقا گذشت خداوند به همه اين ائمه و سـاير علمـا كـه   

دادند پاداش خير دهد، آنها به طور شايسته امـت را نصـيحت و    شيعيان رافضي هشدار مي
شـده   ها وهشدارهايشان به حجتي بـر مـردم تبـديل    در اين راه تالش كردند تا اينكه گفته

اي از فهـم وشـناخت شـريعت داشـته باشـد،       است و براي هر كسي كه كوچكترين بهـره 
روشن است كه شيعيان رافضي دورترين مردم از حق و حقيقت ونزديكترينِ مردم به ظلم 
وجور هستند و آنها بيش از همه مردم با شريعت مخالفت و نسبت به شريعت و اهل خير 

اي  سلمانان درتاريخ گذشته ومعاصرشـان بـه هـيچ فرقـه    كنند و م توزي مي و فضيلت كينه
  . اند تر از آنها براي دين مبتال نشده بدتر وخطرناك
حفـظ  از شر آنها  را كه هدايتش شامل حالشان شود و مسلمانانخواهيم  مياز خداوند 

، به دست خودشان آنها را هالك كـن  و بازگرداندخودشان  همكر آنها را ب نيرنگ وو كند 
  .وا و پاسخگوستاو شن
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421

  :بخش ششم

  نقدي كلي بر مؤلف و روش او در تأليف كتابهايش
  

ثـم  « شكتـاب اولـين  رد تفصـيلي بـر مسـائلي كـه مؤلـف آن را در       پرداختن به قبل از
كـه در   يروش و اسـلوب كمي دربـاره  ذكر كرده است، بايد  »آنگاه هدايت شدم«: »اهتديت
صداقت و امانت و علـم  ميزان و همچنين  ردكتابهايش در پيش گرفته است تأمل كتأليف 

او آگـاه   نسبت به، خودش اين نقدم تا خواننده قبل از شروع به خواندن ياو را روشن نماي
   .شود

پيروي از گمان در  ،در گفتار گويي و تناقض ، فريبدروغ ،غرور ناداني،با بيان  اين امر
ورد اعتماد و اسلوب اهل تـأليف  مخالفت با اصول تأليف كه م ،عدم توثيق در نقل ،احكام
اسـت  متعهد به در پيش گرفتن آن بوده و همچنين مخالفت با اسلوبي كه خود  است بوده

  . شود مشهور شيعيان رافضي، روشن ميبا عقيده تضاد آن و نيز 
بيان اين امور همگي بر مبناي استدالل به اجزاي كالم او و تطبيق بـا اقـوال و مسـائلي    

  : اين امر به تفصيل به ترتيب زير است. پذيرد كند، انجام مي ذكر مي كه در كتب مذكور
  

  جهل و ناداني تيجاني: اوالً
دهـد كـه او    نشـان مـي  آنچه را كه مؤلف درباره خودش ذكر و اعتـراف كـرده اسـت    

اي از كتابهايشـان   كتابخانه شخصي نداشته است تا اينكه شيعيان رافضي در عراق مجموعه
من از كتابهاي فراواني كـه قبـل از رسـيدنم بـه منـزلم      «: گويد او مي. اند دهرا به او اهدا كر

اتـاق   بسيار خشنود شدم و كتـب را در  …رسيده بود غافلگير شدم و منبع آنها را دانستم 
  1.»نهادمقرار داده و آن را كتابخانه نام  مخصوصي

احمـد و صـحيح   و صحيح بخاري و مسلم و مسند امام  مبه پايتخت رفت«: گويد سپس مي
ترمذي و موطأ مالك و بقيه كتب مشهور را از آنجا خريدم و منتظر بازگشت به منزل نشدم و 

ة رزيـ « زدم، در ميان راه بين تونس و قفصه در اتوبـوس عمـومي كتـاب بخـاري را ورق مـي     
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422 

پيـدا  امـا عليـرغم مـيلم آن را    . كـردم كـه آن را نيـابم    و آرزو مـي   جو كردهتجس را »الخميس
   1.»...كردم
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كتابهـا را در مكـاني گذاشـته و آنجـا را     «: گويد او مي! كنيدتأمل گرامي كمي خواننده 
و ايـن اسـم    اختراع كردگويا او اولين كسي است كه كتابخانه را در خانه » كتابخانه ناميدم

اقدام  و سپس .كه كسي قبل از او اين كار را نكرده استاست را بر آن گذاشته و پنداشته 
آنهـا را نداشـته و گويـا     زيـرا قـبالً  . كرده استكتب مشهور حديث  ود صحيحين خري به

  .شناخته است نمي آنها را حتي
ايـن كتابهـا    هيچ طالب علم مبتـدي وتـازه كـاري از   اين در صورتي است كه كتابخانه 

بحـث و   بـه و آورد  به شمار ميكه خود را در زمره علما   به كسي خالي نيست، چه رسد
  .اعتقادي بپردازدترين مسائل و خطرناكترين موضوعات  دقيقمينه زتأليف در 

مؤلف اعتراف كرده است  »آنگاه هدايت شدم«: »ثم اهتديت«در جاي ديگري از كتاب 
پنداشـته   اش است و به علت شـدت جهـل و نـاداني    علوم شريعت نداشته شناختي ازكه 

  .ندارد احوال صحابه بدان علوم نيازي دربارهاست كه بحث 
تواني اجتهـاد   نمي: گفت«: گويد در ضمن نقل گفتگويي بين او و يك عالم سني مياو 

جمله علوم تفسـير، لغـت، نحـو، صـرف، بالغـت،       نمايي جز با داشتن هفده علم و از آن
  .احاديث، تاريخ و غيرذلك
مـردم اجتهـاد   ميـان   حكـام قـرآن و سـنت    امن بـراي  : و گفتم  سخن او را قطع كرده

خواهم بدانم كه چـه كسـي    مي ولي! هرگز .شوممذهبي  در اسالم داراياينكه  كنم، تا نمي
 ؟امام علي بر حق است يا معاويـه  بدانم كه مثالً بر حق و چه كسي بر باطل است و اينكه 

و اين نيازي به احاطه به هفده علم ندارد، بلكه خواندن زندگي هر كدام و اعمالشان براي 
  1.كند يافتن حقيقت كفايت مي

بـر طلبـه    حتـي  است كه دچار شدههايي  سبب مؤلف به اشتباهات و جهالت به همين
از «: »كرالـذَّ  هـلَ وا أَاسـألَ فَ«ماند مانند اين گفته او در كتـاب   مخفي نمي نيز مرحله ابتدايي
كه اين منافقـان كـه وصـف آنهـا در     كني سؤال ] اهل سنت[اگر از آنها «: » آگاهان بپرسيد

بـه تـو   :  چه كساني هسـتند در دو سوره توبه و منافقون نازل شده است  آية 150يشتر از ب
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 دهند كه عبداهللا بن أبي و عبداهللا بن أبي سلول بوده و بعد از آن دو هـيچ اسـمي   پاسخ مي
  1.يابند نمي

كـه در ميـان   و عبداهللا بن أبـي  ابن أبي سلول  فقط بهچگونه نفاق «: گويد همچنين مي
   2.»شود محدود مياند،  هعموم مسلمانان مشهور بود

  :شده استاشتباهات فاحشي در اينجا گرفتار 
آيـة  )  150(در دو سوره توبه و منافقون درباره منافقان بيشـتر از : گويد اين كه مي: اوالَ

 150دو سوره توبـه و منـافقون   مجموع آيات در صورتي كه اشتباه است نازل شده است، 
دو سـوره   آيـات آيه هستند، عالوه بر اينكه همـه   11 آيه و منافقون 129آية نيستند، توبه 

و بسياري از آيـات سـوره توبـه دربـاره     منافقين نيست، سه آيه اخير سوره منافقين  درباره
  .منافقين نازل نشده است

هاي نازل شده درباره منافقين فقـط بـه    رساند كه آيه همچنين كالم او اين مفهوم را مي
هـاي ديگـري    ال آنكه اين اشتباه ديگري اسـت زيـرا آيـه   ح. شود اين دو سوره محدود مي

هاي آل عمـران و   چنانكه در سوره. درباره منافقان نازل شده است كه در اين سوره نيست
  3.هاي ديگر، درباره منافقين آياتي نازل شده است نساء و مائده و سوره

  
  غرور مؤلف : ثانياً

زل شده درباره منافقين فقط به اين دو هاي نا مفهوم سخن او در اينجا اين است كه آيه
درباره منافقان آيـات ديگـري نـازل شـده     . اين اشتباه ديگري است. شود سوره محدود مي

است كه در اين سـوره نيسـت، چنانكـه در سـوره و آل عمـران و نسـاء و مائـده و بقيـه         
  .ها درباره منافقين نازل شده است سوره
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فـردي غيـر از عبـداهللا بـن سـلول اسـت و آن دو،        كند عبداهللا بـن أبـي   گمان مي: ثانياً
هاي متفاوتي هستند حال آنكه آن دو يك نفر هستند كه نام كامل او عبـداهللا بـن    شخصيت

  1.أبي بن سلول، رهبر منافقان مدينه است
كند دو تـا اسـت    كه او گمان مي -كند كه اهل سنت غير از اين دو اسم او ادعا مي: ثالثاً

اين امر نشان دهنـده جهـل مفـرط و مركـب     . يابند نام ديگري نمي -و در واقع يكي است
كند كه او بسـيار گسـتاخ و پرروسـت و بـدون تحقيـق سـخن        همچنين ثابت مي. اوست

تأليف شده اسـت   اگر اين فرد به مشهورترين كتابهايي كه درباره سيره پيامبر . گويد مي
كه مؤلـف در جلـد دوم كتـاب در     ديد كرد، مي كه همان سيره ابن هشام است، مراجعه مي

همچنين به بيان آياتي . كند صفحه نام بسياري از منافقان و پدرانشان را ذكر مي 10بيش از 
اين غير از آن چيزي است كه مؤرخـان   2.پردازد كه درباره يكايك آنان نازل شده است مي

  .اند ديگر و مفسران در كتابهاي تفسير ذكر كرده
و آن عـده از صـحابه را كـه مرتـد     «: فرط مؤلف ادعاي زير استهاي م از جمله ناداني

شده بودند مانند معاويه، عمرو بن عاص، مغيرة بن شعبه، ابوهريره، عكرمه، كعب األحبـار  
اين ادعا عليرغم اينكه داراي گمراهي و سـخنان و   3».و صحابه ديگر را شكرگذار ناميدند

ه به رد بر آن خواهيم پرداخت، اما با اين ادعاهاي باطل فراواني است كه در صفحات آيند
وجود داراي اشتباه فاحشي است و آن اينكـه او كعـب األحبـار را جـزو اصـحاب پيـامبر       

ايمـان آورد و   قلمداد كرده است حال آنكه او جزو تابعين است كه پس از وفات پيامبر
امـا مؤلـف بـه     اين امر در ميان اهل علم مشـهور اسـت  . 4به مدينه آمد در دوران عمر 

  .علت جهل و ناداني مفرط گرفتار چنين اشتباه بزرگي شده است
در . سوادي مفرط اوست اشتباهات مؤلف نشان دهنده جهل و بي: توان گفت عموماً مي

هايي از آنها پرداختيم بدون آنكه به رد مفصل بر آنهـا بپـردازيم و    اينجا فقط به ذكر نمونه
  .پردازيم بيشتري از اين نوع اشتباهات ميدر خالل رد بر آنها به تعداد 
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سـخنان او   امر دركه اين  ، مفرط همراه استشخصيت مؤلف توأم با غرور و خودپسندي 
خودش و تزكيه نفسش در جاهاي متعددي از كتب او روشن است و به عنـوان مثـال   درباره 

گمان كـردم  بدين سبب من : گويد ميكند،  خودش را تعريف ميهنگامي كه جريان سفر حج 
و مرا به آن مقام آورده است كه   كه خداوند مرا ندا داده است و با عنايت خود مرا احاطه كرده

   1.دنمير مي نرسندبدان رسيدن به آن هستند و چنانچه ها به حسرت و اميد  جان
يك عنايت رباني ديگر اين است كه هـر كـدام از حجـاج كـه مـرا      : گويد ميهمچنين 

دربـاره خـودش    همچنـين . 2خواست داشت و آدرسم را براي مكاتبه مي ديد دوستم مي مي
 چـه بسـيار كـه   آوازه من از مرزهاي شهرم گذشت و به شهرهاي مجاور رسـيد  : گويد مي

داد و در شهر خـود از آن   گوش مي مندرس  حلقهو به آمد  ميمسافري براي نماز جمعه 
   3.گفت سخن مي

و قصدشان شيخ اسماعيل [كه صاحب الزمان  و به من بشارت دادند: گويد مي همچنين
مرا از بين همه مردم برگزيده است تا از خواص او باشم، قلـب مـن از شـنيدن ايـن      ]بود

تپيد و از تأثير عنايت رباني كـه همچنـان مـرا از مقـامي بـه       كننده به شدت خبر خوشحال
  4.كردمداد، گريه  تر ارتقا مي مقامي باالتر و از عالي به عالي

امـر،  كند و اين  كه خودش را تمجيد و تزكيه مياست شرح مؤلف درباره خودش  اين
، خداونـد  كـافي اسـت  علـم و عقـل او    ،يـك انسـان و كمبـود در ديـن     نقصخود براي 

 Ÿξ :فرمايد مي sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç⎯ yϑ Î/ #’ s+ ¨? $# .  
  5».است يناو به متقيان داناترعيب جلوه ندهيد كه  خود را تزكيه نكنيد و بي«
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خواهـد  بكنند، بلكه خداوند است هر كس را كه  آنها كه خود را تزكيه مي بيني آيا نمي«
ـ  اي ظلـم نخواهـد شـد بنگـر      ذره عيب جلوه مي دهد و به هيچ كس حتـي  بي  رچگونـه ب
   1».گناهي آشكار و بسنده است  ،بندند و همين دروغ دروغ مي وندخدا

بـه كارنامـه    ري را نيزبزرگ ديگ گناهبزرگ،  حرامور شدن اين بيچاره در اين  با غوطه
 اضافه كرده است و آن افتخار او به گناهاني چون موسيقي و سفرهاي فـراوان  اعمال خود

و  جـرأت از  و: گويد او درباره سفر به مصر مي. وشناخت او از آنجا است سرزمين كفر به
برايشـان ترانـه    گفتند اگر از هنر سخن مي ندكرد صراحت و معلومات زياد من تعجب مي

گفتم كه من پيرو طريقـت   گفتند به آنها مي خواندم، چنانچه از زهد و تصوف سخن مي مي
برايشـان از پـاريس، لنـدن،     كردند چنانچه درباره غرب صحبت مي. تيجانيه و مدنيه هستم

بلژيك، هلند، ايتاليا واسپانيا كه در ضمن تعطيالت تابستاني به آنجاها رفتـه بـودم، سـخن    
 شدند كه من به حج رفتـه و اآلن در راه  گير مي گفتند غافل سخن ميگفتم و اگر از حج  مي

گفتم كه حتي آنهايي كه هفت بار بـه   و از جاهايي برايشان سخن ميهستم عمره  رفتن به
تند مانند غار حرا و غار ثور و مذبح اسـماعيل، و اگـر   شناخ حج رفته بودند آنجاها را نمي
ارقام و اعداد و اصطالحات كنجكاويشـان را سـير   گفتند با  از علوم و اختراعات سخن مي

   2.كردم خودم آنها را ساكت مي يگفتند با آرا كردم و اگر از سياست سخن مي مي
ام اين است كه احساس غـرور   تر از همه آنچه در اين فصل گفته مهم: گويد تا اينكه مي

؟ در چـرا نـه   .ام شـده كه حاال عـالم  كردم  گمان ميو  شدم من باال رفته و اندكي متكبر مي
بايـد  : گفتند كه ها به من مي دادند و بعضي بدان گواهي ميدانشگاه االزهر علماي حالي كه 

ايـن بـود   ، شدزهر باشد، و آنچه باعث ازدياد فخر واعتماد به نفس من ألجايت اينجا در ا
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بـه مـن اذن    رسـول خـدا   ،حسـين در قـاهره  رأس المسئول مسجد  يادعا كه بر اساس
  1.بودداده  را براي ديدن آثار اودخول 

 ،سـبأ  كـه او را بـراي رافضـي شـدن در زمـره ابـن       اين افتخارات بر مؤلف مبارك بـاد 
  .قرار داده استخميني و ديگران  ،مطهر ابن ،طوسي) الشرك(نصير  ،علقمي ابن

نيـك فرجـامي   عافيت و  به ما، سالمت،كرم و سخاوت الهي  خواهيم خداوند مي ما از
  .ما و مسلمانان را از گمراهي حفظ كند عنايت كند

  

  دروغ و نيرنگ او: ثالثاً
وجـود دارد، از آن   كتابهـايش مثالهاي فراواني از دروغ و تـدليس و تزويـر مؤلـف در    

  :جمله است
آنهـايي   كه گذشت همچنان: گويد مي» اهل سنت واقعي«» السنةهم أهل  الشيعة «: در كتاب

 يقائل بـه خالفـت خلفـا    كساني هستند كهاند  ذاشتهكه اسم اهل سنت و جماعت بر خود گ
اين چيزي است كه امروزه مـردم   هستند عثمان و علي  ،عمر ،ابوبكر] چهار گانه[راشدين 

خلفـاي   جزو در نزد أهل سنت دانند اما حقيقت دردآور اين است كه علي بن ابيطالب  مي
بـه  پس از سـاليان دراز او را  ينكه كنند تا ا نمي او اعتراف مشروع و به خالفت نيستراشدين 

هجري در زمان احمد بن حنبل بـوده   230و آن در سال  كردندملحق ) گانه سه(خلفاي ثالثه 
معتصم، بـر  زمان ابوبكر تا  دورانپادشاهان و امرايي كه از  ،خلفا] غير شيعه[است، اما صحابه 

بلكـه  . اند هرگز اعتراف نكرده به خالفت علي بن ابيطالب  هيچ كدام اند، مسلمانان حكم رانده
در غير اين صـورت  . آوردند به شمار نميمسلمانان  او را جزو و  بعضي از آنها او را لعن كرده

   2.كنند و دشنام دهندمنابر لعن روي چگونه جايز است او را 
سـاليان درازي پـس از    اهل سـنت و جماعـت   به همين دليل گفتيم: گويد مي همچنين

، درست است كـه احمـد بـن حنبـل     كردنداعتراف به خالفت علي نبل احمد بن حدوران 
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. اهـل حـديث آن را نپذيرفتنـد   چنانكه گذشـت  اما . اعالم كرداولين كسي است كه آن را 
  1.پيرو عبداهللا بن عمر بودندزيرا 

بعـد از  سـاليان طـوالني   و   نكـرده اعتراف هل سنت به خالفت علي ااو كه  ادعاياين 
 وچنين اعتقـادي داشـتند   و اينكه صحابه را شرعي و قانوني دانستند  آناحمد ابن حنبل، 

بـر اهـل    يدروغ بسـيار زشـت  بسيار بزرگ و  افتراي كردند، مياز آنها علي را تكفير  برخي
او و اعتقاد به صحت خالفت او بعـد از   علي  محبت و مواالت. استسنت و جماعت 

نان است، مورد اجماع و اتفاق همـه اهـل   اينكه او خليفه چهارم مسلما، و ي سه گانهخلفا
و ايـن   استصحابه تا امروز  دوراناز  همه سرزمينهامختلف و در سنت در همه زمانهاي 

ضـروريات و   بـه يكـي از   و متـواتر اسـت كـه   مشـهور   مسأله چنان بين عوام و خـواص 
 بـه است و يـا   شده كسي كه در درياي ناداني غرقتبديل شده است و فقط مسلمات آنها 

   .كند گرفتار است، درباره آن ترديد و منازعه مي دروغ و بهتاندام 
بـر  و داليـل  اهد وترين شـ  ترين و قوي از روشن باره ادعاي اين رافضي در اينبنابراين 

   .ي اوستو افترا گويي دروغميزان 
 »آنگاه هدايت شدم« :»ثم اهتديت«او در كتابش هاي  نيرنگو ها دروغ همچنين از جمله

امـام علـي    پيـروي از احاديثي كه بدان چنگ زدم و مرا به  جمله از: گويد ست كه مياين ا
 ها تأكيـد  و بر صحت آنتخريج احاديثي بود كه كتب صحيح اهل سنت آنها را  درآورد

من فقط به احاديثي اسـتناد  ] بر طبق عادت [اند و شيعيان چندين برابر آن را دارند اما  كرده
  .2ر دو مذهب و فرقه بر صحت آن اتفاق واجماع دارندكنم كه ه و استدالل مي

  :سپس چندين حديث آورده است كه بعضي از آنها عبارتند از
  » آن است درو علي  هستم من شهر علم«: »أنا مدينة العلم وعلي بابها«: حديث
: »إن هذا أخي و وصيي و خليفتي من بعـدي فاسـمعوا لـه و أطيعـوا    «: حديث

بشـنويد و از او   را او سـخن  ،استمن بعد از برادر و وصي و خليفه ] علي[ترديد اين  بي«
  .»اطاعت كنيد
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من سرّه أن يحيا حياتي و يموت مماتي و يسكن جنـة عـدن غرسـها    « :حديث
هر كس كه دوست دارد مثل مـن زنـدگي   « :»ربي فليوال علياً من بعدي و ليوال وليه

كـه خداونـد آن را كاشـته    ] عـدن  جنت[برين  بهشتدر و به مثل مرگ من بميرد و   كرده
  1.»...را دوست بداردو دوستان او  شودعلي  دوستدار، بعد از من ساكن شوداست 

هـل سـنت   ااحاديث مذكور نـه در كتـب صـحيح     زيرا. فريبي بيش نيستدروغ واين 
آنهـا  دانند، بلكه همه  آنها را صحيح نمياند و نه تنها  را صحيح دانستهوجود دارد و نه آنها 

بـاره سـخن    در رد بـر مؤلـف در ايـن   درصـفحات آينـده   . 2اند ساختگي و باطل دانسته را
  .او را در ادعاهايش روشن كنم دروغهايخواهم  در اين جا  مي اما. خواهيم گفت

به حجاج حمله سربازان در مدينه منوره كند  ادعا ميكه  استدروغهايش اين  جمله از
ايستاده بـودم و بـر ارواح امـوات اهـل      وارت كردم بقيع را زيقبرستان : گويد ، ميكنند مي
اش فهميدم  گريست و از گريه در كنار من پيرمردي ايستاده بود كه مي. كردم گريه مي بيت

ناگهان سـربازي بـه سـرعت    . رو به قبله كرد و شروع به خواندن نماز كرد. كه شيعه است
ـ . گويي كه حركاتش را زير نظر داشت. آمد ود كـه او را لگـد زد و بـه    پيرمرد در سجده ب

اي بيهـوش شـد و آن سـرباز شـروع بـه زدن و       پشت انداخت و پيرمرد بيچاره چند دقيقه
كنجكـاوي و  . گمان كردم مرده اسـت . فحش دادن به او كرد، دلم براي آن پيرمرد سوخت

زني؟  چرا او را در حالت نماز مي. شايسته نيست: دلسوزي مرا واداشت تا از سرباز بپرسم
ساكت شو، مداخله نكن و گرنه با خودت نيـز چنـين رفتـار    : سرم فرياد كشيد و گفت بر
  3.كنم مي
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داستان بر همگان آشكار است و هر مسلماني كه براي حـج،   او در اين يدروغ و افترا
و تعدادشان چه بسيار فراوان  –عمره يا هر كار ديگري اين سرزمين را زيارت كرده باشد 

رسـد، همگـي شـاهد امنيـت و احتـرام بـه حجـاج و         ها نفر مي يونهر ساله به ميل -است
گر آرامش جسمي و روحي آنها از طريق خدماتي هستند كه دولـت   معتمرين بوده و نظاره

كند و بـراي خـدمت بـه حجـاج تكنولـوژي را در همـه        عربستان سعودي به آنها ارائه مي
براي تقديم همه نـوع تسـهيالت بـه    ها به كار گرفته است و نيروي انساني را در كشور  زمينه

ايـن عـالوه بـر    . ميدان آورده و مؤسسات مختلفي را بـراي ايـن منظـور ايجـاد كـرده اسـت      
خوشرفتاري و مهرباني كاركنان و مأموران سعودي با حجاج است تا جايي كه به علت راحتي 

هـي و ثانيـاً   و آرامش وامنيت فراواني كه حجاج و عمره گذاران دارنـد و آن اوالً بـه فضـل ال   
  .تالش دولت عربستان است، سفر حج و عمره به يك سفر توريستي شباهت پيدا كرده است

شيعيان رافضي به ويژه در ايام حج اهل فتنه و جنجال هسـتند و بـا    دانند كه اما همگي مي
برد و بدي را با نيكي جـواب   اين وجود دولت عربستان به آسانترين راه شر آنها را از بين مي

  .كند ده و امنيت اين سرزمين را كه وظيفه آن در برابر خداوند و مسلمانان است، حفظ ميدا
آگاهي پوشيده نيست، و مخصوصا ميليونهـا حـاجي و    فرد است كه بر هيچ امرياين 

دروغگـو و  پـس ايـن   . داننـد  مـي  به خـوبي  راروند آن  به آنجا ميكه هر ساله گذار عمره 
در حـالي كـه    [فريبـد؟  و دلقك آنها چه كسي را مـي فضي پرورده شيعيان را دستآشوبگر 

  ].دانند شيعيان رافضي حتي خود نيز اين حقيقت را مي
  گفتار مؤلفتناقض در  :رابعاً

كنـد و تقريبـاً هـر     گـويي مـي   تنـاقض گيـرد   مـي  هامؤلف در سخنان و نتايجي كه از آن
بـارز او   امر به مشخصهن اي .كند ض مينقآن را در جاي ديگر  كند ميذكر ي را كه ا همسأل

هـا   هـاي بـارز فرقـه    اين خود از نشانه زيرا. جاي تعجب ندارد. تبديل شده است در كتاب
 .هاي افراد اسـت  و خواستهزيرا اقوال و احكام آنها بر مبناي آرا  .استهل بدعت اباطل و 
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 قـرآن  اگر« »ولو كان من عند غير اهللا لو جدوا فيه اختالفاً كثيراً«: فرمايد خداوند مي
  .1»در آن اختالف فراواني مي يافتند ترديد بي بود غير خداوند ميسوي از 

  
  : و از جمله اين تناقضها

در ايـن مـورد يـك    : گويد مي »اهل سنت واقعي«: » الشيعه هم أهل السنه   «ـ در كتاب 1
چنانكه گذشت اهل سنت و جماعـت جـز    استكه حجت بالغه  براي ما كافي است دليل

 هل بيـت بـوده و  دوستدار ا العملي در مقابل شيعيان كه دوم هجري به عنوان عكس تا قرن
همـه  . يـابيم  چيـزي نمـي   آنهـا مـا در فقـه   . فقط از آنها پيروي كردند، شناخته شده نبودند

  2.گردد كه از طريق اهل بيت روايت شده است برميبه سنت پيامبر اعتقاداتشان 
و اگر بخواهيم بـه تفصـيل   «: گويد كه مي استب اش در همان كتا اين در تضاد با گفته

رهبري حكام امـوي و   هاهل سنت و جماعت آنهايي هستند كه ب: بايد گفتسخن بگوييم 
اگر در عقايد و كتب حـديث آنهـا    به همين دليل. كردند هل بيت قيامبا ا عباسي به جنگ

همـه فقـه و    كـه  يـابي  درمـي  بينـي، و  از فقه اهل بيت در آن نمـي چيز قابل ذكري بنگري 
   3».منسوب استهل بيت ادشمنان به روايات آنها 
هـل بيـت   ابـه  اهـل سـنت    فقـه  اعتقـادات و  است كه همهشده ت اول مدعي ردر عبا

كنـد   ادعا مـي گويد و  سخن ميمطالب قبل در تضاد با كامالً و در عبارت دوم  .گردد بازمي
هل بيـت گرفتـه و هـيچ    خالفان او م و فقه خود را از دشمنان اعتقاداتهل سنت همه اكه 

  .يابي هل بيت در نزد آنها نميااي را از فقه  اثر قابل مالحظه
پايبنـد  كتاب و سـنت    منابع شريعت يعني ذكر است كه شيعيان به شايان: گويد مي -2

سـوي امامـان آنهـا    وجـود نصـوص كـافي از    علت آن . هستند وچيزي را به آن نيفزودند
   4.كه مورد نياز باشداي است  درباره هر مساله
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 يسلسـله فقهـا   ا كنونت زماناز آن «: گويد اش است كه مي اين سخن در تضاد با گفته
يا چند مرجع شيعه يك  صريمجتهد به طور متوالي و بدون انقطاع ادامه داشته و در هر ع

اي كه هر مرجع احكام آن را از قرآن و  ظهور كرده است ومردم براساس رساله هاي علميه
اما درامور جديد كه در ايـن قـرن   . كنند ت استنباط كرده است در عمل از آنها تقليد ميسن

   1.كنند به سبب پيشرفت علم و تكنولوژي به وجود آمده است، اجتهاد مي
و بخـاطر   پايبنـد هسـتند  گويد كه شيعيان به نصوص كتاب و سنت  در عبارت اول مي

 لـي و. انـد  به كتاب و سنت نيفزودهچيزي  اي وجود نصوص كافي در نزد آنها در هر مساله
 مجتهد شيعه در هر عصري ادامه داشته و آنهـا  يكه سلسله فقها نويسد مي در عبارت دوم

  .كنند احكامي را كه درباره مسائل جديد نياز دارند از نصوص استنباط مي
ابوبكر  دوراناما صحابة غير شيعه و خلفا و پادشاهان و امرايي كه از «: گويد مياو  -3
هرگز به خالفت علي بـن ابـي طالـب    اند  معتصم حكومت كردهخليفه عباسي  دورانو تا 

   2.»دانستند مسلمانان نميرا جزو  و او كردند مياعتراف نكرده و بلكه برخي او را لعن 
هل سـنت و جماعـت  خالفـت علـي را تـا      اگفتيم  به همين دليل«: گويد همچنين مي
 بـاره و نصـوص بسـياري در ايـن     .»3انـد  حنبـل نپذيرفتـه   از احمد بنپس مدتي طوالني 

بيعـت   بـه وسـيله   اما خالفت علي«: گويد مياش  قبليگفته ا سپس در تعارض ب .4آورد مي
اي مبني بر بيعت با او به همـه   انجام شد ونامه مهاجران و انصار با او و بدون جبر و اكراه

  5.»م او را به خالفت پذيرفتندسرزمينها نوشته شد و همه واليان جز معاويه در شا
او پيرو هل سنت و جماعت كه ااز  آن گروهآيا كسي از ابن عمر و « :گويد همچنين مي

اميرالمـومنين علـي   جز اي  براي خليفه ياجماع چنينكه در كجاي تاريخ پرسد  مي. هستند
  6.استبه وجود داشته بن ابيطالب 
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علي كه مسـلمانان بـر    با كه او از بيعتبينم  مي«: گويد مي همچنين درباره ابن عمر 
  1.»كند داشتند، خودداري ميآن اجماع 
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اش را تصديق كنيم، اين ادعاي او كـه اهـل سـنت تـا زمـان       دانيم كه كدام گفته ما نمي
:  گويـد  اند، يا اينكه گفته ديگر او را كـه مـي   احمد بن حنبل به خالفت علي اعتراف نكرده

اجمـاع  دربـاره آن  لـي اذعـان و   عهـي همگـي بـه خالفـت     از روز اول بدون جبر و اكرا
  !!اند كرده
است كه امام علي بطور كلي ثبت كرده تاريخ براي ما  باره در اين«: گويد مي تيجاني -4

كردند، و اينكه او بـه   مسايل مهم به او مراجعه ميداناتر بود و همه آنها در از همه صحابه 
نگـذارد  در مشكلي تنهـا  خداوند مرا : گويد مي ابوبكر ثابت نشده استكسي مراجعه كند 

  1.شد عمر هالك مي ترديد بي بود اگر علي نمي: گويد ميعمر ، نباشدكه ابوالحسن در آنجا 
آنها علي بن ابيطالب را طرد و در : گويد اين مطالب با اين ادعا در تناقض است كه مي

تـا او  . ومتشان شركت ندادندسال او را در امور حك 25اش زنداني كردند و در مدت  خانه
در مـدت خالفـت ابـوبكر،     علـي  . را ذليل و تحقير كنند ومردم را از او دور نگه دارند

كوشـيدند و نـورش را    نشين شده بود و همگي در تحقيـر او مـي   عمر و عثمان عمالً خانه
  2.خاموش و فضايل ومناقب او را مخفي نگه داشته بودند

قرار نگرفت به همين دليل پـس از   مورد پسند قريش امر و اين«: گويد ميهمچنين  -5
قيام كردند و براي از بين بردن همه عتـرت تـالش كردنـد و گـرد خانـه       وفات پيامبر 

گذشت  شد و از حقش در خالفت نمي تسليم نمي فاطمه را با هيزم چيدند و اگر علي 
مـان روز پايـان   شـدند و اسـالم در ه   گرفـت، همگـي نـابود مـي     و مسالمت در پيش نمي

  3».يافت مي
بـا جـواب سـوالي اسـت كـه ادعـا        كاملدر تعارض كلي و تضاد ارزش  ن بياين سخ

آيا امام علي بـه واقعيـت تـن در داد و بـا جماعـت      : گويد آمده و ميپيش كند برايش  مي
امام علي به واقعيـت موجـود تـن در نـداد و سـاكت      » !هرگز«: دهد بيعت نمود؟ پاسخ مي

يه آنها به هر چيزي استناد و استدالل كرد وعلي رغـم تهديـد آنهـا بيعـت را     علبلكه  .نشد
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كرد ظلمي را  علي ساكت نشد و در طول عمرش هر زمان كه فرصتي پيدا مي. ... نپذيرفت
وجـود خطبـه مشـهور    . كـرد  كه بر او رفته و حقي را كه از او غصب شده بـود، بيـان مـي   

  1.باره گفته است كافي است اينباره براي اثبات آنچه در شقيقيه در اين
  اهل بيت اتفاق كرده درباره مودتمسلمانان بدون هيچ اختالفي : گويد ميهمچنين  -6

  2.دارنداختالف  امور ديگر با همو در مورد 
سبب اسـت كـه    به همين«: گويد كه ميتضاد دارد اهل بيت  دربارهبا سخنش گفته اين 

يـابي، و در فهرسـت    اهل سنت و جماعت نمي يانم را در] اهل بيت[شما وجودي از آنها 
   3.»وجود ندارد كنند يك نفر از ائمه اهل بيت  و خلفايي كه به آنها اقتدا مي امامان
را بر عهده گرفـت   بر اين، امام علي هنگامي كه خالفتعالوه «: گويد ميهمچنين  -7

زد توزيـع بيـت المـال    و اولين چيزي كه بدان دست  گرداند بازميسنت نبوي  مردم را به 
سـنت نبـوي    بـه  مـردم را  علـي بـن ابيطالـب     كافي است كـه و «: افزايد و مي» 4...بود

  5.»قيام كنند بودند بر اوعادت كرده  بازگرداند تا اينكه صحابه كه به بدعتهاي عمر 
 زورمردم را بـه  همانند خلفاي پيش  امير المومنين علي  ترديد بي: گويد مي همچنين

اما به احكام قرآن وسنت پايبند بود و آنهـا را هـيچ تغييـري    . به بيعت مجبور نكرد و نيرو
  6.نداد

اگرچـه علـي   : گويـد  گفته هاي ديگر است كه مثالً ميهمه اينها در تضاد و تعارض با 
 بازگشت مردم بـه سـوي   براي فراواني در ايام خالفتش  شتنها مخالفي بود كه با كوش
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اي نداشـت زيـرا    تالش كـرد امـا ايـن كـار نتيجـه      پيامبر م سنت فعلي و قولي و احكا
  1.مخالفان، او را به جنگهاي طوالني مشغول كردند

كه كند  صحت ادعاي ما را تأييد مياين كتب و صحاح آنهاست كه «: گويد مي همچنين
بازگردانـدن مـردم بـدان نمـود، امـا      سعي در احياي سـنت نبـوي و    تالش،با تمام  او 

: گويـد  و نيـز مـي  » .2او گفته است كسي كه از او اطاعت نكند، رأيـي نـدارد   چنانچه خود
اهل جمل، شاميان و خوارج بـر او تحميـل كردنـد بـه      خالفتش را با جنگهاي خونين كه

 پايان رساند و فقط با شهادتش از آنها رهايي پيدا كرد، در حالي كه او براي امت پيـامبر 
  3.خورد افسوس مي

 همـه  از تناقضات و تعارضاتي است كه در كتب او آمده اسـت، و اگـر  هاي  اينها نمونه
امـا  . مطلب را طوالني كنمتوانستم خيلي بيشتر از اينها  ميكردم  ذكر مي تناقضات مؤلف را
مـان كـه بيـان تنـاقض،      كنم تا مطلب طوالني نشود و به هدف اصـلي  مي من به اينها اكتفا

شود به نقل او اطمينان نكنـيم   م كه موجب ميپريشاني و شك و ترديد تيجاني است برسي
  . و حكم او را نپذيريم

  

  پيروي از هواي نفس و حدس و گمان در حكم دادن: خامساً
درسـت و روش صـحيحي، ماننـد    كنـد اسـاس    كه بيان مياحكام و مسايلي در مؤلف 
. ردگي درپيش نمي از سخنان علما در بحث مسايل و تحقيق، استفادهنصوص و  به استدالل

ي منحصر به فرد است در اين باره است كـه عبـارت اصـل قـراردادن و     او داراي روشاما 
تأييد مسايل تنها به وسيله ظن و گمان محض ثابت نمي شود و حتي اين روش او شـامل  

شود كـه بـر اسـاس غلبـه ظـن و گمـان و رأي        احاديث نبوي و روايتهاي تاريخي نيز مي
كند كه هيچ مبنا و توجيـه معقـول و يـا منقـول درسـتي       محض آنها را نفي و يا اثبات مي

هـايي را ذكـر    ندارد، و اين روش او در كتابهايش است، و من دراينجا بـراي مثـال نمونـه   
   :....كنم مي
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كـه بـر مـردم     امويـاني «: گويـد  مـي  »از آگاهان بپرسـيد «: »فاسالوا اهل الذكر«در كتاب 
هيچگـاه معتقـد    قـرار داشـت،   سفيان  بيكردند و در راس آنها معاويه بن ا حكومت مي

و او  شده اسـت مبعوث  به پيامبري از طرف خداوند  اند به اينكه محمد بن عبداهللا نبوده
  1.»استكه آنها معتقد بودند كه او ساحر آن است غالب گمان پيامبر خداست و  واقعاً

 آمـده و كه بعد از خلفـاي راشـدين    است حكام مسلماني دربارهخطرناك  اين حكمي
قرني كـه بهتـرين قرنهـا بـوده     . دهد را حكومت آنها تشكيل مي بخش اعظم قرن پيامبر 

باشد و در دوران آنها فتوحـات،   است و همچنين شامل ثلث اول قرن دوم كه قرن برتر مي
و عزت اسالم و مسلمانان و برپايي سنت و كمك به پيروان آن به وجود آمد كه دليـل بـر   

ر بودن آنهاست و اخبار آنها مبني بر عـدالت، تقـوا و صـالح آنهـا در     صدق ايمان و ديندا
و به حـد تـواتر رسـيده    ميان خاص وعام امت در طول زمان و گردش دوران منتشر شده 

سفيان و تابعي بزرگ عمـر بـن    بزرگوار معاويه  بن ابي به ويژه آنچه درباره صحابي. است
تراگوي كذاب و مجرم در ايـن دوران ظـاهر   اف تا اينكه اين .است شدهثابت  عبدالعزيز 

بعثـت نبـوي را تصـديق     هرگزاين حكّام كه و آن حكم گستاخ را صادر كرده است  شده
اند، اين حكمي اسـت كـه عـاري از هـر دليـل و       و معتقد به صدق رسالت او نبوده نكرده
آن . سـت آشـكاري ا  و بهتـان و تزويـر   نكرده استرا تاييد  بوده و هيچ روايتي آن يبرهان

تصريح كرده اسـت   وو دوباره حكم ديگري صادر   نيز اكتفا نكردهامر حتي به اين كذاب 
 و ظن غالب آنست كـه آنهـا معتقدنـد پيـامبر     : گويد ميوي ، استكه سند او غلبه ظن 
درباره برگزيدگان اين امت چنين احكـامي  گونه  اينمجرم آري اين . ... ساحري بوده است

   .او را به سزاي اعمالش برساند كه خداوند استسند او غلبه ظن و  كند ميرا صادر 
شـورا در   معتقـدان بـه   و ظن غالب ايـن اسـت كـه   «: ستشبيه اين مطلب اين گفته او

در روز نازل شـدن آن دربـاره حقيقـت آن    هستند كه آن همان كساني خالفت و موسسان 
  2».كردند تحريفغدير خم را 
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ـ  آن و ظن غالب «: گويد وف ميهمچنين درباره عبدالرحمن بن ع اميـر   هاست كـه او ب
كتـاب خـدا و سـنت     براسـاس  كه در ميـان آنهـا    كردهپيشنهاد المومنين علي بن ابيطالب 

  1».و او اين پيشنهاد را رد نمود حكومت كند شيخين
معتقدم بعضـي از صـحابه نهـي از متعـه و      اًبدين سبب من شخص«: گويد ميهمچنين 
اند تـا موضـع عمـر بـن خطـاب و راي او را توجيـه        هنسبت داد بر را به پيام تحريم آن

  2.»كنند
اصـحاب   دربـاره اسـاس   هـاي باطـل و بـي    زشت گـويي و تهمـت   افترا،در مقابل اين 

در كـه مبنـاي او    اعم از امامان و علمـاي مسـلمين   اين امت پيشينو برگزيدگان  پيامبر
بينـيم كـه    در مقابـل مـي   بـوده اسـت  از دليـل   خاليهوس  ،هوي وگمان  همه اين افتراها
  .كند و از مذهبشان تعريف و تمجيد مي  را مدح و ثنا كرده شيعيان رافضي

در حـال طـواف    شـيعيان رافضـي  در ضمن سخنش درباره زيارت عراق و نگاهش به 
كردم  نگاه مي اي سالخورده به پيرمردهاي«: گويد ميكنند،  ميكه آنها را مسح و لمس  قبرها

و آن شد  ديده ميو در پيشاني آنها آثار سجده داشتند هاي سياه و سفيدي بر سر  كه عمامه
افزود و آنها  بر هيبت آنها مي ،رسيد كه عطرهاي خوشبويي از آن به مشام ميبلند ريشهاي 

گرفـت و   مـي  گريه او را فرا شد  هر گاه يكي از آنها وارد مقبره مي. داشتندنگاههاي تندي 
شـود ايـن    آيا ممكن اسـت ايـن اشـكها همـه دروغ باشـد؟ آيـا مـي       كه  از خود پرسيدم 

  3.؟!»بزرگساالن همه در خطا باشند
مجـذوب   عبادتها، نماز، دعا، اخالق، احترامشان به علما مـرا «: گويد در جاي ديگر مي

  4.»آنها باشم اي كاش مانندكردم كه  آرزو مي خود ساخت تا حدي كه
اسـت كـه فكـر     عجيب و اسـتثنائي اديث، اما روش او در حكم به صحت و ضعف اح

اسـلوب  در چنين مواردي حتي آنهايي كه  ،كرده باشدعمل كنم قبل از او كسي چنين  نمي
                                                   

  179الشيعه هم اهل السنه ص -1
  159همراه با راستگويان ص: الكون مع الصادقين  -2
  37-36ثم اهتديت ص -3
  43ص» آنگاه هدايت شدم« ثم اهتديت  -4



 ب پيامبردفاع از آل و اصحا
 

440 

موافـق آن   را كـه  و آنچـه  سـنجند  مياحاديث را با عقل خود  و اند پيش گرفتهدر عقالني 
براساس اما اين شخص  .كنند و آنچه مخالف عقلشان باشد تضعيف و ترك ميقبول باشد 

خواهد آن را تصحيح و  و هر جا كه ميهوي و هوس خود با احاديث برخورد كرده است 
از يك حـديث را صـحيح و   بخشي حتي  .كند احاديث را كم و زياد ميمتن يا تضعيف و 
 اطمينـان از  بدون اسـتدالل و و هوس و گمان اساس بر  را  همه اينها. دارند يا ضعيف مي
 روايـت كـرده  آن را از آن جمله حديث ابن عمر را كه مسلم  .دده انجام مياحكام صادره 

راس كفر از اينجـا  : از خانه عايشه خارج شد و گفت پيامبر «: گويد ميآورد و  است مي
  1.»آيد، از مشرق شود جايي كه شاخ شيطان از آن بيرون مي خارج مي

ـ  مي] يعني از مشرق[بعد از نقل اين حديث و حذف عبارت اخير آن  اي  اضـافه «: دگوي
 بودن آن واضح است تـا  ساختگيهيچ اعتباري ندارد و ] يعني از شرق[اند  كه بدان افزوده

اين تهمت را از او دور نگـه   آن را از دوش او بردارند منين را سبك كنند وؤام المگناهان 
  2.»دارند

از است حديث صحيحي است كه بخـاري آن را    ه آنها طعن وارد كردهاز احاديثي كه ب
حـج را بـه جـاي آورديـم و روز      بـا پيـامبر   «: گويـد  عايشه روايت كرده است كه مـي 

دچـار   همسـر پيـامبر   صـفيه  پس] طواف حج را به جا آورديم[افاضه كرديم ] قرباني [نحر
. خواهـد  را خواست كـه مـرد از همسـرش مـي    از او چيزي  عادت ماهيانه شد و پيامبر 

  3.»برد به سر ميماهيانه  او در عادت اي پيامبر خدا : گفتم
خواهد در  بايد درباره پيامبري كه مي !خدا به حسابش برسد«: گويد ميتيجاني در ادامه 

پس او بـه پيـامبر   . مأل عام و با اطالع همسر ديگرش با همسرش نزديكي كند تعجب كرد
 ي چيز باره اين كه زن مورد نظر در حاليهمسرت در عادت ماهيانه است در : گويد مي

  4.»داند نمي
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اسلوب در حديث عايشه و عثمان كه مسلم در صحيح خـود  ترتيب نسبت به به همين 
اجـازه ورود   ابـوبكر از رسـول خـدا    «: طعن وارد كرده اسـت را روايت كرده است  آن

عايشـه را بـه خـود    ] شبيه به عباي[خواست در حالي كه او در بستر دراز كشيده و پارچه 
. و بازگشـت انجـام داد  لت به ابوبكر اجازه دخول داد، كـارش را  در همين حا پيچيده بود
انجـام داد  اجازه داد، و كارش را  نيزدر همان حالت به او اذن دخول خواست سپس عمر 

نشسـت و بـه     ]پيامبر [. ورود خواستماجازه من هم : گويد عثمان مي. بازگشتعمر نيز   و
  1حديث.»...و بازگشتمجام دادم انكارم را  !بر خود جمع كنلباست : عايشه گفت
چـه  اين ديگـر  «: گويد به جعلي بودن حديث مي نيش و كنايه و تمسخر نسبت بعد از

پيچيـده  را به خـود   لباس  همسرش عايشه حالي كه اصحاب خود دربه پيامبري است كه 
دهد و همسرش در كنار او با لباسي مبتـذل نشسـته اسـت تـا اينكـه       اجازه ورود مياست 

دهد كه لباسـش را   نشيند و در اين هنگام پيامبر به همسرش دستور مي آيد و مي ميعثمان 
   .اين دروغگوي مفتري را به سزاي اعمالش برساند خداوند 2».مرتب كند

ـ    طعن و تمسخر او درباره شخصـيت   ااين دو حديث و احاديث ديگري كـه مـرتبط ب
كند  اره احاديث صحيح وارد ميبه علت قبح و تكذيبي كه دربو از نقل آن  است پيامبر 

 كند اين كار در واقع طعن نسبت به خود پيـامبر   و ياران پيامبر را به جعل آنها متهم مي
احترامي به مقام شريف و اخالق رفيع آن بزرگوار و نيش و كنايـه زدن بـه همسـران     و بي

كفر صـريح   ر پاك وعفيفه اوست به اجماع امت اين گونه افتراها و كاستن از مقام پيامب
اسـت    اجماع علما را بر كفر كساني نقـل كـرده  ) رحمه اهللا(تيميه  و شيخ االسالم ابناست 

باره ذكر كرده  جويي كنند و سخنانشان را دراين را دشنام دهند و يا از او عيب كه پيامبر 
  .است

مسلمان را دشنام دهد يا او را مذمت كند خواه  كسي كه پيامبر : گويد امام  احمد مي
باشد يا كافر حكم او قتل است و من معتقدم بايد او را بدون درخواست توبه از او به قتل 

  .رساند
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را دشـنام دهـد    هر كـس پيـامبر   : گويد نقل كرده است كه ميمالك امام قاسم از  ابن
اگـر كسـي   : قاسم اضافه كـرده اسـت   ابن. شود و نيازي به طلب توبه از او نيست كشته مي

شـود و خداونـد    جويي كند، مانند زنـديق كشـته مـي    را دشنام دهد يا از او عيب پيامبر 
  . را واجب كرده است احترام پيامبر 

 لبـاس پيـامبر   : هر كـس بگويـد  : گويد كه مي نقل كرده است مالك امام وهب از ابن
  .القتل است واجب و او شود جويي باشد كشته مي كثيف است و قصد او عيب

ايراد وارد كند يـا بگويـد    اند كه كسي كه بر پيامبر  يارانش گفتهفه و همچنين ابوحني
  .جويم يا او را تكذيب كند، مرتد است من از او برائت مي

تعرض و يا  هر كس به پيامبر خدا  : اند چنين گفته  )رحمه اهللا(همچنين ياران شافعي 
 ت چون اهانت به پيامبر اهانت كند از جمله اينكه او را به صراحت دشنام دهد كافر اس

   .كفر است
و نصـوص   عبارتهـا : گويـد  بعد از ذكر اين اقوال مي) رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن

كفـري   گيـري از پيـامبر    ه علماي همه مذاهب بر اين امر اتفاق دارد كه عيبجويي و خرد
در . تالف دارندكند و علما در مورد طلب توبه از مرتكب آن اخ است كه خون را مباح مي

جويي از او باشد و اما منظور او امر ديگري باشـد كـه    باره ميان كسي كه قصدش عيب اين
هاي آن است، يا اينكه بدون قصد و فقط با هدف شوخي و مزاح و  دشنام و ناسزا از پيامد

  1.يا هر چيز ديگري مرتكب آن شود
: گويـد  مينقل كرده است و باره اين امر اجماع مسلمانان را  همچنين قاضي عياض در

كند و يا به او در نسب يا دين يا يكي از جويي  بدگويي و يا عيب هر كس كه از پيامبر 
تعرض كند يا از طريق دشنام او را  ها و صفات او نسبت نقص دهد يا به پيامبر  ويژگي

بگيـرد   به چيزي تشبيه و تحقير كند يا او را در هر صورتي كوچك بشمارد، يا  به تمسخر
و از او بدگويي كند در واقع به او دشنام داده است و حكم چنين فردي قتل است و هـيچ  
. كدام از موارد مذكور از اين حكم مستثني نيست چـه آنچـه صـراحتاً باشـد يـا بـا كنايـه       
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همچنين كسي كه او را لعنت يا عليه او دعا كند يا آرزوي رسيدن ضـرري بـه او كنـد يـا     
ناشايستي دهد كـه در حكـم ذم و نكـوهش اسـت و سـزاوار مقـام آن       اينكه به او نسبت 

گويي كند و يا اقوال زشت  درباره آن حضرت بيهودهيا حضرت نيست، او نيز چنين است 
و منكر بگويد يا او را به خاطر مصيبتها و رنجهايي كه كشيده اسـت تحقيـر و يـا بخـاطر     

همه اينها مورد اجماع علما و . دهد جويي قرار بعضي از امور بشري جايز او را مورد عيب
  1.تا دوران معاصر است امامان و مفتيان مسلمان از زمان صحابه 

  

  پيروي نكردن از اصول تأليف متعارف در نگارش كتابها: سادساً
پايبند نبوده پژوهشگران و مؤلفان  در ميان اسلوب علمي معمول در كتابهايش به مؤلف

ن به مسايل ومرتب كردن آنها و يـا از نظـر اطمينـان از    پرداخت است چه از لحاظ اسلوب
همچنين به تحقيق صحيح علمي مبتنـي بـر اسـتدالل بـراي     . صحت معلومات در منابعش

بلكـه كتابهـايش از ايـن    . كند وفادار نبوده است مسائل و موضوعاتي كه دركتابش ذكر مي
   .امر خالي است

موضـوعات از هـيچ    پرداختن به دراو چنانكه در روش تحقيق جديد معمول است  اما
مثالً اينكه مسايل موضوع مورد بحث را بـه  اسلوب درست و روشني پيروي نكرده است، 

  2... .مباحثي كه هر يك فصول يا ابواب متناسبي داشته باشد، تقسيم كند
اينكه از روش پيشينيان در زمينه پرداختن به مسايل تحت عنوان فصـول يـا ابـواب    يا 

بلكـه   .ين دقت در بررسي و مرتب كردن موضوعات پيـروي نكـرده اسـت   مستقلي همچن
و در ارتبـاط هسـتند    پيش و پس از خود بـي  روش او بر مبناي وضع عناويني است كه با

است، كه اين امـر   شدهاز يكجا در كتاب تكرار  در بيشضمن يك عنوان در يك موضوع 
 شـده و ترتيب جمع آوري  تنظيمدون است كه ب  اي كرده هاي روزنامه كتابش را شبيه مقاله

  .است
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مطـالبي اسـت   به شكل موضوعي  مسائلو تنظيم  اتهاي عدم ارتباط موضوع از نمونه
عنـوان   تحـت شـورا  دربـاره  » همـراه بـا راسـتگويان   «: »كون مع الصادقينأل«كه در كتاب 

مـورد  الً قباست كه او اين مسأله را  آن اين عنوان گوياي .آورده است» اي بر شورا حاشيه«
كـه  بر آن فرا رسـيده اسـت در حـالي    گويي  تعليق و حاشيهاينك زمان بحث قرار  داده و 

آمـده  ) شواهد ديگري بر واليت علي(چنين نيست، بلكه اين عنوان بعد از بحثي به عنوان 
 بعـد از آن  .را آورده اسـت  »اختالف در ثقلين«: عنوان» بر شورااي  حاشيه«پس از و است 
و دوباره بـه  آورده است » اختالف مذاهب سني در سنت نبوي« يگري تحت نامدتازه  تيتر

و از آن  »قضا و قدر نزد اهـل سـنت  «است و مبحثي تحت نام اي منتقل شده  موضوع تازه
  1.كند را مطرح مي »تقليد«و  » خمس«دو موضوع 

بلكـه   اسـت   مؤلف در موضوعات خـود از روش علمـي پيـروي نكـرده    بدين ترتيب 
و سپس سه و يا چهار صفحه در آن موضـوع سـخن گفتـه      مختلفي را ادغام كردهمباحث 

دوباره با همان روش درنگ  سپس بي. استغالبا عاري از هر گونه تحقيق علمي است كه 
  .پردازد به موضوع ديگري مي

اهـل  «: »هـل السـنه  اهـم   ةالشـيع «هاي گذشته بعضي از عناوين كتابش  عالوه بر نمونه
دارد امـا   خيلـي تفـاوت  با يكـديگر  كنم  موضوعهاي آنها  نقل مي در زير كه »سنت واقعي

 »تقليد و مرجعيت نزد اهـل سـنت  «: ترتيب عبارتند از آنها را پي در پي ذكر كرده است به
تشريع اهل سـنت   پيامبر » «خلفاي راشدين نزد اهل سنت» «خلفاي راشدين نزد شيعه«

دشمني اهل سنت با اهل بيـت بيـانگر   » «نيستناگزير هشداري » «پذيرد و جماعت را نمي
  .»حقيقت آنهاست

 ارتباطي ميان آنهـا  هيچ وجود درباره اين همه موضوعها فقط در سيزده صفحه و بدون
  .سخن گفته است
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كـالم  «: مثالهاي ديگر نيز از اين قرار است، اين عناوين را به اين ترتيـب آورده اسـت  
نظـام  «، »هل سـنت و جماعـت بـا سـنت نبـوي     مخالفت ا«و » يم اصحابسآخر درباره تق

  1».برخالف سنت استنظريه عدالت صحابه «و » حكومت در اسالم
اي  فراوان در پرداختن به مسائل، هر مسـأله  با اين اضطراب و پريشانياي كاش مؤلف 

اما برعكس او همان مسأله را در چند جا و در همـه كتابهـايش   . كرد را در يك جا ذكر مي
  .آور و پرگويي آورده است كه نيازي بدان نيست اري و ماللبه صورت تكر

مخالفت آنها با آن را در چند  يسنت نبوي و ادعا درباره اهل سنت ديدگاهمسأله  مثالً
  : ذكر كرده است » اهل سنت واقعي« »الشيعه هم اهل السنه«كتاب جا در 
  »مخالفت آنها با سنت«عنوان  تحت 25در ص: اول
  .»شناسند اهل سنت، سنت نبوي را نمي«عنوان  تتح 45در ص : دوم
  »سنت تخريب اهل سنت و«عنوان  تحت 52در ص : سوم

  »مخالفت اهل سنت و جماعت با سنت نبوي«عنوان  تحت 287در ص : چهارم
به اقتدا به عترت دسـتور داده   امسلمانان ر پيامبر «: عنوان  تحت 295در ص : پنجم
  ».اند سنت با آن مخالفت كرده و اهل

» الشـيعه هـم اهـل السـنه    «كتـاب   جا درتعريف اهل سنت را در دو  موضوعهمچنين 
  . مطرح كرده است» سنت واقعي اهل«

  » تعريف اهل سنت و جماعت«: عنوان تحت 164ص : اول
  »امامان اهل سنت و شاگردانشان«تحت عنوان  170در صفحه : دوم

را در دو قسمت  دن بر پيامبر همچنين موضوع ديدگاه اهل سنت درباره درود فرستا
  . مختلف از همان كتاب ذكر كرده است

و  تحريـف چگـونگي درود فرسـتادن بـر پيـامبر      «تحـت عنـوان    164صفحه : اوالً
  » خاندانش به وسيله اهل سنت

  »اهل سنت و درود ناقص«: زير عنوان 303ص : دوم
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سـخن   كتابهـايش همـه   دربـاره يك كتاب است، اما اگر  روش او در از ييها اين نمونه
  .كشد مطالب به درازا ميبگوييم 
، كسـي  است بايد گفـت  معلوماتي كه از مصادر و منابع نقل كردهدرباره اطمينان از اما 

غالب او بوده و در اينجـا   يابد كه اين روش  مي به وضوح در كه كتابهايش را خوانده باشد
  . كنم به ذكر مثالهايي اكتفا ميفقط 

مدعي شده است كه آنها صحيح  و  احاديث مجعول و منكر را ايراد كرده بعضي از مثالً
  :مثالً. بدون اينكه مصادر آنها را از كتب اهل سنت نقل كند .هستند

 چه بسيار قارياني هستند كه قرآن آنها« :»كم قاريء للقرآن والقرآن يلعنه« :حديث
علـي قائـد   «» 2حمت استاختالف امت من ر«» اختالف امتي رحمه« ،»1كند لعنت مي را

أصحابي كالنجوم «» 3علي رهبر نيكوكاران و قاتل كافران است«: »البررة وقاتل الكفرة
كه از هر كدام از آنها پيـروي  هستند اصحابم چون ستاره هايي «: »بأيهم اقتديتم اهتديتم

علـي نسـبت بـه مـن     نزلـت  م«: »علي منّي بمنزلتي من ربي« ،»4شويد هدايت مي كنيد
: »حالل محمد حالل إلـي يـوم القيامـة   «» 5زلت من نسبت به پروردگارم استچون من

 »الغيرة للرجـل إيمـان وللمـرأة كفـر    « ،»6تا روز قيامت حالل اسـت  حالل محمد «
  7.»ايمان و براي زن كفر است ،غيرت براي مرد«

بـدون  . آنها نيستشايسته جايگاه به صحابه كه  سخنان همچنين نسبت دادن بعضي از
از دفـن  او بـه عايشـه كـه    اين مطالب مانند نسبت دادن  :دذكر كرده باش منبع آنها راه اينك

                                                   
   180ثم اهتديت ص  -1
   126 -20الكون مع الصادقين ص  -2
   45الكون مع الصادقين ص  -3
   16الكون مع الصادقين ص  -4
   162الكون مع الصادقين ص  -5
   193الكون مع الصادقين ص  -6
   80فسالوا اهل الذكر ص  -7



 447 منابع و مصادر          

 ناز دفـن حسـ   نيز حسين را  كرده است، و بعد از آن جلوگيري پدرش  كنارفاطمه در
كسي را كه دوسـت   استو ندا داده  شده و اينكه سوار شترمنع كرده  در جوار جدش 

  1.نكنيددفن  در خانه من ندارم
دور مرقـد  بعد از وفـاتش  را  برادرش حسن  جسد كه حسين مچنين اين ادعا ه

اهـاي  وارد كـردن اتهامـات و افتر   همچنـين و 2طواف داده است رسول خدا  قبر جدش
از امـوري كـه در آن ايـام و از آن    مورخـان  : گويـد  همه صحابه از آن جمله مـي  بزرگ به

مين شدند رخ داده است مسائل عجيبـي را  خلفا و امراي مسل اصحابي كه بعد از پيامبر 
مانند به بيعت وادار كردن مردم به زور ضرب، تهديد و زور و هجوم بـه  . كنند تعريف مي

خانه فاطمه و شكستن پهلوي او و فشار دادن دربي كه او در پشـت آن بـود تـا اينكـه او     
ت امتنـاع از  سقط جنين كرد و اينكه علي را دست بسته بيـرون آوردنـد و او را در صـور   

بيعت به قتل تهديد كردند و نيز غصـب حـق فاطمـه زهـرا از هـدايا، ارث و سـهم ذوي       
القربي، تا اينكه در حالي از دنيا رفت كه از آنها خشـمگين بـود و در هـر نمـازي آنهـا را      

همچنين هتك حرمت  محارم، و تجاوز به حدود الهي در كشتن مسـلمانان  . كرد نفرين مي
احكام خدا و رسول كـه در  كردن با زنهايشان بدون احترام به عده و تغيير بيگناه، نزديكي 

هاي شخصي آنهـا را   و تبديل آنها به احكام اجتهادي كه مصلحت شدهكتاب و سنت بيان 
  .كرد برآورده مي
دشـنام و لعنـت كـردن    و  شهر رسول خدا راندن او از مدينه تبعيد ابوذر و  همچنين

  3.كرده و آنها را پاك كرده استرا از آنها دور  ديپلي، اهل بيتي كه خداوند
 اتهامات ساختگي ديگر كه در باره آنها هيچ دليلي را ذكر نكرده و براي آنها هيچ سند،

  .منبع و مصدري نياورده است
حكم كردن بر اساس آراي شخصي و بـدون   اما عدم بررسي علمي و درست مسايل و

  : عنوان مثاله ب. شود يافت مي كتابهايش ردليل موضوعي است كه به وفور د داشتن
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بـه   هنگامي كه امـام علـي   «: گويد مي» آنگاه هدايت شدم« :»ثم اهتديت«در كتاب 
مسـلط و اميـر    ومـت شهادت رسيد و معاويه بعد از صلحي كه با امام حسن كـرد بـر حك  

ليـل  اهل سنت و جماعت د نامگذارينام گرفت پس ) عام الجماعه(منين شد آن سال ؤالم
همچنـين  . »، نـه سـنت رسـول خـدا     استبر پيروي آنها از سنت معاويه و اتفاق بر آن 

 و عقلـت شـود   ميتنها با شناخت عقيده شيعه اماميه در اين مورد وجدانت آرام «: گويد مي
ماند كـه   وجود دارد در امان ميقرآني كه در آن تجسيم و يا تشبيه خداوند آيات تاويل  از

اند بر حقيقـت و ظـاهر    كنند نه چنانچه بعضيها پنداشته مي جاز و استعارهمآنها را حمل بر 
گويي   بيعت تغيير رأي داد؟ دربارهمهم اين است كه بداني چرا عمر «: افزايد و مي. »1الفاظ

خواهند پس از مرگ عمر با علـي بـن ابيطالـب بيعـت      شنيده بود كه بعضي از صحابه مي
  2».ز به آن راضي نيستكنند و اين چيزي است كه عمر هرگ

بـا رد   و اخذ جزيـه از كفـار  بر اساس شريعت گرفته  انتقاد از مقدار زكاتي كه آنگاه با
به مقدار زكـاتي كـه اهـل سـنت و     تواند  دولت اسالمي نمي«: گويد حكم شرع اسالمي مي

، و اين مقدار است% 5/2مقدار آن حالت كنند بسنده كند كه در بهترين  جماعت خارج مي
 ،بنـاي مـدارس   ،تواند با آن قادر بـه داشـتن نيروهـاي آمـاده     يزي است كه دولت نميناچ

تا چه رسد به اينكه براي هر فردي حقوقي مشخص كنـد كـه   بيمارستانها و ساختن راهها 
تواند براي بقاي خود به جنگهاي خـونين و كشـتن    همچنين نمي. كفايت زندگيش را كند

را بر اساس كشتن انسـانهايي بنـا نهـد كـه بـه اسـالم       مردم اعتماد كند و سازمانهاي خود 
  3».اند رغبتي نداشته
كه مؤلف بـدون تحقيـق علمـي و     است ي از بعضي از مسايل و احكامييها اينها نمونه

شخصي  اتو مبناي او اعتقاد استناد به قول يكي از علما بيان داشته است دليل شرعي و يا
احكـام الهـي   بـه  و   عي را تكذيب كـرده منحرف و گمراهي است كه نصوص شر يو آرا

انگيـزه  كنـد كـه    ثابت مي ، گمان و هوي و هوسپشت پا زده و حوادث تاريخي را با ظن
                                                   

  27الكون مع الصادقين ص -1
 88الكون مع الصادقين ص -2
  152الكون مع الصادقين ص -3



 449 منابع و مصادر          

و محبـت و دفـاع از   شديدي است كه نسبت به پيشينيان و برگزيدگان ايـن امـت   آن كينه 
  .خداوند او را به سزاي اعمالش برساند. شيعيان رافضي وعقيده آنها در دل دارد

  

پيروي نكردن از روشي كه خود را ملزم به در پيش گرفتن آن كرده : سابعاً
  است

عمـل كـرده   برخالف اصول تاليف و قواعد متعارف آن در نزد اهل علم  تنهامؤلف نه 
بلكه حتي روشي را كه خود در كتابهايش در پيش گرفته است زير پا نهاده است، در زيـر  

هم كرد كه خود قول داده است در كتابهايش رعايت بعضي از قواعد و اصولي را ذكر خوا
  : كند و سپس برخالف آن عمل كرده است

داده است از احساسات، هوي و تعصب دوري كند و انصاف و عدالت را  وعدهاو  -1
من با خـدايم عهـد   « :گويد مي» آنگاه هدايت شدم«: »ثم اهتديت«در كتاب . در پيش گيرد

طرفانه به نظرات طرفين گوش  احساسات دوري كنم و بيز بستم كه اگر مرا هدايت كند ا
  1».بهترين را برگزينمداده و 

به غير و باشم  تعصب بي با خدايم عهد بستم كه با انصاف و«: گويد در همان كتاب مي
  2».ندهم يحق اهميت

پژوهشگر بايد در اينجـا از  : گويد مي» از آگاهان بپرسيد« :»فاسالوا اهل الذكر«در كتاب 
احساسات نشود تا از حق عدول نكند كه در غير ايـن صـورت پيـرو    دا بترسد و دچار خ

بلكه وظيفـه او اينسـت كـه    . شود شود و از راه خدا گمراه و منحرف مي هوي و هوس مي
هـا، احساسـات و    كـدورت تابع حق باشد اگر چـه حـق بـا ديگـران باشـد و خـود را از       

  3.آزاد كندخودپرستي 
امـا آيـا بـدان    . است  ذكر كردهتحقيق روش خود در  بارهف دراين چيزي است كه مؤل
  .ديرا از خالل سخنان او بشنو جواب آن !خواننده محترم پايبند و متعهد بوده است؟
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، نمازها، دعا و اخالق واحترامشـان  بلكه عبادتها«: گويد رافضيان مياو در مدح و ثناي 
  1».ه جزو آنان باشمتا اينكه آرزو كردم كبه علما مرا مجذوب خود كرد 

الـدين موسـوي را خوانـدم، چنـد      سپس كتاب مراجعات سيد شـرف «: گويد ميسپس 
و جـز در   شـدم مجـذوب آن   شيفته خود كـرد و شـديداً   اي نگذشت كه كتاب مرا صفحه

  2».بردم را با خود به مدرسه مي آن حتي گاهي كردم و نمي رهاهنگام ضرورت آن را 
گونه خود و ديگران را درباره آراي اهل سنت قـانع كـنم   دانم چ نمي«: افزايد سپس مي

  3».اميه بنا شده است كه به گمان من بر مبناي اقوال حكام بني
بعضي از صحابه نهي از متعـه و تحـريم   به همين دليل من معتقدم كه «: گويد ميسپس 

  4».و مواضع او را توجيه كنند رأي عمر اند تا  نسبت داده پيامبر را به  آن
اسـت   همان كسيكه عمر بن خطاب دارد  مياين احتمال مرا به اين وا«: گويد مينگاه آ

نافرمـاني از رسـول    وادار بـه  در آنها ترديد ايجاد كـرده و كه بقيه حاضران را برانگيخته و 
  5».است  كرده خدا 

احكـام   صـادر كـردن   و هوس دري هايي از سخنان مؤلف در پيروي از هو اينها نمونه
مرا جذب : (گويد مل كند كه ميأعبارتهاي مذكور نويسنده تاننده گرامي بايد در خو. است
از  تـا )... دهـم  احتمـال مـي  ) (معتقدم شخصاً) (به گمان من) (شيفته خود كردمرا (و ) كرد

  . هايش كه پرهيز از هوي و هوس است، آگاه شود ميزان التزام به وعده
شـان و سـتودن آنهـا و    عقايـد فاسد  و شـيعيان رافضـي  بـه   نسبت اما تعصب شديد او

شان همـه ادعاهـاي او    شان و در مقابل وادار كرن طعن بر اهل سنت و عقيده و ائمه عقيده
   .كند را مبني بر بي طرفي و پايبندي به انصاف و ميانه روي تكذيب مي
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اما خالفت نزد اهـل سـنت و   «: گويد خالفت نزد اهل سنت ميپيرامون نظرش درباره 
ه هيچ فـردي از  كاند  و بدين طريق راهي را باز كرده استاساس انتخاب شورجماعت بر 
شريف و غير شريفي به آن چشم را ببندد، و هر كوچك و بزرگي و هر  تواند آن امت نمي

طمع دوخته است، تا اينكـه از قـريش بـه مـوالي و بردگـان رسـيده و در ميـان ايرانيـان،         
  1».مماليك، تركها و مغولها سردرآورده است

چـه بسـيار   عقيده شيعه دربـاره خالفـت   : گويد خالفت مي پيراموندرباره عقيده شيعه 
مهمـي اسـت كـه     نظـر چـه   .ل ديـن قـرار داده اسـت   واز اصـ  يكي را كه آنعظيم است 

ي أمحكـم و ر  نظـري  كند، اين را معين مي خداوند آن كهمنصبي است  خالفت: گويند مي
و نصـوص قـرآن و    شـود  ميجدان به آن راضي و و پذيرد ميرا  عقل آني است كه درست

و در جامعـه   كند ميرا تاييد  ديكتاتورها و پادشاهان و سالطين آن خواست سنت عليرغم
  2.آورد مي به وجود استقرار و امنيت

كـه دربـاره    آنچـه : گويد مي» نظر اماميهتحريف قرآن در «وي در خالل سخنش درباره 
 بـدگويي و بزرگنمـايي اسـت، و    ا هدف ود، تنها بش به شيعه نسبت داده مي تحريف قرآن

بخوانيم اجمـاع  را قرآن درباره و اگر عقيده شيعه  در ميان اعتقادات شيعه جايگاهي ندارد،
ايـن تهمـت   : ... گويـد  تـا اينكـه مـي   ... يـابيم   ميرا قرآن از تحريف  درباره مبرا بودنآنها 

امر يكي است تا شيعيان و اين  وطبيشتر مربسنت  به اهل )نقص و زيادت در قرآنوجود (
زيرا هرگاه به علتـي سـعي   . بازنگري در همه اعتقاداتم وادار كردعلتهايي بود كه مرا به از 

را ثابت و آنرا بر مـن   برائت خود از آندر انتقاد از شيعه و خرده گرفتن بر آنها كردم آنها 
بحـث و   طريـق ر زمان و از وبه مرو. گويند كردند، پس دانستم كه آنها راست مي ثابت مي

  3.گويم سپاس مي جستجو قانع شدم وخداوند را
از صحابه و واليـت  پذيرفتن آن و برائت عقيده رافضيان و در تصريح به  او در ستايش

قانع شدم كه شـيعه اماميـه بـر     تا اينكهمطالعه كردم  بسيار: گويد ميمتهم كردن آنها آنها و 
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و بـه   شـدم  به بركت الهي سوار بر سفينه اهل بيت شيعه شده و به همين دليلحق است، 
بعضي از صحابه كـه بـرايم    جايگزيني برايبحمداهللا  زيراريسمان واليت آنها چنگ زدم، 

ائمـه  بـه  آنهـا  به جاي و جز اندكي نجات نيافتند و اند يافتم  شده بود آنها مرتد شدهثابت 
مطهـر  ا دور كرده و آنهـا را پـاك و   را از آنه پليدي، كه خداوند اقتدا كردماهل بيت نبوي 

  1.است كرده
از عدالت و انصـاف   بودن او دورنشان دهنده هايي از اقوال مؤلف است كه  اينها نمونه

است، مانند مدح و ستايش شيعيان رافضـي  ظلم و دروغ در اقوال  صادر كردن حكم و در
 .ه با خـود دارنـد  و عقايدشان وصحيح دانستن آنها وتخطئه اهل سنت به خاطر حقيقتي ك

درباره آن يا انكار بعضي از عقايد زشت شـيعيان   سخن او درباره خالفت و موضع فريقين
كتابهـاي  رافضي از قبيل ادعاي او مبني بر اينكه رافضيان از اعتقاد به تحريف قرآن كه در 

و سپس بـا   مبرا هستند مشهور و در ميان علماي آنها مورد اتفاق است، شانقديم و جديد
  . دهد به اهل سنت نسبت مي ، نيرنگ و بهتان آن را لمظ

كند كه عقيده رافضيان را پذيرفته و از عقيده اهـل سـنت و    سپس با صراحت اعالم مي
كند كه بعد از بحـث   صحابه برائت جسته است و ياران پيامبر را به ارتداد متهم و ادعا مي

غافالن را فريفته و به عقيده منفور جاهالن و و جستجو به اين افكار رسيده است تا اينكه 
. طرفـي اوسـت   انصافي و بي برخالف ادعاهايش و همه دليل بر بيتشيع دعوت كند، اينها 

  .كند بلكه او همانند شيعيان رافضي ديگر مردم را به كفر و ضاللت خود دعوت مي
و ادعاي مؤلف مبني بر اينكه آنچه در كتابهاي او آمده است خارج از حـق نيسـت    -2

  . كند كه مورد اتفاق اهل سنت و شيعه است فقط مسايلي را ذكر مي
ــرين و  كتابهــاي : گويــد مــي اول و دومــم داراي عنوانهــايي از قــرآن هســتند كــه بهت
اگـر حـق نباشـد    حتـي  ام  ترين كالم است و هر آنچـه در آن دو كتـاب گـرد آورده    صادق
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و از سـني و شـيعه   اعـم  نان مورد اتفـاق مسـلما  زيرا است، سخنان به حقيقت نزديكترين 
  1.احاديث صحيح فريقين است

. صـحيح اسـت  بر آن اجماع دارند  آنچه را كه اهل سنت و شيعه اما: گويد ميهمچنين 
انـد ملـزم    صحت آن نزد طرفين ثابت شده است و آنها را به آنچه كه خود ملزم شـده زيرا 
يك طرف درسـت باشـد    نظر راند حتي اگر د اختالف كرده در آن نماييم، و آنچه را كه مي

پژوهشـگر   بـراي  نخواهـد بـود، همچنانكـه   الزامـي   براي طرف ديگرعقيده و عمل به آن 
  2.الزامي نيست به آن طرف قبول و احتجاج بي

، است اما ادعاي او كه آنچه در كتب او آمده اگر حق نباشد نزديكترين موضوع به حق
 .گزاران همين ادعا را دارنـد  يان و بدعتهمه مدع. استادعايي باطل و عاري از هر دليلي 

كتابهـايش عـاري تـرين كتابهـا از حـق      اينست كه ، اي در آن نيست حقيقتي كه هيچ شبهه
 مردم بـه عقيـده   آنها را براي دفاع و دعوتبدانيم و براي اثبات اين مدعا كافيست هستند 

ديگـر در كفـر و    جزو عقايدي است كه بيش از عقايد رافضيان نوشته است كه عقيده آنها
ور و از حقايق ايماني دور است، اين اجمال مطلب بـود امـا تفصـيل آن ان     گمراهي غوطه

  .شاء اهللا در هنگام رد بر او ذكر خواهد شد
كند فقط اموري را كه ميان اهل سنت و شـيعه مـورد اتفـاق اسـت      ادعا مياو  اينكه اما

دروغ محض است، و اين مثالهايي از  اين يككند،  ذكر كرده است و آنها را بدان ملزم مي
 در نـزد علمـاي قـديم   «: نويسـد  او مـي كند،  اقوال اوست كه داللت بر نقض ادعاي او مي

  3» .نامزد خالفت بوده است مشهور بوده كه علي بن ابيطالب از سوي پيامبر 
چـرا  : گويـد  انـد مـي   مردم براي او فرستادهكند  ادعا مي پاسخ به سؤالهايي كه در ضمن

اي تعيـين   بعد از حجة الـوداع خليفـه   پيامبر «:گويد مياي تعيين ننمود؟  خليفه پيامبر 
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شاهد گرفت،  به عنوان را كه با او حج كردنداصحابي ، و استنمود و او علي بن ابيطالب 
  1».و مرتد خواهد شد كرد دانست كه امت خيانت خواهد و مي

دهـد   ؟ پاسخ ميدانست وفاتش را مي ان زم آيا پيامبر : گويد در جواب سوالي كه مي
ـ  دانست  ميموعد وفاتش را در مدتي معين  ترديد قبالً بي حجـة   رايو قبل از خروجش ب

به همين دليل آن را حجة الوداع ناميـد، و بـدين سـبب بيشـتر     . از آن اطالع داشتالوداع 
  »2.دانستند صحابه نزديكي اجلش را مي

. براي امامت نماز بر مردم تعيين كردرا  بوبكر ا آيا رسول اكرم : در جواب سوال
ابـوبكر را بـراي نمـاز     كه رسول اكـرم  يابيم  درمياز خالل روايتهاي متناقض : گويد مي

باره هذيان خواندن بر مردم تعيين نكرده است مگر اينكه معتقد به گفته عمر بن خطاب در
  3».استباشيم كه اگر كسي چنين معتقد باشد كافر  گفتن پيامبر 

جنگ بـا مانعـان زكـات را تحـريم كـرد       عليرغم اينكه پيامبر چرا : در جواب سوال
چون برخي از اصحاب در حالي كـه از حجـة الـوداع و    : گويد مردم با آنان جنگيدند؟ مي

گشتنند و در بيعت با امام علي در غدير خم حضـور داشـتند از    برمي همراهي با پيامبر 
بـود   ترديد بعضي از اخبار به آنها رسـيده  بيو  خودداري كردندپرداخت زكات به ابوبكر 
علي از بيعت امتناع كرده اسـت،  كرده و از آنها خشمگين شده و كه فاطمه با آنها دشمني 

  4.اينها از دادن زكات به ابوبكر امتناع كردند تا اينكه واقعيت را بدانندبه همين دليل 
در كتب او وجـود دارد   جنجالها و سخنان باطل همچنين مثالهاي فراواني از اين نمونه

ام و آنچه گذشت دليـل صـادق و     رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري كردهخاطر ه كه ب
همـان   كنـد در حقيقـت   آنچه را در كتب خود ثابت مـي روشني بر كذب ادعاي اوست و 

اقـوال   شـبهات و بلكـه تكـرار    . چيزي است كه در كتابهاي شيعيان رافضـي وجـود دارد  
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در غير اين صورت اين جوابها چه تناسبي با پاسخ اهـل سـنت بـه ايـن سـؤالها      . آنهاست
  !خدا بر دروغگويان بادنفرين ! اند اين اقوال را گفتهو حتي چه كسي از اهل سنت دارد؟ 
و اهل سنت صحيح باشـد   كند كه در نظر  كند فقط به حديثي استناد مي ادعا مي او -3
كنم مگر به آنچه شـيعه از صـحاح    خود عهد كردم كه من استدالل نميوقتي با «: گويد مي

  1».آن را عملي كردمپس  .كند اهل سنت و جماعت اجتجاج مي
همچنانكه در همـه مباحـث كتـاب     ،و من به نوبه خود و طبق عادت«: گويد ميسپس 
احاديث ثابت و صحيح در نزد اهـل سـنت و جماعـت اسـتدالل     ام كه فقط به  متعهد شده

  2».كنم
خود  عهد بستم كـه   ابه اين ميدان طوالني و سخت ب ورودهنگام «: افزايد ميهمچنين 

  3».اهل سنت و شيعه اعتماد نكنممورد اتفاق  احاديث صحيح و به جز
بطالن اش بر  ساختگياز احاديث منكر و كتابهاي مملو اينها ادعاهاي دروغي است كه 

و نيـازي بـه   صـفحات پيشـين آورده شـده    در  آنهـاي   دهد، همچنان نمونه آن گواهي مي
  .نيست هاتكرار آن

كـه از  نگـارش كتابهـايش   او در  روش بعد از اين بررسي و انتقاد عمومي از مؤلـف و 
 ياو از تحقيـق علمـ  گمـان و دوري  پرستي و پيروي از  يسوادي و هو بي ،خالل آن جهل

يل در اين بـاره سـخن   به تفص روشن شد، دادندر حكم  التمبتني بر صدق در نقل و عد
اسـت  » آنگـاه هـدايت شـدم   «: »ثم اهتديت«را كه  خواهيم گفت و در آغاز اولين كتاب او

  .كنم بررسي مي
، ياري رسيدن به حقيقت را مسألت از خداوند توفيق است آغاز اين مطلب اكنون زمان

  .نماييم مي
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  )آنگاه هدايت شدم(رد بر مطالب و سخنان مؤلف در كتاب 
  .كتاب و بيان مخالفت آن با حق و حقيقتنامگذاري 

است و مقصودش انتقـال   نهادهنام » آنگاه هدايت شدم«: »ثم اهتديت«مؤلف كتابش را 
به آن اعتقاد داشتند و در آغـاز   1اش كه او و خانواده) طريقت تيجانيه(او از عقيده سابقش 

به سوي آن هـدايت   كند كه گمان ميبه عقيده رافضيان است كتابش آن را ذكر كرده است 
مطالعه كردم تا اينكه قانع شدم شيعه اماميه بر حق اسـت،  بسيار «: گويد او مي. شده است 

و به ريسمان واليـت آنهـا    شدمو به بركت الهي سوار بر كشتي اهل بيت  مپس شيعه شد
  2».چنگ زدم

داونـد  خ .هدايت است نياز به دليـل و برهـان دارد   كند گمان مي آنچه را كه: گوييم مي
≅ ö :فرمايد مي è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹   

  3.»گوييد برهانتان را بياوريد اگر راست مي«
سركش و جباران معاندي وجـود دارنـد كـه ادعـاي ايمـان و       وگر نه چه بسيار كافران

ربـاره  همچنانكـه خداونـد د  انـد   گمراهيكنند، در صورتي كه آنها رأس كفر و  هدايت مي
 (#θ :فرمايـد  و مسـيحيان مـي   يان يهود ä9$ s% uρ (#θ çΡθ à2 # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ (#ρ ß‰ tG öκ sE 3 ö≅ è% ö≅ t/ 

s' ©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym ( $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   
ملت ابراهيم  ]ما پيرو [تا هدايت شويد بگو بلكه  مسيحي شويدگويند يهودي و  مي ...«

  4.»كه از مشركان نبوده است ]هستيم [حنيف 
ــاره مــي فرعــون در ايــنزبــان از    tΑ$s% ãβöθtãöÏù !$tΒ öΝä3ƒÍ‘é& ωÎ) !$tΒ 3“u‘r& !$tΒuρ: گويــد ب

ö/ä3ƒÏ‰÷δr& ωÎ) Ÿ≅‹Î6y™ ÏŠ$x©§9$#   
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بينم و شما را فقط بـه راه  بدهم مگر آنچه كه خود  فرعون گفت من به شما نشان نمي«
  1.»مكن راست هدايت مي

 öΝ: فرمايـد  ميوصف گمراهان  خداوند در åκ ¨Ξ Î) uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ ÝÁ u‹ s9 Ç⎯ tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# tβθ ç7 |¡ øt s† uρ 

Ν åκ ¨Ξ r& tβρ ß‰ tG ôγ •Β   
  2.»پندارند كه آنها اهل هدايت هستند دارند و مي آنها را از راه بازميترديد  بي«

$  :فرمايــد  همچنــين مــي  ¸)ƒ Ì sù 3“ y‰ yδ $ ¸)ƒ Ì sù uρ ¨, ym ãΝ Íκ ö n= tã ä' s#≈ n= Ò9 $# 3 ÞΟ ßγ ¯Ρ Î) (#ρ ä‹ sƒ ªB $# 

t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# šχθ ç7 |¡ øt s† uρ Ν åκ ¨Ξ r& šχρ ß‰ tG ôγ •Β   
اينان شيطانها را به جاي خداونـد بـه دوسـتي    گمراه شدند گروهي هدايت و گروهي «

  3.»اند شدهپندارند كه هدايت  و ميكنند  گمان مي گرفتند و
  .ها هستند ترين فرقه بر اينكه شيعيان رافضي گمراه اجماع محققان

 ،بـدان هـدايت شـده اسـت     مؤلـف اين بايد دانست عقيده رافضيان كـه بـه زعـم    بنابر
اي هستند كـه   فرقههستند و آنها دورترين  اي ترين فرقه فاسدترين عقيده و رافضيان گمراه

هلترين آنهـا بـدان و   فرقـه از حـق و از جـا    رتـرين و آنهـا دو  انـد  شـده به اسالم منسوب 
همـه علمـاي   اتفـاق   امر موردو اين  هستندبدان  مبتالترين فرقهنزديكترين فرقه به كفر و 

كـه   باشـد  كه آنها عالمترين افراد به مذاهب و فرق هستند، مـي مسلمان و محققان در فرق 
اند كـه رافضـيان    همگي اظهار داشته آنها. سخنانشان در صفحات پيش به تفصيل ذكر شد

  .گمراهي هستندآنها در  دارترين ريشهورترين فرقه ها از دين و د
و مكـارتر   براي از بين بردن و تباه كردن اسالم افترا زناني كوشاترما : گويد حزم مي ابن

  4.اسالم سراغ نداريم دراز مكر رافضيان 
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 يهـودي ) عبداهللا بـن سـبأ  (اند، كه ابن سوداء  محققان اهل سنت گفته: گويد بغدادي مي
، تـا  از بـين ببـرد   علـي و فرزنـدانش اسـالم را     بارهتاويالت خود درخواست با  بود و مي
 .داشـتند  عيسـي  مسيحيان دربـاره  پيدا كنند كه را همان اعتقاد درباره اسالم مسلمانان 

دارترين فرقه ها در كفر هستند خود را بدان منسوب  ريشهديدند رافضيان  زماني كهسبائيه 
  1.كردند

اي  االن آنها هـيچ بهـره  : گويد اي از باورهاي آنان مي رافضه و پاره ي بعد از ذكراسفراين
بلكـه هـدف    موضوع امامت نيست،  محقق شدن ندارند و قصد آنها از اين سخن ماز اسال

  2.شان استآنها از بين بردن تكاليف شرعي و اسقاط آنها از خود
بلكه اين امر كفـر، زندقـه و   . دشيعيان رافضي وجود دارپس چه هدايتي در انتساب به 

الحادي است كه قلبها و عقلهايشان را فرا گرفته است، در مذمت او همين بس كه عـالوه  
در اينجـا مخصوصـا سـخنان او را    بر رافضي بودن و اعالم پذيرفتن عقيده باطل آنها، من 

در كفـر و  ور شدن او  هدايت و غوطهكنم كه نشان دهنده بطالن ادعاي او مبني بر  نقل مي
  . گمراهي است

بيم آن دارم كسي گمان كند كه اين فرد فريب خورده وحقيقت اعتقادات اين فرقـه را  
هايي از سـخنان او   خواننده محترم نمونه. كرد نشناخته باشد و گرنه بدانها انتساب پيدا نمي

  : مالحظه نماييد. دهد او خبر مي حالرا ببين كه از حقيقت 
  .ن و اينكه اين كتاب براي هدايت مردم كافي نيستطعن مؤلف درباره قرآ
چـون كتـاب خـدا بـه تنهـايي بـراي هـدايت كفايـت         ... «: گويد درباره قرآن كريم مي

آنهـا در گمراهـي    كنند در حالي كـه  مي هايي به كتاب خدا احتجاج فرقهبسا كند، چه  نمي
قـاريء   كـم مـن  «: اسـت كـه فرمـود    روايت شـده  همچنانكه از رسول خدا  .هستند

قـرآن آنهـا را لعنـت     ليخوانند و كساني كه قرآن مي چه بسيار«: »للقرآن والقرآن يلعنه
است و بر اساس تعبير محكم و متشابه  مختلفكتاب خدا ساكت و داراي وجوه . »كند مي
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نبوي به اهل بيـت مراجعـه    فسيرفهم آن بايد به راسخان در علم و براساس تقرآن و براي 
  1».كرد

يـا اينكـه از   ! كه درباره كتاب خدا چنين اعتقادي دارد از اهل هدايت اسـت؟ آيا كسي 
 ،كتابش خبر داده است دربارهصريح خود  كالماست كه آنچه را كه خداوند در  گمراهاني

خداونـد  كنـد،   به بهترين راهها هدايت مي ]مردم را [و آن اينكه آن كتاب   ،كند تكذيب مي

 y7: فرمايد مي Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9   
  2.»آن كتابي است كه هيچ ترديدي در آن نيست و هدايتي است براي تقوا پيشگان«
 ¨β: فرمايد مي همچنين و Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r&   
  3.»كند به بهترين راهها هدايت مي  ]مردم را [ اين قرآن«

$!  :فرمايـد  مـي همچنين و  tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# ω Î) t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 ÞΟ çλ m; “ Ï% ©! $# (#θ à n= tG ÷z $# 

ÏμŠ Ïù   “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ .  
برايشان چيزي را بيان نمايي كـه در آن   براي اينكه ما كتاب را برايت نازل كرديم فقط«

  4.»آورند دايت و رحمتي است براي كساني كه ايمان مياختالف كردند و آن ه
$  :فرمايد و مي uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u ô³ ç0 uρ 

t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 .  
هـدايت و رحمـت و     گـان ما كتابي را برايت نازل كرديم كه بيـاني اسـت بـراي هم   «

  5.»اي مسلمانانبشارتي است بر
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  .و بسياري از آيات ديگر
ايـن  بايـد بدانـد    زند كه قرآن براي هـدايت خلـق كـافي نيسـت،     اگر اين آقا فرياد مي

كند  به صراحت قرآن را تكذيب ميبزرگترين دليل بر گمراهي و كفر و الحاد اوست چون 
ه مـدعي  چه برسد بـه كسـي كـ   و اين امري است كه عوام نبايد نسبت به آن جاهل باشند 

   .استعلم و تحقيق 
خداونـد در ايـن   : دهنده گمراهي و ضاللت اوست اينسـت كـه   مسأله ديگري كه نشان

دهد اين قرآن براي تقواپيشگان و مومنان هدايت است و اگر مؤلـف گمـان    آيات خبر مي
و به هر حال او از خودش و آنچـه را كـه در   [كند اين كتاب براي هدايت كافي نيست مي

بايـد بدانـد كـه خداونـد متعـال در وصـف كتـابش چنـين         ] گويد ند سخن ميبي خود مي
≅  ö: فرمايـد  مي è% uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ” W‰ èδ Ö™ !$ x Ï© uρ ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû 

öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ Ö ø% uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïè t/ .  
آورنـد در   كـه آن بـراي مومنـان هـدايت و شفاسـت و كسـاني كـه ايمـان نمـي         بگو «

گوشهايشان سنگيني است و براي آنهـا كـوري اسـت، گـويي آنهـا را از جـايي دور نـدا        
  1.»دهند مي

 ãΑ: فرمايد همچنين مي Íi” t∴ çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ ö à) ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö™ !$ x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ω Î) # Y‘$ |¡ yz   
كنيم شفا و براي مؤمنان رحمتي است و براي ظالمان جـز   ما از قرآن آنچه را نازل مي«

  2».افزايد خسارت نمي
# : افزايــد خداونــد در وصــف منافقــان مــي sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ 

öΝ à6 •ƒ r& çμ ø? yŠ# y— ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ßγ ø? yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ tβρ ã Ï± ö; tG ó¡ o„ 
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  سوره إسراء 82يه آ -2
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∩⊇⊄⊆∪ $ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Ο Îγ Î/θ è= è% Ð⇓ t ¨Β öΝ åκ øE yŠ# t“ sù $ ²¡ ô_ Í‘ 4’ n< Î) óΟ Îγ Å¡ ô_ Í‘ (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ 

šχρ ã Ï≈ Ÿ2   
بر ايمان كـدام يـك از شـما       ]سوره [گويند، اين  اي نازل شود برخي از آنها مي هرگاه سوره«

شـود و آنهـا طلـب بشـارت      اند بر ايمانشان افزوده مي افزوده است، و اما كساني كه ايمان آورده
شـود   كنند، و اما آنهايي كه در قلبهايشان مرض وجود دارد رجسي بر پليديهايشان افزوده مـي  مي

  1.»ميرند آنها در حالي كه كافرند، مي
كنـد قـرآن بـراي     آنها بر ادعاي اين شخص كـه ادعـا مـي    از طريق اين آيات و تطبيق

شود كه جزو چه گروهي  هدايت خلق كافي نيست وضعيت او براي خواننده مشخص مي
افزايـد، يـا از منافقـاني     است، آيا از اهل ايماني است كه قرآن بر ايمان و هدايت آنها مـي 

  .شود است كه بر پليديها افزوده و سبب كور شد آنها مي
  مؤلف درباره سنت و ادعاي او مبني بر اينكه سنت راه حل مشكالت ما نيست طعن 

اگر اين ديدگاه او درباره قرآن باشد، نظر او درباره سنت نيز چيزي جـز ايـن نخواهـد    
اگر قرآن كه كتـاب خداونـد اسـت نيـاز بـه      «: گويد او مي. بود وبلكه بدتر نيز خواهد بود

آن بجنگنـد چـون كتـاب سـاكتي اسـت و سـخن        كساني دارد كه براي تفسير و توضـيح 
گويد و داراي وجوه متعددي است و در آن ظاهر و باطن وجود دارد، پـس وضـعيت    نمي

  2.؟»احاديث نبوي چگونه بايد باشد
بلكه بر مشـكالت آنهـا   . او مدعي است كه سنت براي حل مشكالت مسلمانان نيست

اينكه بعد از خود كتـاب و سـنت را بـر     مبني بر اما سخن پيامبر «: گويد افزايد و مي مي
جا گذاشته است راه حل معقولي براي مشكل ما نخواهد بود بلكه بر مشكل مـا افـزوده و   

  3.»كند نمي بازان را از ريشه بر افزايد و منحرفان و فتنه بر تاويل و تعقيد آن مي

                                                   
  سوره توبه 124يه آ -1
  128الكون مع الصادقين ص -2
 129الكون مع الصادقين ص -3
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. ارداين گفته و ديدگاهش درباره سنت نيازي به شرح برائت و خـروجش از ديـن نـد   
$ : فرمايـد  زيرا خداوند مي tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& 

tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r& 3 .  
براي زنان و مردان مومن شايسته نيست كه اگر خدا و رسـول حكمـي كردنـد داراي    «

  1.»اختياري در كار خود باشند
 Ÿξ: دفرماي و مي sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 

(#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ .  
آورند مگـر اينكـه تـو را در آنچـه كـه در ميانشـان رخ        به خدا قسم هرگز ايمان نمي«
  2.»دهد به عنوان داور قرار دهند وسپس از حكم تو نرجند و كامالً تسليم آن شوند مي

  .كند مؤلف همه اصحاب پيامبر جز عده اندكي از آنها را تكفير مي
كسي كه در اين احاديـث فراوانـي كـه علمـاي     «: گويد مي اما درباره اصحاب پيامبر 

يابد كه اكثر صـحابه بـه    ترديد درمي ياند، بنگرد ب سنت در صحاح و مسندهاي خود آورده
مرتد شدند كـه   تغيير داده و بلكه بعد از پيامبر   ]روش خود را  [جز تعداد اندكي از آنها 

  3».است  از آنها به گوسفندان رها شده تعبير كرده
الحمداهللا من به جاي صحابه افرادي را پيـدا كـردم و در نـزد مـن     «: گويد همچنين مي

اند و به جاي آنها به ائمه اهـل   اند و جز اندكي نجات نيافته ابه مرتد شدهثابت شد كه صح
و آنها را پاك و پـاكيزه كـرده     بيت نبوي چنگ زدم كه خداوند پليديها را از آنها دور كرده

  4».است

                                                   
 سوره احزاب 36 يهآ -1
  سوره نسا 65آيه  -2
  66-و 65ثم اهتديت ص -3
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خواهد او را براساس  جويد و از خداوند مي مؤلف از سنت و اهل سنت برائت مي
  . گري محشور كند عقيده رافضي

اينها چه اصحابي هستند كه از تغيير سـنت نبـوي و حتـي احكـام     «: گويد همچنين مي
هـاي مخفـي و طمعهـاي حقيرشـان خـودداري       الهي براي رسيدن به اغراض پست و كينه

اينها يكي از داليلي است كه مرا از امثال اين صـحابه و توابـع و   «: افزايد و مي 1».اند نكرده
و براي توجيه اعمال ابوبكر، عمر ، عثمان،   صوص را تاويل كردهپيروانشان بيزار كرد كه ن

كنند، خـدايا   اي جعل مي خالد بن وليد، معاويه، عمرو بن عاص و ديگران روايتهاي افسانه
كنم، بار خدايا من از اعمال اينها كه بـرخالف احكامـت    و توبه مي  من طلب استغفار كرده

بـرم   اند به تو پناه مي و از حدود تو تجاوز كرده  ردهاند و حرمتهاي تو را مباح ك عمل كرده
ام مرا بـبخش كـه مـن از جـاهالن      و از اينكه قبالً آنها را به عنوان دوست و ولي برگزيده

  2».بودم
وارد آورده و آنها و بقيـه پيشـينيان    اين قبيل از طعنهايي است كه بر اصحاب پيامبر 

كينه و بغض او نسبت به اسالم و پيـروان آن و   امت را تكفير كرده است كه اين داللت بر
و  نفاق دروني اوست كه او را به بدگويي درباره برگزيدگان امت و بهترين ياران پيامبر 

  .تابعين كشانده است
بلكه نظر او درباره ارتداد صحابه جز اندكي، كفري ظاهر و صـريح اسـت، همچنانكـه    

صـيل حكـم كسـي كـه صـحابه را دشـنام دهـد        در تف) رحمـه اهللا (تيميه  شيخ االسالم ابن
اما كسي كه از آن تجاوز و گمان كند آنها به جز كمتر از ده نفر بعـد از رسـول   «: گويد مي

اند همه آنها فاسق شده، در كفر او هيچ شكي وجود نـدارد، زيـرا نـص     مرتد شده خدا 
رضايت و آنهـا را   زيرا خداوند در چند مورد از آنها اظهار. كند صريح قرآن را تكذيب مي

بلكه اگر كسي در كفر چنين شخصي شك كند كفر او نيز ظـاهر و  . مدح و ثنا كرده است
اند و  زيرا سخن او بدين معناست كه راويان كتاب و سنت كافر و فاسق بوده. روشن است

 öΝ: فرمايد  اين آيه كه مي çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9   
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  1.»ايد ستيد كه براي مردم خارج شدهشما بهترين امت ه«
بـدين  باشـند، پـس   كافر و فاسق اند اگر عموم اين امت  و بهترين آن در قرن اول بوده

ضـرورتاً  ، هاسـت اين امت بدترين آن پيشينيانكه اين امت بدترين امتهاست و معني است 
  2.مشخص استبه دين اسالم  كفر او نسبت كسي كه چنين بگويد،

ه كند ك ميكنم كه از اهل سنت برائت جسته و آرزو  نقل ميمؤلف تي از در پايان عبارا
اگر سنت و جماعت ابتكـار معاويـه بـن ابـي     «: گويد ميو  بميردشيعيان رافضي بر عقيده 

كنم كه بر بدعت رافضيان بميرم كه علـي بـن ابيطالـب و     سفيان است از خداوند آرزو مي
  3».اند اهل بيت آن را ايجاد كرده

مؤلف ديدگاه و ميزان صداقت او در ادعـايش مبنـي   عبارتهاي صريح از سخنان  با اين
  .شود ميبراي خواننده روشن بر هدايت يافتن 

: اشاره كـنم و آن اينكـه   مهميخواهم به نكته  قبل از پايان سخن در اين قسمت مي اما
آن هدايت كند كه قبالً شيعه رافضي نبوده وسپس به سوي  اگر چه مؤلف در آغاز ادعا مي

اي از  شده است اما در بخشي از سخنانش تصريح كرده اسـت كـه نسـب او بـه خـانواده     
. رسد و بدين ترتيب به اصل خود بازگشـته اسـت   سادات كه از عراق فرار كرده بودند مي

  :گويد او مي
اي كـه   نامـه  شـجره  اسـاس  ، پدرم و عموهايم برمبدينوسيله من به اصل خود بازگشت«
عباسيان از عراق فـرار   هاي فشاربه علت ساداتي هستند كه  جزوگفتند آنها  مي شناسند مي

امـروز بـاقي    تـا  انـد كـه آثارشـان    در تونس اقامت گزيـده و كرده و به  شمال آفريقا رفته 
  4.»است

                                                   
 آل عمران  110آيه   -1
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و آميخته بودن نسبش از گذشته به اين عقيده اشاره دارد كه سپس  وااصل رافضي  اين
هاي طوالني به او نيز رسـيده اسـت كـه در آن بـراي هـر      سالنحوست و شومي آن بعد از 

 .دهدسالمت و عافيت خواهيم با منت خود به ما  خداوند مي از .عبرتي است ،يپندپذير
ترين  سخن مؤلف مبني بر اينكه تحقيق درباره احوال اصحاب از جمله مهم

  . كند موضوعاتي است كه فرد را به حقيقت رهنمون مي
از مهمتـرين  : گويـد  مـي »  آنگـاه هـدايت شـدم   « :»ثم اهتديت«كتاب  89مؤلف در ص

رساند، تحقيـق   اساس همه تحقيقاتي است كه انسان را به حقيقت مي هايي كه مبنا و بحث
زيرا آنها اساس همه امور . است درباره زندگي، احوال، اعمال، اعتقادات اصحاب پيامبر 

ها  شناخت احكام الهي در تاريكي ظلمت ايم و براي هستند و ما دين خود را از آنها گرفته
شـان   جوييم و علماي اسالم با اذعان بـه ايـن امـر دربـاره آنهـا و سـيره       از آنها روشني مي

االصابة في معرفـة  «، و » أسد الغابة في تمييز الصحابة«از جمله  :اند كتابهاي متعددي نوشته
اهـل   ديـدگاه ي صـحابه را از  زندگ كتابهاي ديگريو » ميزان االعتدال«، و كتاب »الصحابة

  .ه است دتحليل و بررسي كر ،سنت و جماعت نقد
او كه تحقيق درباره زندگي اصحاب از مهمترين تحقيقـات اسـت    اين سخن: گويم مي

اگـر هـدف از آن    .مجمـل اسـت   شود يك كالم كه انسان را به سوي حقيقت رهنمون مي
اشد در علم وعمل اقتدا شـود،  بدين سبب ببراي آن بررسي احوال و شناخت اوضاعشان 

آنها به  طريقو كتاب و سنت از  اند انتقال دادهبه ما را آنها علم  زيرااست،  كار صحيحاين 
و راه  كـس كـه از   هـر  . اند ما رسيده است و اهل علم از آنها فقه كتاب و سنت را آموخته

كـه از راهشـان   كسـي  راه رستگاري و نجات گام نهـاده اسـت و   آثار آنها پيروي كند، در 
همچنانكـه   ديدگان خواهد بود، زيان شدگان و و پيرو راه آنها نباشد از هالك شودمنحرف 

ــن  ــد در اي ــت  خداون ــر داده اس ــاره خب ⎯ : ب tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 

3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ 
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 غيـر  يمخالفت كند و راهبا پيامبر و  شد روشن او هر كس بعد از اينكه هدايت براي«
جهـنم  گـذاريم و او را بـه    پـيش گيـرد مـا او را بـه راه خـودش وا مـي      در مؤمنان  از راه
  1.»كه بد سرانجامي استاندازيم  مي

دگان و بهترين مؤمنان هستند هر كس كه با هدايت و راه آنهـا  برگزي اصحاب پيامبر 
  . مخالفت كند دچار ومستحق آن تهديد خواهد بود

اي براي  رد بر او در اين ادعا و بيان اين امر كه تحقيق درباره عدالت اصحاب بهانه
  .طعن وارد كردن به آنهاست

و روايـات  رأي در قبـول   اظهـار از نظر عدالت و آنها احوال در اگر هدف او از بحث 
اي براي طعن و بدگويي درباره جايگاه آنها قرار دهـد و مقـام    تا آن را بهانهاخبار آنهاست 

و گمـان  ] و در واقـع قصـدي جـز ايـن نـدارد     [دار كند  و مرتبت عالي آنها را در دين لكه
و كند كتابهايي كه ذكر كرده است زندگي صـحابه را نقـد و تحليـل كـرده اسـت، بـه ا       مي
اي  اي و خطـر را بـه جـان خريـده     از جاي بسيار خطرناكي باال رفتـه ! اي بيچاره :گويم مي

اي كه نه قدرتي براي رهايي از آن داري و نه در شـأن و   اي گرفتار كرده وخود را به ورطه
  .جايگاه توست كه در آن دخالت نمايي
 كنــاطحِ صــخرةٍ يومــاً ليوهنهــا

 

 فلم يضرها و أوهي قرنَةً الوعلُ
 

كـه در  اي را بشـكند   خواهـد بـا شـاخش صـخره     تو مانند بز شاخ داري هستي كه مي
  .رساند بلكه شاخ خود را مي شكند به تپه ضرري نميگذشته از اينكه نهايت 

  :مدح صحابه در قرآن كريم و عادل دانستن آنها توسط خداوند

اگـر بحـث   . اندبندگان اين است كه انسان قدر و اندازه خودش را بدسعادت  جمله از
رجال شناسـان باشـد،   در احوال صحابه و نقد و تعديل آنها اسلوب مربوط به اهل علم و 

. شـركت كنـي  در ميدان مسابقه بتواني تو سواركار اين ميدان نيستي و از كساني نيستي كه 
عـادل  خداوند صـحابه را  زيرا اند،  است كه علما باب اين بحث را بستهاين چون واقعيت 

. در قرآن آنها را به بهتـرين مـدح و ثنـا ايمـان، هـدايت و نيكـي سـتوده اسـت         دانسته و
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درباره اصـحاب در سـنت نيـز صـريح و روشـن       همچنين تزكيه و ستايش رسول خدا 
است كه بسياري از سنت به ذكر فضائل آنها پرداخته اسـت و امـت را از تعـرض دربـاره     

 #$} šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF: فرمايـد  د مياز جمله اينكه خداون. استبدگويي آنها نهي كرده 

z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9⎯≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çμ÷Ζtã 

£‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxø9$# ãΛ⎧Ïàyèø9$# .  
 آنهايي كه از آنها به نيكي پيروي كردند وگيرندگان اوليه از مهاجران و انصار  و سبقت«

فـراهم كـرده   و برايشان باغهـايي   شدنداز او راضي نيز و آنها  شده از آنها راضي  خداوند
كه جويهايي در زير آنها جاري است و در آن جاودانـه و هميشـگي انـد، و اينسـت     است 
  1.»ي بزرگپيروز

ــين ــد مــي همچن ‰ ô :فرماي s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB 

Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì s% . 
شد و از آنچه در دلهايشـان   راضي كردخداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت «

بود آگاه شد و آرامش را برايشان نازل كرد و به عنـوان پـاداش بـه آنهـا فـتح نزديكـي را       
  2.»...داد

“  Ÿω: فرمايـد  مي همچنين Èθ tG ó¡ o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx ÷G x ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ sà ôã r& Zπ y_ u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à) xΡ r& .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4© o_ ó¡ çt ø: $# 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? × Î7 yz  
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بـا   [اتفاق كردند و بـا كفـار جنگيدنـد      ]مكه [آنان كه قبل از فتح  برابر نيست از شما«
گيدنـد و  با مشركان جن و  از كساني كه بعد از آن انفاق كردهآنها درجات واالتري  ]ديگران

  1.»دهيد آگاه است از آنچه انجام مينيكي داده است، و خداوند به هر كدام خداوند 

‰ Ó :فرمايـد  ميهمچنين  £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™ !$ uΗ xq â‘ 

öΝ æη uΖ ÷ t/ ( öΝ ßγ1 t s? $ Yè ©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ   
 گير و ان خشن و سختخداوند است و كساني كه با او هستند بر كافرفرستاده محمد «

بيني در حالي كه فضل و رضوان  ميميان خود مهربانند، آنها را در حالت ركوع و سجود 
  2.»...جويند الهي را مي

 .ان است صحابه نازل شده وتعداد آنها فراو آيات فراوان ديگري درباره فضيلت و
  :مدح صحابه به وسيله پيامبر

از به نقل  ]بخاري و مسلم  [شيخين . نقل شده استآنها  درباره فضايل پيامبر  اما از
خير أمتي قرنـي  «: فرمود اند كه پيامبر  كرده روايت از پيامبر  عمران بن حصين 

كه  كسانيسپس  هستند و من بهترين امت در قرن« »ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
دانم كه بعد از  نمي: گويد عمران مي 3آيند بعد از آنها مي كه آيند و سپس آنها بعد از آنها مي

  .كردخود دو قرن يا سه قرن را ذكر 
پيـامبر  كـه   انـد  كردهروايت  از پيامبر به نقل  همچنين شيخين از ابوسعيد خدري 

كنـد،  طال انفـاق   ،ا به اندازه كوه احداگر كسي از شماصحاب من را دشنام نگوييد : فرمود
  4.رسد نمي  ]از نان [به اندازه كف دست آنها و حتي نصف آن ثواب آن
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اسـت كـه    شـده  روايـت  از پيـامبر  به نقل  در صحيح مسلم از ابوموسي اشعري 
هاي آسمان هستند و اگر ستارگان بروند آسمانها آنچـه را كـه بـدان     گان امينستار :فرمود

دهد و من براي اصحابم سبب امنيت هستم و اگر من بـروم بـر    كردند انجام مي تهديد مي
انـد و اصـحاب مـن بـراي امـتم امـين        سر آنها چيزي خواهد آمد كه بدان وعده داده شده
  1.شود كه بدان وعده داده شده است هستند واگر آنها بروند امت من به چيزي دچار مي
ه به همين معناست، شامل بهتـرين مـدح   اين ادله روشن و صريح و نصوص ديگري ك

درباره ياران رسول خداست كه اين خـود بزرگتـرين دليـل     خداوند و پيامبرسوي و ثنا از 
بر عدالت، طهارت و برائت آنهاست ونيازي به بحث درباره عدالت آنها نيست بـه همـين   

  .اند سبب علماي مسلمين بر عدالت آنها اتفاق نظر داشته
  لماي مسلمان بر عدالت صحابهاجماع امامان و ع

اخبار در اين مورد بسـيار و  : گويد بيان داليل عدالت صحابه ميخطيب بغدادي بعد از 
همگي مطابق با نص قرآن است كه همه آنها بر طهارت، عدالت قطعي و نزاهت اصـحاب  

ز باطن داللت دارد و هيچ يك از آنها بعد از اينكه خداوند آنها را عادل دانسته است و او ا
اين مـذهب  : گويد تا اينكه مي... آنها آگاه بوده است، نيازي به تأييد و تعديل ديگران ندارد

  2..توان به سخنانشان استناد كرد همه فقها وعلمايي است كه مي
گرفتار فتنه شـده باشـند و يـا    هستند، چه آنها كه صحابه همگي عادل : گويد نووي مي

  3.ستاعتنا قابل آنها سخن ت كهو اين اجماع كساني اس... ديگران
چـون   هسـتند اهـل سـنت و جماعـت عـادل     از ديدگاه صحابه همه : گويد كثير مي ابن

بـذل   ،رفتـار   ،است، و سنت نبوي در مدح اخالق  ستودهخداوند در  كتاب خود آنها را 
 ]الهي و ثواب اخـروي  رسيدن به پاداشبه اميد [ در پيشگاه رسول خدا آنها جان و مال 

  4.ن گفته استسخ
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هسـتند و آن اينسـت كـه دربـاره      صـحابه داراي يـك ويژگـي    همه: گويد ملقن مي ابن
زيرا بـه  . شود، و آن موضوعي قطعي و پايان يافته است عدالت هيچكدام از آنها سوال نمي

 او. طور مطلق به وسيله نصوص قرآن و اتفاق اهل اجماع، عدالت آنها تأييـد شـده اسـت   
عادل دانسـتن   سپس امت بر: گويد راواني در مدح و ستايش آنها ميبعد از نقل نصوص ف

اند به علت داشتن حسن ظن دربـاره   صحابه اجماع دارد، حتي آنهايي كه گرفتار فتنه شده
آنها و اين نيز به اجماع علمايي است كه نظرشان قابل اعتناست و اين امر با توجه به همه 

  . باشد ، مياند اعمال نيك و بزرگي كه انجام داده
حافظــان و  اســت كــه آنهــا  خداونــد آن اجمــاع را بــدين ســبب برايشــان مهيــا كــرده

  1.دهندگان شريعت هستند انتقال
طعن درباره اصحاب پيامبر نشانه زنديق بودن است و نظر علما در اين باره بيان 

  .چگونگي زندقه بودن طعن در اصحاب پيامبر
رجـال پيرامـون   احوال  بارهباره بررسي و نظر دردر متخصصاتفاق علماي  ]مقدمه[با اين 

سـخنش  و كسي كه  شود عدالت آنها سوال نميدريافتيم كه درباره و  شد عدالت صحابه ثابت
از  افـرادي مخالفت نكرده است بلكه در اين مـورد جـز    با آنها مورد اعتنا باشد، در اين مورد

  .است كردهمخالفت ن هيچ كساند  ها كه در دين مورد اتهام بوده اهل بدعت و زنديق
را عالمـت و    يـاران رسـول خـدا    ي مسلمان طعن نسبت بـه علما ،بنابراين از قديم

اند كه با انتقاد و جرح نسبت بـه راويـان شـريعت     شمردههايي  اهل بدعت و زنديق هنشان
  .قصد داشتندآن را از بين ببرند

بـدگويي   ول خـدا  را ديـدي كـه از اصـحاب رسـ     هر گاه فردي«: گويد ابوزرعه مي
حق است و قـرآن حـق   در نظر ما  كه رسول خدا  زيرا، استكند بدان كه او زنديق  مي

خواهنـد كـه    آنهـا مـي  . اند به ما رسانيده رسول خدا ياران است، و اين قرآن و سنت را 
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ـ  كنندرا تجريح  شاهدان ما خـود شايسـته    انتا كتاب و سنت را ابطال كنند در حالي كه آن
  1».هستندزنديق  ابطال و

 كـه از يكـي از يـاران رسـول خـدا      هر گـاه فـردي را ديـدي    «: گويد امام احمد مي
  2».و او را در دين متهم گردان در مسلمان بودن او شك كن كند بدگويي مي

قصـد  در واقع بدگويي كند  محمد  يارانبدان كه هر كس از «: گويد امام بربهاري مي
  3».و در قبرش او را آزار داده است است پيامبر او بدگويي نسبت به 

و گفته مؤلف كه مبناي بحث اوست، و آن اينكه بحث در زندگي  بنابراين دريافتيم كه
بـه حقيقـت مـي    امور صحابه و تحقيق درباره عدالت آنها از اموري اسـت كـه انسـان را    

 .ه اسـت اسالم بود درباطل بوده و روش هر زنديق و ملحدي براي طعن  اساساز ، رساند
  :از دو جهت روشن استامر اند، و اين  تصريح كرده بارهدر اين نيز همچنانكه علما 

 ،ثنا ،مدح موارد متعدد در قرآن كريم و سنت نبوي به تكذيب ثوابتي است كه در : اوالً
و صداقت آنها ونيز به جهاد فراوان در راه خداوند، پايداري ارزشمند يمان ، انيكي ،فضل 

يح نعمتهاي الهي و آخرت بر اين دنياي فاني داللت دارد كـه صـحت آن بـه    در دين، ترج
تواتر  امت نقل شده است و آنها را در زهد، تقوا الگوي علم و عمـل و نمونـه قـرار داده    

  . است
زيـرا آنهـا   . اسـت همـه شـريعت    در واقع ايراد گرفتن برطعن در عدالت صحابه : ثانياً

در عدالت آنها خرده گرفتـه ضـعيف و   بنابراين كسي كه . دان شريعت را به امت انتقال داده
ايـن موضـوعي   . اسـت تصديق او به نصوص وارده به اندازه طعن او به صـحابه ضـعيف   

انـد روشـن    شـده بدگوي از صـحابه مبـتال    به كساني كه دراست كه براي هر تامل كننده 
  .است
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  اعتراف تيجاني به حيرت، سرگرداني و ترديد
بدان است زندگي صحابه شده  درباره خود مؤلف وقتي وارد بحث است كه امرياين 

سه ماه پريشان مانـدم، خـوابم نـاآرام و مضـطرب بـود، امـواج       «: گويد اعتراف كرده و مي
اي  بعضـي از صـحابه   دربـاره  خود  ازكشيد، و  خود ميسوي اوهام و خيالها مرا به  ،افكار
و متفـاوت آنهـا    …از رفتارهاي  اره برخيبو دركرده ترسيدم كه در تاريخ آنها تحقيق  مي

خواسـتم كـه از    ميو  كردمبدين سبب بر خود ترسيدم و بارها استغفار... كردم  تعجب مي
كـرده  باالخره به دين خـودم مشـكوك   و  اين تحقيق كه مرا نسبت به ياران رسول خدا 

  1.»...دست بردارماست، 
  .اند ر نقد اصحاب تأليف كردهادعاي تيجاني مبني بر اينكه علما كتابهاي را د

  اش از چند جهت  رد بر او در اين امر و بيان ناداني
 ييكتابهـا آن زنـدگي صـحابه و نقـد و تحليـل      دربـاره علمـا  « :كنـد  ادعا مـي  او اينكه
  .»...اسد الغابه و االصابه و ميزان االعتدال ، ماننداند نوشته

، و ا هسـتند آنهـا از آن مبـر   كـه سـت  نادرست و بلكه افتراي بزرگي بر علماسخن اين 
  !تزوير و فريب مردم؟ ياجهالت يا دروغ  ؟او در اين كار چيست انگيزهدانم كه  نمي

درباره شرح احوال صـحابه و تمييـز آنهـا از    ) ةالصابا(و ) ةالغاب اسد(اما دو كتاب اول 
 .شـند با كـرده بدون اينكه هيچ تعرضي به آنهـا   نه به قصد جرح و تعديل و ،استديگران 

روشن است و اثبات آن نياز به دليل ندارد، و در اينجا نيز هاي مبتدي  اين موضوع بر طلبه
باشند ذكر را خوانده براي عوامي كه شايد كتابهاي او را  اوهاي  فريببعضي از اكاذيب و 

اينكه اين دو كتاب زندگي صـحابه را مـورد انتقـاد و بررسـي      مبني بركنم و ادعاي او  مي
و هيچ اساسي نـدارد، و بيـان دروغ و بطـالن آنهـا از     است ده است از ريشه باطل قرار دا

  :چند جهت است
كـه عقيـده آنهـا عـدالت     هسـتند  دو امام بزرگوار اهل سنت  تأليفاين دو كتاب : اوال

 اثـر  ةالصـاب اامام ابن اثيـر و   ة تأليفالغاب سدأ. آنهاست شناخت فضايل ومنزلتصحابه و 
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و هر دو در مقدمه كتابشان به عـدالت صـحابه اشـاره    است ) اهللا ماهرحم(حجر  حافظ ابن
اند كه همگي صحابه عادل بوده و نيازي به بحث در اين مورد نيسـت و    كرده و بيان كرده

  .جرح را به هيچ وجه در آنها راهي نيست
جز  اين امور با بقيه راويان اشتراك دارندصحابه در همه  : گويد مي) رحمه اهللا(ابن اثير 

چون خدا و  .عادل بوده و جرح را در ميان آنها راهي نيستجرح و تعديل، زيرا همه آنها 
و نيـازي بـه    اسـت  و اين امر موضوعي مشهور اند كرده وعادل دانستهآنها را تزكيه  پيامبر،

  1.آيد ذكر ندارد و بسياري از آن مورد در اين كتاب مي
اهل سـنت  «: گويد عدالت صحابه مي رهدربادر ضمن سخن خود ) رحمه اهللا(حجر  ابن

اتفاق دارند كه همگي آنها عادل هستند و در اين مورد كسي جـز انـدكي از اهـل بـدعت     
فصل گرانبهايي در اين مورد گنجانـده  ) الكفايه(مخالفت نكرده است، و خطيب در كتاب 

آنهـا و   و خبر دادن او از طهـارت  تعديل آنها توسط خداوند عدالت صحابه با: گويد و مي
كالم خطيب را به طور كامل ذكر كرده است و  ، سپس2.برگزيدگيشان ثابت و معلوم است

  .داللت دارد، آورده استاي را كه بر فضل و عدالت صحابه  بعضي از ادله پس از آن
گوينـد   كند كه اين دو امام از عدالت صحابه سخن رانـده و مـي   عقلي باور مي كدامين

د شك كرد و در مقدمه كتاب خود هيچ انتقـاد و جرحـي بـر آنهـا     عدالت آنها نباي درباره
طعن و جـريح صـحابه    از و  كردهرا نقض سپس در همان كتاب آن مطلب  كنند، نميوارد 

  !گويندبسخن 
بـراي شـناخت صـحابه     اثراين دو . اند همچنانكه آن دو مؤلف بدان تصريح كرده: دوم

  . شناخته شود اآنهتا اينكه صحابه از غير  نوشته شده است،
صـحابه و شـناخت آنهـا     نامهـاي تـدوين   بارهاي از كتب كه در اثير بعد از ذكر پاره ابن

اند  و آنچه را كه ننوشته  خواستم كه اين كتابها را جمع كرده مي: گويد نوشته شده است مي
  3.بدان اضافه كنم
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بزرگـي   كتـاب ايـن بـاره   در «: گويـد  و ابن حجر در مقدمه كتابش در تعريـف آن مـي  
  1».و صحابه را از غير آنان جدا ساختمگردآوري كردم 
اسـدالغابه  (اثيـر كتـابش را    ابن دهد از مطالبشان نشان مي عنوان دو كتاب ،عالوه بر اين
، و استنام گذاشته ) ةالصحابالصابه في تمييز ا(و ابن حجر كتابش را ) ةفي معرفة الصحاب

يا ) نقد الصحابه(مگذاري آنها از نامهايي مانند براي نابود  اگر قصدشان جرح و تعديل مي
بعد از صحابه  ياندرباره نقد روا كه همچنانكه كتبي .كردند استفاده ميعبارتهايي شبيه اين 

  .نوشته شده است چنين عناويني دارند
گمان كـرده اسـت   وكرده اشتباه  نيز دو كتاباين نام  ذكر اينكه تيجاني حتي درجالب 

 معرفـة فـي   ةصـاب اال(حجـر   و كتـاب ابـن  ) ةالصحابفي تمييز  ةالغابسد ا(ر كه كتاب ابن اثي
 نسـبت  و عدم شـناخت او جهل كه اين دليل بر  اشتباه كردهو بين اين دو است ) ةالصحاب

  .استبه اين دو كتاب 
را ثابـت  نقـد صـحابه    بـاره ايـن افتراگـر در  ادعاي دروغ بودن  ،واقعيت دو كتاب: ثالثاً

آن   بـه  توانـد  و خواننـده مـي  در دسـترس همگـان اسـت    اب موجود و اين دو كت. كند مي
  !و وضعيت علمي او را بشناسد صداقتتا بهره اين آقا از  مراجعه كند

بـه  ذكـري از صـحابه    به طور مستقيم يا غير مسـتقيم ذهبي ) ميزان االعتدال(اما كتاب 
اتفاق است، ذكـر نكـرده   اي را نيز كه مشهور و عدالت آنها مورد  ميان نياورده و حتي ائمه

  .زيرا اصل تأليف كتاب درباره راويان ضعيف ومورد حرج است. است
كننـدگاني   اين كتاب مـن شـامل دروغگويـان و وضـع    : گويد ذهبي در مقدمه كتاب مي

و نيز شامل دروغگوياني اسـت   اند پرداخته عمالً به جعل روايات مي است كه] قاتلهم اهللا[
اند و سپس كساني كه  نشنيده كند از كسي اما چيزي را كه ادعا مي اند و گويند شنيده كه مي

  مجروحين در نزد اهل علم را ذكر كرده طبقاتسپس بقيه  .2اند متهم به جعل و تزوير بوده
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دربـاره آنـان    ثقـه بـودن  وجـود  است كه با پرداخته كساني  بهو گفته است كه در كتابش 
   .ه استكمترين سخناني مبني بر جرح آنها گفته شد

از اصحابي كه در كتاب بخـاري، ابـن عـدي و كتابهـاي ديگـر بـدانها       : گويد سپس مي
از آنها ذكري بـه  پرداخته شده است به خاطر بزرگواري و قدر و منزلت آنها در اين كتاب 

، و انـد  كـرده كه از آنها روايـت   استضعف از طرف راوياني  زيرا در واقعآورم،  ميان نمي
 دارنـد   عظمـت و جاللـت  در ميان آنها كه داراي پيرواني هستند و  اني راامامنيز در كتابم 
يكـي از آنهـا ذكـري بـه ميـان      ام و اگـر از   شافعي و بخاري نيز ذكر نكرده ،مانند ابوحنيفه
ام و اين امـر در پيشـگاه خـدا و خلـق ضـرري       انصاف درباره او سخن گفته آورده باشم با

  1.رساند نمي
شـود كـه    ده ادعاي اين شيعه رافضي در كتاهايش روشـن مـي  بدين ترتيب براي خوانن

انـد و ادعـايش باطـل و دليـل بـر       گويد آنان به انتقاد و جرح وتعديل اصحاب پرداخته مي
جهل عميق او و عدم معرفت نسبت به منابع اصيل علم رجـال اسـت عليـرغم ادعـاي او     

  . باشد مبني بر تحقيق علمي بر مبناي تدقيق و توثيق مي
مؤلف مبني بر اينكه اختالف صحابه اّمت اسالمي را از عصمت  گمان

  : محروم كرده است

آنهـا  اسـت  صـحابه  اين امـور  مشكل اساسي در همه «: گويد مي 90-89مؤلف در ص
برايشان آن نوشته را بنويسد كه تا قيام قيامت آنهـا را از   كه در اينكه رسول خدا  بودند

را از ايـن فضـيلت    اسـالمي   و اختالف آنهـا امـت   نداختالف پيدا كرد گمراهي باز دارد،
و  كردنـد و نـزاع  شـده  و آنها را در وادي ضاللت انداخت تـا اينكـه متفـرق    كرد محروم 

خالفت اختالف كردند و به دو دسته حزب حاكم  بارهضعيف شدند و همانها بودند كه در
آن بين شيعيان  نتقسيم شدافتادگي امت و  و حزب مخالف تقسيم شدند و نتيجه آن عقب

تفسير كتاب الهـي و احاديـث رسـول     بارهو همانها بودند كه در بودمعاويه  پيروانعلي و 
 پديـد فرق و طوايـف متعـددي   ، مكاتب، مذاهب به همين دليلاختالف كردند و  خدا 

هاي مختلفي بـروز   و فلسفهبه وجود آمد و فكري مختلفي در نتيجه مكاتب كالمي آمد و 
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. محض آنها را ايجاد نمود تا به قدرت و حكومت دست يابنـد  سياسي هاي هكرد كه انگيز
كردند، هر اختالفي  اي پيدا نمي اختالف و تفرقه گونه بودند مسلمانان هيچ اگر صحابه نمي

  ».شود صحابه بازمي بارهبه اختالف آنها دربه وجود آمده  كه
 نامه پيامبر  وصيت ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب پيامبر درباره نوشتن

  .اختالف پيدا كردند
خواسـت   مي كردند كه پيامبر  اي اختالف اش كه آنها درباره نوشته اما گفته: گوييم مي

عبـاس   به حديث ابن» ...بنويسد تا روز قيامت آنها را از گمراهي حفظ كند را برايشان  آن
شـدت   ه درد بـر پيـامبر   وقتـي كـ  «اند كـه   اشاره دارد كه بخاري ومسلم از او نقل كرده

اي بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد،  برايم ورقي بياوريد كه برايتان نوشته: ت فرمودگرف
ست قـرآن بـراي مـا    غلبه كرده است و كتاب خداوند پيش ما پيامبر درد بر : عمر گفت
: ودفرمـ  پيامبر . در نتيجه حاضران اختالف پيدا كردند و سر وصدا زياد شد. كافي است

  1»بلند شويد و نزاع در حضور من شايسته نيست
كـرده اسـت كـه در صـفحات بعـدي      تيجاني عبارت حديث را در جاي ديگري ذكـر  

آيد و از آن براي طعن به صحابه استفاده كرده است و رد بر آن را به آنجا و در جـايي   مي
كنم و آن ايـن   ه مياي اشار اآلن فقط به شبهه .كنم است، موكول مي  كه حديث را ذكر كرده

اختالف آنها امت را از عصمت بازداشته و تا قيام قيامت آنهـا  : گويد است كه مي ادعاي او
  .ضاللت و تفرقه انداخته است دررا 

بيان اينكه ادعاي او بدين معناست كه پيامبر ابالغ آنچه را بدان امر شده بود رها كرده 
  .است

و معنايش اينست كـه    اين گفته او باطل است: در پاسخ به اين ادعاي باطل بايد گفت
در تبليغ و رساندن موضوعي كه امت را از گمراهي باز دارد كوتاهي كرده و بـه   پيامبر 

مجرد اختالف صحابه در حضور او شريعت پروردگارش را بـه پايـان نرسـانده اسـت تـا      
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عمل كـرده  خداوند دستور  اينكه در چنين حالتي از دنيا رفته است و با اين كار بر خالف
$  :فرمايد كه مياست  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù 

|M øó ¯= t/ … çμ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# .  
 نـي نين نك، و اگر چكنشود تبليغ  اي پيامبر آنچه را كه از طرف پروردگارت نازل مي«

  1.»كند مردم حفظ مي ]گزند [خداوند تو را از   ]بدان كه [اي و  ابالغ نكرده رسالت او را
و  اسـت   بوده و خداوند او را تاييد و تزكيه كـرده  ااز آن كار مبر در حالي كه پيامبر 

‰ ô :فرمايـد  مي s) s9 öΝ à2 u™ !% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïμ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym 

Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ .  
آيد، سـخت   برايتان پيامبري از خودتان آمده و هرآنچه شما را رنج دهد بر او گران مي«

  2.»به شما دل بسته است و با مومنان رئوف و مهربان است
در دنيـا و   بـه آنهـا   خداوند او را حريص بر امت يعني بر هدايت آنها و نفـع رسـاندن  

  3:گويد كثير مي است، چنانكه ابن آفريدهآخرت 
ضرورتاً درباره دين اسالم در نزد خاص و عام مشخص باشـد كسـي    موضوعاين اگر 
پيامبر بزرگوار هـر  اي ايمان در قلب او باشد در اين نكته ترديد نخواهد داشت كه  كه ذره

بر مصـلحت امـتش حـرص     شديداًو  است  آنچه را كه خداوند به او امر كرده تبليغ كرده
او هيچ شـكي در ايـن موضـوع     هاخبار و سير، و فداكاريها پيوسته ورزيده است كه جهاد

گويد كه اگر آن نوشته  رافضي ميآنگونه باشد كه اين شيعه و اگر موضوع  گذارد باقي نمي
چنـين  اگر  كرد، حفظ مينوشت امت را تا قيام قيامت از ضاللت و تفرقه و اختالف  ميرا 
زمان و لحظـات آخـر   را تا آن  نوشتن آن پيامبر كه  پذيرد بود هيچ دين و عقلي نمي مي

                                                   
 سوره مائده 67آيه  -1
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بخـاطر اخـتالف   سزاوار نبود  را به تاخير انداخته بود بيندازد، و اگر او آنحيات به تاخير 
  1.از نوشتن آن خودداري كندصحابه در نزد او 

در مسايل اجتهـادي بـه    صحابگاهي ا ثابت شده است كه در سيره پيامبر همچنين 
خاطر گفته آنهـا دسـتور پروردگـارش را    اما او به . كردند بحث ميبا او او مراجعه و شايد 

حـج   دستور داد كه در حجة الوداع قرباني همراه نبرده بودندبه افرادي كرد، مثالً  ترك نمي
تند و آنـان كـه   از جنـگ بازگشـ   كساني كه در روز حديبيهبا را به عمره تبديل كنند و نيز 

  2 .كردندو جدل  فرماندهي اسامه بحث درباره
در يـارانش  خـاطر اخـتالف   را بـه   دستور پروردگـارش  پيامبر است كه  قابل تصورآيا 

 مصلحتي آن رايخاطر جدال آنها در نزد او و ببه  اگر بگوييم ؟موارد بزرگتر از اين ترك كند
 جريـان  و بعـد از آن  در حـالي كـه او    داشته استباز آناز  ، چه مانعي او را بعداًكرد را ترك

ذكـر شـده    همچنانكه در روايـت انـس در صـحيحين   ؟ و چند روز در قيد حيات بوده است
  . است افتادهروز دوشنبه و حادثه نوشتن روز پنجشنبه به اتفاق  وفات آن حضرت . 3است

نپذيرند، و دوبـاره   را او سخن ترسيد كه و دوباره بگويد كه مي  اگر تيجاني جدال كرده
وارد  پيـامبر  گوييم ايـن اشـكالي بـر     مي .مخالفت كنند، همچنان كه بار اول نزاع كردند

⎯  :چنانكه خداوند فرموده استهماو تبليغ است،  زيرا وظيفه. كند نمي ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# 

ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ( ⎯ tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym .  
باز زدنـد،   است و آنان كه سر  هر كس كه از رسول پيروي كند از خداوند پيروي كرده«

  4.»ايم پس ما تو را به نگهباني آنان نفرستاده
ننوشتن نامه توسط پيامبر نشانگر آن است كه نوشتن آن جزو دين و امور واجب نبوده 

  .است

                                                   
 251مختصر تحفة االثني عشريه ص. اين رد از دهلوي است -1
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زمـان  آن نوشـته را تـا    فضي، پيامبر شيعيان رااتفاق اهل سنت و  دانيم به چنانچه مي
پس بايد بدانيم كه نوشتن آن جزو امور ديني نبود كه او مامور تبليغ . وفاتش ننوشته است

 آن بوده باشد ونه آنگونه كه اين رافضي توصيف كرده اسـت زيـرا بـراي رسـول خـدا     
  .محال است از فرمان خداوند سرپيچي كند

خداونـد ديـن را بـر او و    زيـرا  است،   اللت كردهقرآن بر آن دبدان سبب كه  همچنين

 tΠ: فرمايـد  خداونـد مـي  اسـت  كرده امتش تكميل و قبل از حجة الوداع بر او نازل  öθ u‹ ø9 $# 

àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ .  
عمـتم را بـر شـما اتمـام كـردم و اسـالم را برايتـان        امروز دينتـان را كامـل كـردم و ن   «

  1.»پسنديدم
إني تركتكم علي مثل البيضاء ليلها «: فرمايد ميباره  در همين همچنان كه پيامبر 

بر سر راهي روشن گذاشته وترك من شما را « »كنهارها اليزيع عنها بعدي إال هالك
شـوندگان از آن   فقـط هـالك  ام كه شب آن مانند روزش روشن است و بعـد از مـن    كرده

  2. »شوند منحرف مي
گويد امت اسالمي به سبب نوشته  اساس بودن سخن تيجاني كه مي حال كه باطل و بي

انـد   دچار گمراهي و تفرقه شدند، ثابت شد بايد دريافت چنانكه علما گفتـه  نشدن نامه 
بعـد از او بـراي   خواست آن را بنويسد اين بود كـه خالفـت    مي اي كه پيامبر  آن نوشته
  . كيست

 نوشتن آن نامه چيزي نبود كه خداوند آن«: گويد مي) رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن
آنچه  بود پيامبر  اگر چنين مي زيرارا بنويسد و يا ابالغ كند،  باشد كه آن كردهرا واجب 

                                                   
  هسوره مائد  3آيه  -1
، و آلباني اين حديث را با مجموع طرقش تصحيح نموده 1/16، و ابن ماجه در سنن 4/126المسند  در  احمد -2
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و دفع منازعه بر آن مصلحتي براي رفع  اما. كرد را كه خداوند به او امر كرده بود ترك نمي
  1.»نيست به وجود آمدن اختالف اي جز بود و ديد چاره خالفت ابوبكر سر 

را داشت نوشتن آن  قصد اي كه رسول خدا  نامه جرياناما «: گويد در جاي ديگر مي
در بيمـاريش   گويد رسول خدا  ميتوضيح آن در صحيحين از عايشه آمده است، عايشه 

فردي آرزوي رسـيدن  من بيم دارم كه  .اي بنويسم هان تا نوشتپدر و برادرت را بخو: گفت
خداوند و مومنان جز  در حالي كه تر هستم، و يكي بگويد كه من شايستهبه حكومت كند 

  2.»...پذيرند ابوبكر را نمي
را كـه   اي نامـه تصميم گرفت  پيامبر «: گويد تا اينكه بعد از ذكر روايتهاي حديث مي

بنويسد، وقتي ديد كه شك رخ داده است دانست كه رساله شـك را   كرد،براي عايشه ذكر 
 كـه  كسـي دربـاره  اي در آن نديد و دانست كه خداوند آنهـا را   لذا فايده. كند برطرف نمي

خداونـد و مومنـان جـز    «: فرمـود  به همين دليـل . خود اراده كرده است متفق خواهد كرد
  ».پذيرند ابوبكر را نمي

دهلـوي در توجيـه آن   » نشويدبعد از من گمراه تا «: حديث در اما گفته رسول خدا 
بنويسـد موضـوعي دينـي    خواسـت   مي كه پيامبر آنچه را گر ا: اگر گفته شود«: گويد مي

گمراهـي داراي معـاني   : گـوييم  مي نشويد؟ در پاسخبعد از من گمراه تا : فرمودچرا  نبود،
اسـت كـه همـان    حكومت امور ير متعددي است و مقصود در اينجا اشتباه نكردن در  تدب

جـايزه دادن بـه مهمانـاني كـه از اطـراف      از جزيـرة العـرب و    انبوده و آن اخراج مشـرك 
نـه   بـود، و آمـاده كـردن لشـكر اسـامه     داد  اي كه پيامبر بدانها جايزه مـي  آمدند به شيوه مي

  3».ضاللت و گمراهي در دين
فت اختالف پيدا كردند و اين امر به ادعاي تيجاني درباره اينكه ياران پيامبر درباره خال

  .بندي امت منجر شد انشعاب و تقسيم

                                                   
 6/316منهاج السنة  -1
 2387، ح 4/1857كتاب فضايل صحابه : صحيح مسلم  -2
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پيـدا  خالفـت اخـتالف    بـاره هستند كه در ييهمانهاآنها «: گويد تيجاني كه مياما گفته 
  .»...و به حزب حاكم و حزب مخالف تقسيم شدندكردند 

 بـر سـر   علـي   دوراندر  اخـتالف صـحابه    در جواب اين سخن او بايـد گفـت  
طلحه و زبيـر و عايشـه و   : اختالف كردند عبارتند از و آنهايي كه با علي  خالفت نبود

اختالفي نداشتند بلكه هيچكدام از اينها و حتي ديگران در خالفت و اينها با او  معاويه 
او زيـرا  . شايسـته نيسـت   خالفـت بعـد از كشـته شـدن عثمـان      بـراي  ادعا نكردند او 

اصـل   امـا ، ندبه فضايل او اقـرار داشـت  همگي باقي مانده بود و  ترين كسي بود كه شايسته
در مطالبه نمودن خون عثمان و كشتن قاتالن او بود، آنهـا   اختالف اين صحابه با علي 

بـا آنهـا در    بود و علـي   عثمان از قاتالن گرفتننظرشان شتاب در اين مورد و قصاص 
او اسـت و بايـد از قـاتالن     كشته شـده  انه هيچ اختالفي نداشت كه عثمان مظلوماين امر 

و كارها در دسـت   شود نظر او اين بود كه بايد صبر كرد تا اوضاع آرام اما. قصاص گرفت
  شـده متفرق  در سرزمنيهاي مختلفاو قرار گيرد، چون تعداد قاتالن عثمان فراوان بوده و 

  .در مدينه و در ميان صحابه بودنداز آنها و تعداد زيادي بودند 
شـوند  به دين همديگر مشكوك نسبت جايي نرسيد كه  به اين همه اختالف آنها  با

احتـرام  فضـيلت و صـحابه بـودن همـديگر را      بـه  بلكه هر گروه و يكديگر را متهم كنند
صـواب و  در خـود را  اسـت و    اجتهاد كردهكرد كه او در راي خود  و فكر ميگذاشت  مي

  .پنداشت خطا ميديگري را در 
  

در اين امر و بيان اينكه اختالف صحابه در دوران علي بر سر رد بر او 

  :خالفت نبود

در اينجا سه مسـأله در نـزد اهـل علـم و تحقيـق اهـل سـنت وجـود دارد كـه در رد          
 خالفت علـي  و اي است كه در زمان صحابه  ورزان درباره فتنه اين غرض هاي شبهه

  :عبارتند از كهرخ داد 
خالفـت نبـود، و هيچكـدام از     بـر سـر  ميـان آنهـا رخ داد    كه در اختالفي: مسأله اول

نشـد كـه   مخالفان علي درباره آن با او اختالف نكردند و هرگز هيچكـدام از آنهـا مـدعي    
  .كسي از علي سزاوارتر به خالفت است
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تسريع قصاص قاتالن عثمان يا تاخير آن بود و  بر سراختالف در ميان آنها : مسأله دوم
  .ي قصاص اتفاق داشتندهمگي بر وجوب اجرا

ديـن  از آنهـا دربـاره   ، هيچكـدام  شـان اختالف راي و نظر در ميانوجود با : مسأله سوم
ست و فضل و اجتهاد كرده اكرد كه مخالفش  و هر كدام فكر مينشدند همديگر مشكوك 

   .كرد رعايت ميحق صحابه بودن او را 
 ميانو در حقيقت اختالف  است كه اخبار صحيح بر آن داللت دارد مهمياينها مسايل 

 كننـد،  ها آنها را بـدان مـتهم مـي    كه رافضيان و زنديقاتهامي را صحابه و تبرئه آنها از هر 
و  اش قـرار گيـرد   است كه طالب علم بايد آنها را با ادله بزرگي اين اصل. دهد توضيح مي

  .آن مسايل و ادله آنها تفصيل اينك
مخالفان داد درباره خالفت نبود، و هيچكدام از  خالفي كه در ميان آنها رخ: له اولأمس
با او نزاعي نداشت و هيچكدام از آنها مدعي نبـود كـه او از علـي بـه      باره در اين علي 

  .است رخالفت سزاوارت
در بيعـت او   اين موضوع اجتماع صـحابه   بر اهدويل و بزرگترين شاز قويترين دال

ـ بودنـد  طلحه و زبيـر  آنها  ز جملها. بود خالفت بعد از شهادت عثمان  براي ت او رواي
طبـري در تـاريخ   : داللت بر ايـن امـر دارد   است صحيح كه از آنها در اين مورد نقل شده

 ،كند هنگامي كه عثمان كشته شد، با پـدرم علـي بـودم    خود از محمد بن حنفيه روايت مي
 ناي: و گفتند ندآمداو پيش به   رفت و اصحاب رسول خدا  داخل خانهبه خاست و  پا به

سـزاوارتر و  هـيچ كـس از تـو    مرد كشته شد و مردم بايد امـامي داشـته باشـند و امـروز     
. اين كـار را نكنيـد  : پاسخ داد .نيست   نزديكتر به رسول خدابراي اين كار تر و  سابقه با

ر مگـ كنـيم   نه به خدا ما چنين نمي :گفتند .ممن اگر وزير باشم بهتر است از اينكه امير باش
  .اينكه با تو بيعت نماييم

مسلمانان  تبدون رضايزيرا بيعت من مخفيانه و . گيرم بيعت ميپس در مسجد  :گفت
علـي  داشتم كـه  دوست ن: گويد ميعبداهللا بن عباس  به نقل از سالم بن جعد. نخواهد بود

 او جز مسجد اما. به مسجد بيايد از ترس اينكه برايش شلوغي و مزاحمتي ايجاد شود 
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بقيـه  مهـاجران و انصـار و سـپس    وارد شد، را نپذيرفت و هنگامي كه  يچ مكان ديگريه
  .1مردم با او بيعت كردند

الحسن بيا تا بـا تـو بيعـت كنـيم،     اي ابو: گويد است كه ميشده از بشير عابدي روايت 
انتخـاب   مرا نيازي به حكومتتان نيست و من با شما هستم هر كس را كـه  :گفت علي 
جـز تـو كسـي را    : ، گفتنـد كنيـد انتخـاب   پس يكـي را ، هستماو راضي  كومتح به كنيد

  .2كنيم انتخاب نمي
اي از آنهـا را   خود پـاره  3در تاريخطبري جرير  فراوان است كه ابن روايات در اين باره

بيعت اوسـت همچنـان    رو اتفاق آنها ب با علي   صحابه بيعتو داللت بر  كردهذكر 
  .بودنددر ميان آنان نيز صريح شده است طلحه و زبير كه در روايتهاي سابق ت

ـ  كردهكه گفته است طلحه و زبير با اكراه بيعت اياتي اما بعضي از رو د سـند درسـتي   ان
طبري از عوف بن ابي جميلـه  . است را روايت كرده  و روايتهاي صحيح خالف آن ندارد

: گفـت  مـي د بـن سـيرين   دهم كه شنيدم محم اما من شهادت مي: گويد روايت كرده كه مي
: طلحه گفت. علي پيش طلحه آمد و به طلحه گفت دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم 

سـتش  دپس علـي  . مومنان هستي دستت را دراز كن تا بيعت كنم تري و تو امير تو شايسته
  4.و بيعت نمود كردرا دراز 

: و پرسيدري رفت اشعابوموسي  به سوياست كه شده و از عبد خير الخيواني روايت 
: گفت كردند؟كساني بودند كه با علي بيعت از  ]طلحه و زبير[اي ابوموسي آيا اين دو مرد

  .5!آري
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را باطـل دانسـته و   ] ي مؤلفادعا مورد[همچنين امام محقق ابن العربي بيعت اجباري 
كـه   اگر گفته شود«: گويد ميوي . و نه سزاوار علي است اگفته است كه اين نه سزاوار آنه

بسيار بعيـد اسـت از آن دو و از علـي كـه      :گوييم اند مي طلحه و زبير  با اجبار بيعت كرده
كننـد  يك يا دو نفر بيعـت   ؟ زيرا اگراجبار بيعت كنند اگر چنين بود اثر آن چيستبه آنها 

و هر كس كه بعدا بيعت كنـد بـرايش الزم اسـت، و    شود  بيعت صحيح است و منعقد مي
و بيعـت امـام    برايشـان  ، و اگر آن دو بيعت نمي كردند چه اثرياست شرعا بر آن مجبور

كسـي اسـت كـه     ادعـاي ايـن   1كه گفته است دستي چالق و كاري ناتمام، كسياما  ؟دارد
  . چنين نيست كرده است در حالي كهگويد طلحه اولين كسي بوده كه بيعت  مي

شمشير بـاالي سـرم    هدر حالي كبيعت كردم : همچنين اگر گفته شود طلحه گفته است
  . بود، اين دروغ كسي است كه ندانسته چطور دروغ بگويد

اگر صحيح باشد براي آنها دليلي نيست، دسـتي  ) دستي چالق(گويد  اما گفته او كه مي
رسـد و از هـر    كه در دفاع از رسول خدا چنين شده باشد هر كـاري بـا او بـه اتمـام مـي     

م رسيد و تقدير الهي بر طبق حكم الهـي بعـد از   كند، و كار علي به اتما مكروهي حفظ مي
  2.اجرا شد آن

 با علـي   معاويه است كه اختالف  آمده همچنين در روايات صحيح : مسأله دوم
نداشـته و بلكـه در آن    اي خالفت با او منازعه  بود و درباره كشتن قاتالن عثمان   درباره

  . مورد موافق او بود
با علي نـزاع   آيا :ست كه گروهي نزد معاويه آمده و گفتنداز ابومسلم خوالني روايت ا

دانـم كـه او از مـن بهتـر و بـه       من مي !نه به خدا: او هستي؟ پاسخ داد مانندا تو يكنيد  مي
و مـن پسـر   اسـت  دانيد كه عثمان مظلوم كشته شـده   آيا نمي اما. حكومت سزاوارتر است

د قـاتالن  يـ و برويـد و بـه او بگوي  پيش ا .خواهم خون او را ميقصاص عموي او هستم و 
                                                   

و دست راست طلحه . بيعت نمود عليطلحه اولين كسي است كه با : يندگو اشاره به بعضي روايت هاست كه مي -1
اولين دستي كه با : يكي از ميان آنها گفت. در روز احد بود مقداري شل بود، و از آثار دفاع او از رسول خدا 
 7/237البداية و النهاية ، ابن كثير  4/435طبري . علي بيعت نموده شل است و كارش تمام خواهد شد

 149- 148العواصم من القواصم صفحه  -2
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نزد علي آمدنـد و بـا او صـحبت كردنـد و      .شدمن مطيع او خواهم  دهد،عثمان را به من 
   1.آنها را به او نداد

: كنـد  روايت مي) رضي اهللا عنهما(و ابو امامه  درداء ابو ازكثير از ابن ديزيل به اسناد  ابن
ـ جنگـي؟   مـي   ]علي[فرد معاويه چرا با اين اي : و به او گفتند ندآن دو پيش معاويه رفت ه ب

نزديكتر و به اين   و به رسول خداتر  باسابقهاز تو و از پدرت  در اسالم خدا قسم كه او
كنم و اينكـه قـاتالن او را    ميجنگ خاطر قاتالن عثمان ه من ب: گفت .تر است كار شايسته

ثمان را به ما بدهد و من اولين نفـر  قاتالن ع: پيش او برويد و به او بگوييد .پناه داده است
  2.كنم كه با او بيعت مي هستماز اهل شام 
و داللت بر اين دارد كه معاويه  استفراوان و در ميان علما مشهور  باره در اين روايات
اين مسأله را روشن  3محققان به همين دليل نداشته است واختالفي خالفت  بارهبا علي در

  .اند  كرده
منكـر امامـت او    امـا اگر چه معاويه با علي قتال نمـود،  : گويد ن جويني ميامام الحرمي

قـاتالن عثمـان بـود، بـه ايـن      قصاص بلكه خواهان  .خواست نبود و آن را براي خود نمي
   4.در صورتي كه در خطا بود ،حق است رگمان كه او ب

ايي كه اهل سنت و جماعت اين است كه جنگه اعتقاداتاز : گويد حجر هيثمي مي ابن
خالفت نبـوده   دربارهنزاع معاويه با علي  به سببرخ داده است   و معاويه بين علي 

خالفت سزاوارتر بـوده اسـت و فتنـه بـه      راياين است كه علي ب كه اجماع بر زيرا. است
خاست كه معاويه و كسـاني كـه بـا او    ابه پ اما فتنه بدان سبب.  سبب خالفت نبوده است

                                                   
 معاويه  .از معاويه خواست كه با او بيعت كند و حكم آنها را به او وا گذارد سبب آن اين بود كه علي  -1

  2/147محمد محزون ) تحقيق مواقف الصحابه في الفتنه( و  7/265البداية و النهاية  –نپذيرفت 
گويند رجال آن  محققان كتاب مي 3/140ب ذهبي سير اعالم النبال  16/356ابن عساكر در تاريخ مدينه دمشق  -2

  .ثقات است
  7/270البدايه و النهايه . 3
اين روايت ها را محمد امحزون جمع نموده است تحقيق مواقف  270 -7/268ابن كثير : البداية و النهايه -4

  150 – 2/146الصحابه 
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چون معاويه پسر عمـوي عثمـان   ند قاتالن عثمان را بدانها تسليم كند خواستاز علي ند بود
  1.علي امتناع ورزيد ليو. بود

خالفت ننمود و هنگامي كه  يمعاويه ادعا :گويد مي) رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن
بـا او نجنگيـد و نـه    براي مقام خالفت بيعت شده بود و  به عنوان خليفه با علي جنگيد او

كساني كه  در پاسخمعاويه  .ديگران نيز با او موافق بودندو مستحق خالفت است او اينكه 
  2از متشـيعان گروهـي  و هـر   كـرد  به خالفت علي اقرار مـي پرسيدند  ميباره از او در اين 

ف علـي  علي براي خالفت نيست و بـا وجـود اسـتخال    هم شأنمعترف بودند كه معاويه 
فضـائل    فضيلت، سابقه، علم، ديـن، شـجاعت و بقيـه    زيرا، شودجايز نيست كه او خليفه 

  3.آنها معروف بود در ميان علي 
كه بـا   چه كسانيخالفت نزاعي نداشت  دربارههيچ كس با علي  شدبدين وسيله ثابت 

  .و يا ديگران كردنداو مخالفت 
و به اين ترتيب ادعاي اين رافضي كه مدعي است صحابه درباره خالفت نـزاع كردنـد   

 علي و مخالفـانش  اختالف ميان مسأله دوم اينكه . شود شدند باطل مير آن متفرق بر اث
در اجراي اين  لي همه قصاص نمودن از قاتالن عثمان يا در تأخير آن بود وتسريع در در 

و اخبـار   اسـت اي است كه در نزد علماي اهل سنت مشهور  حكم اتفاق داشتند اين مسأله
قصاص قاتالن عثمـان   بارهكه علي با مخالفانش درامر است ين ثابت و آثار وارده دال بر ا

اينكه به طور كامل بر امور مسلط آن بود تا  انداختن تأخير هب ،نظر او امااختالفي نداشت، 
نشـينان و بعضـي از    بر مدينه مسلط شده بودند و سپس باديـه  قاتالن عثمان زيرا . شود

اين امر كشتن آنهـا را در ابتـداي حكومـت     .شده بودندورزان خبيث به آنها ملحق  غرض
  .كرد ميبسيار مشكل  علي 

                                                   
   26ا لصواعق المحرقة صفحه  -1
يعان به عثمان يا علي و خون خواهان عثمان بر گرد معاويه جمع شدند و اما با اين حال او را از علي يعني متش -2

  .دانستند بهتر نمي
  73 – 35/72مجموع الفتاوي  -3
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ـ : نويسد طبري در تأييد اين مطلب مي گروهـي از   ه همـراه طلحه و زبير بعد از بيعت ب
اينهـا در  عهد بستيم كه حـدود را اجـرا كنـيم    ما  !اي علي: علي رفتند و گفتند نزدصحابه 

م اناي برادر: به آنها گفتعلي . ا حالل دانستندآن رشريك بودند و   ]عثمان [خون آن مرد 
گروهي هم دست شده اند كه نمـي تـوانيم   اما ايشان با  .خبر نيستم دانيد بي آنچه مياز من 

بردگـان شـما   ؟ ببينيد بر ايشان چيره شويم در چنين وضعيتي چه كاري مي توان انجام داد
انـد و آنهـا در ميـان     آنها همراهي كـرده اند و باديه نشينان شما با  به آنها پيوسته و شوريده

خواهيد قدرتي  به آنچه ميبراي رسيدن آيا . توانند با شما هر كاري بكنند شما هستند و مي
  1.ان شاء اهللا رأي شما رأي من است !نه به خدا: گفت !خير: هست؟ گفتند

بـه  به هنگامي كه كار بيعت علي تمام شد طلحه و زبير و سران صحا: گويد كثير مي ابن
از آنها عذر علي . طلب كردندقصاص خون عثمان را  و اقامه حدوداو و از  ندپيش او رفت

 2. هستند و او اكنون قادر به انجام دادن آن نيستخواست كه اينها داري پشتيبان و كمك 
از آن كـه   بـه ويـژه پـس   . شدتر  اما بعدها كار بسي پيچيده .اين عذر علي در آغاز كار بود

اي بـود كـه    آن جنـگ توطئـه  سبب ن اختيار خود را در معركه جمل ديدند كه صحابه بدو
آنهـا چيـده بودنـد، همچنانكـه شـرح آن       ميانجنگ  ايجاد تفرقه وخاطر   هقاتالن عثمان ب

گذشت بعد از اين حوادث موضوع قصاص نه براي علي ممكن بود و نه براي مخالفانش، 
  .تر بود ل شد كه از آرام نمودن فتنه مهمبود و به كارهايي مشغو شدهچون امت متفرق 

پيرامـون   پراكنـده شـدن مـردم از   وجود با : گويد مي) رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن
اي بزرگتر و مصيبتي  به فتنهشود مگر اينكه توانست بر قاتالن عثمان چيره  او نمي علي 
ترين آنها بهتـر از عكـس    زياندفع امر زيانبارتر به وسيله پرداختن به كم . دچار شود بدتر

  .آن است
كه و اگر چه كساني  كردند ي ميپشتيباناز آنها آنها داراي لشكر و قبايلي بودند كه  زيرا

ند اصحاب قدرت پشت سر آنها بود امااندك بودند  كردند مستقيماً اقدام به قتل عثمان

                                                   
 437/    4تاريخ طبري  -1
  239/ 7البداية و النهاية ابن كثير  -2



 ب پيامبردفاع از آل و اصحا
 

488 

نـد تـا قـاتالن عثمـان را     هنگامي كه طلحه و زبير به بصره رفت .قدرتي نداشتندآنها  وگرنه
  .فراواني كشته شدند افرادپاخاست كه   هآن جنگ ب ،بكشند

مـردم بـه دور    ،اين است كه بعد از وفات علـي  سازد اي كه اين امر را روشن مي مسأله
و با اين وجود قاتالن عثمـان را كـه بـاقي     شدو او امير همه مسلمانان  شدندمعاويه جمع 
  1. نكشتمانده بودند 

هر چه باشد قصد در اين اينجا بيان اين مطلب است كه او بـا   ر حال عذر عليه  هب
از قـاتالن   وجوب گرفتن خون عثمـان   بارهبقيه صحابه كه طالب خون عثمان بودند در

قصـاص قـاتالن   او اختالفي نداشت همچنان كه او در جواب طلحه و زبيـر كـه خواهـان    
امـا بـا   خبر نيسـتم   دانيد بي نم من از آنچه مياي برادرا: عثمان بودند اظهار داشت و گفت

سپس بعد  ؟توانيم بكنيم كه بر ما مسلط  هستند و ما بر آنها قدرتي نداريم چكار مي قومي
رأي ديگري نـدارد و اجمـاع   كه  ]و او همواره در قسم راستگوست[  از آن قسم ياد نمود

  .واهللا اعلم. صحابه بر اين مسأله داللت دارد
همـديگر را   پيـدا كردنـد،  اخـتالف  با يكديگر اي كه در وقت فتنه  صحابه :مسأله سوم 

 و كرد كه مخـالفش در خطاسـت   كردند اگر چه هر گروهي گمان مي متهم نميدرباره دين 
  .كرد مياعتراف  رسول خدا  باو به فضيلت و ياوري او  استمجتهد متأول 
مـدح و  را بعضي ديگـر   آنها،كه بعضي از  روشن است در نزد اهل علمنيز   اين مسأله

كشته شدگان دلجويي از بعد از معركه جمل بعد از  علي اينكه از آن جمله  .اند  ثنا كرده
و  كـرد وقتي كه طلحه بن عبيداهللا را ديد كه كشته شده است، خاك را از  چهـره او پـاك   

  :گفت
اك و سخت است بر من كه تو را كشته و بر روي خـ  !رحمت خدا بر تو اي ابومحمد

  2.برم پناه ميغمها و حزنهاي خود به خدا  از :سپس گفت. زير ستارگان آسمان ببينم

                                                   
  408  -  407/ 4منهاج السنة  -1
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قاتل زبير نزد علي آمد و شمشير زبير را بـا خـود داشـت تـا     ) ابن جرموز(هنگامي كه 
مژده دخول او به به او اجازه ندهيد و : علي گفت. طلب اجازه نمود. اي بگيرد جايزهشايد 

به قاتل : ام كه گفت از رسول خدا شنيده: گفت  عليديگر روايتي  و در. بدهيددر آتش 
 كـه مصـيبتها  بسيار چه : آتش بدهيد و هنگامي كه شمشير زبير را ديد گفتمژده صفيه  ابن

  1.كرد و خطرها را را از رسول خدا دور مي
قعقـاع بـن عمـرو را    . انـد  ظلم كـرده شه يطبري آورده است كه علي شنيد دو نفر به عا

آنها را به سختي شـكنجه   :گردنشان را بزن، سپس گفت: و گفت. تاد و آن دو را آوردفرس
  2.و به هر كدام صد تازيانه زد. لباس آنها را بيرون آورد .كنيد

شـه  يتجهيـز عا  بـاره از محمد بن عبداهللا بن سواد و طلحه بن األعلـم در به نقل طبري 
علي مركب عائشه را : گويند رود، ميشه خواست از بصره بيرون بيهنگامي كه عا: گويد مي

سفر اعم از توشه و متاع و مركـب را در اختيـارش گذاشـت و او را همـراه     با همه لوازم 
خواسـتند در آنجـا    كساني كه در كنار او در جنگ شركت جسته بودند جز آنهايي كه مـي 

 بمانند و چهل زن معروف از زنان بصره راهي مدينه نمـود و بـه محمـد، پسـرش چنـين     
  .برسان ]به سالمت به مدينه [اي محمد آماده باش و او را : گفت
روز سفر، علي همراه مردماني چند پيش عايشه آمـد و منتظـر او    ]نقل شده است كه [
اي   :آنگاه عايشـه بـه ايشـان گفـت    . چون عايشه نزد علي آمد مردم با او وداع كردند. شد

به همـديگر تعـدي و   . كنيم ريط سرزنش ميفرزندانم ما همديگر را به خاطر افراط و يا تف
بخدا قسم بين من و علي از قديم خصومتي نبوده است مگر آنچه بـين زن  . تجاوز ننماييد

و او پيش من با وجود اختالفي كه با او دارم از بهتـرين  . باشد وخويشاوندان شوهرش مي
اسـت، بـين    و قسمش درسـت گويد  اي مردم بخدا كه راست مي : علي نيز گفت. باشد مي

  3.در دنيا و آخرت است ،من و او چيزي جز آن نبوده است و او همسر پيامبر

                                                   
  7/260البدايه و النهايه ابن كثير  -1
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 مالك بن دينـار  قولطبري از عمار كه در جنگ جمل با لشكر علي بود، از  باره در اين
زبير  .زد عمار در روز جمل به زبير حمله نمود و او را به آرامي با سر نيزه : كند روايت مي

  1. اما برگرد! نه: عمار گفت. اهي مرا بكشيخو آيا مي: گفت
عمار در روز جمل با سر نيزه به استقبال زبيـر  : كند نقل ميحفص ن و طبري از عامر ب

  2!خير اي اباعبداهللا: خواهي مرا بكشي؟ عمار گفت زبير پرسيد اي ابويقظان آيا مي. آمد
صـفين كـه بـين     دنبراما در . همه در جنگ جمل بين صحابه رد و بدل شداين مسايل 

از جعفر بن محمد و او تيميه از اسحاق بن راهويه  شيخ االسالم ابن. علي و معاويه رخ داد
 سـخن  علي در روز جمل يـا روز صـفين شـنيد مـردي در     چونكند كه  از پدرش نقل مي

جز خيـر نگوييـد،    :گفت به ياران خود .شدت بخرج مي دهد در مورد سپاهيان شام گفتن
هم بر اين گمانيم  يم و ماا هما بر آنها تعدي كردكنند  گمان مي اي هستند كه ائفهزيرا آنها ط

  3.جنگيم از همين رو با هم ميند و ا  آنها بر ما ظلم كرده كه
پس از جنگ علي همراه مالك اشتر يت شده است كه وااز محمد بن نصر از مكحول ر

ميان كشـتگان ديدنـد، اشـتر    گذشت و چون حابس يماني را در  شدگان صفين مي بر كشته
اين حابس يماني اسـت اي اميرالمـومنين كـه پـرچم سـپاه      . انا هللا و انا اليه راجعون: گفت

دانستم و يقيناً اكنون نيز مـؤمن   معاويه، همراه اوست دارد، به خدا قسم من او را مؤمن مي
  4.است

به مقـام و منزلـت   آيد او خود،  همان طور كه از پاسخ معاويه به ابومسلم خوالني برمي
به خـدا مـي دانـم كـه او از مـن افضـل و سـزاوارتر بـه          : در پاسخ گفت! علي آگاه است
  .باشد حكومت مي

دائي نـزد معاويـه      األوليا روايت مي حيلةابونعيم در  ره صـكند كه چون ضَراره بن ضُـم
ميـر  مـرا معـاف گـردان اي ا   : او گفت. برايم از علي صحبت كن: رفت، معاويه به او گفت

                                                   
  )4/512(طبري التاريخ  -1
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گـويم   مـي . االن كه چاره اي نيست: آنگاه ضراره گفت. اما معاويه باز اصرار كرد. المومنين
او . كـرد  گفت و به عدل حكـم مـي   به نيكي سخن مي. او مردي دورانديش و قدرتمند بود

سخناني بسيار در وصف علم و شجاعت و زهد علي ذكر نمود تـا آنجـا كـه سـبب شـد      
رازير شد و بدان حـد تحـت تـأثير قـرار گرفتـه بـود كـه        اشكهاي معاويه بر محاسنش س

مـردم نيـز   . كـرد  توانست جلوي خود را بگيرد و با آستينش اشكهايش را خشـك مـي   نمي
رحمه (به راستي كه ابوالحسن : سپس معاويه گفت. شديداً متأثر شده به گريه افتاده بودند

  .چنين بود) اهللا
در  وه در ميانشـان اخـتالف رخ داده بـود    اي اسـت كـ   هاي صحابه اينها بعضي از گفته

و جنگهـايي اسـت كـه     اتهمه اينها علي رغم اختالفـ . اند گفتهتعريف و تمجيد همديگر 
 تعيكردند مصلحت امت دين و شر فكر مي وبخاطر اجتهاد هر كدام از دو طرف رخ داد 

ـ   اما . الهي در آن است ردنـد و  ك انصـاف برخـورد مـي    هبا اين حال هر كدام بـا يكـديگر ب
بلكه . شد تجاوز نمي همديگر و ظلم وتكفير سبب طعن و  يكديگر اختالف اجتهاديش با

بخدا . دادند هر كدام از آنها به فضيلت و سابقه برادران مسلمان خود در اسالم شهادت مي
قسم كه فضل و بزرگواري هم همين است، زيرا انصـاف در هنگـام خصـومت و جنـگ،     

بسيار اندك است و تنها كسـاني كـه در ايمـان بـه درجـات       كاري سخت و در ميان مردم
وااليي دست يافته و خداوند قلبهاي آنها را تزكيه و از شهوت حب دنيا پاك داشته اسـت  

كـه خداونـد بـر     همانطور كه ياران رسول خدا . توانند اهل انصاف و فضيلت باشند مي
برگزيـد   ت با رسـول خـدا   مبناي علم و حكمت خود، آنها را براي همنشيني و مصاحب

خواهيم كه محبت همه آنها را نصيب ما كند و جزو كسـاني   از خداوند مي. اينچنين بودند
⎪⎥ š: كند كه درباره آنان چنين فرمـوده اسـت   Ï% ©! $# uρ ρ â™ !% y` .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ 

$ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî 
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پروردگارا ما را و برادران مـا  : گويند آمدند مي ]مهاجرين و انصار [آنان كه بعد از آنها «
يمـان  هاي مـا كينـه آنـاني را كـه ا     ببخشاي و در قلباند  گرفته پيشي ما بر را كه در ايمان

  1.»پروردگارا تو رئوف و مهربان هستي. قرار مده. اند آورده
سـنت   آنها در تفسير كتـاب خـدا،  «باره صحابه گفته است دركه مؤلف  در پاسخ به اما

مختلف پديد آمد و از آن، نحله هـاي  اختالف كردند و لذا مذاهب و فرق  رسول خدا 
آنجـا كـه   تـا  » ...ني ظهـور كـرد  هاي گونـاگو  و فلسفهكالمي و فكري گوناگون برخاست 

هر  در واقع كردند و بودند، مسلمانان در هيچ  چيز اختالف نمي اگر صحابه نمي«گويد  مي
  » .باشد اختالفات ميان صحابه مياختالفي كه برخاسته منشأ آن، 

هاي گزافي است كه آنها  ها و دروغها و تهمت اين از بزرگترين نيرنگ: بايدچنين گفت
هايي كه در تفسير و فهم بعضـي   در حقيقت، تمام اختالف. اند روا داشته مبر بر ياران پيا

اي و پيدايش مدارس كالمـي و   اختالفات فرقه  از احاديث از صحابه نقل شده است، منشأ
  . فلسفي نيست

  .رد بر او و بيان اينكه اگر اختالف ميان اصحاب پيامبر از نوع اختالف تنوع بوده است
يكـي اخـتالف   . است اين مسأله را بدانيم كه اختالف بر دو نـوع اسـت   در اينجا الزم

تفسير بعضي از آيات نقل شـده اسـت   تفاوتهايي كه در غلب تنوع ديگري اختالف تضاد ا
چنانكـه شـيخ االسـالم     در همـين راسـتا  . 2نوع است نه اخـتالف تضـاد  تاز قسم اختالف 

يـان سـلف در تفسـير بسـيار انـدك      اختالف در م: گويد ميدر كتاب خود چنين تيميه  ابن
است، و اختالف آنها در احكام بيشتر است، اكثر اختالفاتي كه از آنها نقل شده اسـت بـه   

گويد كه اختالف تنـوع بـه    ميدر ادامه سپس . 3گردد نه اختالف تضاد اختالف تنوع بازمي
  :گردد دو مسأله بازمي

                                                   
  سوره حشر  10آيه  -1
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اند كه   بيان كردهاز عبارت ديگري عبارتي غير  ، تفسير خود را باهر كدام از سلف: اول
با وجود اختالف در معناي مسمي با معناي ديگر تفاسير، در وحدت مسمي با هم مشترك 

منظـور از آن، قـرآن   : گوينـد  ها در تفسير صراط مسـتقيم مـي   به عنوان مثال، بعضي. هستد
ز بـر  ديگري نيـ . صراط همان سنت و جماعت مد نظر است: است، و ديگري اعتقاد دارد 

اين باور است كه منظور، عبوديت و يا خوف و رجاء و محبت خداوند و انبيا و صـلحا و  
اي هم غرض از آنرا يا امتثال اوامر و اجتناب از محرّمات يا تبعيت از  مؤمنان است و دسته

  .دانند هايي از اين دست مي كتاب وسنت و يا عمل به دستورات الهي و يا عبارت
ذكر يك نوع از انواع اسم عـام تنهـا بـا هـدف تمثيـل و آگـاه       لف هر كدام از س: دوم 

انـد نـه بـه عنـوان تعيـين دقيـق آن اسـم و عمـوم و          نمودن مستمع را به نوعي بيان كرده
مثال چون فردي غير عرب مسماي لفظ نان پرسيد، ناني به او نشان داده شد . خصوص آن

  1.، نه به اين نان فقطدراينجا اشاره به نوع است. و به او گفته شد اينست 
  .3از اين نوع است 2صحابه و تابعينتفاسير عموم اختالف : گويد تيميه مي شيخ االسالم ابن

از صحابه است كه اختالفاتي  كه شامل اغلبشود اين نوع اختالف  از اينجا روشن مي
ت در اختالفات ام هيچ اثري در استنباط احكام از آيات و ،شود از اين نمونه است نقل مي

اين نوع برداشتها ندارد، تا چه رسد به اينكـه سـبب و منشـأ فـرق و مـذاهب و مـدارس       
   .كند فلسفي و كالمي است چنانكه اين مؤلف رافضي ادعا مي

و يـا  آيـات   در تفسـير  و اما اختالف صحابه درباره قسم دوم كه اختالف تضاد اسـت 
اختالف در اصـول   ديگر، اين از طرف. شده است بسيار اندك استنقل  آنها كه ازاحكام 

  .قابل اجتهاد شداست كه و ريز دين نيست، بلكه در مورد بعضي مسائل دقيق 
: گويد ميدر ادامه چنين سابق بر بعد از تأكيد مطلب ) ه اهللامحر(تيميه  شيخ االسالم ابن

يـن  مانند ا ست همچنانكهطبيعي اجزئي در ميان آنها  اتاختالفوجود چنين و با اين حال 
وجـود  مـردم  در ميان اختالفاتي كه  چنيندانيم  ما مي .وجود دارد نيز در احكام اختالفات،

                                                   
   ) 382ـ 13/381(و مجموع الفتاوي ؛12ـ10ص ،تيميه مقدمه في أصول التفسير، شيخ االسالم ابن -1
  صحابه را ديده باشد ـ م ـ  را درك نكرده اما ) ص(پيامبر شود كه  تابعي به كسي گفته مي -2
  )13/381( مجموع الفتاوي  -3
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دارند نزد عوام و خواص معلوم و شايد هم متواتر است، مانند نماز، مقدار ركوع و اوقات 
رمي جمـرات، مواقيـت،   ، رجم ،وقوف ،طوافنماز، زكات و مقدار آن، تعيين ماه رمضان، 

  . الفات هستنداز اين نوع اخت
نظر آنان در جد و برادران و  ميزان ارث در مورد] بعد از آن[اختالف صحابه  همچنين

  1.شود در همه مسائل ارث نمياين اختالفات، باعث شك زن مشرك و امثال مورد 
تفرقـه  سـبب   نظرها در ميان صـحابه   اين نوع اختالفچنانكه تيجاني پنداشته است 

نظرها كه درميـان اهـل سـنت و اهـل      زيرا آن اختالفاست ،   دهامت و پيدايش بدعتها نش
ريـز و دقيقـي   از مسـائل   اي پـاره بدعت رخ داده است در اصول دين نبوده اسـت، بلكـه   

منشـأ آن اجتهـادي    زيرا. استقابل بخشايش آن  آن روا و اشتباه در كه اجتهاد دراند  بوده
  پيـامبر دوران اسـت كـه در    شـده وهمچنين نقل . تيسدر آن نقصد مخالفت است كه 

بـن  كننـد عـدي    به عنوان مثال نقل مـي . افرادي در بعضي از مسائل اجتهادي اشتباه كردند
پنداشـت   و مـي  2كـرد  آنها نگاه مي به سياه و  سفيد گرفته و] پابند شتر[دو عقال  حاتم 

© : آيه زيـر اسـت  مقصود از  ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ 
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   3».نخ سفيد از سياه برايتان مشخص شود ،تا اينكه در فجر«

را جز در  شنماز عصر كسهيچ«: فرمود كه مي فهم قصه پيامبر  صحابه در همچنين
 راه نمـاز خواندنـد و   به دو گروه تقسيم شدند، گروهـي در » 4بني قريظه نخواندسرزمين 
بـر مبنـاي تأويـل    تني چند از صـحابه  همچنانكه  .در بني قريظه نماز خواندند يگرگروه د
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داد كـه  اجتهـاداتي رخ   2يمةذَج با بني خالد  ماجرايو  1هعتَلْب حاطب بن ابيداستان 
  .كشد ذكر آن به درازا مي

تـر و غيـورتر اسـت، آنهـا را      كه از همه امت بر دين حـريص  با همه اينها پيامبر  اما
در ايـن   زيرا خطاهاي آنها از اجتهاد و تاويل نشأت گرفتـه و حـرج را    گناهكار ندانست،

  .از امت برداشته است زمينه
  .نبوده استنزاع در مسايل اجتهادي سبب تفرقه و  اختالف صحابه بنابراين 

در احكـام ديـن اخـتالف     بينيم كه اصحاب رسـول   ما مي«: گويد ميه امام قوام السن
در منحـرف نشـدند و تنهـا    از ديـن  زيرا آنان ، و گروه گروه نشدنددچار تفرقه  اكردند ام

  3».اجتهاد كردند ندمواردي كه مجاز بود
كه بايد يقين دشت كه ميان ايشان الفت آنها وارد نيست، بل در حقّ بنابراين نه تنها نزاع

: فريـد  ين ميهمچنانكه پروردگار متعال در توصيف ايشان چن. و محبت و وفاق بوده است
 â™ !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™ !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ (   

  4.»گير و در ميان خود مهربانند بر كفار سخت] ياران رسول خدا[«
كند كه اختالف نظر آنها در اجتهاد سبب تفرقـه   رافضي ادعا ميمؤلف پس چگونه اين 

 .امت شده استميان و تنازع 
تفرقه، با بهره گيري از اختالف نظر صحابه و اجتهادهـاي  به دور از هر نوع بلكه امت 
امـا  . اند كه سبب وحدت ميان آحاد مسلمانان شـده اسـت   ها و پندهايي گرفته ايشان درس

اين وحدت تنها براي آنهايي رخ داده است كه پيرو راه آنان شده و از هدايت آنان تبعيت 
انـد و آنهـا اهـل سـنت      ر تفرقـه نشـده  اند و به خاطر اختالف نظر در اجتهادها دچـا   كرده
اما اهل بدعت و اهل تفرقـه و اخـتالف از آنهـا    . باشند كه اهل اجماع و ائتالف هستند مي

                                                   
كتاب فضائل الصحابه : ، صحيح مسلم939ح  12/304صحيح بخاري، كتاب استتابه المرتدين، فتح الباري  -1
  ).2494ح  4/1941(
  4339ح   8/56صحيح بخاري، كتاب المغازي فتح الباري  -2
  )228-227/ 2 (ة في بيان المحجة الحج -3
  سوره فتح 29آيه  -4



 ب پيامبردفاع از آل و اصحا
 

496 

بـدين سـبب اسـت بزرگـان امـت بعـد از       . انـد   جدا شده و با جمهور امت مخالفت كرده
ان صحابه، اين نتايج نيكو ومبـارك اجتهادهـاي صـحابه و اثـرات آن را در امـت بـه عنـو       

انـد و نـه تنهـا از ايـن نـوع       ديـده  رحمتي براي امت و راهي راي توسعه دامنه اجتهاد مـي 
  .اند  اختالف نظرهاي صحابه ناراحت نشده بلكه اظهار سرور و خرسندي كرده

 اگـر يـاران پيـامبر     شـدم  من خرسـند نمـي  : گويد مي) ه اهللامحر(العزيز  عمر بن عبد
  1.داشتند اختالف نظر نمي

آنهـا شـترهاي طاليـي     نظـر  امـا اگـر در مقابـل اخـتالف    : گويد ايت ديگري ميدر رو
  2.شدم نميداشتم بدان راضي  مي

سود رسـانيد،   صحابه نظر خداوند با اختالف : گويد مي) ه اهللامحِر(قاسم بن محمد 
او در تنگنا قـرار نگرفتـه و كـاري    داند كه  هر كسي كه به عمل فردي از آنها اقتدا كند، مي

  3.بهتر از آنرا صحابي ديگري انجام داده است
دوست : بسيار خوشم آمد كه گفتگفته عمر بن عبدالعزيز  از«: گويد ميقاسم در ادامه 

بـود،   داشتند، زيرا اگر يك نظر مـي  اختالف نظر نمي رسول خدا  اصحاب داشتم كه نمي
شود و اگر به نظـر   نها اقتدا مياي هستند كه به آ ائمهاما آنان . گرفتند قرار ميتنگنا مردم در 

  4.بيند شود فرد خود را در تبيعت از ديگر صحابه آزاد مييكي از آنها عمل 
  5.اند مانند اين سخنان را گفته و گروهي از علما: ميگويد) ه اهللامحر(شاطبي 

بدين سبب است كه بعضـي ازعلمـا گفتـه    : گويد مي) رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن
و اختالف آنها رحمت وسـيعي و عمـر بـن عبـد      استحجت قاطع  صحابهاجماع  اند كه

اخـتالف نظـر پيـدا     بودم اگـر اصـحاب رسـول خـدا      من خشنود نمي :گفت العزيز مي
شد،  كرد، گمراه مي آنها مخالفت مي اكردند و كسي ب اگر بر قولي اتفاق مي زيراكردند  نمي

                                                   
  )4/125 (الموافقات : شاطبي 3/80مجموع الفتاوي   -1
  )4/125(  تالموافقا: شاطبي  -2
   4/125الموافقات : شاطبي -3
  همان  -4
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تـه و  فك نفـر بـه رأي ايـن و ديگـري بـه آن ر     هنگامي كه اختالف نظر پيدا كردند، يـ  اما
   1.آمدوجود بموضوع آن در  عملي وسعت
در اجتهادشـان   صحابه نظر دارد كه اختالف مسأله داللت هاي اين ائمه بر اين  گفته
مبتدعـه در   و مـذاهب  فرق پيدايشتفرقه مسلمانان و  و عاملي براي اي در دين به مفسده

 الف نظر آنها به اين امر و يا بـه خيلـي كمتـر از ايـن مـي     اگر اختزيرا است، نشده اسالم 
و از آن ناخرسـند  واقـع شـده   انجاميد، چگونه اختالف نظر آنها مورد خرسندي اين ائمـه  

  . اند به دين غيرتمند و نسبت به مسلمانان دلسوز بودهدر صورتيكه آنان نسبت . اند نشده
اصـل  به فضـل الهـي در   گذار ي بدعت ها فرقهانبوه  رم بايد بداند كهتخواننده مححال 

. كننـد  ها به اقوال آنها اسـتناد نمـي   كنند ودر بدعت خود به هيچكدام از صحابه رجوع نمي
و فرزنـدانش   ها مانند رافضيان كه خود را منتسب به علـي   هر چند بعضي از اين فرقه

خـود آنـان در   دانند و اما بايد دانست كه اين ادعا درست نيست و با رجوع به سخنان  مي
  . ها و عقايدشان مبرا باشند يابيم كه علي و فرزندانش از اين فرقه مي

اند يـا در اصـل    هاي بدعت گذار را تأسيس كرده در حقيقت اولين كساني كه اين فرقه
  .اند كه نفاق آنها در ميان امت آشكار بود كافر بودند و يا منافقاني بوده

گردانند كه نقل اسـت   مي ود به ذو الخُويصرة بازمثالً خوارج در اصل عقايد و نسبت خ
عـدالت   اي پيامبر خدا : اعتراض كرد و گفت او در تقسيم غنائم روز حنَين به پيامبر 

گفت، واي بر تو، اگر من عـدالت را در نظـر نگيـرم چـه كسـي       را رعايت كن، پيامبر 
 عمـر بـن خطـاب   . ديزيانكـار شـ   ]با اين سخنت [ترديد كند؟ بي عدالت را رعايت مي

او را رهـا  : فرمـود  اما پيامبر خدا . اجازه بده تا گردنش را بزنم اي پيامبر خدا : گفت
شود به طوري كه يكي از شما نمـازش را   او داراي طرفداراني مي] اگر چنين كني[كن كه 

 شـمارد، قـرآن را   اش را در برابر روزه آنها كوچك مـي  در مقابل نماز آنها كوچك و روزه
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آنـان ماننـد    ]رسـد  و به قلبشان نمي[رود  تر نمي هايشان پايين كنند، اما از حلقوم تالوت مي
  1.شوند ميشود، از اسالم خارج  تيري كه از كمان به بيرون پرتاب مي

رسـند و او اولـين    در اصل پيدايش خود به عبداهللا بن سبأ يهودي حميري مي رافضيان
  .را بدعت نهاد) ابهلعن و تكفير صح(كسي بود كه رفض 
كسي كه رفض را بدعت نهاد يك يهودي بود كه از سر نفـاق،  «: گويد شيخ االسالم مي
زد و  ها چيد و با آن به اصل ايمان لطمه مي كرد و براي جاهالن دسيسه تظاهر به اسالم مي

   2».باشد به همين دليل رفض از بزرگترين ابواب نفاق و زندقه مي
  .اسالم، مشهور و به صورت متواتر در آثارشان موجود استاين موضوع نزد علماي 

) كشي(اند به عنوان مثال،  از طرف ديگر مورخان بزرگ رافضيان نيز بدان اعتراف كرده
او اولين كسي بود كه به واجب بودن امامت علي و اظهـار  : گويد درباره عبداهللا بن سبأ مي

آنهـا را تكفيـر كـرد و از اينجاسـت كـه      برائت از دشمنان و مخالفانش اظهار نظر نمود و 
   3.اند كه اصل تشيع و رفض از يهوديت گرفته شده است مخالفان شيعه گفته

 6و مامقاني بيـان  5و نوبختي 4اين مطلب را ديگر علماي مشهور آنها چون اشعري قمي
  .اند كرده

د و از نيز الزم به گفتن است اولين كسـي كـه كـالم آنهـا را اظهـار نمـو      : درباره قدريه
رّي از اللكـائي و او از   . بـود » سوسن«تقدير سخن گفته است، شخصي مسيحي به نام  آجـ

اولين كسي كه دربـاره تقـدير سـخن گفـت شخصـي      : گويد كند كه مي اوزاعي روايت مي

                                                   
، 12/390بخاري از حديث ابوسعيد خدري كتاب استتابة المرتدين، فصل ترك قتل الخوارج للتألف، فتح الباري  -1

   2/744مسلم كتاب الزكاة
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  71رجال الكشي ص -3
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او نصراني بود و بعدها مسلمان شد اما بـار ديگـر بـه    . شد عراقي بود كه سوسن ناميده مي
   1.ر را معبد جهني از سوسن و غيالن نيز از معبد اخذ كردنددين خود بازگشت اين تفك

جهميه نيز منسوب به جهم صفوان هستند و او اولين كسي بود كه صـفات خداونـد را   
جهم ادعايش را از جهد بن درهم گرفت و خود او آن را طالوت خواهر زاده . مطرح نمود

پيامبر را سـحر   ]طبق روايات[كسي است كه بود و لبيد همان   لبيد بن اعصم دريافت كرده
  2.اند كثير نيز اين مطلب را ذكر كرده تيميه و ابن ابن. نمود

  .اما فالسفه، فلسفه را از فالسفه يونان گرفتند
فالسفه مخصوص به يك ملت نيستند بلكه در ميان ملت هـا وجـود   : گويد ابن قيم مي

انـد، فالسـفه يونـان از     ي آنهـا توجـه كـرده   هـا  دارند، اگر چه در ميان مردماني كه به گفته
  3.شهرت بسيار بيشتر، برخوردار است

اين اصـطالح در عـرف   : گويد همچنين او در تعريف اين فرقه و شرح اين مصطلح مي
بسياري  از مردم به كساني اطالق مي شود كه از دين انبيا خارج شده و به گمان خـويش  

در عرف متأخرين اين نـام بـه اتبـاع ارسـطو كـه       اما. به مقتضاي عقل خود رفتار مي كنند
اين همان مكتبي است كه ابن سينا در تهـذيب  . شود اصطالحاً مشائيان نام دارند اطالق مي
  4.و توسعه روش و مسلك آن كوشيد

گردد باز هـم   باطنيان نيز كه اصلشان به مردي بنام عبداهللا بن ميمون قَداح يهودي برمي
: گويـد  الفضائل درباره باطنيـه مـي   محمد بن مالك بن ابي. ن دارندرابطه محكمي با يهوديا

اصل اين دعوت كه شيطان اهل كفر و شقاوت را بدان گمراه نمود، به ظهـور عبـداهللا بـن    
هجري بود و دامها براي مسـلمانان   276ظهور او در سال. ميمون قداح دركوفه بر مي شود

   :اين مكرها نيز از ميان خواهند رفت گذاشت و حق و باطل را در هم آميخت اما قطعاً
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 ã õ3 tΒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uθ èδ â‘θ ç7 tƒ  .»1».رود و مكر آنها از بين مي  
ايـن ملعـون بـه    . اي تفسيري وضع كرد و براي هر حديثي تأويلي نمود او براي هر آيه
 ]كه او تا اهدافش را پيش ببرد، در تواريخ است[تظاهر به اسالم نمود . يهوديت معتقد بود

  2.فرزند شلعلع  و او از يهوديان شهر سلمه واقع در شام بود
اولين كساني كه آنها را دعوت كردند . گذار دراسالم هستند هاي بدعت اينها اصول فرقه

دقت ! پس اي مسلمانان. هاي كينه توز و دشمنان قسم خورده اسالم بودند كافران و زنديق
آن كافران ملحد را از بدعت هاي بزرگي كه ايجاد  كنيد كه امثال اين مؤلف رافضي چطور

كند و اين را بـه   اند و از پيامدهاي مخرب آنها در بروز تفرقه ميان مسلمانان تبرئه مي كرده
كند كـه ايـن فرقـه هـا بـه سـبب اختالفـات         ياران رسول خدا منتسب مي كند و ادعا مي

  .همان كند كه سزاوار او است ]ناجوانمرد[ خداوند بر اين مؤلف. اند صحابه ايجاد شده
فرمانبرداري و   ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اصحاب در صلح حديبيه از پيامبر

  .اطاعت نكردند
بعد از بياني گذرا در رابطه با » صحابه در صلح حديبيه«: تحت عنوان 93مؤلف در ص

د نشـدند و  خشـنو  اما صـحابه از ايـن اقـدام پيـامبر     : گويد با قريش مي صلح پيامبر 
مگـر تـو   : آمـد و گفـت   عمر بن خطاب نزد رسول خـدا  . شديداً با آن مخالفت كردند

آيا مگر ما بـر حـق و   : آنگاه عمر گفت. چرا: فرمود پيامبر خدا نيستي؟ حضرت محمد 
پـس چـرا در ديـن خـود     : عمر گفت. چرا: دشمن ما بر باطل نيست؟ پيامبر باز هم فرمود

كنم  من پيامبر خدا هستم و با او مخالفت نمي: فرمود امبر خدا كنيم؟ پي ذلت را قبول مي
آيا مگر به ما نگفتيد كه به خانـه خـدا بيـاييم و طـواف آن     : عمر گفت. كند و او كمكم مي

: آيـيم؟ عمـر گفـت    اما آيا من به شما گفتم كه امسـال مـي  . چرا: فرمود كنيم؟ پيامبر  مي
  ... .كني آيي و طواف آن مي پس تو مي: آنگاه رسول خدا فرمود. خير
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نامه فارغ شد  از نوشتن صلح هنگامي كه رسول خدا : گويد مؤلف در جاي ديگر مي
به پا خيزيد و ذبح كنيد و سر بتراشيد، اما هيچ مردي بدان قيام ننمـود،  : به اصحابش گفت

گشـت،  تا اينكه سه بار آنرا تكرار كرد، و هنگامي كه كسي اطاعت نكرد، به خيمه خود باز
اش را ذبح كـرد و فـردي را    سپس خارج شد و با كسي سخن نگفت تا اينكه خود قرباني

پاخاسته و قربـاني خـود    صدا زد تا سرش را بتراشد و هنگامي كه اصحاب او را ديدند، به
  ».ذبح كردند و سر همديگر را مي تراشيدند

رفت كه اصـحاب اوامـر   توان اين ادعا را پذي آيا مي: گويد آنگاه در شرح اين مطلب مي
آيـا  . كنـد  اما اين حادثه قطعاً اين ادعا را رد مـي . را امتثال و اجرا مي كردند رسول خدا 

حكـم   شد و در آنچه كه پيامبر  عمر بن خطاب در اينجا تسليم خواست رسول خدا 
 آيـا بعـد  ! متردد بود؟ يا اينكه در مورد دستور پيامبر ! نمود در نفس خود حرجي نديد؟

طبـق  [هرگز چنين نبود و به جواب او قانع نشد بلكـه  ! قانع شد؟ از جواب دادن پيامبر 
  .پيش ابوبكر رفته و همان سؤالها را تكرار كرد] روايات

و سؤاالت او دربـارة   به پيامبر  تمامي اين ماجرا از مراجعه عمر : جواب اين ادعا
درست و در صـحيحين و   ...ر موارد صلح و نيز تأخير صحابه در انجام ذبح و حلق و ديگ

  1.اند آمده است بقيه كتب حديث كه اخبار صلح حديبيه را آورده
باشـد   اين دو موضوع مي در واقع، مدار او و ديگر رافضيان در طعن اصحاب پيامبر 

  .اما بايد دانست در اين دو مسأله هيچ طعني متوجه صحابه نيست
در خـواب ديدنـد كـه داخـل مكـه       يامبر پ: توضيح اين مطلب در روايات است كه

  . پيامبر سپس اصحابش را از اين ماجرا آگاه كردند. شدند و به طواف كعبه پرداختند
هنگامي كه صحابه در سال حديبيه با او رفتند هيچ كس شك نداشت كـه ايـن واقعـه،    

ه اما هنگامي كه قضيه صلح روي داد، و از شروط آن ايـن بـود كـ   . تفسير آن خواب است
و  2سـخت آمـد    مسلمانان آن سال برگشته و سال بعد بيايند، اين شرط بر ياران پيـامبر 

                                                   
؛ كتاب الجزية  2731-2ح  5/329كتاب الشروط  باب الشروط في الجهاد : صحيح البخاري و الفتح الباري -1
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اين موضوع عمر را واداشت تا در رابطه با اين موضوع نزد رسـول خـدا بـرود امـا قطعـاً      
و يا اعتراض به او نبود ، بلكـه    پرسشهاي او از سر ترديد و شك درباره صداقت پيامبر

در واقع . بيشتري را درباره موضوعي كه بدان اعتقاد داشت، بدانداو مي خواست جزئيات 
را به انجام حج و ورود به مكه و عدم بازگشت به  عمر با اين عمل، قصد داشت پيامبر 

  . دانست مدينه تشويق كند كه آن را عزت براي دين خدا و خوار شدن مشركان مي
سخن مذكور به خاطر داشتن شك  اند كه پرسش عمر و علما گفته: گويد امام نووي مي

او همچنـين  . اي را كه برايش روشن نبود درك نمايـد  نبود،  بلكه به اين دليل بود تا مسأله
خواست كه براي خوار كردن كفار و تقويت اسالم اين حج انجام شود و اين عالقـه از   مي

  1.تسيرت او و قدرتش در كمك به دين و خوار كردن اهل باطل مشهور و مشهود اس
از بعضي از شارحان اين حديث نقـل كـرده   ) رحمه اهللا(همين مطلب را نيز ابن حجر 

   2.است
در اين مورد اجتهاد نمود و شـدت تمسـك او بـه حـق و دفـاع او از ديـن و        عمر 

آنها را عـادت بـه اظهـار      از طرف ديگر، پيامبر. غيرت بر آن باعث بروز اين مسأله بود
# ß :كه ايـن خـود، امتثـال بـه امـر خداونـد اسـت       رأي و نظر خود داده بود  ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã 

ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔ F{ $# .  
  3.»آنها را ببخشاي و برايشان طلب مغفرت كن و در كارها با آنان مشورت نما«

كـرد،   نمود و بـه رأي آنهـا عمـل مـي     اين روش رسول خدا بود كه با آنها مشورت مي
نكه در روز احد با آنها مشورت نمود كه در مدينه بماند و يا خارج شود كه اكثر آنهـا  چنا

يا در روز خنـدق چـون دربـاره    . معتقد بودند كه بايد خارج شد و حضرت نيز چنين كرد
صلح با احزاب بر اساس پرداخت يك سوم محصوالت آن سال مدينه به احزاب، بـا آنهـا   

بن عباده مخالفت كردند و حضرت نيز از آن منصـرف  مشورت نمود سعد بن معاذ وسعد 
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هاي مشركان مشورت نمـود،   همچنين چون در روز حديبيه درباره حمله به خانواده. شدند
ايم كه حضرت با او  ايم، بلكه براي اداي حج عمره آمده ما براي كشتن نيامده: ابوبكر گفت
  1.كر آنها به درازا مي كشدحوادث زيادي از اين نوع وجود دارند كه ذ. موافقت نمود

درباره جنگ بـا قـريش بـه رأي او عمـل      در واقع، عمر اميدوار بود كه رسول خدا 
آنگاه نزد ابوبكر رفت . به همين خاطر نزد حضرت رفت و با او به صحبت پرداخت. كنند

تا او را با خود همرأي سازد اما از آنجا كه دريافت رسول خدا و ابوبكر با هـم همـرأي و   
حسـن نيـت و صـدق او را      چون رسول خدا. همفكر هستند او نيز از رأي خود برشد

  . دانست از او درگذشت مي
همچنين قطعاً تعلل و درنگ صحابه در ذبـح قربانيهايشـان وتراشـيدن سـر بـه خـاطر       

علماي دليل ايـن كـار صـحابه را چنـين ذكـر      . نبود مخالفت و عصيان از دستور پيامبر 
  .اند كرده

نقل شده است آنها بدين علت درنگ كردند شايد يقين نداشتند كـه  : گويد حجر مي ابن
اين امر واجب است پس صبر كردند تا ببينند خود رسول خدا چكار مي كند، اميد داشتند 
صلح ابطال شود و يا حداقل مشروط به اين باشد كه مسـلمانان وارد مكـه شـوند و حـج     

مر در آن دوران كامالً امكان پذير بـود چـون آن زمـان،    اين ا. عمره آن سال را انجام دهند
از ديگـر  . زماني بود كه امكان داشت هر آن امري جديد رخ دهد و ديگري را نسخ نمايـد 

سوي، صحابه در نگاه اول از وقوع اين صلح پريشان شده و بخاطر ذلتي كه برايشان پيش 
د بـا قـدرت و اقتـداري كـه تـا آن      دانستند كه آيا باي آمده بودند غرق در تفكر شده و نمي

. اند براي انجام حج عمره اقدام نماينديا نـه  زمان براي رسيدن به مقصود از خود نشان داده
شايد هم پيروي از دستور رسول را به تأخير انداختند چون معقتد بودنـد كـه امـر مطلـق،     

نظـر داشـته   و نيز ممكن است آنـان همـه ايـن احتمـاالت را در     . كند اقتضاي فوريت نمي
    2.باشند
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وقتي نافرماني آنها را ديد پـيش أم سـلمه     در بعضي از روايتها آمده است كه پيامبر
با آنها سـخن مگـو، مشـقتي را كـه در     ! اي رسول خدا: او گفت. رفته و قصه را شرح داد

در  .1اند بـر ايشـان بسـيار سـخت اسـت      موضوع صلح و بازگشت بدون فتح متحمل شده
بيرون برو، و بـا كسـي سـخن مگـو، تـا اينكـه       «: سلمه گفت نيز آمده كه ام روايت بخاري

پس رسول اهللا خارج شد و بـا هـيچكس سـخن    . قربانيت را ذبح كني و سرت را بتراشي
همـه  . صحابه نيز چون او را ديدند. نگفت سپس قربانيش را ذبح نمود و سرش را تراشيد

  2».كاري كردند كه حضرت انجام داد
 سلمه از صحابه فهميده بود كه احتمـاال پيـامبر   احتمال دارد كه ام: گويد حجر مي ابن

دستور خروج از لباس احرام عمره را به اين خاطر به صحابه دادند تا بر آنان آسان گيرد و 
  .  آنان را مجبور به چنين كاري نكرده باشد

اصـرار   دانست و بـر عـزم خـود بـراي حـج      اما او در حق خودش اين كار را روا نمي
نمود تا ايـن تصـور را از ميـان صـحابه      پيشنهاد به همين دليل او به پيامبر . داشته است

نيز چون  پيامبر . برطرف نمايد و خود آن حضرت پيش از ديگران از احرام خارج شود
. مانند اين قضيه در فـتح مكـه نيـز رخ داد   . پيشنهاد او را صحيح و درست ديد چنين كرد

گامي كه رسول خدا به صحابه دستور داد تا در آن روز از ماه رمضـان و  نقل شده است هن
اي  پيش از غروب آفتاب افطار كنند، صحابه درنگ كردند تا عاقبت خـود حضـرت كاسـه   

برداشته و آب را نوشيد و صحابه نيـز چـون او را ديدنـد همگـي آب خوردنـد و افطـار       
  3.كردند

دانسـتند   ست، زيرا آنها امر احرام را بزرگ ميا  اين واكنش شايسته مقام ياران پيامبر
به آنها دستور خـروج   و خواهان اداي مناسك خود به شكل كامل بودند و چون پيامبر 

از احرام  داد، اما خود چنين كاري نكرد، گمان بردند كه اين سخن را از روي شـفقت بـه   
تـرجيح دادنـد    آنهـا   آنان گفته است همچنانكه سيرت او با آنها چنين بوده است، گويا
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امـا هنگـامي كـه    . كه از او تأسي جويند، و همچنان مانند رهبر خويش در احـرام بماننـد  
ديدند خود او از احرام خارج شد يقين كردند كه اين كار برايشان افضل و بهتر است پس 

نقـل  . اي بود كه در ايـام حـج رخ داد   اين رويداد نظير همان قضيه. بدان مبادرت ورزيدند
بـه مكـه رسـيدند و سـعي و طـواف كردنـد،        شده است كه چون صحابه همراه پيامبر 

رسول خدا به آنها دستور داد كه از احرام خارج شوند  و با زنها نزديكي كننـد و آن حـج   
اما انجام اين كار بر صحابه گـران آمـد بـا خـود گفتنـد كـه آيـا        . را به عمره تبديل نمايند

آنرا شـنيد بـه آنهـا     هنگامي كه رسول خدا ! رفه برويم؟رواست ما در حالت جنب به ع
بـود آنچـه را كـه بـه شـما       اگر قربانيم همراهم نمي. اي مردم از احرام خارج شويد: گفت

  .دادم گفتم تا انجام دهيد خود نيز انجام مي
آنگاه ما نيز از احرام خـارج شـديم و   : گويد ، راوي اين حديث، ميجابر بن عبداهللا 

  1.رسول خدا اطاعت نموديم از فرمان
بدون شك، همه اين عكس العملها از حرص و رغبت ياران رسـول خـدا بـه پيـروي     

  .گشتگرفت پس حقّا كه خداوند از همه ايشان خشنود  نشأت مي كامل از پيامبر خدا
شـود   با اين توضيحات، دليل درست آن مواضع صحابه در اين غزوه مباركه ظـاهر مـي  

بـيش از پـيش ايشـان، نـزد خداونـد و محبـت روز افـزون آن         كه باعـث كسـب پـاداش   
  .  بزرگواران در قلوب مؤمنان خواهد بود

اگر اين رافضيها از سر عناد و تكبر و ظلم و طغيان از آن ابا مي ورزنـد و بـر دروغ و   
كـنم كـه رسـوايي و بطـالن      تدليس خود اصرار دارند، من در اينجا چنـد مـورد ذكـر مـي    

  .ا آشكارا مي توان ديدادعاهاي ايشان ر
بـود و   سر زد، در حضور رسول خدا آنچه در روز حديبيه از صحابه : مورد اول 

آيا خداونـد بـه خـاطر ايـن كـار، آنهـا را       . آن هنگام نيز نزول وحي همچنان ادامه داشت
در ايـن   كند و آيا رسول  سرزنش نمود؟ قطعاً خداوند در مورد امري باطل سكوت نمي

                                                   
علي التحريم االما  نهي النبي « ختصر حديث جابر بن عبداهللا كه بخاري آن را در كتاب االعتصام، باب م -1

كتاب الحج، باب بيان وجوه اإلحرام، (مسلم ):  7367، ح 13/337فتح الباري . (آورده است» تعرف االباخة 
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حـال چنـين   . ترسـيد  را مالمت نمود؟ او كه در راه خدا از سرزنش هيچكس نميكار آنها 
اي كه شاهد اين واقعه بودند، نقل نشده اسـت كـه    چيزي رخ نداد و از هيچيك از صحابه

پيامبر و ديگر صحابه افرادي را كه به تعبير اين مؤلف رافضي مسـلك، از دسـتور رسـول    
عالوه بر اين، مسلمين در طول قرنها هرگـز بـه    خدا سرپيچي كردند مالمت كرده باشند و

انـد، هـر    نكوهش اين  اقدامات صحابه نپرداخته و بالعكس هميشه برايشان درود فرستاده
فرد متديني به يك حقيقت مي رسد و آن عبارت است از برائت صحابه و پاك بودن آنهـا  

بنابراين و بـا  . كنند متهم مي ها ايشان را به آن از تمام افتراهاي بزرگي كه رافضيان و زنديق
داند كه طعن بر آنها در واقع، در حكم انكار كالم پروردگار و مخالفت بـا   اين تفاصيل مي

  .و پيروي از راه غير مؤمنان است پيامبر اكرم 
از حديبيـه و در   خداوند در سوره فتح كه آن را بعد از بازگشـت پيـامبر   : مورد دوم

‰ ô 1:گويـد  ل نمـود مـي  راه مدينه بر پيامبرش ناز s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) 

š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù 
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دانست . خداوند از مومنان آن هنگام كه در زير درخت با تو بيعت كردند خشنود شد«

گذرد، پس آرامش بر آنها نازل كرد و به فتحـي نزديـك و غنيمتهـاي     كه در دلشان چه مي
  2.»كار است ناپذير و سنجيده آورند، پاداششان داد و خدا شكست بسيار كه به دست مي

 1400رين در حديبيه را كه با پيامبر و زير آن درخت بيعت كردند روايات، تعداد حاض
  3.نفر بوديم  1400ما در روز حديبيه : گويد مي اند همچنان كه جابر  نفر گفته

ان شـاءاهللا  : گفت شنيدم مي از پيامبر : بشر نيز روايت است كه در صحيح مسلم از ام
  4.شوند داخل آتش نمي هيچيك از افرادي كه زير درخت با من بيعت كردند
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با نص صريح كتاب و سنت بر ما ثابت شد كه خداوند از صـحابه خشـنود بـود و بـه     
همين خاطر آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيامبر، خود گواهي داد كه آنها اهل بهشت 

بنابراين طعـن و بـدگويي دربـاره آنهـا، تكـذيب صـريح       . بوده و از آتش نجات مي يابند
به همين سبب، علما كسي را كه به تكفير صحابه معتقـد  . ن و رسول خداستشهادت قرآ

زيرا اين گمان باطل نسبت به صـحابه  . است و يا ايشان را فاسق مي پندارد، كافر مي دانند
در بيان حكم ) رحمه اهللا(شيخ االسالم ابن تيميه . در تناقض آشكار با كتاب و سنت است

ي گمان كند كه بعد از پيامبر همه صحابه جز چند نفر از اگر كس: گويد و دشنام صحابه مي
زيرا نص قرآن در چند مورد بيـانگر  . ايشان، مرتد و يا فاسق شدند در كفر او شكي نيست

حال اگر كسي نيـز  . كند رضايت خداوند از آنهاست و اين، خود داللت بر ايمان ايشان مي
   1.نيز كافر استدر كفر چنين افرادي ترديد نمايد، يقيناً خود او 

. هاي صحيح است الي اين نوع از روايت به مربوط به مطالبي است كه در ال: مورد سوم
هايتـان را ذبـح نماييـد و     بـه پاخيزيـد و قربـاني   : نقل است كه پيامبر به اصحابش فرمـود 

با وجودي كه پيامبر اين حرف را سه بـار  : در روايت آمده است كه. سرهايتان را  بتراشيد
تيجـاني نيـز در شـرح آن     2.ر نمود اما هيچيك از صحابه به اين كار مبادرت نكردنـد تكرا
كردنـد   پذيرد كه صحابه از اوامر رسول خدا كامالً اطاعت مـي  آيا هيچ عاقلي مي: گويد مي

  .كند بينيم اين حادثه سخن مدعيان اين دروغ را باطل مي اما مي
. و طعني به ياران رسول خدا نيسـت همانطور كه در جواب آن گفتم در آن هيچ خرده 

اي كـه بـه    آيا علي و چند نفر صحابه: گويم اما در اينجا به تيجاني و ديگر همفكران او مي
حال بگوييد كه . عدالت آنها اعتقاد داريد در ميان آنها نبودند؟ و اين جواب گفته شماست

  .جواب شما چيست
علـي ابيطالـب   : آمده است كه در صحيحين از حديث براء بن عازب : مورد چهارم

ايـن  : او در آن صلحنامه نوشـت . صلحنامه بين پيامبر و مشركان را در روز حديبيه نوشت
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، اگـر  )رسـول خـدا  (ننويس: مشركان گفتند. پيماني است بين محمد، رسول خدا و قريش
ا آنـر : به علي گفت  آنگاه پيامبر. ميدانستيم كه تو رسول خدا هستي با تو نمي جنگيديم

خـود آن را پـاك    در اين هنگام، پيامبر . كنم من آن را پاك نمي: اما علي گفت. پاك كن
بـه خـدا قسـم مـن     : در بعضي از روايتها نيز آمده است كه علي در آن هنگام گفت 1.نمود

  2.كنم هرگز آنرا پاك نمي
ـ     آنچه در اينجا در مورد علي روايت كرده ا اند نظير همان چيزي اسـت كـه در رابطـه ب

. انـد  عمر، آن هنگام كه نزد رسول خدا رفت و درباره صلح از او سؤال نمود روايت كـرده 
پس آنچه كه درباره عمـر  . اي نيست و حق نيز همين است اگر در اين قضيه بر علي خرده

  .كند نيز نقل شده است بر او ايرادي وارد نمي
ع او از پـاك كـردن   محبت و ارادت علي به رسول خـدا باعـث امتنـا   : گويد تيجاني مي

عاملي كه عمر به چنين كاري واداشت نيت ياري : گوييم ما هم مي. شد) پيامبر خدا(كلمه 
  . رساندن به رسول خدا و عزت بخشيدن به دين بود

علت آن موضع صحابه در روز حديبيه شدت حرص و رغبت آنها به اجر : مورد پنجم
نها مي خواستند انجام دهند به مراتب شاهد اين مطلب اينست كه چيزي كه آ. و ثواب بود

عمر خواستار جنگ با كفار بـود  . تر از آن چيزي بود كه پيامبر از ايشان خواسته بود سخت
همچنين صحابه وقتي كه در آغاز كار در ذبـح قربانيهايشـان   . و رسول خدا خواستار صلح

ستور رسول خـدا  و سر تراشيدن سرهايشان تعلل كردند، خواستار اتمام مناسك بودند و د
  . تر و آسانتر بود به آنها مبني بر خارج شدن از احرام برايشان سهل

اگر چه ترديد نداريم كه خواست رسول خدا و دستور او برايشان هم در دنيا و هم در 
آخرت بهتر بود، اما منظور در اينجا حسن نيت و صدق گفتار و كردار آنها و ميـل ايشـان   

وند و در روز قيامت است و اين كامالً نقطه مقابل كسـي اسـت   به پاداش بود كه نزد خدا
كه خواستار دنيا باشد، مانند منافقين كه از جهاد و اعمـال خيـر كوتـاهي مـي كننـد و در      
  .توجيه اين عملكرد خود عذرها مي تراشند، همچنان كه داستان آنها در قرآن روشن است
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و به دليل صدق و رغبت ايشان به  به همين خاطر خداوند اهل حديبيه را ستايش نمود
‰ ô :رضوان الهي به آنها خير و فضل عطا نمود و در توصيف ايشـان فرمـود   s) ©9 š_ ÅÌ u‘ 

ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% .  
نود شد و نسبت به دلهايشان خداوند از مومناني كه زير درخت با تو بيعت كردند خش«

  1.»دانا بود] ايمان و صدق در نيت[ 
منظور، صدق و وفا و گوش كردن بـه اوامـر و اطاعـت    : گويد كثير در تفسير آن مي ابن

  2.نمودن از آنهاست
در بيماري وفاتش درباره نوشتن  ادعاي تيجاني مبني بر اينكه ياران پيامبر 

  .اعت نكردندنامه از او فرمانبرداري و اط وصيت
خالصه قصه اين «: مي گويد» صحابه و مصيبت پنجشنبه«: زير عنوان 95مؤلف در ص

در ايـن  . در خانه او گـرد آمـده بودنـد    است كه صحابه از سه روز قبل از وفات پيامبر 
اي بنويسـد تـا    به آنها دستور داد كه دوات و كاغذ بياورند تا برايشان نامه  مدت، پيامبر
. ا از گمراه شدن باز دارد، اما صحابه در اين مسأله نيـز دچـار اخـتالف شـدند    شايد آنها ر

خشـمگين شـد و آنهـا را از     آنگاه پيامبر . گفتند كه او هذيان مي گويد ها نيز مي بعضي
  » .منزل بيرون نمود

  : سپس مؤلف، بعد از سخناني بسيار مطلبي مي آورد كه خالصه آن چنين است
نتواند آن نامه را بنويسد تا امت را از گمـراه   شد كه پيامبر اختالف صحابه باعث  -

مصيبت بزرگ آن بود كه «: استدالل مي نمايد كه آنگاه به گفته ابن عباس . شدن برهاند
  . »آن نامه را بنويسد نگذاشتند پيامبر 

سپس . خواست خالفت علي را صراحتاً اعالم نمايد مي شيعيان معتقدند كه پيامبر  -
كند تفسير معقـول ديگـري غيـر از ايـن      گويد او اين رأي را پذيرفته و فكر نمي لف ميمؤ

  . داشته باشد
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: سـپس گفـت  . »گويـد  او هذيان مي«: مخالفت نمود و گفت عمر بود كه با پيامبر  -
گويد هـيچ تـوجيهي بـراي     آنگاه مي. »كتاب خدا براي ما كافيست« ،»قرآن پيش شماست«

مؤلف سپس توجيـه  . گويد فهمد كه چه مي نمي: گويد مي پيامبر  گفته عمر نيست كه به
آن را  عمر به خاطر شفقت و محبـت بـه پيـامبر    : گويند كند كه مي اهل سنت را ذكر مي

  .پذيرند انديشان نيز اين توجيه را نمي حتي ساده: گويد آنگاه مي. گفته است
اي از  همين خاطر پيامبر فايدهعلما و اكثريت قاطع صحابه همفكر عمر بودند، و به   -

  .دانست بعد از وفات او از دستورش اطاعت نخواهند كرد ديد، زيرا مي نوشتن نامه نمي
صحابه در اين واقعه پا را فراتر گذاشته و با بلند كردن صـدا و داد و بيـداد نمـودن     -

  .كردند گويي متهم مي را به هذيان پيامبر 
ها را ذكر كرده  لين كسي نيست كه اين طعن و بدگوييتيجاني او: در پاسخ بايد بگويم

صحيحين و غير آن  در. اند است، بلكه همه رافضيان آنها را از رافضيان پيش از خود گرفته
فرا رسيد در منزل او  چون وفات رسول خدا : روايتي آمده است كه  عباس از ابن دو

اي بنويسـم كـه بعـد از آن     تان نوشـته بياييد براي: گفت پيامبر . تني چند از صحابه بودند
غلبه كرده است، حال كه قرآن پيش ماست  درد بر پيامبر : ها گفتند بعضي. گمراه نشويد

هـا   در ايـن ميـان بعضـي   . اهل خانه اختالف و مخاصمه كردند. كتاب خدا ما را بس است
گمراه نخواهيد شد اي را برايتان بنويسد كه با آن ديگر  نزد رسول خدا رويد تا نامه: گفتند

: گفت هنگامي كه اين اختالف نظر باال گرفت پيامبر . گفتند ها چيز ديگري مي و بعضي
  . بلند شويد و از اينجا برويد

مصيبت بزرگ اين است كه به خاطر اخـتالف  : عباس گفته است  ابن: گويد عبيداهللا مي
  1.د اشدو نوشتن آن نامه مانع ايجا و سر و صداي آنها ميان پيامبر 

درد رسول خدا ! شگفتا كه چه پنجشنبه اي بود: گويد مي عباس  در روايتي ديگر ابن
 اي بنويسيم كـه بعـد از آن هرگـز گمـراه      بياييد تا برايتان نوشته: شدت گرفت و گفت

. اما صحابه اختالف كردند و شايسته نبود كه در پيش پيامبر اختالفات مطرح شود. نشويد
صـحابه  . گويد؟ ببينيد چه مي خواهد بگويـد  چه حال است؟ آيا هذيان مي پيامبردر:گفتند 
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حضرت گفـت مـرا تـرك نماييـد، آنچـه مـن در آن       . نيز رفتند و از حضرت سؤال كردند
آنگـاه صـحابه را وصـيت نمـود كـه      . خوانيد هستم بهتر است از آنچه كه مرا به آن فرا مي

خواسـتم   ها را به همـان جانـب كـه مـي    مشركان را  از جزيرة العرب اخراج كنند و لشكر
يـا گفـت كـه آن را فرامـوش     (اما حضرت هنگام گفتن مورد سومي ساكت ماند . بفرستيد
  1).كردم

در اين حديث صحيح و روايات درست ديگر هـيچ نـوع سرزنشـي متوجـه اصـحاب      
اعتبار و بطالن آنهـا   كند بي نيست و سرزنش هايي كه اين مؤلف رافضي ذكر مي پيامبر 

  .  اند امال واضح است و علما نيز از قديم به بعضي از آنها پاسخ گفتهك
  :پردازيم حال به ذكر داليل بطالن اين اباطيل مي

صحابه اختالف كردند و بعضي از ايشان از انجام دستور پيـامبر  : گويد تيجاني مي: اوال
نـزل بيـرون   سرباز زدند و به همين خاطر رسول خدا خشمگين شد و آنها را از م خدا 
  . نمود

اختالف نظر آنها ثابت است و علت آن، اختالف برداشـت فهـم   : در جواب بايد گفت
قرطبي درباره اختالف نظر آنها . و مراد او بود نه مخالفت با خود او  آنها از  گفته پيامبر

سبب آن اختالف نظر، اجتهاد و نيت پاك و خيرخواهانه بود، و هر مجتهدي يـا  : گويد مي
  2.اند اصول بيان كرده ]علم [همچنانكه در . ور است به حق يا مأجور است براي خطامأج

با آنها تندخويي نكرد و ايشان را مذمت ننمود، بلكـه   كند كه پيامبر  سپس اضافه مي
خوانيد  مرا رها نماييد كه وضعيتي كه من در آن هستم از آنچه مرا بدان مي«: به همه گفت

در آن روز . انند آن جرياني است كه در روز احزاب بر آنهـا گذشـت  و اين م» ...بهتر است
بعضي از آنها بـيم  » .قريظه نماز عصر بخوانيد تنها در سرزمين بني«: به آنها گفت پيامبر 

قريظـه نمـاز    آن داشتند وقت نماز را از دست دهنـد و قبـل از رسـيدن بـه سـرزمين بنـي      
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ما را بـه آن   خوانيم مگر آنجايي كه پيامبر  يخواندند و بعضي ديگر گفتند كه ما نماز نم
   1.دستور داده است و رسول خدا هيچ كدام از آنها را سرزنش نكرد

اخـتالف نظـر   : گويـد  پـردازد و مـي   به علت اختالف نظر آنها مـي ) رحمه اهللا(مازري  
قراينـي   صحابه درباره اين نوشته با وجود دستور صريح پيامبر جايز بود، زيرا اوامر داراي

» امر«بروز كرد كه  اي از او  كند، و گويا كه قرينه خارج مي» وجوب«است كه آنها را از 
كند و لذا اجتهاد آنهـا متفـاوت شـد و     بر حتم و وجوب نيست، بلكه بر اختيار داللت مي

آن را به قصـد جـزم و    عمر تصميم بر امتناع گرفت، چون او از قرائني فهميد كه پيامبر 
يا بر مبناي وحـي اسـت و يـا بـر      از طرف ديگر، تصميم رسول خدا . ته استحتم نگف

مبناي اجتهاد، و نيز انصراف او از كاري يا بر مبناي وحي است و يا اجتهاد و اين حجـت  
  .گويند اجتهاد در شرعيات ممكن است براي كساني است كه مي

و  هم سخن پيـامبر  پس روشن شد كه اختالف نظر آنها، ريشه در اجتهاد ايشان از ف
علماي امت نيز بعد از آنها در فهـم نصـوص و در مسـائل متعـدد اخـتالف      . قصد او دارد

اند، اما هرگز بـه خـاطر ايـن كـار      نظرهاي بزرگي پيدا كردند و به قولهاي گوناگوني رفته
مورد مذمت قرار نگرفتند، بلكه بالعكس، نصوص متعددي داللت بـر رفـع حـرج از آنهـا     

هر حال، اين علما به خاطر اجتهاد خود داراي اجر و ثواب هستند، حال چگونـه  در . دارد
به خاطر اختالف نظر و اجتهاد در يك مسأله كه به هيچ عنوان  است كه اصحاب پيامبر 

آنها را معـذور دانسـته و از هيچكدامشـان انتقـاد نكـرد،       جزو اصول دين نبود و پيامبر 
  ! ؟!به گفته مخالفان از نوشتن آن نامه عمل كرد؟ و شوند، مخصوصا اينكه ا سرزنش مي

در رابطه با ادعاي تيجاني مبني بر اينكه اختالف صحابه و نتيجه آن كـه عـدم نوشـتن    
نامه باشد امت را از عصمت محروم نمود بايد بگويم كه قبالً بـه طـور مفصـل دربـاره آن     

  .سخن گفته شد و نيازي به اعاده آن نيست
كه گفـت مصـيبت بـزرگ، همـان ممانعـت از       او به سخن ابن عباس درباره استناد 

  .بود، بايد گفت كه هيچ حجتي در آن نيست نوشتن نامه پيامبر 
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مقتضاي آن اينسـت  «: گويد در معناي اين سخن مي) رحمه اهللا(تيميه  شيخ االسالم ابن 
ـ     ه خالفـت  كه آن مانع، مصيبت بود، و بدون شك، آن مصيبتي است در حـق كسـي كـه ب

بـود شـك برطـرف     اي مـي  صديق شك نمود و موضوع بر او مشتبه شد، زيرا اگر نوشـته 
داند خالفت او حق است در مـورد او مصـيبتي در كـار نيسـت،      شد، و اما كسي كه مي مي

   1.»وهللا الحمد
توضيح اين مطلب اين است كه ابن عباس اين مطلب را زماني اظهار نمود كه خـوارج  

بر ايـن   3و حافظ ابن حجر  2تيميه  شيخ االسالم ابن.  گذار بروز كردند  و رافضيان بدعت
اند و مخالفـت بـا گفتـه و اجتهـاد      اند، و گفته ابن عباس نيز از سر اجتهاد دانسته قول رفته

  4تر از ابن عباس است حجر نيز گفته است قطعا عمر فقيه عمر است، و همانطور كه ابن
لف با قول عمر و گروهي از صحابه اي كه با او هـم  من هم معتقدم كه آن سخن مخا 

اهل منزل، اختالف نظـر و  «: قول بودند است، همانطور كه در حديث نيز چنين آمده است
اي بنويسد كه بعد از  ها گفتند كه نزديك شويد كه برايتان نوشته جر و بحث كردند، بعضي
  .»ها هم غير از آن گفتند آن گمراه نشويد و بعضي

با آن نظر و ننوشتن نامه، اين قول عمر را تقويت مي كنـد، زيـرا    افقت پيامبر اما مو
قطعاً كسي قـدرت آن را نداشـت كـه او را از آن    . خواست آن را بنويسد مي  اگر پيامبر

بعد از آن واقعه چند روزي در   كار منع كند و اهل سنت و شيعه اجماع دارند كه پيامبر
  .وشتقيد حيات بود اما چيزي نن

  .خواست خالفت علي را در آن نوشته بنويسد ادعاي تيجاني مبني بر اينكه پيامبر مي
جواب اين ادعا اين است كه اين گفته رافضيان دروغي است روشن و بـرخالف بـاور   

صراحتاً بـر خالفـت علـي     رافضيان بر اين باور هستند كه پيامبر . مشهور خود آنهاست
) نوشتن نامـه (ودش، وصي قرار داد و اين ماجرا قبل از واقعه تأكيد نمود و او را بعد از خ
آنان در اين مورد، مبالغات بزرگي دارند، تـا آنجـا كـه مـي     . و به دستور خداوند روي داد
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صد و بيست بار به آسمان دنيا عروج كرد و در هر بار به واليت علي   پندارند كه پيامبر
  .شده است  توصيه مي

  120پيـامبر  «: گويـد  صفار آمده است كه امام صادق مي» جاتبصائر الدر«در كتاب 
به واليت  بيشتر از فرائض و واجبات، بار به آسمان عروج نمود و در هر بار خداوند او را

  1.»كرد علي و ائمه بعد از او توصيه مي
: گويـد  اسـت و مـي    شيخ مفيد نيز در مقاالتش، اجماع آنها را بر اين عقيده نقـل كـرده  

، اميرالمـؤمنين را در زمـان حيـات خـويش بـه عنـوان       ه اتفاق نظر دارند كه پيامبر امامي
جانشين و وصي بعد از خود تعيين نمود و صراحتاً بر امامت او بعد از وفات خود تأكيـد  
  2.داشته است و هر كسي كه اين اصل را رد كند فرضي از فرائض دين را انكار كرده است

ير مؤلف رافضي مسلك نيز در اين ادعـاي بـاطلش روشـن    به اين ترتيب، دروغ و تزو
دهد، حال اگـر رافضـيان معتقدنـد     همچنين او اين گفته را به رافضيان نسبت مي. مي شود

بار از جانب خداوند بـه پيـامبرش رسـيده     120كه نص واليت علي و امامت او بيشتر از 
و نيـز بـر اسـاس ادعـاي     است و در هر بار كه به آسمان رفته به او  توصيه شـده اسـت،   

آن را به امت ابـالغ  ] نوشتن نامه[در نصوص متواتر،  قبل از اين حادثه  رافضيان پيامبر 
  .دارد كرد، پس ديگر اين نامه چه معنا و مفهومي 

هر كس بپندارد كه ايـن نوشـته، دربـاره    : گويد تيميه مي به همين دليل شيخ االسالم ابن
سـنت بـر    اهـل . اهل سنت و شيعه، ضال و گمراه است خالفت علي بوده است، به اجماع

گويند علي سزاوارترين امت  افضل بودن ابوبكر و تقديم او اتفاق دارند ، و شيعياني كه مي
گويند كه قبل از آن واقعه، پيامبر صراحتاً  بر امامت علي تأكيـد نمـود پـس     بوده است مي

  3.ديگر  نيازي به نوشتن نداشت
كند كه بعضي از رافضيان اين گفته را قبول داشته باشند يا اينكـه   به هر حال فرقي نمي

مؤلف در اين ادعايش تنها باشد، اين ادعا صحت نداشته و هيچ دليلي بر آن وجود نـدارد  
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اي است كه مستند به دليلي عقلي و يـا   و تنها مبناي آن، ظن و گمان هاي دروغ و بي پايه
بـر  . ضيان ادله بسياري بـرخالف آن وجـود دارنـد   شرعي نيست، بلكه مثل بقيه عقايد راف

فرض محال، اگر اين ادعا درست باشد كه در آن صورت حجتي بـراي رافضـيان نيسـت،    
در آن وقـت واپسـين از عمـرش     بلكه حجتي است عليه خود آنهـا، زيـرا اگـر پيـامبر     

ن مـورد  خواسته باشد علي را جانشين خود نمايد، دليل بر اين است كه قبـل از آن در ايـ  
 معناسـت و اگـر پيـامبر     چون بيان و ابالغ مجدد آن كامالً بـي . چنين كاري نكرده است

اي ننوشت كه اين امر مورد اجماع اهل سنت و شيعيان است پس اصل  وفات نمود و نامه
  .اين ادعاي رافضيان باطل است

فهـم قصـد   چنانچه اين امر معلوم و واضح شد بنابراين بايد دانست كه دانشـمندان در  
  . اند از آن نوشته اختالف نظر پيدا كرده پيامبر 

خواسـت   مـي  اند كـه پيـامبر    ها چون نووي و ابن حجر و ديگران بر اين رفته بعضي
 1.اي درباره احكام نوشته تا اختالفي در آن مورد به ميان نيايد نامه

قصود او از نامـه،   الي احتماالت مذكور بر اين باورند كه م علمايي چون قرطبي در البه
  2.بيان چيزهايي بوده است كه در وقت فتنه و آشوب بايد بدان مراجعه كنند

دارد كـه قصـد او بيـان     دهلوي نيز با استدالل و استناد به حديث ابن عبـاس بيـان مـي   
كيفيت اداره مملكت، اخراج مشركان از جزيرة العرب و فرستادن لشكرها به همان جـانبي  

  3.اعزام نمودن لشكر اسامه بوده است خواسته و كه او مي
خواسـت خالفـت ابـوبكر را     مـي   اند كه پيامبر اما اكثر علما و محققان بر اين عقيده

  .تثبيت كند، سپس به خاطر اعتماد به تقدير الهي از انجام آن منصرف شد
، شـيخ  1، قرطبـي 4اين نظر را سفيان بن عيينَه از علماي قبل از خود نقـل كـرده اسـت   

  .اند  نيز بر اين نظر بوده 3وسويدي 2تيميه سالم ابناال
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اي كند گفته اسـت كـه ايـن نامـه دربـاره       قاضي عياض بدون اينكه به نام ابوبكر اشاره
  4.خالفت بوده است

اند استنادشان به روايتي است كه در صحيحين از عايشه نقل  كساني كه بر اين نظر بوده
اي بنويسيم، چون  وبكر و برادرت را صدا كن تا نوشتهاب: فرمود كنند كه رسول خدا  مي

اما خداوند و مؤمنـان جـز   . بيم آن دارم كه كسي آرزو كند و ديگري بگويد، من سزاواترم
  5.پذيرند ابوبكر را نمي

قصـد   اي كـه رسـول خـدا     جزئيات داستان نوشـته : گويد تيميه مي شيخ االسالم ابن
سپس عين حديث را . حديث عايشه آمده استنوشتن آن را داشت در صحيحين و ضمن 

  6.نمايد ذكر مي
بينيم كه حتّـي يـك رأي    اين آراي علمايي است كه آرايشان معتبر و قابل قبول است و مي

نيز در ميان آنها وجود ندارد كه مؤيد گفته اين مؤلف رافضي باشد، بلكه همه آنها اين ادعـاي  
ما بر اين قول هستند كه مـراد از آن نوشـته، تعيـين    از طرف ديگر اكثر عل. كنند او را باطل مي

  .واهللا أعلم. كند خالفت ابوبكر بود، همچنانكه حديث عايشه در صحيحين بر آن داللت مي
را متهم به هذيان گفتن  طعن تيجاني درباره عمر و اينكه او پيامبر 

  .كرد

گفـت   ه صـحابه مـي  در رابطه با طعن و ايراد مؤلف بر عمر و اظهار اين مطلب كه او ب
كتـاب خـدا   «گفـت   همچنين او با سرباز زدن از دستور پيامبر . گويد مي» هذيان«پيامبر 

اوالً ادعـاي او مبنـي بـر    : چنين بايد گفت. كتاب خدا ما را كفايت است«و» پيش شماست
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گويـد بـه هـيچ     فهمد كه چه مي گويد و نمي هذيان مي گفت رسول خدا  اينكه عمر مي
هـذيان گفـتن   ) هجر(نيست و اين ادعا از اساس باطل است، زيرا اين لفظ عنوان درست 

اصًال از عمر نقل نشده است، بلكه هيچكدام از روايتهاي صحيحين نيز كه مؤلـف بـدانها   
از طـرف  . اند كه او چنين چيزي گفته است اند و نگفته استناد كرده است او را تعيين نكرده

بـر  » گويـد  داند كه چه مي گفتند آيا مي«: ت نه مفردديگر، فعل روايت شده صيغه جمع اس
  . همين اساس، بعضي از علما قبول ندارند كه اين سخن را عمر گفته باشد

احتمال سوم را كه قرطبي مطرح كرده است، آنست كه بـه احتمـال   : گويد حجر مي ابن
نداشته اسـت   اي در اسالم اي از كسي سرزده باشد كه چندان سابقه بسيار زياد، چنين گفته
دانست كسي كه درد بر او غلبه كرده باشد تـوان نوشـتن چيـزي را     و بر حسب عادت مي

  1.ندارد
شود كه عمر اين سخن را گفته باشد حال آنكـه در   از كجا معلوم مي: گويد دهلوي مي

     2.آمده است) گفتند(اكثر روايت ها صيغه جمع 
از محدثين متأخر از جمله ابن حجر  سويدي نيز بر اين رأي رفته و گفته است گروهي

  3.اند بر اين قول بوده
اند، طبق گفته نووي اسـت كـه در شـرح ايـن حـديث       اين آرايي را كه علما ذكر كرده

: است كه گفتند، و نيز منظور از گفته عمر كـه گفـت  ] هجر[و آن مقصود از ... «: گويد مي
با ايـن شـرح، افتـرا و    . ه فرق استدهد بين دو گفت درد بر او غلبه كرده است كه نشان مي

  .شود دروغ مؤلف رافضي واضح مي
از طرف ديگر حتـي اگـر هـم ثابـت     . همچنين ديديم ادلّه نيز برخالف ادعاي او است

شود كه اين سخن را عمر گفته است باز هم طعني بر عمر نيست، همچنانكـه بـر كسـاني    
  . اند نيز هيچ طعني نيست كه آن را گفته
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 لف در اينكه منظـور گوينـده ايـن سـخن آن بـوده اسـت كـه پيـامبر         نيز ادعاي مؤ
در . دانسته چه مي گويد باطل است و هرگز اين لفظ بر آن معنا و مفهوم داللت ندارد نمي

  :كنم اثبات اين سخن داليل زير را ذكر مي
رَ؟ : ( بينيم اين سخن با اسـتفهام ذكـر شـده اسـت     همانطور كه مي: اوال جـو ايـن  )أَه ،

رُ  –هجرَ ( رخالف آن چيزي است كه در بعضي روايتهاي ضعيف به لفظ ب هجـآمـده و  ) ي
اين شكل دوم بنا به تحقيق محدثين و . آويز خويش قرار داده است مؤلف نيز، آن را دست

اند كه  ، اين محدثان اظهار داشته1شارحاني چون  قاضي عياض، قرطبي، نووي و ابن حجر
  ).ننويسيد: (بيان انكار و در پاسخ به كساني بود كه گفتنداستفهام در اينجا براي 

  
  

از خطا در ابـالغ و رسـاندن وحـي در     قرطبي بعد از ذكر ادله اثبات عصمت پيامبر 
بنـابراين محـال   : گويد همه احوال، و اينكه اين موضوع، نزد صحابه واضح بوده است، مي

ك و ترديـدي باشـد كـه بـه علـت      به خاطر شـ » گويد؟ آيا هذيان مي«است كه گفته آنها 
اي بـوده اسـت كـه     بلكه بيانگر تعجب آن صحابه. اش نسبت به او پيدا كرده باشند بيماري

گويا خطاب به . اند در مقابل تعلل ديگر صحابه در آوردن دوات و كاغذ از خود بروز داده
كه هذيان گفتـه  كنيد  كنيد؟ آيا گمان مي چگونه درنگ مي: اند اند گفته كساني كه تعلل كرده

بـه  . گويد گويد و حق مي زيرا او هذيان نمي! است؟ درنگ نكنيد و كاغذ و دوات بياوريد
  2.تواند باشد رسد اين بهترين تأويل مي نظر مي

اين دليل، خود داللت مي كند بر اينكـه صـحابه متفـق القـول     : من نيز بر اين باورم كه
ينكه گوينده اين لفظ آن را به عنوان انكـار  چه ا. بودند كه محال است پيامبر هذيان بگويد

بـه همـين ترتيـب، بطـالن     . و رد تعلل در انجام دستور آورد تا صحابه آن را انجام دهنـد 
  . شود ادعاي مؤلف رافضي ثابت مي
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، باز هم بر گوينده آن ايرادي وارد نيست، )أَهجرَ(بر فرض غير استفهام آميز بودن : ثانياً
قسمي كه براي پيـامبران نيـز ممكـن اسـت     : ر لغت به دو قسم استد) هذيان(زيرا هجر 

پيش بيايد، و آن عبارت است از عدم وضوح كلمات بخاطر داليلي چون گرفتگي صدا يا 
قسـم ديگـر عبـارت    . كنند خشكي زبان كه غالباً هنگام تب و حرارت شديد بدن بروز مي

توانـد   د و يـا آن سـخن نمـي   نظمـي برخـوردار نيسـتن    است از كالمي كه كلمات آن از بي
علما . باشد مقصود متكلم را به مخاطب منتقل كند كه غالباً سبب آن تبهاي بسيار شديد مي

  .آيد يا خير اختالف نظر دارند در مورد اينكه آيا اين قسم براي پيامبران نيز پيش مي
يـن  شايد مقصود گوينده در اينجا قسم اول معناي اين كلمه بـوده باشـد و منظـورش ا   

  1).گويد دقت كنيد كه چه مي(فهميم  بوده كه سخن او را خوب نمي
گويد احتمال دارد اين كلمه به خاطر بروز حيرت باشـد   همان طور كه قرطبي مي: ثالثاً

   2.كه در آن موقعيت هولناك و مصيبت بزرگ صحابه بدان دچار شده بودند
سخن معذور است و بـر او   با اين توضيحات، معني هر چه باشد گوينده اين: گويم مي

طعني نمي باشد، زيرا انساني كه عقل و فكرش بخاطر شدت شادماني يا اندوه زائل شـود  
كنند مردي كه مركبش را گـم كـرده بـود، بعـد از      ، معذور خواهد بود، همچنانكه نقل مي

خداوندا تو بنـده  «: چون مركبش را يافت از شدت خوشحالي گفت. مدتها آن را پيدا كرد
   3.»هستي و من پروردگار تو من

اش  و بزرگان اصحاب صادر شد و بـر گوينـده   اين لفظ در حضور پيامبر خدا : رابعاً
بنابراين تنها كسي كه در دين دچار فتنه و . ايراد نگرفتند و كار او را هم ناصواب نشمردند

  . گيرد ضاللت شده و از راه حق و هدايت گمراه شده است، بر آن ايراد مي
كه در جواب درخواست  ا درباره ادعاي او مبني بر مخالفت نمودن عمر با پيامبر خدا ام

كتاب خدا در ميان شماست، كتاب «: خواست اعالم نمود كه كاغذ و دوات مي رسول خدا 
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برخالف گمان مؤلف، به داليلـي چنـد ايـن    : بايد چنين پاسخ داد كه» خدا ما را كفايت است
  : كند و يا عدم اطاعت از او داللت نمي اعتراض به پيامبر گفته به هيچ عنوان بر 

همان طور كه قرطبي، نووي، ابن حجر و قاضي عياض گفته اند عمر و كساني كـه   -1
بر وجوب داللت ندارد، بلكـه از   با او بودند چنين مي انديشيدند كه اين دستور رسول 

  1.باشد باب ارشاد و نصيحت مي
از  درست بود، زيـرا پيـامبر    ز مشخص شد كه سخن عمر از طرف ديگر، بعداً ني
بود پيامبر به سـبب اخـتالف    حال اگر نوشتن آن نامه واجب مي. نوشتن نامه منصرف شد

كرد، زيـرا او ابـالغ و رسـاندن وحـي الهـي را بـه خـاطر         نظر آنها نوشتن آن را ترك نمي
   2.كرد مخالفت مردم هرگز ترك نمي

در رد كساني بود كه با او مخالفت كردند » دا پيش شماستكتاب خ« گفته عمر  -2
: و اين از صيغه جمع فعل اين عبـارت كـامالً پيداسـت    3نه در مخالفت با دستور پيامبر 

  .دهد مخاطب آن، جمع مخالفان رأي عمر است كه نشان مي» كتاب خدا پيش شماست«
او چـون  . درست بودمردي دورانديش و داراي بينشي عميق و انديشه اي   عمر -3

فهميد كه گفته پيامبر بر وجوب داللـت نـدارد تـرك نوشـتن نامـه را از نوشـتن آن بهتـر        
اين بر اساس مصلحتي راجح و درست بود كه علما در بيـان و توضـيح آن آراي   . دانست

  : آيد اند كه در زير مي مختلفي بيان داشته
يـن سـخن را گفـت تـا     ا يك قول اين است كه عمر بخاطر شفقت بر رسول خـدا  
گواه اين مطلب، ايـن گفتـه   . حضرت در آن شدت بيماري و ضعف مشغول نوشتن نشود

ديد رسـول   به همين دليل مصلحت نمي. »است  درد بر رسول خدا غلبه پيدا كرده«: اوست
حـال آنكـه كـامالً يقـين      4باشد، سخت به چيزي مشغول شود كه بر او سنگين و خدا 

  .است  ، همه مسائل مهم را براي مسمانان به پيامبرش وحي كردهداشت خداوند در قرآن
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  1.»ايم در اين كتاب هيچ چيز را فرو نگذاشته«
$ و YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x«  .»2.»بيان هر چيزي است  

و كسـاني كـه    همانطور كه قاضي عيـاض گفتـه اسـت احتمـال دارد عمـر از منافقـان      
ايمانشان سست بود بيم داشته است كه بگويند آن نامه را در خلوت و دور از چشم مردم 

   3.اند و به همين دليل، شايعات بسياري را در آن رابطه از خود بسازند نوشته
قولي ديگر بر آن است كه عمر بيم آن داشته در آن نامه اموري نوشته شـود كـه انجـام    

خارج باشد بخاطر همين مستحق عقاب و عـذاب شـوند و بـه همـين      آنها از توان ايشان
گويم شايد  مي. 4علت بود كه بهتر مي ديد امت در آن مورد، مجاز به اجتهاد خويش باشند

همه اين امور را در نظر داشته باشد و شايد هم اجتهاد او داليـل ديگـري داشـته      عمر
در همان موقع نيـز بعضـي از صـحابه بـا او     اند، همچنانكه  باشد كه علما به آن آگاه نشده

بر همين اساس، علما اين . با ننوشتن نامه نظر او را تأييد كرد اما پيامبر . مخالفت كردند
  5.اند حادثه را از داليل آشنا بودن عمر به دين و دقت نظر او دانسته

د در مجتهـد بـود، و مجتهـ   » نوشتن نامه«گيري خود درباره  در موضع  عمر: خامساً
اسـت كـه    دين، در هر حال، معذور و بلكه مأجور است و اين براسـاس گفتـه پيـامبر    

اگر حاكم بر اساس اجتهاد، حكم كند، و اجتهادش درست باشـد دو اجـر و اگـر    «: فرمود
  6.»اجتهادش نادرست باشد يك اجر دارد
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ه تنها او را انجام گرفت و پيامبر هم ن قطعاً اجتهاد عمر نيز در حضور خود رسول خدا 
  . مذمت و سرزنش ننمود، بلكه با او در ننوشتن نامه موافقت كرد از اين حديث مستثني نيست

در جواب به اين ادعاي مؤلف كه چون اكثريت صحابه با عمر همفكر بودنـد، رسـول   
دانست بعـد از وفـاتش از دسـتور او     ديد، زيرا مي در نوشتن نامه هيچ سودي نمي خدا 

است كه تنهـا   بايد گفت كه اين ادعا، دروغ بستن بر رسول خدا . د نمودپيروي نخواهن
 چـون پيـامبر  . باشـد  اساس گمان مؤلف است كه خود دليل بر جهل و نـاداني او مـي   بر

دهد كـه مـردم آن را    باشد، و به اين اهميت نمي مأمور رساندن پيام و ابالغ آن به مردم مي
ـ  خداوند مي. پذيرند يا خير مي  ÷β :دفرماي Î* sù (#θ àÊ t ôã r& !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö n= tã $ ¸àŠ Ï ym ( ÷β Î) 

y7 ø‹ n= tã ω Î) à≈ n= t7 ø9 $# 3 .  
ايـم كـه نگهبانشـان باشـي، بـر تـو جـز ابـالغ          اگر از تو روي برگرداندند ما تو را نفرستاده«

  1.»هيچ وظيفه ديگري نيست] رسالت[
 β :فرمايد نيز مي Î* sù (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 $# .  

  2.»روشن است ]رسالتت [پشت كردند وظيفه تو فقط ابالغ آشكار  ]به تو [اگر«
بود، بدون شـك، نوشـتن نامـه     مأمور ابالغ مفاد آن نامه مي بنابراين اگر رسول خدا 

انكـه در  كـرد، همچن  بخاطر عدم استجابت اصحابش هرگز، ابالغ و نوشتن آن را ترك نمي
آغاز رسالتش دعوت به حق را بخاطر مخالفت قوم خود و اذيتهاي فراواني كه بـه او مـي   

كرد و هـيچ چيـز مـانع ايـن كـار او       رسانند، ترك ننمود و آنچه را كه مأمور بود ابالغ مي
بـا  . شد تا مؤمنان به نور ايمان بينا شوند و كافران همچنان در تاريكي گمراهي بماننـد  نمي

اند نوشـتن نامـه بـر او     حجر گفته تيميه و ابن صيل و همانطور كه علمايي چون ابناين تفا
    3.كرد واجب نبود در غير اين صورت ابالغ آن را هرگز ترك نمي
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بنـا بـه مصـلحت و يـا نـزول       بر فرض اينكه پيامبر : گويد از طرف ديگر، نووي مي
ون مصلحت را در ننوشـتن آن  اي بنويسد اما چ خواست تا نامه وحي و دستور خداوند مي

  1. ديد، و يا در لغو اين دستور وحي نازل شد و آن خواست منسوخ شد
هاي او از صـحابه در ايـن حادثـه كـذب بـودن       براين بطالن طعن تيجاني و بدگويي بنا

  . المنةفللّه الحمد و . شود روشن ميادعاهاي او 
  
  
  

  طعن تيجاني درباره صحابه 

 نكه آنها از لشكر اسامه تخلف كردند و رد بر اوو ادعاي او مبني بر اي

 

، :گويـد  مـي ) صحابه در لشكر اسـامه : (كتاب خود تحت عنوان 100تيجاني در صفحه 
دو روز قبل از وفاتش لشكري را براي جنـگ بـا روم آمـاده      خالصه قصه اينكه پيامبر

ايـن  . آن لشكر كـرد  نمود و اسامه بن زيد بن حارثه را كه جواني هيجده ساله بود فرمانده
تصميم در شرايطي بود كه در اين لشكر، بزرگان مهاجرين و انصار، چون ابوبكر و عمر و 

گروهي از آنها به اين تصميم پيامبر . ابوعبيده جرّاح و ديگر صحابه مشهور حضور داشتند
  اعتراض كردند و گفتند چگونه ممكن است جواني را كه هنوز ريشش در نيامده است

ايشان در گذشته نيز به انتصاب پـدر او بـه عنـوان فرمانـده لشـكر نيـز       . نده آنها باشدفرما
چـون حـرف و حـديثها دربـاره ايـن قضـيه زيـاد شـد پيـامبر از          . بودنـد   اعتراض كـرده 

هايشان خشمگين شدند و با وجوديكه تب داشتند و در بسـتر بيمـاري افتـاده بودنـد      گفته
نــد و از شــدت درد و ضــعف، پاهايشــان بــر زمــين دونفــر كــه بــازوان او را گرفتــه بود

اي : كشيدند، باالي منبر رفتند و پس از حمد و ثناي خداوند خطـاب بـه مـردم گفـت     مي
گوييد چيست؟  مردم، اين حرف و حديثهايي كه شما درباره فرمانده من، اسامه بن زيد مي

درش به عنوان فرمانـده  شما كه به فرماندهي اسامه اعتراضي داريد، از قبل نيز به انتخاب پ
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