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  قدمهم

 علـىالسـالم ن هـدانا اهللا والصـالة و ال أ مـا كنـا لنهتـدي لـوهـدانا لإلسـالم و  الحمد هللا الذي
سـالكها، وال  ليلهـا كنهارهـا، ال يضـلّ   ة البيضاء،المحجّ  علىنا ، الذي تركَ المصطفىنبيه محمد 

ــيــوم الف لــىهم إمــن أحــبّ و  ، ى، وزيــن الــور ىصــحابه نجــوم الهــدآلــه وأ علــىيهتــدي تاركهــا، و  اء ن
  السماء. ض و زوال األر و 

ي عقايد شيعه نوشتم. اين كتاب در رد كساني كـه بـا نـام     نُه سال قبل كتابي درباره ،بنده
نشين، اهـل سـنت را    سنيدر كشورها و شهرهاي   تقريب؛ يعني، نزديك كردن سني و شيعه،

آلت دست هايي كه بزرگترين  دهند و در آن تقيه كه مالزم مذهب شان است و دروغ فريب مي
    برند، نوشتم. شيعه است، به كار مي

، دوسـتان و بيگانگـان   ي اين كتاب به همـه، نزديـك و دور   سپاس خداي را كه به وسيله
كردم، و آن را مرجع و منبعي براي وفـاداران و   اي كه اصالً تصورش نمي فايده رساند به گونه

نِ گذشتگان و بزرگـان ايـن   ي شادي مؤمنان و پيروا و سرچشمه عمخلصانِ اصحاب پيامبر 
هـاي مختلـف بودنـد و     امت قرار داد؛ همان كساني كه پرچمداران دين خداوند در سـرزمين 

شوكت و قدرت دشمنان خداوند و جابران و ستمكاران را در هم شكستند و موجب شادماني 
  كوچك و بزرگ شدند.

شناسند؛ همان گروهي  يم هاي مديد پنهان مانده بود،  اكنون همه، ماهيت شيعه را كه مدت
كه با حرفهاي باطل و بيهوده و با شعارهاي دوستي آل بيت و دعوت به سوي پيروي از آنها، 

  دهند. مردم را فريب مي
كنند كه غير از دين خداوند اسـت، كـه حضـرت     دانند كه شيعه از ديني پيروي مي همه مي

يمان دارند كه غير از قـرآن نـازل   ي اكتابي خدا آن را آورده، و به  پيامبر و برگزيده عمحمد
توسط جبرئيل است و داراي عقايد و باورهايي هستند  عشده از طرف خداوند بر قلب پيامبر

   كه ربطي به اسالم ندارد و اسالم از آنها مبرا و بيزار است.
  را مي دانند. عنسبت به اصحاب پيامبر بغض و كينه توزي و دشنام شيعه همچنين همه
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شيعه و بـا عبـارات و اقـوال    معتبر  و كتابهاي ذكر منابع ين كتابي باشد كه بهشايد اين اول
   .، اهتمام ورزيده باشدذكر صفحه و جلد و چاپ با همراه خودشان

ي شيعه و عقايدشان را دربـاره ي ائمـه و ايـن كـه ائمـه را بـاالتر از        همچنين همه تقيه 
  دانند. مي دهند، همتا قرار مي بيپيامبران و رسوالن و حتي نزديك به خداي يگانه و 

ي دعوت اهل سنت بـه   دانند و خطر و مكرشان و آنچه كه در پس پرده ي اينها را مي همه
  ، درك كرده اند.را كنند تقريب و وحدت پنهان مي

  ما:» شيعه و سنت«كتاب 

ا چون آنان را رسـوا و رازهايشـان ر    اين كتاب درد بزرگي را در ميان شيعيان ايجاد كرد،
برمال كرد تا جايي كه يكي از مؤلفان شان كه تالش كرده ردي را بر آن بنويسـد، فريـاد زده   

را ورق بزن و بخوان و بنگر كه چه چيزي در آن » الشيعة و السنة«است: صفحه اي از كتاب 
اي در آن وجـود نـدارد.    يابي كه سخن من حق است و شـبهه  نوشته شده است، آنگاه در مي

تـا آنجـا كـه     -كند نظر همگان را عليه شيعه تحريـك كنـد   لف كتاب سعي ميبيني كه مؤ مي
: در اين سال موفق شدم كه حج عمـره را بـه جـاي آورم و ديـدم كـه عبـارات و       -گويد مي

سخنان اين شخص بر زبان برخي از علماي اهل سنت بيشتر از سالهاي قبـل جـاري اسـت.    
به همان صورت كه طـوطي كلمـات حفـظ     كردند دقيقاً آنان سخنان اين شخص را تكرار مي

  1آنگاه فهميدم كه اين سخنان متأثر از آن كتاب است. ،كند شده را تكرار مي
در : «اي به من نوشت و مـرا سـرزنش كـرد    نامه هشيعه در كاظمي ي ههمچنين يكي از ائم

بـه    طبق معمـول بغدادي خود را ديدم كه  و صميمي ها يكي از دوستان مخلص يكي از جمعه
آنجا را ترك كرد. بعدها وقتـي او را    نماز، ي هقبل از اقاماين بار  هاي من گوش داد اما خطبه

                                                 
خ. در صفحات بعدي گاهي -هاي س متعلق به صاحب لقب 26و25ي:  الشيعة والسنة في الميزان، صفحه -1

  آيد. از اين كتاب سخن به ميان مي
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ديدم علت انصرافش را قبل از نماز پرسيدم. گفت: من نماز خواندن پشت سر شـما را جـايز   
» السـنة الشيعة و«اده است؟ گفت: من كتاب دانم. حيرتم بيشتر شد و گفتم: چه اتفاقي افت نمي

ـ  ز علماي پاكستان آن را نوشته اندم كه يكي ارا خو ه در و در آن اعتقادات شما را خوانـدم ك
آمدم تا به آنها گـوش   تانهاي به شما و سخنان و خطبه من به خاطر عالقه دانستم. گذشته نمي

  1.»براي نماز خواندن نيامده بودم دهم، اما

  :جواب او

و نادرست است،  چه نوشته ام، دروغخ اگر آن -من همان روز جوابش را دادم: آقاي س 
به راه حق باز گرديد و عقايدي را كه در دنيا براي شما ننـگ   روشن كنيد و اگر راست است، 

ننگ بيشتري دارد، رها كنيد. اگر اين كار را كنيد اجر و پاداش اين كار  است و در آخرت نيز،
  نزد خداي متعال است.

ي مكرمه بعضي از علماي بزرگ شيعه پيش  كهميالدي در مراسم حج و در م 80در سال 
ها شايسته  ي كتابم گفتند: درچنين زمان و شرايطي نوشتن امثال اين كتاب من آمدند و درباره

نيست. گفتم: آري، حق با شماست، اما به من بگوييد آيا آنچه در اين كتاب آورده ام، غير از 
  هاي خود شما وجود دارد؟ چيزي است كه در كتاب

هـايي   هاي ما وجود دارد اما پخش چنـين كتـاب   تمامي اين مطالب در كتاب  د: آري،گفتن
  شايسته نيست. گفتم: نظرتان چيست؟ چكار كنم؟

اين كتـاب   در حالي كه به خاطر گوش كردن من به سخنانشان، پر در آورده بودند،گفتند: 
  را توقيف كن و بسوزان و دوباره چاپ نكن.

  شرط.گفتم: موافقم اما به يك 
در حالي كه هنوز از فرط خوشحالي، سخن مرا تأييد نكرده بودند، گفتند: پـيش از آنكـه   

                                                 
 بغداد. -ه ي شيخ، خطيب جمعه كاظمي خطبه - 1
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فقـط يـك شـرط     گفتم بايد آن را بگـويم و آن . شروطت را بگويي بايد شروط مقبولي باشد
  است.

  شرطت را بگو. ،بوگفتند: خ
ام جمـع آوري   ردهي كتابهايي كه اين خرافات و چرند و پرندها را از آنها نقل ك گفتم: همه

كنيد و همه را بسوزانيد تا پس از آن ديگر هيچ اختالفي ميان ما نماند و ديگران از آنها نقـل  
به خود آمدنـد و گفتنـد: تـو     نكنند. بايد ريشه را بَكنيم تا ديگر درختي از آن سر بر نياورد.

ي نيست، امـا  هاي مختلف پراكنده است و در دسترس هر كس داني كه اين مطالب در كتاب مي
اي تـا بـا آن، وحـدت مسـلمانان را از هـم       ي آنها را در يك كتاب جمع آوري كرده تو همه
  بپاشي.

ام تا در دسترس همگان قرار گيرد پس از آنكه نزد  آوري كرده آري، من اين عقايد را جمع
اين گروه معروف و شناخته شده است و ديگران از آن بي خبر و ناآگاهنـد. تـا هـر يـك از     
طرفين، بر اساس دليل و آگاهي كافي با هم روبرو شوند و هيچ يك از طرفين فريب نخورند 

  و تقريب دو طرفه و حقيقي ايجاد شود نه يك طرفه. همچنان كه فضل بن عباس مي گويد:
  ن نكف األذي عنكم و تؤذوناأو    نكرمكمتطمعوا أن تهينونا و ال

  م إن ال تحبوناــــــكو ال نلوم    مـــــــنا ال نحبكأاهللا يعلم 
ار و ما شما را اكرام كنيم و دسـت از آز انتظار نداشته باشيد كه شما به ما توهين كنيد و «

اگـر مـا را    كنيد. خداوند آگاه اسـت كـه   اذيت شما برداريم، در حالي كه شما ما را اذيت مي
  »كنيم. سرزنش نمي(بر اين كار) دوست نداشته باشيد، ما نيز شما را دوست نداريم و شما را 

اما اين كه ما شما و بزرگان شما و افراد برجسته و سران شما را اكرام كنيم و شما نسـبت  
به ما و گذشتگان و پيشينيان و نيكوكاران اين امت و بانيـان عظمـت و شـكوه ايـن امـت و      

يـد و  باشيد؛ ما سخنان شما را تأي توزي داشته ها و مبارزان پيروز، بغض و كينه فاتحان جنگ
آنچه در قلب و درون خود داريم، آشكار كنيم ولي شما تقيه را به كار بريد و خالف آنچه كه 
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ممكن نبـوده و هرگـز    منصفانه نيست و نزديكي و تقارب آشكار كنيد، اصالً  در درون داريد،
  نخواهد بود.

كـه  هاي شما وجـود نـدارد و چيـزي را     اگر در كتاب من مطالبي باشد كه در كتاب  آري،
وقت مديون شما خواهم بود. آيا در ميان شما   نآ ي شما نيست، به شما نسبت داده ام؛ عقيده

  يا غير شما كسي هست كه بتواند آن را اثبات كند؟
توانم او را چنان كه  ستودن نيست و من نمي پس سپاس خداي را كه كسي غير از او قابل

(نه عرب و نه عجم) جرأت نكرده كه ي مقام و عظمت اوست، ستايش كنم، هيچ كس  شايسته
  به چنين كاري اقدام كند، هر چند كه ردهاي زيادي بر كتاب من نوشته شده است.

هـاي زيـادي در رد    و خطبه ها خ وقتي از چنين كاري درمانده شد، نامه -حتي آقاي س
  شاعر از قديم گفته است:  1.اين كتاب نوشت

  جر الذيول وعلى الغانيات كتب القتل والقتال علينا
فرض شده كه دامـن هايشـان را   قتل و پيكار بر ما فرض شده ولي بر زنان آوازه خوان «

  ».شندبَك
به پاكستان فرستاده شده ولي در لبنان  -به قول خودش-عجيب اين است كه اين نامه ها 

  به دست من رسيد. 
  فهمند. هايي دارند كه با آن نمي ي قرآن: آنان دل به فرموده

كـار   خ، بـا ايـن رديـه نوشـتن هـا،      -اي جنـاب س  م چيزي بگويم جز اين كه:توان نمي
نويسي  كني و در حقيقت عليه خودت رديه مي دهي كه خودت را خسته مي اي انجام مي بيهوده

   2و امثال تو مثل خودت هستند.
  نت الطاعم الكاسيأواقعد فإنك  دع المكارم ال ترحل لبغيتها

                                                 
 .146و145ص» الشيعة و السنة في الميزان«نگاه كنيد به كتاب  - 1
 هاي ديگري كه رد كرده اي با اين كتاب فرقي ندارد. و كتاب - 2
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ي بحث آن خارج شو و سر جـاي   را كنار بگذار و از دايرههاي اخالقي  مكارم و ارزش«
  »خود بنشين و به خوردن خود مشغول باش.

به هر حال اين كتاب با وجود حجم كم، فوايـد و نتـايج بسـياري دارد و اسـتقبال از آن     
شگفت انگيز بوده است، تا جايي كه در خالل چند سال اخير، بيش از صد هزار نسخه از آن 

دانـد كـه چقـدر     ي من، خدا مـي  اما بدون اجازه ي بنده چاپ شده، ني و با اجازهبه طور قانو
هاي ديگري از جملـه   ها فقط به زبان عربي است و به زبان تازه اين نسخه 1چاپ شده است.

  فارسي و غير فارسي كه قابل شمارش نيست.

  اين كتاب:

دفم از نوشتن آن، تعريف و است و ه» الشيعة و السنة«كتابي جداگانه از كتاب   اين كتاب،
ي آن و بررسـي شـيعه و مسـايل و     امـور پوشـيده   شناساندن شيعه و روشن شدن حقـايق و 

  باشد. عقايدي كه ابداع كرده اند، مي
مذهب حقيقي و عقايد واقعي شـان   -به ويژه مردم عوام-چون ما درك كرده ايم كه شيعه

به آن معتقدند و آن را به ارث برده اند، پس آنها نسبت به حقيقت مذهبي كه  2شناسند. را نمي
فريب خـورده   عو با نام دوستي اهل بيت پيامبر برند در جهل كامل و غفلت عميق به سر مي

شناسند؛ چون شيعيان، منظورشان از اهل بيت، اهل بيت پيامبر  اند. آنان حتي اهل بيت را نمي
ند نه اهل بيت پيـامبر را. حتـي   نيست بلكه در پس اين كلمات، اهل بيت علي را در نظر دار

دختر پيامبر آنهـا را بـه دنيـا     دانند با اين كه فاطمه، تمام فرزندان علي را جزو اهل بيت نمي

                                                 
 مثل آنچه در كشورهاي عربي چاپ شده است. - 1

 :دارنـد از جملـه   مـي  شدر مقابل اهل سنت اظهار آنان اما اعتقاداتي كه بعضي از واقعياعتقادات  ،آري - 2
 .هدفي جز فريب اهل سنت ندارنددارند،  كه از روي تقيه اظهار ميو ...  قرآن انكار تحريف
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كساني است كه تعدادشان كمتر از انگشتان  آورده است. پس در واقع منظورشان از اهل بيت،
  يك دست است؛ همچنان كه خواننده در اين كتاب خواهد ديد.

همان كساني كه حقيقت شيعه و  ؛ نوشته ام ن كتاب را براي اين فريب خوردگاناي در اصل
شناسند؛ تا شايد خداوند آنها را توفيق دهد و به راه راست باز گردنـد   اصل عقايد آنها را نمي

موافق شيعه و عقايد آنها نيستند. بلكه  سو حتي اهل بيت علي عو بفهمند كه اهل بيت پيامبر
شيعه و سخنان خودشان  ي اين مطالب از كتاب هاي مقابل هم قرار دارند. همه آنها درست در

  كنند، مطيع و دوستدار اهل بيت هستند. است. اين در حالي است كه ادعا مي
اي در دست اهل سنت و پيروان قرآن و سنت  همچنين اين كتاب دليل قاطع و برهان برنده

روان سلف صالح اين امت و سالكان راه آنـان و  و پيروان و دوستداران اصحاب و پي عپيامبر

���mmmmفرمايد: باشد؛ همان گونه كه خداوند مي پيروانشان مي ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��llll   :100التوبـة :
  »و كساني كه با نيكوكاري راه ايشان را به خوبي پيمودند.«

��mmmmو تا مصداق اين كـالم خداونـد قـرار گيرنـد:      ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��

QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��WVWVWVWV�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��llll ــة ــان : «100: التوب ــد از آن خداون
و خداوند براي آنان بهشت را آماده كرده كه در زير  خشنود است و آنان از خداوند خشنودند 

ماننـد. ايـن اسـت     ها جاري است و جاودانه در آن جا مي (درختان و كاخهاي) آن، رودخانه
  ».پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

اي كه نسبت به اصحاب  دت بغض و كينهاز جمله كارهاي عجيب شيعه اين است كه از ش 
دانند كه هـيچ خطـا و    ي خود را كه آنها را معصوم مي دارند، حتي تعليمات ائمه عرسول اهللا 

زند، و در كتابهاي خودشان آمده نه در كتابهاي مخالفان و دشمنانشان،  گناهي از آنان سر نمي
  رها كرده اند.

عمر فـاروق،    اب ديگر از جمله ابوبكر صديق،همان طور كه روابط و رفتار ائمه با اصح 
مؤمنان) و ساير اصحاب بزرگوار و ياران و وزيران  / ماماي(دايي عثمان ذي النورين، معاويه
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فراموش را كه همگي در كتاب هايشان آمده است،  عپيامبر  و مشاوران و شاگردان و مريدان
  كرده اند.

مشاهده خواهد كرد كه در نوع خود منحصر هاي بسياري را  ي اين كتاب، شگفتي خواننده
ي درستي داليل، غبار كينه و حسدهاي قديمي و به ارث رسيده  به فرد است. پس از مشاهده

بيت از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است در حالي كه اهـل   بيند كه با نام اهل و جهل را مي
بودند كه و  ايشاناصحاب و  عترين دوستانِ رسول خدا  بيت، مخلص ترينِ مخلصان و پاك

  گرفتند.  دادند و از آنان زن مي زن مي ي كرام به صحابه

  مخالفت شيعه با امامان خودشان:

 ؛آوريم هايشان بيرون مي يابد كه چطور اين نكات را از زواياي پنهان كتاب خواننده در مي
، آن را از مـردم  هاي بسيار آن را پوشانده اند و از تـرس رسـوايي   همان زوايايي كه با غالف

كنم كه ما براي اثبات حقيقـت و ابطـال امـور باطـل و      عوام مخفي كرده اند. خدا را شكر مي
ي حقيقت به يك كتاب و يـك روايـت تـاريخي غيـر از روايـات و       برداشتن نقاب از چهره

 كتابهاي خود شيعه استناد نكرده ايم تا اينكه حجت، محكم تر باشد و الزامي براي شيعه ايجاد
هاي خود شيعه عليه  كند و ديگر مجالي براي فرار و تأويل و تزوير نداشته باشند. پس كتاب

���mmmmهايشان بر ضد آنـان سـخن مـي گويـد:     دهد و روايت آنان گواهي مي ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��

xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��llll  :در آن روزي كه عليـه آنـان زبـان و دسـت و     : «24النور
  » ند.ده پايشان بر كارهايي كه كرده اند، گواهي مي

دهند كه شيعيان در حيات آنان مخالف ائمـه بـوده انـد و پـس از      امامان شيعه گواهي مي
وفاتشان نيز، مخالف آنها بودند، و شيعيان با رفتار و اعمال خود ثابت كرده اند كه اكنون نيـز  

 دهند شان هستند و خالف آنچه ائمه امر كرده اند، انجام مي مخالف ائمه بوده و پيوسته مخالف
گويند كه ائمه بدان امر نكرده اند و با كساني كه ائمه دوست شان داشته، دشـمني   و چيزي مي
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دهند و به كساني كه ائمه مشاور و وزيرشـان بودنـد،    ورزند و به دامادهاي آنان دشنام مي مي
گويند. تازه به اينها اكتفا نكرده اند بلكه به اهل بيت خودشان هـم، اهانـت    فحش و ناسزا مي

ادبـي و   ده و آنها را مورد طعن و نقد و جرح قرار داده و تحقير كـرده انـد. و در ايـن بـي    كر
گويي به حدي رسيده اند كه به پيامبران و رسوالن الهي نيز، گستاخي كرده و به بهترين  دشنام

بندنـد و   نيز اهانت كرده اند. بـه آنهـا دروغ مـي    عمخلوق خدا و سرور بشر، حضرت محمد
كنـد و   پـذيرد و انديشـه آن را رد مـي    دهند، كه عقل آنها را نمي آنان نسبت مي مسائلي را به

هـاي   ها در كتـاب  كند. تمامي اين زند و ذوق نيز، آن را انكار مي فطرت سالم از آن سرباز مي
معتبر شيعيان وجود دارد كه خودشان چاپ كرده اند و مراجع و منابع آن را با ذكر صـفحه و  

  . يمورده اآ ... جلد و چاپ و
ها و اظهارات ما را تكذيب كنـد و   كنم كسي از شيعيان جرأت داشته باشد، گفته گمان نمي

  ايم، انكار نمايد. آنچه كه اثبات كرده
رساند و كساني كه هـدايت الهـي را    بر اين باوريم كه خداوند با اين كتاب به مردم نفع مي

  يابند. بطلبند، با آن راه مي

  برادران و دوستانم!

به دنبال اين كتاب خواهيم به اين ترتيب، كتابي كه در كتاب اول مان وعده داده بوديم كه 
كنيم. اين همان كتابي است كه اكنون در دست خوانندگان قرار  به خوانندگان تقديم مينوشت، 

منديم كه نظرات و انتقادات خود را پيرامـون ايـن كتـاب     دارد. از خوانندگان گرامي خواهش
و براي ما بفرستند. آيا پس از اين نيازي به كتاب مختصر ديگر هست تـا بـه آنـان     بنويسند

هاي شيعه، مـوارد گنـگ و    ي كتاب وعده دهيم و تقديم شان كنيم؟ چون ما، در اثناي مطالعه
خواهيم كه اسباب رفع اين ابهامات و آشـكار كـردن آنهـا     مبهمي يافتيم. از خداوند متعال مي

  د. براي مردم فراهم كن
در پايان بايد خاطرنشان سازم كه اساتيد و بزرگـان و بـرادران زيـادي كـه در تـأليف و      
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انتشار اين كتاب، دست داشتند، از من اصرار كردند تا در اين باره كتابي تأليف كنم؛ موضوعي 
شـان  گيـري   كه امروزه نياز مردم به آن زياد شده؛ چون نسبت به عقايد حقيقي شيعه و موضع

امت شناخت واقعي ندارند و چون نويسندگان و مؤلفان شيعه  گذشتگان و نيكان ايندر قبال 
به نوشتن كتابهايي عليه اهل سنت و گذشتگان و عقايدشـان كـه مبتنـي بـر قـرآن و سـنت       

و در  عباشد، زياد مشغولند. اكثر اين كتابها پر از نسبت دادن عيب و نقص به ياران پيامبر مي
و نفـرين و   عراشد و مادران مؤمنان و همسـران پـاك آن حضـرت   ي  رأس آنان، سه خليفه

  باشد.  دشنام دادن به آنان و كساني كه آنان را دوست دارند و از آنان پيروي مي كنند، مي
هـايي كـه بـرادران     هـا و دروغ  خبري اغلـب اهـل سـنت از تهمـت     همچنين به خاطر بي

ي اهل سنت  هايي كه درباره سهها و دسي خبري شان از توطئه سر هم كردند و بي؛ يوسف
  نمايد. گيرد، نوشتن اين كتاب ضروري مي و عليه آنان انجام مي

و بر ياران و خاندان پاك آن حضرت و پيروانشان تـا روز   عدرود و سالم خدا بر پيامبر
  واهللا حسبي وهو ولي التوفيق، ونعم الوكيل. قيامت باد!

  ظهير إلهي إحسان
  الهور -ابتسام كاتيج

  هـ ١٤٠٢ال شو  ٨



 ي چاپ پنجم مقدمه

كرديم كه اين كتاب تا اين حد مورد قبـول و اسـتقبال مـردم     تصور نمي هيچ روزي اصالً 
هـاي كتـاب    آمد، تمام نسخه اي كه به محض اينكه از زير چاپ بيرون مي قرار بگيرد، به گونه
براي مـاه بعـدي    بيشتري فقط هاي نسخهشد و مجبور بوديم دوباره و با  در يك ماه تمام مي

كرديم كه ماه ديگري سپري شود و به چاپ مجدد آن با تعداد  همچنين تصور نمي چاپ كنيم.
هاي بيشتري از ماه اول و دوم نياز پيدا كنيم. برآوردهاي ما دوباره به خطا رفـت و بـه    نسخه

نگذشته  چاپ چهارم نياز پيدا كرديم. اينك اين چاپ پنجم است كه هنوز نه ماه از انتشار آن
شكر و سپاس مخصوص خداست. اوست كه ما را براي اين كار كه جـز بـراي كسـب     است.

  انجام نداديم، توفيق داد.عرضاي خدا و به خاطر حب و دوستي اصحاب پيامبر
الشـيعة و  «ي شيعه بـه نـام    شايان ذكر است كه در طي اين مدت كتابي ديگر از ما درباره

  ا مورد قبول همگان قرار گرفته است.منتشر شده كه به لطف خد» القرآن
  از ما چاپ و منتشر شده است.» البريلوية« همچنين كتابي ديگر به نام
گوييم  هاي بيشمارت و كرم و لطف نامحدودت تو را سپاس مي پروردگارا! به خاطر نعمت

ي  خواهيم كه توفيق بيشتري جهت باال بردن شأن و جايگاه دينت و دفاع از حوزه و از تو مي
و كسـاني كـه از سـنت و     عالها! بر فرستاده و پيامبرت، حضرت محمـد  آن به ما بدهي. بار

  كنند، درود و سالم بفرست. روش وي پيروي مي

  إحسان إلهي ظهير
  1983امبر / تپ/ س24



  باب اول

  شيعه و اهل بيت

ته از و دوستدار آنها است و مذهبشان برگرف عكند كه پيرو اهل بيت پيامبر  شيعه گمان مي
  .باشد هاي آنها مي اقوال و افعال آنها و مبني بر آراء و روايت

  ي اهل بيت: تحقيق كلمه

هـا را دريـابيم،    و راسـت يـا دروغ بـودن ايـن گفتـه      قبل از اين كه بحث را آغـاز كنـيم   
خواهيم در ابتدا بگوييم كه اهل بيت چه كساني اند و منظور شيعه از اهل بيت چه كسـاني   مي

  ي شيعه چيست و منظور آنان از شيعه چه كساني است؟ است؟ معنا
ـ   ي: اهل و بيت است. صاحب قاموس مـي  اهل بيت مركب از دو كلمه ل األمـر؛  گويـد: اه

اهل البيت: ساكنان خانه و اهل المذهب: معتقدان به آن مذهب هستند. متوليان آن امر هستند. 
 سدختران وي و دامادش، علي براي مرد، همسرش اهل وي است و براي پيامبر، همسران و

   2باشند. و براي هر پيامبري، امت وي اهل و آل وي مي 1اهل وي هستند.
يعني،كساني كه بـه آن مـذهب معتقـد و پايبندنـد. و اهـل       گويد: اهل المذهب؛ زبيدي مي

��mmmmي:  همسر آن مرد و فرزندان وي، و آيه الرجل؛ يعني، ��FFFF�� ��GGGG�� ��llll  :را به زن و  29القصص
، يا زنـانش  سعلي ،عير كرده است. اهل النبي؛ زنان و دختران و داماد پيامبرفرزندانش تفس

هاي  ها و نتيجه همان خاندان وي است كه شامل نوه ع باشد. بعضي گفته اند كه اهل پيامبر مي

                                                 
تخصـيص داده شـده و بـه سـاير      سعلي  به عدانم كه اين اهل چرا فقط از ميان دامادهاي پيامبر  نمي - 1

و همسر زينب  هپدر امام ،شوهر دختر پيامبر و ابوالعاص بن ربيع ،سعثمان  :از جمله عپيامبردامادهاي 
چرا  خوب باشد، مي عپسر عموي پيامبر  به خاطر اينكه علي اگر بگوئيم گيرد. تعلق نمي عدختر پيامبر

؟ آيا كسي پاسخگو آيند اهل بيت به حساب نمي، چرا برادران وي جعفر و عقيل فقط علي اهل بيت است
  هست؟

 .32، ص3م، ج1952وس، مصر، بابي حلبي،القام - 2
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��mmmm شود. اين آيات نيز، بيانگر آن اسـت:  او نيز، مي ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥ llll�  :132طـه :

��mmmm، »دستور بده و خود نيز، بر آن ثابت قـدم بمـان.  ي خود را به گزاردن نماز  خانواده« ��wwww�� ��

xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll  :خواهد پليـدي را   مي خداوند قطعاً « 33األحزاب

��mmmm ،»از شما اهل بيت (پيـامبر) دور كنـد.   ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��[Z[Z[Z[Z�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��llll 

ي  شود. بي گمـان خـدا سـتوده    اي اهل بيت، رحمت و بركات خدا شامل شما مي« :73هود: 

��mmmm فرمايـد:  مي وندهمچنين خداباشد.  اهل هر پيامبري، امت وي مي». بزرگوار است ��̂̂̂̂�� ��____�� ��

`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��llll  :داد و اهل خود را به نماز و زكات فرمان مي« 55مريم.«  
ي   اهل الرجل: كساني هستند كه نسب يا دين يا حرفه راغب و به تبع وي مناوي گفته اند:

ل كساني اند كه در يك خانه با هـم  آنها در يك خانه و يك شهر، مشترك باشد. و اهل الرج
به كار رفته اسـت. آل خـدا و رسـولش،     عي پيامبر  ي خانواده هستند. اهل بيت فقط درباره

  اولياء و ياران وي هستند. اين شعر عبدالمطلب در داستان فيل نيز، مؤيد آن است: 
  1عابديه اليوم آلكو  ي آل الصليبوانصر عل

  ».تش كنندگان صليب امروز خاندان تو هستندخاندان صليب را ياري كن و پرس«
ابن منظور افريقي گويد: اهل مذهب كساني اند كه پايبند به آن مذهب انـد، و اهـل امـر،    

ترين افراد به او هستند و  ترين و صميمي متوليان و سرپرستان آن امر هستند. اهل مرد، نزديك
باشند. بعضي گفته اند كه  مي سليع سران و دختران و داماد وي، يعني، همعاهل بيت پيامبر

 -تا آنجا كه گويد: -باشد.  ، همسران وي هستند. اهل هر پيامبري، امت وي ميعاهل پيامبر
وأهـل   ؛ يعنـي ازدواج كـرد.  وأهل الرجل يأهل أهالً وأهوالً وأهل باشد. اهل مرد، زن وي مي

باشد. تأهل به معنـاي   مي؛ هرگاه با آن زن ازدواج كند، پس زن اهل آن مرد فالن امرأة يأهل
يعني خدا در بهشت به تـو  »: آهلك اهللا في الجنة إيهاالً« باشد. در دعا آمده است: ازدواج مي

                                                 
 زبيدي، تاج العروس. - 1
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بـه متأهـل، دو سـهم و بـه      عزن بدهد و تو را داخل بهشت گرداند! در سنت آمده كه پيامبر
نـدارد. آل   داد. متأهل كسي است كه زن دارد و مجرد كسي است كـه زن  مجرد، يك سهم مي
باشند. اصل آل، اهل  ، دوستان خدا ميعي وي هستند و آل خدا و پيامبر مرد، همان خانواده

باشد سپس هاء به همزه تبديل شده و بعد چون دو تا همزه كنار هم قرار گرفته اند، همزه  مي
  1ي اول در همزه ي دوم ادغام شده و آن وقت به الف تبديل مي شود.

  يعني ازدواج كرد.» النأهل ف« جوهري گويد:
يعني خدا تو را داخل بهشت گرداند و در بهشـت بـه   » آهلك اهللا في الجنة« ابوزيد گويد:

  2تو زن بدهد!
آهلك اهللا في الجنـة  «يعني ازدواج كرد، و » تأهلَ«گويد: » األساس«زمخشري در كتاب 

  3يعني خدا در بهشت به تو زن بدهد!» إيهاالً
باشد، و تأهل به معناي ازدواج است. اهل مرد، نزديـك   ن وي ميخليل گويد: اهل مرد، ز

باشند. و اهل بيت، ساكنان خانه و اهل اسالم، كساني اند كه پايبند به  ترين افراد به آن مرد مي
  4باشند. دين اسالم مي

اهل مرد كساني اند كه به خاطر نسب يا دين يـا چيزهـايي از ايـن     راغب اصفهاني گويد:
شغل و خانه و شهر آنان را گرد هم آورد. پس اهل مرد كسـاني انـد كـه در يـك     قبيل مثل 

گيرند. سپس از روي مجازي اهل بيت بر كساني كه نسب، آنـان را دور هـم    مسكن جاي مي
 عي پيامبر اهل بيت گفته شود، فقط منظور خانواده ي شود، و هرگاه كلمه جمع كند اطالق مي

��mmmm :يـد فرما وجـل مـي   است؛ چون خداي عزّ ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll 

                                                 
 .28 -30، ص11ابن منظور افريقي، لسان العرب، بيروت، ج - 1
 .1629، ص4جوهري، الصحاح، دارالكتاب العربي، مصر، ج - 2
 .11م، ص 1953ساس البالغة، مصر، أ - 3
 .150، ص1ج ابوالحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، بيروت، - 4



  

  19        باب اول: شيعه و اهل بيت
  

 شـود  و از اهل مرد به زن او و اهل اسالم به كساني كه پايبند اسالمند، تعبير مي 33األحزاب: 
يعني ازدواج كرد و از همين كلمه گرفته شده كه: آهلك اهللا في  لَتأه -تا آنجا كه مي گويد:-

  1الجنة؛ يعني خدا در بهشت به تو زن عطا كند!
 -گويـد:  تا آنجا كـه مـي   –مقلوب أهل است » آل« گويد: ير لفظ آل ميزراغب اصفهاني 

ي كساني كه ذاتاً به يك انسان اختصاص دارند حاال يا از طريق فاميلي نزديك و  اهل درباره

��mmmm فرمايـد:  در قرآن مي وندشود. خدا يا از طريق مواالت و دوستي، به كار برده مي ��cccc�� ��dddd�� ��

eeee�� ��ffffllll  :فرمايـد:  مـي  اي ديگر در آيه 33آل عمران mmmm�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��llll 

  ». را در شديدترين عذاب داخل كنيد آل فرعون« 46غافر: 
هستند، و بعضي ديگر گفتـه   عبعضي گفته اند: آل پيامبر، نزديكان و بستگان آن حضرت

اختصاص دارند؛ چون اهـل ديـن دو    عاند: كساني اند كه از لحاظ علم ديني به آن حضرت
و امتش  عآل پيامبر دار و عميق و عمل محكم دارند كه به آنان اي علم ريشه دسته اند: دسته

گفته  عامت حضرت محمد از روي تقليد علم دارند كه به آنان اي ديگر شود، و دسته گفته مي
امت وي است اما هـر   عشود. پس هر آل پيامبر گفته نمي عشود، ولي آل حضرت محمد مي

گويند كه مسـلمانان همـه    گفته شد: مردم مي نيست. به جعفر صادق عامت پيامبر، آل پيامبر
گويند. گفتند: اين به چـه   گويند و هم راست مي هستند، گفت: هم دروغ مي عشان آل پيامبر

باشـد و راسـت    مـي  عي امت آل پيامبر گويند از اين جهت كه همه گفت: دروغ مي معناست؟
محسـوب   عكنند، آل پيـامبر را كامالً اجرا  عگويند از اين جهت كه هرگاه شريعت پيامبر مي
  2شوند. مي

  

                                                 
 .28المفردات في غرائب القرآن، كراچي (پاكستان)، ص - 1
 .30و  29راغب اصفهاني، مفردات، ص - 2
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  ي اهل بيت: معناي حقيقي كلمه

شود،  گويد: اهل خانه در لغت به ساكنان خانه گفته مي محمد جواد مغنيه، شيعي معاصر مي
ي مـرد كـه در آن    باشد. و لفظ آل تنها براي افراد خانواده ي مرد مي و آل مرد همان خانواده

ي قرآن آمده است: يكي  ي اهل بيت در دو آيه شود. كلمه ده ميخانه جايگاهي دارد، به كار بر

��mmmm فرمايـد:  ي هود؛ آنجا كه مـي  سوره 73ي  آيه ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ llll�  :73هـود :
ي احزاب؛ آنجـا   سوره 33ي  ، و ديگري آيه»رحمت و بركات خدا بر شما باد اي اهل بيت«

��mmmm فرمايد: كه مي ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll  :ـ « 33األحزاب ت اي اهل بي
». خواهد پليدي را از شما دور گرداند و شما را خـوب پـاكيزه گردانـد    پيامبر! همانا خدا مي

  ي  ي اولي، اهل خانه مفسران اتفاق نظر دارند بر اينكه منظور از اهل بيت در آيه
 عي حضرت محمد بن عبداهللا دومي اهل خانه ي هو منظور از اهل بيت در آي؛ ابراهيم

بـه   ع، مسلمانان لفظ اهل بيت و آل بيت را فقط براي اهل بيت پيـامبر باشد. به تبع قرآن مي
شـده اسـت؛ بـه     عي پيـامبر  ي خـانواده  برند تا جايي كه اين لفظ عالمت و مشخصه كار مي

اي باشـد؛   شود مگر اينكه قرينـه  از اين كلمه فهم نمي عي پيامبر اي كه غير از اهل خانه گونه
  مشهور گشته است. عب، شهر پيامبرهمان طور كه لفظ مدينه براي يثر

اي معتقدنـد كـه آن    اخـتالف نظـر دارنـد؛ عـده     عمسلمان راجع به تعداد همسران پيامبر
ي ديگري بر اين باورند كه تعدادشان يازده زن بوده است. به   حضرت هيجده زن داشته و عده

و دختراني  سي و هفت سال با همسرانش زيسته و در طي اين مدت، پسران عهر حال پيامبر
فوت كردند و تنها دخترش، فاطمـه پـس از    عداشته كه همگي در حيات مبارك آن حضرت

طالب و فاطمه و  حيات ايشان زيسته است. همچنين مسلمانان متفق القول اند كه علي بن ابي
  1هستند. عحسن و حسين، آل بيت پيامبر

                                                 
 .447الشيعة في الميزان، بيروت، دار الشروق، ص - 1
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به طور خاص بر زنان اطـالق  ي اهل بيت در اصل  آيد كه كلمه ي اينها چنين بر مي از همه
شود. ايـن چيـزي    شود، سپس از روي مجاز براي فرزندان و خويشاوندان به كار برده مي مي

موقعي ؛ است كه در قرآن كريم ثابت شده؛ همان طور كه در ذكر داستان حضرت ابراهيم

���mmmmمايـد: فر ي فرزند را به او دادند، آمده است؛ آنجا كه خداونـد مـي   كه فرستادگان خدا مژده ��

ÍÍÍÍ�� ��ÎÎÎÎ�� ��ÏÏÏÏ�� ��ÐÐÐÐ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��ÓÓÓÓ�� ��ÔÔÔÔ�� ��ÕÕÕÕ�� ��ÖÖÖÖ�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��
IHIHIHIH�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��TSTSTSTS�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ llll� :هــود

از ايـن خبـر كـه آنـان فرشـتگان      همسر ابراهيم (ساره كه در آنجا) ايستاده بود ( « 73 – 71
د شادمان ان شوهرش لوط و ساير مؤمنان از دست كّفار آمده ي هخدايند و براي نجات برادرزاد

خنديد، ما (توسط همان فرشتگان) بدو مژده (توّلد) اسـحاق (از او)، و بـه دنبـال وي    شد و) 
! آيا من كه پيرزني هستم و ايـن  گفت: اي واي   (توّلد) يعقوب (از فرزندش اسحاق) را داديم. 

چيز شگفتي (و محالي) است  ! اينزايم باشد، فرزندي مي ابراهيم) شوهرم كه پيرمردي ميهم (
گفتند: آيا از كار  اي پديد آيد؟!).  ما دو نفر انسان فرتوت و فرسوده، بچه است ازمگر ممكن (

پس جاي شما است (! رحمت و بركات خدا شامل ؟ اي اهل بيت (نبوت) كني خدا شگفت مي
  ».)ء نفرموده باشدتعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كه به ديگران عطا

  به كار برده و الغير.؛ ي همسر ابراهيم انش دربارهپس خدا اين لفظ را بر زبان فرشتگ

  نمايند: دانشمندان و مفسران شيعه اين معنا را تأييد مي

به  2منهج الصادقين در 1كاشاني و 2مجمع البيان در1و مفسران شيعه همچون طبرسي ءعلما
  رده اند.اين امر اذعان نموده اند هر چند بعد از آن به تأويالت و توجيهات نادرستي روي آو

                                                 
 در قرن ششم است. هشيع يعلما از بزرگانطبرسي  ،بوعلي فضل بن حسنا او - 1

 .180ص، 3بيروت، دار احياء التراث العربي، ج - 2
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���mmmmفرمايد: مي ؛موسي مچنين خداوند در قرآن در داستانه ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��

GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��llll  :هنگامي كه موسي « 29القصص
، در جانـب  رد) حركت كاش (از مدين به سوي مصر يان رسانيد و همراه خانوادهمدت را به پا

  ».بينم آتشي مياش گفت: بايستيد من  ر آتشي را ديد به خانوادهكوه طو
ي  باشـد همـان گونـه كـه همـه      مـي  ؛ي فوق، همسر موسي پس منظور از اهل در آيه

باشـد؛   مـي  ؛مفسران شيعه اجماع دارند كه منظور از اهل در اين آيه زن حضرت موسـي 

��mmmm ي: نبود. طبرسي در تفسير اهل موسي در آيه ؛چون غير از او كسي ديگر همراه موسي ��

uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��llll  :؛ كـه همـان دختـر شـعيب     ؛گويـد: يعنـي زن موسـي    مـي  7النمل

   3باشد. مي

��mmmmي:  همچنين زير آيه ��FFFF�� ��GGGG�� ��llll  :4گويد: يعني زنش را برد. مي 29القصص  
  6تفسيرش چنين گفته است. در5همچنين قمي

 و2مـنهج الصـادقين   ش،تفسـير  دركاشـاني   و 1نور الثقلين ش،تفسير در7عروسي حويزي
  نيز چنين اظهار داشته اند. ديگران

                                                                                                                              
مـنهج الصـادقين   «او مال فتح اهللا كاشاني از دانشمندان متعصب شيعه است و كتابش را فقط در رد كتاب  - 1

 نوشته است.» في إلزام المخالفين

 . 493، ص4تهران، ج - 2
 . 211، ص4ي نمل)، ج تفسير مجمع البيان (سوره - 3
 .250، ص4ي قصص)، ج همان (سوره - 4
راهيم قمي، پيشوا و قديمي ترين مفسران شـيعه و از بزرگـان شـيعه در قـرن سـوم      ابوالحسن علي بن اب -5

 باشد. هجري مي

 .139هـ ، ص 1386نجف،  - 6
 هجري وفات يافت. 1112عبداهللا علي بن جمعه از شيعيان متعصب است كه به سال  - 7
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ي احزاب به همين معنا وارد شده اسـت؛   سوره 33ي  فظ اهل بيت در قرآن مجيد در آيهل

��mmmm فرمايد: آنجا كه مي ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll  :و اين لفظ  33األحزاب

���mmmm:بـه طـور خـاص وارد شـده اسـت      عفقط در سياق داستان زنان پيـامبر  ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��

llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��vuvuvuvu�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��{z{z{z{z�� ��

||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��kjkjkjkj�� ��llll�� ��
mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��llll  :ـت پيشـين در ميـان مـرد    « 34 – 33األحزابم و همچون جاهلي

شاي ديگـران  و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد (
. و از خدا و پيغمبـرش اطاعـت نمائيـد   ) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد قرار ندهيد

ور كنـد و شـما را كـامالً پـاك     ) دهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبرخوا خداوند قطعاً مي
  »سازد.

رسد اين لفـظ،   كند، به نظرش مي بديهي است كسي كه در نگاه اول اين آيات را قرائت مي
ي قبـل نيـز، فقـط زنـان      آمده است؛ چون ابتداي اين آيه و آيه عي زنان پيامبر  فقط درباره

يـاد   عي بعدي نيز از غير همسران پيـامبر  دهد. همچنين در آيه يرا مخاطب قرار م عپيامبر 
  كند. نمي

حاتم و ابن عساكر با روايت عكرمه و ابن مردويه با روايت سعيد بن  بر اين اساس ابن ابي
   3نازل شده است. عي همسران پيامبر  جبير از ابن عباس آورده اند كه اين آيه فقط درباره

ن كرده است: ابن عباس و عكرمه و عطاء و كلبـي و مقاتـل و   شوكاني در تفسير خود بيا 
هستند. آنان اظهار  عي فوق فقط زنان پيامبر  سعيد بن جبير گفته اند: اهل بيت مذكور در آيه

                                                                                                                              
 .126، ص2قم، ج - 1
 .95، ص7ي قصص، ج سوره - 2
پاكستان،  -، الهور  A.S.THRITIONف اإلسالمية، اردو، مقالة المستشرق،نگاه كنيد به دائرة المعار - 3

 .576، ص3ج
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و مسـكن همسـران وي اسـت؛ چـون خداونـد       عي پيـامبر   داشته اند كه مراد از بيت، خانه

��bbbb فرمايد: مي ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� و آنچـه از آيـات خـدا و    ) يعني: 34: (احزاب 〉〉〉〉��

   شود، ياد كنيد. هاي شما خوانده مي حكمت در خانه

���mmmmگردد: بر مي عهمچنين سياق آيه به همسران پيامبر ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll  :28األحزاب 

  يعني:اي پيامبر، به همسرانت بگو...

��mmmmفرمايد:  تا آخر اين آيه كه مي ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��kjkjkjkj�� ��llll�� ��

mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��llll  :34األحزاب 
١  

شد و فرمود: السالم عليك لي عايشه وارد حجره عدر حديث آمده كه پيامبر همچنين
  2اهل البيت و رحمة اهللا و عايشه جواب داد: و عليك السالم و رحمة اهللا و بركاته.

بـا همسـرانش در آن زنـدگي     عي اسـت كـه پيـامبر    ، خانـه عپس منظور از بيت النبي 
  كردند. مي

اسـت كـه    عدر حقيقت و در اصل، همسران پيـامبر  عدر نتيجه مراد از اهل بيت پيامبر 
گيرند؛ همچنان كـه   اوالد و عموها و پسر عموها نيز، از روي مجاز مشمول اهل بيت قرار مي

فاطمه و حسن و حسين و علـي را داخـل عبـايش قـرار داد و      عدر حديث آمده كه پيامبر
تا شامل اين آيه » داهل بيت من انخدايا، اينان را نيز، جزو »: «اللهم هؤالء أهـل بيتـي«فرمود: 

ــوند: ���mmmmبش ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  :ــزاب  33األح

  خواهد آلودگي را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند.  يعني: خدا مي
همان طور كه عمويش، عباس و فرزندان وي را زير عبايش گرفت تا مشـمول ايـن آيـه    

   شوند.

                                                 
 .270، ص4هـ ،ج1349شوكاني، تفسير فتح القدير، مصر، چ مصطفي البابي الحلبي، - 1
 بخاري، التفسير. - 2
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  هستند. عهاشم جزو اهل بيت پيامبر  ها آمده كه تمام بني روايت در بعضي از
كننـد: علـي،    اهل بيت پيامبر را به اين چهار نفر منحصـر مـي   اما شيعه برخالف اين نظر،

كننـد. سـپس    ي شمول اين آيه خـارج مـي   ي افراد را از دايره حسن و حسين. و بقيه  فاطمه، 
را از اهـل بيـت    شان علي غير از حسن و حسـين  روش ديگري را ابداع نموده اند و فرزند

  جعفر،  عمر، عثمان، عباس، ابوبكر،   محمد بن حنفيه، از جمله: ي فرزندانش بقيه خارج كرده و
آورنـد. همچنـين دوازده پسـر آنـان و      عبيداهللا و يحيي را از اهل بيت به حساب نمي  عبداهللا،

را از اهـل بيـت بـه حسـاب      -روايـات  با توجـه بـه اخـتالف    -هيجده يا نوزده دختر آنان
 ؛هي دختران آن حضرت دانسته و يقيهرا از اهل بيت لآورند. همان طور كه فاطمه نمي

آورند. همين طور اوالد حسن بـن   زينب و ام كلثوم و فرزندان آنان را اهل بيت به شمار نمي
وش آنهـا را  دهند و همچنين تمامي فرزنـدان حسـين كـه ر    علي را داخل اهل بيت قرار نمي

  جزء اهل بيت محسوب نكرده اند. اين عجيب تر از اولي است.  نداشته اند،
به همين خاطر بسياري از فرزندان حسين را به دروغگويي و ظلم و ستم و حتـي كفـر و   

و فرزندان آنهـا را و   عهاي پيامبر  ارتداد متهم كرده اند. همچنان كه پسر عموها و پسر عمه
  كنند. را دشنام داده و تكفير مي سب غير از عليحتي فرزندان ابوطال

  موضع گيري شيعه در قبال اين مسأله:

غير از فاطمه، و شوهران و فرزندان آنها را  عشايان ذكر است كه شيعيان سه دختر پيامبر 
ونـه  چگرا دانيم كه اين تقسيم بندي  آورند. ما نمي از همان ابتدا جزو اهل بيت به حساب نمي

  انتخاب كرده اند؟اس و مبنايي و بر چه اس
اين، حقيقت مفهوم اهل بيت از نظر شيعه بود. اگر بخواهيم اين مطلب را باز كنيم، كالم به 

  كنيم. كشد؛ فعالً به اين مقدار بسنده مي درازا مي

  تحقيق لفظ شيعه:
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ته گويد: هر گروهي كه بر امري جمع شوند و اجتماع داش زبيدي مي ي شيعه،  راجع به كلمه
باشند، شيعه نام دارند. و هر كس انساني را ياري و جانبداري كند، شيعه نام دارد. اصل شيعه 

   1باشد. از مشايعت گرفته شده كه به معناي دنباله روي و مطاوعت مي
شوند و هر گروهـي   گويد: شيعه گروهي هستند كه بر كاري جمع مي ابن منظور افريقي مي

و  سشوند. و اين اسم غالباً براي دوستداران ح علي ه ناميده ميكه بر امري گرد هم آيند، شيع
   2رود. اهل بيتش به كار مي

گويد: شيعه طرفداران حضرت علي بـن ابـي    مي» الفرق«امام شيعيان، در كتاب ، 3نوبختي
و بعد از آن به شيعه و پيروان علي معروف شـدند و قائـل    عطالب هستند كه در زمان پيامبر

اي از آنها معتقدند كـه اطاعـت از    شيعه سه فرقه است: فرقه باشند. علي مي به امامت حضرت
ي ديگـري   و امامت در نسل وي جاري اسـت. فرقـه  4واجب بوده عامام علي پس از پيامبر 

تر است و پـس   مستحق عي صحابه نسبت به جانشيني پيامبر گويند: حضرت علي از همه مي
ا قبـول دارنـد و آن دو را اهليـت خالفـت     از او خالفت حضرت ابوبكر و حضـرت عمـر ر  

دارند كه حضرت علي خالفت را به آنان واگـذار كـرده و بـه ايـن كـار       دانند، و اظهار مي مي
   5.راضي بوده و به دلخواه خود و بدون هيچ اجباري با آنان بيعت كرد

  گويد: در كتابش به نقل از ازهري مي سيد محسن امين،  يكي از شيعيان معروف،  

                                                 
 .405، ص5ج   زبيدي، تاج العروس، - 1
 . 188، ص8لسان العرب، ج - 2
 هجري سومدر قرن كه  ستنوبختي از علماي بزرگ شيعه و مورد اعتماد آنها ابومحمد حسن بن موسي - 3

 زيست. مي

 (به طور خالصه). 42-39م، ص1959حسن بن موسي نوبختي، حيدريه، - 4

مطبعـة الحيدريـة    چاپ با اختصار، )42إلى  39ص(نوبختي فرق الشيعة، اثر ابومحمد حسن بن موسى  - 5
  .م1959
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   1و پيروان آنها هستند. عيعه، دوستداران عترت پيامبر ش 
  كند: همچنين از تاج الدين حسيني، رهبر حلب، اين گونه نقل مي 
؛ يعنـي او را  هعشود: شـاي  ي كسي شدن، به معناي پيرو و ياور شدن اوست. گفته مي شيعه 

گويي چون شـيعه از   شود: وااله يعني او را دوست داشت. پيروي كرد؛ همان طور كه گفته مي
آنان  اين امامان پيروي كردند و به اعتقادات آنها معتقد شدند به اين اسم معروف شدند؛ چون

  ياوران و ياران و پيروان ائمه بودند. 
د و معاويه بن صخر آن را از حسن بن علي اميه منتقل ش هاشم به بني وقتي خالفت از بني

س از ديگري خالفت را به دست گرفتند، بسـياري  اميه، يكي پ گرفت و هر يك از حكام بني
هاشم آن زمان به  هاشم روي آوردند. بني و به بنيشده  سرد دلاميه  از مهاجرين و انصار از بني

هاشم ملحق  شدند. وقتي اين مسلمانان به بني دو گروه پسران علي و پسران عباس تقسيم مي
يسته ترنـد و آنهـا را يـاري و جانبـداري و     اميه به خالفت شا شدند و معتقد بودند كه از بني

علـي   عباس و بنـي  ي آل محمد معروف شدند. در اين هنگام ميان بني حمايت كردند، به شيعه
عباس بـر سـر كـار آمدنـد و قـدرت را از       . اما هنگامي كه بنياختالف نظري وجود نداشت

سيان نسبت به حق علويان شيطان ميان عباسيان و علويان جدايي افكند. عبا  اميه گرفتند، بني
كوتاهي كردند. از اين رو گروهي از شيعيان از عباسيان اعالم بيزاري كردند چون از عملكرد 

تـر و   كه علويان به واليت شايسته به علويان پيوستند و معتقد بودندآنها راضي نبودند؛ سپس 
معتقد به امامت ائمـه   ترند. پس اسم تشيع از آن وقت تا به امروز همراه آنهايي است كه عادل

   2از ميان نوادگان حضرت علي تا مهدي (محمد بن حسن) هستند.

                                                 
 .11، ص1م، ج1960ت،أعيان الشيعه، بيرو - 1
 .14-13أعيان الشيعه، به نقل از غاية االختصار في اخبار البيوتات العلية المحفوظة من الغبار، صفحة  - 2
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گويد: شيعه در اصل معناي لغوي اش، بـه معنـاي پيـروي     اي ديگر از معاصران مي شيعه 
براي دوستداران حضرت علي و اهـل بيـت     كردن و ياري كردن كسي است، و اين اسم غالباً

  رود. وي به كار مي
ل آنيستند، بلكـه پيـروان    عبه اين امور معلوم شد كه شيعه، پيرو آل بيت پيامبر  با توجه

  1علي هستند. و فرق اين دو بسيار روشن و اضح است.
اثبات كرديم جز اندكي از شيعيان، بقيه تابع اهل بيت علي نيستند و با آنهـا و تعـاليم    قبالً 

  پردازيم. آن مي به  ورزند. همچنان كه بعداً حقيقي آنها مخالفت مي
گويد: شيعه كساني هسـتند كـه دوسـتدار حضـرت علـي بـوده و دنبالـه رو او         مغنيه مي 
   2باشند. مي

غالباً براي پيـروان حضـرت    نويسد: اين اسم (يعني شيعه) محمد حسين كاشف الغطاء مي 
 اي كه ايـن اسـم مخصـوص آنهـا     رود به گونه و دوستداران آنان به كار مي3علي و فرزندانش

   4گشته است.
  پس معناي شيعه و اهل بيت و مصداق آنها روشن شد. 

                                                 
 .16سيد امير محمد كاظمي قزويني، الشيعة في عقايدهم وأحكامهم، كويت ،ص - 1
 . 19و17الشيعة في الميزان، ص - 2
گفـت: شـيعه    كه مـي در تناقض است؛ آنجا ز ازهري نقل كرده بود، آنچه سيد محسن امين ابا اين قول،  - 3

جاي بسي تعجب است كه چنين سخنان متضاد و متناقض از  هستند. عدوستداران و پيروان عترت پيامبر
شود و هيچ كدام از اين نويسندگان به صـراحت و آشـكارا    هاي خودشان يافت مي معناي شيعه در كتاب

اي گـيج و   كه همگي آنهـا در هـر زمينـه    مع و مانع بيان نكرده اند. مگر نه اينمعناي تشيع را به طور جا
امور متناقض ميـان   ي بارهعجيبي را در مطالب د،رك ميو اگر اين امر ما را از موضوع دور ن اند سرگردان

 كرديم. مي بيان خود شيعيان

 م .1960أصل الشيعة وأصولها، بيروت ، - 4
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   ي امامان شان: روي شيعيان درباره زياده 

شيعيان در پيروي و دوستداري و تمجيد حضرت علي و فرزندانش بـيش از حـد مبالغـه    
كرده اند به طوري كه دين و مذهب خود را بر اساس همين دوستداري و تمجيد آنها بنا نهاده 

آورده، ايجاد كرده اند و روايات  عمذهبي مستقل و ديني جداگانه از آنچه حضرت محمد  و
دروغين و احاديث جعلي سـاخته انـد و گفتـه انـد: ديـن جـز پيـروي از علـي و آل وي و         
دوستدارانش و محبان وي و اظهار عشق و عالقه و محبت و احترام به آنها نيست؛ همچنـان  

   1اين مطلب را آورده اند.كه در حديثي از اصول كافي 
گفت: آيا دين چيزي جز حب و دوست داشتن اسـت... و  روايت شده كه  ؛ابوجعفراز 

خـوانم و روزه   آمد و گفت: من نمازگزاران را دوست دارم اما نمـاز نمـي   عمردي نزد پيامبر
به او گفـت: تـو همـراه كسـي هسـتي كـه        عگيرم. پيامبر داران را دوست دارم اما روزه نمي

گردد. آنگاه ابوجعفر گفت: ديگر چي مـي  مي وستش داري و عملكرد خودت به خودت برد
برنـد و   خواهيد و دنبال چي هستيد؟ اگر باليي از آسمان نازل شود همه به پناهگاهي پناه مي

  2آوريد. بريم و شما به ما پناه مي ما به پيامبر خود پناه مي
گفت: دوسـت   –امام پنجم شيعيان–؛فرهمچنين در كتاب اصول كافي آمده كه ابوجع 

   3ي كفر است. ي ايمان و بغض و كينه نسبت به ما، نشانه داشتن ما نشانه
كسي كه حـب مـا را در دل داشـته باشـد، خـدا قلـبش را پـاك        «همچنين آمده است:  
كند تا زماني كه بر ما سالم بفرستد. وقتي كه بـر   اي را پاك نمي گرداند و خداوند قلب بنده مي

                                                 
نـزد  كـه ارزش آن   ستمهمترين منابع حديثي شيعه و يكي از صحاح چهارگانه آنهاالكليني، از  الكافي،  - 1

 باشد.  ميدر حد صحيح بخاري در ميان اهل سنت روافض 

ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني، الروضة من الكافي (وصيت پيامبر به امير المؤمنين)، تهران، دار الكتـب   - 2
 .80، ص8اسالمية، ج

 .188، ص1(كتاب الحجة)، ج الكافي األصول من - 3
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ارد و از تـرس و  د ما سالم بفرستد، خداوند او را از حساب سخت روز قيامت، سالم نگه مـي 
   1كند. مي شحفظوحشت قيامت، 

همچنين در كتاب كافي، به نقل از امام غائب شان نقل كرده اند كه: ما براي شيعيان كافي  
   2هستيم.

نهـا كسـي خـدا را    بـه مـن گفـت: ت    ؛از ابوحمزه نقل كرده اند كه او گفت: ابـوجعفر  
پرسـتد.   شناسد با حالت گمراهي او را مي شناسد و كسي كه خدا را نمي پرستد كه او را مي مي

و پيـروي از   عشوم، معرفت خداوند چيسـت؟ گفـت: تصـديق خـدا و پيـامبر     گفتم: فدايت 
و برائـت از دشمنانشـان. ايـن     ي هدي و اعتقاد به امامت وي و ساير ائمه ؛حضرت علي
   3عرفت و شناخت خدا.چنين است م

تر از نبوت و رسالت نيست همچنان كه خمينـي   امامان آنها مقام و منصبي دارند كه پايين
  خود آورده است:» واليت فقيه يا حكومت اسالمي«رهبر ايران در كتاب 

از جمله ضروريات مذهب ما اين است كه هيچ مقام معنوي و روحاني حتي فرشـتگان  « 
رسند. همچنين روايت شده كه ائمـه قبـل از ايجـاد     مقام معنوي ائمه نميب و پيامبران به مقرّ

گويند كه ما احوالي بـا خـدا    هستي به صورت نورهايي در زير عرش بودند و آنها (ائمه) مي
ي مقرب و پيامبري مرسل اين احوال را ندارد، و اين عقايد از اصـول و   داريم كه هيچ فرشته

   4».ن استوار استاي است كه مذهب ما بر آ مباني

                                                 
 .194همان، ص - 1
. نهايـة الدرايـة،   533و532، ص3. مسـتدرك الوسـايل، ج  4، ص1. الصـافي، ج 298منتهي اآلمال، ص - 2

  ).31(به نقل از معاشر االصول، ص 553. روضات الجنات، ص219ص
 .180، ص1الكافي (كتاب الحجة، باب معرفة اإلمام والرد عليه)، ج األصول من - 3
 .58خميني، واليت فقيه در خصوص حكومت اسالمي (باب واليت تكويني از اصل فارسي)، تهران، ص - 4
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ي امامانشـان   ي شيعه درباره آنچه خميني گفته، مطلب جديد و عجيبي نيست بلكه عقيده 
ي  است. همچنان كه ابن بابويه قمي ملقب به صدوق در كتاب خود كه يكي از صـحاح اربعـه  

نسـبت داده كـه جـابر بـن عبـداهللا انصـاري روزي از        عروايتي را به پيـامبر  باشد،  شيعه مي
وضعيت شما و جانشيان پـس   ، وضعيت ما اين گونه است، عپرسيد: اي رسول خدا عمبرپيا

اندكي ساكت شد و سـپس فرمـود: اي جـابر، از امـر بسـيار       عاز شما چگونه است؟ پيامبر
آورند. انبياء و اوصياء از نـوري   هاي خوشبخت تاب آن را نمي عظيمي پرسيدي كه جز انسان

نور آنها را به شكل ديوارهاي محكم در آنها به امانت گذاشته  خلق شده اند كه خداوند متعال
و به  ... دهد شوند و خداوند با حكمت خود آنها را پرورش مي است و توسط مالئكه حفظ مي

دهد و آنها را حجت و برهـاني قـاطع    هايش قرار مي ي بندگانش و نور سرزمين عنوان خليفه
ي علم اسـت پـس آن را پوشـيده     ها از اسرار پوشيده. اي جابر، اينه استبراي مردم قرار داد

   1نگه دار و جز براي اهلش باز مگو.

  ائمه از پيامبران برترند:

كليني اظهار داشته كه امامت باالتر از نبوت و رسالت و خليل بودن است. همچنـان كـه    
فـت:  دروغ بسـته انـد كـه گويـا او گ     –امام ششم شيعيان–شيعه بر زبان جعفر بن محمد باقر

ي خود قرار داد و قبـل از آن   خداوند متعال قبل از اين كه ابراهيم را پيامبر كند وي را بنده«
كه او را رسول گرداند، او را پيامبر كرد و قبل از آنكه خليل و دوست صميمي خود قـرارش  

   2».دهد، او را رسول قرار داد و قبل از آنكه امام باشد، خليل بوده است
گانه كه از ساير مخلوقات و انبياء و  دوازده ي هائم«مستقلي را به عنوان باب  3حر عاملي 

                                                 
 .415و414، ص4من ال يحضره الفقيه (باب النوادر في احوال االنبياء واألوصياء في الوالدة )، ج - 1
 و مثل آن را از پدرش نقل كرده است. 175، ص1اصول كافي (كتاب الحجة)، ج - 2

هـ در روستاي مشغر از روستاهاي جبل عامل به دنيـا  1032متولد محمد بن الحسن المشغري، عاملي،  - 3
ي  از جملـه  ؛تأليف كرده است متعددياو از جمله بزرگترين علماي شيعه محسوب شده كه كتابهاي  .آمد
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هـاي   همـراه بـا روايـت   » برترنـد  پيامبران از فرشتگانو  ندبرتر فرشتگاناوصياي گذشته و 
خداوند پيـامبران اولـوالعزم را   «از جمله از جعفر روايت كرده كه گفت:  ؛آورده است يبسيار

و ما را در علمشان بر آنان  رتري بخشيده و علمشان را به ما رساندهو آنها را با علم ب آفريده
و  ععلم رسـول اهللا  چيزهايي ياد داده كه به آنان ياد نداده و عبه رسول خدا و برتري داده،

   1.»علم آنان را به ما ياد داده است
از آنچـه   كـنم و  آنچه علي آورده، به آن عمل مي«كليني از ابوعبداهللا، نقل كرده كه گفت:  
دارد و  عاي همچون فضل و برتـري پيـامبر   كشم. علي فضل و برتري نهي كرده، دست ميكه 

حضرت محمد بر تمام مخلوقات خداوند برتري دارد. پس كسي كه از علي پيروي كند مانند 
اين است كه از خدا و رسولش پيروي كرده باشد و كسي كه در امر كوچك يـا بـزرگ از او   

ي رسيدن به خداسـت و جـز از    حد شرك به خداست. امير المؤمنين دروازهپيروي نكند، در 
شـود.   توان به خدا رسيد و كسي كه از راهي غير از اين راه وارد شود، نابود مي طريق او نمي

همين جريان براي هر كدام از ائمه نيز، ادامه دارد. خداوند آنها را سـتون زمـين و حجـت و    
گفـت:   وي زمين قرار داده است. اين امير المؤمنين بود كه مـي برهان براي تمامي موجودات ر

هسـتم. تمـامي فرشـتگان و     م و فاروق اكبر و صاحب عصاي بهشت و جهن من تقسيم كننده
اقـرار كردنـد و ماننـد     اقرار كرده اند، بـراي مـن نيـز     عپيامبران به مانند آنچه براي محمد 

 نزول وحي كرد و خود را پوشاند و من نيـز، ادعاي  عشود و پيامبر به من وحي مي عپيامبر
خواسته شد كه سخن  از من نيز ادعا كردم و خود را پوشاندم. از او خواسته شد سخن بگويد؛

هايي بخشيد كه هيچ كس قبل از من آنها را نداشته است. من آرزوهـا و   بگويم. به من ويژگي

                                                                                                                              
رعي را در است كه احاديث شيعه در احكام شـ » لي تحصيل مسايل الشريعةإوسائل الشيعة «كتاب  آنها،

 .در خراسان از دنيا رفت) 1104هفتاد كتاب جمع آوري كرده است. او در رمضان سال 
 .152حر عاملي، الفصول المهمة، ص - 1



  

  33        باب اول: شيعه و اهل بيت
  

ز مـن اينهـا را نداشـته اسـت و     دانم و كسي قبل ا ها و فصل الخطاب ها را مي دردها و نسب
   1».چيزي از من پنهان نيست

ي تفسيرش گفته شده كـه ايـن تفسـير     امام مفسران شيعه، كسي كه درباره- ابراهيم قمي 
اصل و اساس تفاسير زيادي است و در حقيقت تفسير دو امام صادق (يعنـي جعفـر و بـاقر)    

اين اخبار را براي پسرش روايت  و پدرش كه است كه مؤلف آن در زمان امام عسكري بوده،

 m�k�l�m�n�o�lي:  زيـر آيـه   -2بوده است ؛كرده، يكي از اصحاب امام رضا 

تـا  -را از پيامبران گرفـت   عخداوند عهد پيامبرش، حضرت محمد  :گويد مي 81آل عمران: 
 خداوند از زمان آدم تا به حال هيچ پيامبري را نفرستاده مگـر ايـن كـه    -گويد: آن جا كه مي

��mmmmفرمايد:  ي خداوند است كه مي علي را ياري داده باشد، و اين همان فرموده ��{{{{�� ��||||�� ��llll  آل

ــه 81عمــران:  ــي ب ــد و  يعن ــان بياوري ��mmmmرســول اهللا ايم ��}}}} llll� :منظــور  81آل عمــران
     3اميرالمؤمنين است.

در تفسير خود زير اين آيه آورده كه خداوند هيچ پيـامبر و رسـولي را نفرسـتاده    4عياشي
   1جنگيده باشد. ؛كه نزد اميرالمؤمنين مگر اين 

                                                 
 .197و196، ص1الكافي، ج األصول من - 1
 .15سيد طيب موسوي جزايري شيعي، تفسير قمي، ص - 2
 .106، ص1هـ ، ج 1386تفسير قمي، نجف،  - 3
معروف به عياشي از علمـاي بـزرگ شـيعه كـه در      ،محمد بن مسعود عياشي سلمي سمرقنديابوالنضر  - 4

نجاشي درباره اش گفته است: او راستگو و مـورد اطمينـان بـود و     اواخر قرن سوم هجري زيسته است.
ابن نديم گفته است:  .إيران) ،قم چاپ ،247(رجال النجاشي ص باشد. هاي بزرگ شيعه مي يكي از چشمه

. تفسير وي طبق اخبار )57ص 1أعيان الشيعة ج( روزگار خود بود. ي ي اماميه و يگانه فقهاي شيعه او از
هاي اهل بيت و ارتباط و شأن نزول آنها با اهل بيت، تا حدودي شبيه تفسير علـي بـن ابـراهيم     و روايت

كه نزديك -روز. مفسران و عالمان تفسير از هزار سال قبل تا به ام)119ص 6(روضات الجنات ج است.
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   2بنگريد.» السنةالشيعة و«اين نظريه را در كتاب  تفصيل 
پندارند كه محبان  پس اينها امامان شيعه و آنان شيعيان و پيروانشان هستند؛ كساني كه مي

كننـد و ديگـر مسـلمانان بـه خـاطر       و دوستداران ائمه هستند و خود را به آنان منسوب مي
و افكارشان و تمسك جستن به گفتار و كردارشان و  ءتي شيعيان با آنان و تبعيت از آرادوس

  ورزند. پيروي از اوامر و فتواهايشان، با شيعيان دشمني مي
هاي خود  ها و روايات و ادعاهايي بود كه از عبارات و كتاب اي از گفته اين مطالب گزيده

   شيعيان برداشت شده است.
و  سعلـي  كنند از يازده نفـر از فرزنـدان   عه قومي هستند كه ادعا ميبه طور خالصه، شي

دانند. و حتي آنها  كنند و آنها را مانند پيامبران و فرستادگان الهي معصوم مي پيروي مياو خود 
كنند كه مذهب آنها بر اساس  دانند و ادعا مي را از پيامبران و فرشتگان مقرب خداوند برتر مي

ي كسـي كـه    ايجاد شده است. البته در اين پژوهش معلـوم شـد كـه گفتـه    و افكار آنان  ءآرا
است، صحت ندارد؛ چون خود شـيعيان آن را   عگويد منظور از اهل بيت، اهل بيت پيامبر مي

  كنند. انكار مي
علي را هم، در مباحث بعدي خواهيم ديد  طاعت و پيروي شيعيان از اهل بيتاما ادعاي ا

  ر و باطل را نابود كند هر چند كه خوشايند مجرمان نباشد.تا خداوند حقيقت را پايدا
  

  

                                                                                                                              
محمـد حسـين   ، اثـر  (مقدمـة التفسـير   بدون ايراد و اغماض پذيرفته اند. اين تفسير را -يازده قرن است

  .طباطبائي)
 .274، ص1. الصافي، ج295، ص1. البرهان، ج181، ص1تفسير عياشي، ج - 1
 .76إلي  65نگاه كنيد به كتاب الشيعة و السنة، چاپ ادارة ترجمان السنة، الهور، ص - 2



  باب دوم:

  شيعه و مخالفت آنها با اهل بيت

كنند كه مردم را اين گونه فريب دهند كه آنها پيروان و دوستداران اهـل   شيعيان سعي مي 
 ترين شان به صحت و صواب ها و مذاهب، نزديك هستند و از ميان ساير گروه عبيت پيامبر 

پندارند كه به اقوال اهل بيت تمسك جسته  باشند، و مي ترين شان مي و برترين آنها و راه يافته
كنند و بر راه و روش آنها بوده و تنها آنان  و سخت پايبندند و به سنت و روش آنان عمل مي

  و تعاليم شان هستند. عپيرو اهل بيت پيامبر
بلكـه   نيسـت   عاز اهل بيت، اهل بيت پيـامبر قبالً به تفصيل بيان كرديم كه منظور شيعه  

   باشد. اي معدود از فرزندان وي مي و عده سعليمنظور آنها 

  صحابه در قرآن:

خواهيم اثبات كنيم كه شيعه در ادعايشان مبني بر اطاعت و پيروي از اهل  در اين باب مي 
اهـل بيـت    گويند؛ چون آنهـا از سـنت و روش   راست نمي سعلي و اهل بيت عبيت پيامبر 

تبعيت نكرده و به رأي و نظر آنان اقتدا نكرده و از منهج آنـان پيـروي نكـرده و از اوامـر و     
كننـد و بـا    كنند بلكه آشكارا در قول و عمل، مخالف آنها عمل مـي  تعليمات آنها اطاعت نمي

و همسران پاك و اصـحاب   عي خلفاي راشدين پيامبر آرايشان درباره  آراء آنها به خصوص
به تمام  آن جنابكه حامالن و ناشران دين و اعالم كنندگان رسالت  ايشانص و پارساي مخل

داران دين الهي و اعـالم كننـدگان كـالم اهللا و مبـارزان راه وي و جـان نثـاران و        مدنيا و عَل
از عذاب وي  گان بيم دهندهبخشندگان اموال در راه رضاي خدا و اميدواران به رحمت خدا و 

ورزند. كساني كه خداوند در قـرآن   صريحاً مخالفت مي داران بودند، اران و روزهد و شب زنده

���mmmmفرمايـد:  شان مي ي كريم درباره ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��lklklklk�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��llll 

شـود، قـرآن فـرو     هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظـري متوجـه قـرآن نمـي    « 42فصلت: 
  »ي يزدان است كه با حكمت ستوده است. فرستاده
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���mmmmddddفرمايـد:  ي ايـن اصـحاب مـي    رهدربا ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��

llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��llll  :پروردگار خـود   شود،  پهلوهايشان از بسترها دور مي« 16السجدة
  »بخشند. و از چيزهايي كه به ايشان داده ايم، مي  خوانند را با بيم و اميد به فرياد مي

���mmmmفرمايد: در جاي ديگري مي ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��

oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��llll  :كساني كـه  « 191آل عمران
ي آفرينش آسـمانها و   كنند و درباره ياد مي خدا را ايستاده و نشسته و افتاده بر پهلوهايشان، 

) پروردگارا، اين (دسـتگاه شـگفت كائنـات) را بيهـوده و عبـث      :گويند انديشند (مي زمين مي
  » وظ دار.اي؟ تو منزه و پاكي، پس ما را از عذاب آتش محف نيافريده

���mmmmفرمايـد:  كند و مـي  را توصيف مي عاصحاب رسول خدا ��AAAA�� ��BBBB�� ��DCDCDCDC�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��

IIII�� ��JJJJ�� ��LKLKLKLK�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��UTUTUTUT�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��\[\[\[\[�� ��]]]]�� ��
^̂̂̂�� ��____�� ��a`aà`a`�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��
oooo�� ��pppp�� ��rqrqrqrq�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��llll  :ــتح  29الفــــ

و نسبت   سخت،و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سر  ي خداست، محمد فرستاده«
بيني. آنان همـواره فضـل    به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي

ي ايشان بر اثر سجده در پيشاني هايشـان   طلبند. نشانه جويند و رضاي او را مي خداي را مي
ـ  توصيف آنان در تورات است،  نمايان است. اين،  ه اما توصيف ايشان در انجيل چنين است ك

هاي خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و  همانند كشتزاري هستند كه جوانه
آورند يا كافران  اي كه برزگران را به شگفت مي هاي خويش راست ايستاده اند به گونه بر ساقه

گردند. خداوند به كساني از ايشـان كـه ايمـان بياورنـد و كارهـاي       به سبب آن خشمگين مي
  »دهد. آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي  ه انجام دهند،شايست
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ــاره ــزوه  درب ــدگان در غ ــركت كنن ــوك  ي ش ــيي تب ــد م ��©©©©mmmm: فرماي ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��

¯̄̄̄�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��
¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÂÁÂÁÂÁÂÁ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��llll  :ي  ي پيغمبر و توبه خداوند توبه« 117التوبة

گار سـختي از پيغمبـر پيـروي    مهاجرين و انصار را پذيرفت. مهاجرين و انصاري كه در روز
اي از آنان اندكي مانده بود كه منحرف شود. باز هم خداونـد   كردند. بعد از آن كه دلهاي دسته

  »ي آنان را پذيرفت چرا كه او بسيار رئوف و مهربان است. توبه

���mmmmفرمايـد:  ي حديبيـه مـي   ي شركت كنندگان در غـزوه  همچنين درباره  ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��

cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��

ssss�� ��tttt�� ��vuvuvuvu�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��llll  :خداونـد از مؤمنـان راضـي    « 19 - 18الفتح
دانست آنچه در دلهايشان نهفتـه   خدا مي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند،

و فـتح نزديكـي را پاداششـان كـرد. همـراه بـا         لذا اطمينان خاطري بـه دلهايشـان داد،   بود، 
ي شكسـت ناپـذير و    را به دست خواهنـد آورد. خداونـد چيـره    هاي بسياري كه آن غنيمت
  »اي است كه كارهايش بر اساس حكمت است. فرزانه

��mmmmفرمايد:  همچنين مي ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��

^̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��jijijiji�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��

llll  :و در راه مـن،  هاي خـود رانـده شـدند،     آنان كه هجرت كردند و از خانه« 195آل عمران  
بخشـم و بـه بهشتشـان در     هر آينه گناهانشان را مـي  و جنگيدند و كشته شدند،   يت شدنداذ

و پاداش نيكـو تنهـا    اين پاداشي از سوي خداست،  آورم كه رودها در زير آن روان است.  مي
  »نزد خداست.

���mmmmفرمايـد:  به ايمان حقيقي و ثابت آنها گواهي داده و مي ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°�� ��

±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��»º»º»º»º�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��llll  :بـــي « 74األنفـــال
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، و همچنـين   گمان كساني كه ايمان آورده اند و مهاجرت كردند و در راه خدا جهـاد نمودنـد  
كساني كه پناه داده اند و ياري كرده اند، آنان حقيقتاً مؤمن و با ايمانند و براي آنان آمرزش و 

  »روزي شايسته است.

��mmmm فرمايد: ي اصحاب مهاجر و انصار مي درباره  ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��

FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��
UUUU�� ��WVWVWVWV�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��llll   :پيشگامان نخستين مهاجر و انصار و كساني كه به « 100التوبـة

خداونـد از آنـان     نيكي روش آنان را در پيش گرفته اند و راه ايشان را به خوبي پيموده اند،
هشت را آماده ساخته است خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند و خداوند براي آنان ب

مانند. اين است پيروزي بزرگ و  ها جاري است و جاودانه در آنجا مي كه در زير آن رودخانه
  »رستگاري سترگ.

همچنان كه مهاجرين و انصار را به طور عام ذكر كرده و رستگاري و نجات را براي آنهـا  

��mmmm فرمايـد:  تضمين كرده و مي ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��

®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°�� ��²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��
ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈ�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��ÎÎÎÎ�� ��ÐÏÐÏÐÏÐÏ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��ÓÓÓÓ�� ��
ÔÔÔÔ�� ��ÕÕÕÕ�� ��ÖÖÖÖ�� ��××××�� ��ØØØØ�� ��llll  :همچنين غنائم از آنِ فقـراي مهـاجري   « 9 – 8الحشر

آن كسـاني كـه فضـل خـدا و      ؛است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده انـد 
نـد. اينـان درسـت كردارنـد. و     ده و خدا و پيغمبرش را ياري مي  خواهند، خشنودي او را مي

آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را در دل خود استوار 
و در درون احسـاس    دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده اند، داشتند. كساني را دوست مي

دهند،  ا بر خود ترجيح ميكنند و ايشان ر نمي نياز به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است،



  

  39      آنها با اهل بيت  باب دوم: شيعه و مخالفت
  

هر چند كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود مصون و محفوظ گردند،  
  »رستگارند.  ايشان قطعاً

: فرمايد ي مؤمنان قبل از فتح مكه و بعد از آن كه انفاق كرده اند، مي خداوند متعال درباره

mmmm�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈ�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÎÍÎÍÎÍÎÍ�� ��ÏÏÏÏ�� ��ÐÐÐÐ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��ÓÓÓÓ�� ��ÔÔÔÔ�� ��ÕÕÕÕ�� ��ÖÖÖÖ�� ��Ø×Ø×Ø×Ø×�� ��ÙÙÙÙ�� ��ÚÚÚÚ�� ��ÛÛÛÛ�� ��
ÝÜÝÜÝÜÝÜ�� ��ÞÞÞÞ�� ��ßßßß�� ��àààà�� ��áááá�� ��ââââ�� ��llll  :كساني از شما كه پيش از فـتح بخشـيده انـد و    « 10الحديد

برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشـان فراتـر و برتـر از درجـه و مقـام        جنگيده اند،
  ي آنها، اما خداوند به همه كساني است كه بعد از فتح بذل و بخشش نموده اند و جنگيده اند،

  »كنيد. دهد. او آگاه از هر آن چيزي است كه مي ي پاداش نيكو مي وعده
و بدون فاصله ذكر  عي خود، حضرت محمد  سپس اصحاب را همراه با پيامبر و برگزيده

��mmmm فرمايـد:  اي كه آنها را در يك جمله آورده و مـي  كند به گونه مي ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��

¸̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼ llll� :كـه  سزاوارترين مردم به ابراهيم كساني هستند « 68آل عمران
  .»كساني كه به او ايمان آورده انداز او پيروي نموده اند و نيز، اين پيغمبر (محمد) و 

���mmmmفرمايد: همچنين مي ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  :تنها خـدا و پيغمبـر او و   « 55المائدة
  »مؤمنان ياور و دوست شمايند.

���mmmmفرمايد: در جاي ديگري مي ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶ llll� :بگو: « 105التوبة
  .»بينند به زودي خداوند و پيغمبر و مؤمنان اعمال شما را مي انجام دهيد كه

���mmmmباز مي فرمايد: ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��llll  :ولي پيغمبر و مؤمناني كه با « 88التوبة
  .»و جانشان به جهاد برخاسته اندبا مال  او هستند،

��mmmmفرمايد:  در جايي ديگر مي ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��

llll  :و لـيكن منافقـان     او و مؤمنان اسـت،  ي هو فرستادعزّت و قدرت از آن خدا « 8المنافقون
  »دانند. نمي
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���mmmmفرمايد: همچنين مي ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��llll  :بلكه شما « 12الفتح
  .»گردند بر نمي اي خويش گمان برديد كه پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده

��mmmmفرمايد:  نيز مي ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��llll   :خـدا اطمينـان   « 26الفـتح
  .»مؤمنان كرد پيغمبرش و ري نصيبخاط
ـ  عو در رأس آنها، اصحاب پيامبر  عخداوند مؤمنان را جزو امت محمد   ان را كه مؤمن

���mmmmفرمايد: ذكر كرده و مي عهمراه پيامبر  و حقيقي هستند،  اولي ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��

FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ llll� :بندند، در حقيقـت بـا خـدا     گمان كساني كه با تو پيمان مي بي« 10الفتح
  »بندند و در اصل دست خدا باالي دست آنان است. پيمان مي

را همراه خروج اصحاب  ايشاناز مكه و هجرت  عهمچنين خداوند متعال خروج پيامبر 

���mmmmفرمايـد:  و هجرت آنها ذكر كـرده و مـي   ��RRRR�� ��SSSS�� ��UTUTUTUT�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��llll  ـ  1: هالممتحن

  »رانند. پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا كه پروردگارتان است، بيرون مي«

��mmmmفرمايد:  ي يار و ياور وي در غار مي همچنين درباره ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈¨̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��

««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��llll  :در اين هنگام پيغمبر به رفـيقش گفـت: غـم    « 40التوبة
  »ي او ساخت. مخور كه خدا با ماست. خداوند آرامش خود را بهره

���mmmmفرمايد: مي عي همسران پاك پيامبر  درباره  ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��̄̄̄̄�� ��°°°° 

llllپيغمبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران پيامبر، مادران مؤمنان « 6اب: األحز�
  »هستند.

��mmmmفرمايــد:  همچنــين مــي ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV llll� :اي همســران « 32األحــزاب
   »پيامبر، شما مثل هيچ يك از زنان نيستيد.

  و آيات فراوان ديگري كه در اين زمينه آمده است.
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اهل بيت و مدعي دوستداري و دنباله روي آنان هسـتند،   پس شيعيان را كه مدعي پيروي
 عي اصحاب رسول اهللا  بينيم كه درباره مي –طبق گفته خودشان –ي معصوم آنها ببينيم و ائمه

  ي آنها دارند؟ گويند؟ و چه اعتقادي درباره چه مي
كفير و دهند؟ اصال آنان را ت را دشنام و ناسزا مي عاصحاب پيامبر عآيا اهل بيت پيامبر 

ورزيدنـد و در مشـكالت كمكشـان     كنند؟ يا با آنها دوست بودند و به آنها محبت مي لعن مي
كردنـد و در امـور    هاي خود را با آنها تقسيم مي كردند و با آنها مشورت، و مصيبت و غم مي

كردنـد و بـا    نمودند و در امر حكومتداري به آنها خدمت مـي  دين و دنيا با آنها مشاركت مي
كردند و از غنائمي كه بـه دسـت    ان و سالطين خود بيعت و در زير پرچم آنها مبارزه ميامير
گرفتند  كردند. از آنها زن مي بردند. و از بين هم داماد و عروس انتخاب مي اي مي آمد، بهره مي

كردند و بـه سـخن گفـتن از     نامگذاري مي دادند و فرزندانشان را به نام آنها،  و به آنها زن مي
كردنـد و   جستند. در مسائل و مشكالت خود به آنهـا مراجعـه مـي    ان در مجالس تبرّك ميآن

نمودند و به فضل و بخشش آنها و به علم علماي آنها و بـه   فضائل و محاسن آنها را بيان مي
  كردند.  تقواي متّقيان آنها و پاكي و زهد عموم آنها اقرار مي

هاي خود شيعيان ارجاع دهيم  كنيم به كتاب ن ميبا خود عهد كرده ايم، هر امري را كه بيا
تا حق، آشكار و راستي، هويدا و باطل و دروغ نابود شود. فقط براي تأييد و استشهاد، نه به 
عنوان اصل و استدالل، امور نادري از كتاب هاي اهـل سـنت را آورده ام، و بـراي محكـوم     

كننـد   ز زبان كساني كـه گمـان مـي   ها و سخنان خودشان و ا كردن طرف مقابل، فقط از كتاب
امامان شان هستند در حالي كه ائمه از آنها بيزارند، استفاده كرده ايم. از قديم گفته اند: سـحر  

  آن است كه مسحور را نزديك گرداند و حق آن است كه منكر به آن گواهي بدهد.
نه در امـور   ي حق و اهل بيت، هدف ما از اين پژوهش، فقط اظهار اين نكته است كه ائمه
ي آن افرادي را هدايت كند كه    جزيي و نه در امور كلي با شيعه نيستند. تا شايد خدا به وسيله

اي كه گمان كرده اند اصول و عقايد شيعه  با دوست داشتن اهل بيت فريب خورده اند، به گونه
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محكم نموده انـد.  هاي آن را  هاي آن را بنا نهاده و ريشه ي اهل بيت وضع كرده و پايه را ائمه
حق آنها را غصب كرده و آنها  -به زعم شان–پس آنان را دوست دارند و با دشمنان شان كه 

   ورزند. محروم كرده و به آنها ظلم كرده اند، دشمني مي عرا از ميراث پيامبر

  در برابر صحابه: سسسسگيري علي  موضع

  شود.  بيت با آنها روشن مي ي حقيقي شيعه با اهل بيت و ارتباط اهل با اين بحث، رابطه 
ي چهارم ما و امام معصومِ اول شيعه و ساالر اهل بيت  خليفه –ساين علي بن ابي طالب 
مـن  «گويـد:   كنـد و مـي   است كه اصحاب را به طور كلي ذكر و آنها را مدح و ستايش مي –

شب را  را ديدم كه هيچ كس شبيه به آنها نيست! آنها ژوليده و خاك آلود، عاصحاب محمد 
ند. و ميان لباس گشاد درسان ند و سجده كنان و ايستاده صبح را به شب ميدرسان به صبح مي

كردند و هنگام ذكر قيامت، گويي كه بر روي زغال افروخته ايسـتاده   (عبا) خود استراحت مي
گشت! هنگـام ذكـر خداونـد      اند! پيشاني آنها از شدت طوالني بودن سجده هايشان كبود مي

گشت. و از ترس عقاب و اميـد بـه    هايشان جاري مي ان پر از اشك بود كه از لباسچشمانش
   1».لرزيدند ثواب مانند يك درخت در روز طوفاني مي

ستايد و آنهـا   را به طور كلي مي عاين سرور و ساالر اهل بيت است كه اصحاب پيامبر  
ها او را خوار كرده اند  نگدهد. همان كساني كه در ج ي خود ترجيح مي را بر اصحاب و شيعه

ترسيدند و او را تنها گذاشتند. سپس آنها را با هم مقايسـه كـرده و    و از مواجهه با دشمن مي
بـوديم، پـدران و پسـران و بـرادران و عموهـاي خـود را        عما همراه رسول خدا« گويد: مي
صـايب و جـديت   كشتيم و اين كار به ايمان و تسليم و ثابت قدمي ما و صبر بر دردها و م مي

كردند  افزود. يكي از ما و يكي از دشمن همچون گاو نر به هم حمله مي در جنگ با دشمن مي

                                                 
در  ،نيـز  مطلـب همـين   .به تحقيق صـبحي صـالح     ،134ص هـ،1387بيروت، دارالكتاب،  نهج البالغه، - 1

 آمده است. 126ص ،اإلرشاد
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اي دشـمن.   شديم و دفعه اي ما پيروز مي دهد؟ دفعه تا اينكه كدام يك حريفش را شكست مي
وقتي خدا صدق و راستي ما را ديد، دشمن مان را خوار و شكست داد و ما را پيروز گردانيد 

هايش محكم شد. به جان خودم قسم، اگر آنچه بـراي مـا    تا اينكه اسالم خوب مستقر و پايه
اش  ماند و هيچ شـاخه  جا نمي ي اين دين بر آمد، ديگر هيچ پايه پيش آمد براي شما پيش مي

   1».آورديد مي گرديد، و قسم به خدا كه خونريزي و پشيماني براي دين به بار سبز نمي
كند و اين گونه به حال آنها تأسف  يعيان منافق و پست خود را ذكر ميهمچنين، صفات ش 
كجايند آن قومي كه به اسالم فرا خوانده شدند و آن را قبول كردند و به خوانـدن  «خورد:  مي

قرآن دعوت شدند و به آن حكم كردند و به جنـگ تشـويق شـدند و شمشـيرها را در نيـام      
هـا نجـات    ها كشته شـدند و بعضـي   كردند و بعضي نكردند و به نقاط مختلف زمين پيشروي

يافتند. به زندگي دلشاد نبودند و به مرگ نيز، عزادار نبودند. چشمانشان از شدت گريه تلخ و 
هايشان از شدت دعا كردن خشـك و رنگشـان از    لب شكم هايشان از شدت روزه تهي بود. 

شـد. اينهـا    هاي خاشع ديده مـي  شد. بر سيمايشان َگرد و غبار انسان خوابي زرد مي شدت بي
   2».از فراقشان دردمندم  ي من بودند و حقيقتاً برادران رفته

فـراوان از كـرم و    ي هاي دنيا و آخرت را كه بـه دسـت آورده و بهـره    صحابه را و نعمت
هاي باتقوا نقـد   بدانيد اي بندگان خدا، كه انسان«گويد:  كند و مي احسان الهي برده اند، ياد مي

ند اما هرگـز بـا   كن دهند. در امور دنيوي با دنياداران مشاركت مي ي آخرت مي را به نسيه دنيا
كنند. در دنيا به بهترين وجه زندگي كرده اند و از بهترين  اهل دنيا در آخرتشان مشاركت نمي

هاي مرفه از دنيا گرفته اند، و آنچـه جـابران متكبـر از دنيـا      چيزها خورده اند و آنچه انسان
گيرند سپس آن را به عنوان توشه و كاالي سـودمندي بـراي آخـرت اسـتفاده      ته اند، ميگرف

                                                 
 بيروت. چاپ 92، 91ص) تحقيق صبحي صالحه ب(البالغة  نهج - 1

 .178و  177نهج البالغه (به تحقيق صبحي صالح)، ص - 2
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در آخرت از مقربـان خداونـد   يايشان چشيدند و مطمئن بودند كه كنند. لذت زهد را در دن مي
  1».كند را از لذت كم نمي كند و سهم آنان هستند. خداوند دعاي آنها را رد نمي

  انب حضرت علي:تمجيد مهاجرين و انصار از ج

پيشينيان «گويد:  كند و مي ، مهاجرين را تمجيد ميسبن ابي سفيان هدر جواب سؤال معاوي
   2».فضلشان را بردند ي خود رستگار شدند و مهاجرين نخستين ما با پيشينه

در ميان مهاجرين خير بسياري وجود دارد كـه تـو   «گويد:  ي مهاجران مي همچنين درباره
   3»ه آنها بهترين پاداش را عطا فرمايد.داني. خداوند ب مي

قسـم بـه   «سـتايد:   بودند اين گونه مي عهمچنين انصار را كه از اصحاب حضرت محمد 
   4»خدا، آنها اسالم را رواج دادند و دستان بخشنده و زباني توانگر داشتند.

ي ا«گويـد:   كنـد و مـي   مقايسه مـي  عبا ياران پيامبررا همچنين، اصحاب خود و معاويه 
ه خدا سوگند كه اهالي شهرها و قلمرو شما بسيار بيشتر از انصار عرب هستند و هيچ ب مردم،

بتواند پيام پروردگارش  عو مهاجرين همراه وي ممانعت نكردند تا پيامبر عگاه از رسول اهللا 
مانع ايجاد كردند و آنها نيز، جـزو اعـراب    عي كوچك براي پيامبر  را برساند. تنها دو قبيله

و اصحابش را پنـاه دادنـد و خـدا و     عديمي نبودند و تعدادشان زياد نبود. وقتي كه پيامبر ق
دين وي را ياري كردند، تمامي عرب از هم گسيخت و يهوديان نيز، با مخالفـان هـم پيمـان    
شدند و همراه آنان جنگيدند و اين تنها به خاطر نصرت و ياري دين خداونـد بـود. و تمـام    

ـ   ميان آنها با عرب بسته شده بود،قراردادهايي كه  الي نجـد و تهامـه و   قطع شد و آن را به اه
هاي جالدان صبر كردند تا اين  آنان دين را برپا كردند و بر عياشي اعالم كردند،مكه و يمامه 

                                                 
 .383صلح)، نهج البالغه (به تحقيق صبحي صا - 1
 همان. - 2

 همان. - 3

 .557همان، ص - 4
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آمدند و روشني چشمان خود را در دين وي دانسـتند؛ قبـل از    عكه عربها، خود، نزد پيامبر 
اعراب آن زمـان   وشني را از آنها بگيرد. پس شما در ميان مردم بيشتر ازاين كه خداوند آن ر

  1».هستيد
اللهم اغفر لألنصار، « فرمايد: كند و مي ي شيعيان تمجيد مي انصار را به گفته عخود پيامبر 

وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار، يا معشر األنصار! أما ترضون أن ينصـرف النـاس بالشـاه والـنعم، 

خدايا! انصـار و فرزنـدان انصـار و فرزنـدان     «: 2»وفى سهمكم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
تيد كـه مـردم گوسـفندان و    نيسـ فرزندانِ انصار را ببخشاي! اي جماعت انصار! آيـا راضـي   

   »باشد؟ عسهم شما رسول خدادر و  را ببرندچهارپايان 
ولـو سـلك النـاس واديـًا، وسـلك  األنصـار كرشـي وعينـي،«مي فرمايـد:   عهمچنين آن حضرت

ي  انصار چشم و ابروي من هستند و اگـر مـردم دره  « :3»األنصار شعبًا لسلكت شـعب األنصـار
كننـد، مـن راه    د و انصـار راه كـوچكي را انتخـاب   بسيار وسيعي را براي زندگي انتخاب كنن

   ».كنم كوچك انصار را انتخاب مي
شـما را  «ايت كرده كه او به اصحابش گفت: طالب رو از طوسي و از علي بن ابي 4مجلسي

                                                 
 . 480و  479، ص2الغارات، ج - 1
 ).224ص 1(ج .كشف الغمة همچنين)، 240ص 4تفسير منهج الصادقين (ج - 2
  همان. - 3
سـر  هــ درگذشـت. او از   1110هـ متولد شد و در سال 1037مال باقر بن محمد تقي مجلسي، در سال  - 4

بود و از ميان متأخرين شيعه كسي مانند او بد زبان و بد دهن نبود. هـيچ   هل اسالماترين دشمنان سخت 
ناميـده انـد.   » امام امامان متأخر«و » آخرين مجتهد«يك از سخنان وي بدون فحش و ناسزا نبود. او را 

او امام عالمه محقـق و مـدقق بـر     گويد: عنوان شيخ االسالم و المسلمين و مروج مذهب و دين،  قمي مي
حـق و شكسـتن    ي اي در ترويج مـذهب و اعـالي كلمـه    كسي مثل او شيخ راسخ و با اراده .اطالق شد

مسلمانان  ي هن و احياي سنتهاي دين مبين و نشر آثار ائمابدعتگران و نابود كردن خرافات ملحد ي هحمل
وانسـاري  ). خ121،ص 3ج ،نبود كه از طرق مختلف و ثابت بـه آن مـي پرداخـت. (الكنـي و األلقـاب     
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كنم، آنان را دشنام ندهيد؛ چون آنها ياران پيامبر  سفارش مي عي اصحاب رسول خدا  درباره
شما هستند و آنها كساني هستند كه در دين بدعتي ايجاد نكردند و هيچ بدعتگذاري را تأييد 

   1».ارش كردي اين اصحاب به من سف درباره عنكردند. آري، رسول اهللا 
اي كه اختيـار تعيـين و انتخـاب     همچنين مهاجرين و انصار را تمجيد كرده است، به گونه 

امام را به خودشان داده است. آنان در قرن اول در ميان مسلمانان جزو اهل حل و عقد بودند 
و كسي بر آنها ايرادي نگرفته و بدون آنها تصرفي انجـام نـداده و نسـبت بـه سـخنان آنهـا       

  تراضي نكرده است؛ چون آنان پايه و ركن مسلمانان بودند. اع
 ي فرمانـده اينكه او امام و اي در رد ادعايش مبني بر  همچنان كه به معاويه، امير شام، نامه

انتخاب شده اسـت.   عو حاكم مسلمانان نوشت كه امام كسي است كه توسط اصحاب محمد 
كند و به برحق بودن  به معاويه يادآوري مياست كه اين حقيقت را  ساين علي بن ابي طالب

  خودش به امامت، استدالل مي كند. اين سخن از كتاب هاي خود شيعه است.

  اهل شورا:

شورا حق مهاجران و انصار «دارد:  نوشت، اظهار مي سدر اين نامه كه به معاويه  سعلي 
رضايت خداونـد در   ميدند،است، هر گاه آنان بر امام بودن مردي اجماع كردند و او را امام نا

آن است. اگر كسي از روي عيب و ايراد به رأي شورا يا از روي بدعت از فرمان آنان خارج 
گردانند. اگر خودداري كرد و از شورا تبعيت نكرد، به  شد، او را به تبعيت از رأي شورا بر مي

                                                                                                                              
شيخ االسالم مجلسي در  .امام علم الحديث و ساير علوم بود ،گويد: اين شيخ (مجلسي) در زمان خود مي

 :از جمله متعدديتأليفات  مجلسيبود.  جماعاتپايتخت (اصفهان) رئيس ديني و دنيوي و امام جمعه و 
 .كتـاب چنـدين جلـد اسـت    ايـن   .دارد كه تمامي علوم را در آن جمع كرده اسـت » بحار األنوار«كتاب 

و  78، ص2، جهاي فراواني به زبان عربي و فارسي تأليف كرده است. (روضات الجنات كتابهمچنين او 
 ما بعد).

 . 621، ص2مجلسي، حياة القلوب، ج - 1
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ـ   خاطر پيروي از غير راه مؤمنان با او مي ه در پـيش گرفتـه،   جنگند و خدا او را به راهـي ك
   1».گرداند مي

  پس موضع گيري شيعه در قبال حضرت علي و سخنانش چيست كه: 
 داند و حل و عقد نيز بر مي عميان مهاجرين و انصار از اصحاب پيامبر را : شورا نخسـت

  خالف پندار شيعه به دست آنان بود.
  داند. فقت وي ميي رضايت خداوند و موا : توافق آنها بر امام بودن شخصي نشانهدوم
امامت در زمان مهاجرين و انصار بدون حضور آنان و بدون اختيـار   سعلي : از نظر سوم

   2شود. و رضايت آنان منعقد نمي
تواند از قول و حكم صحابه خارج شود مگر  معتقد است كه هيچ كس نمي سعلي : چهارم

   شخص بدعتگزار و سركش و كسي كه پيرو غير راه مؤمنان است.

   مخالفت با صحابه: حكم

ي وي اجـرا   رسد و حكم شمشـير دربـاره   مخالف صحابه به قتل مي سعلي: از نظر پنجم
  شود. مي

شود چون با اصحاب و دوستداران  : عالوه بر اين، چنين كسي نزد خداوند معاقبه ميششم 
  مخالفت كرده اند. ـ رضوا عنهرضي اهللا عنهم و؛يعني، مهاجرين و انصار ـ عرسول خدا 

ـامام معصوم چهارم شيعيان و سـاالر اهـل بيـت     علي بن حسين ملقب به زين العابدين 
نام برده و در نمازهاي خود براي آنهـا رحمـت و    عاز اصحاب حضرت محمد  زمان خودـ 

را در نشـر   ع پيـامبر  بوده انـد و  ي خداوند آمرزش خواسته است. چون آنها برترين آفريده

                                                 
 تحقيق صبحي صالح. 367به تحقيق محمد عبده و ص ،7،ص 3بيروت ،جنهج البالغه،  - 1

كه امامت و خالفت در اسالم با شوري و انتخاب است نه با تعيين و وصيت و اشكال از اين جا پيدا شد  - 2
 پندارند.  همچنان كه شيعه بر خالف نصوص ائمه و معصومين خود مي نص.



   
  شيعه و اهل بيت         48 

  

 عخداوندا، اصحاب محمد«گويد:  الهي، ياري داده اند. او مي دعوت توحيدي و تبليغ رسالت
را به نيكي  عبودند و امتحان ياري پيامبر  عهمان كساني كه بهترين ياران پيامبر  ؛را بيامرز

ي حـق، و پـدران و    جواب دادند و او را به سرعت ياري دادند و خود را در راه برتري كلمه
، فدا كردند و آن زمان كه سخت پايبند قبيلـه و  عپيامبر فرزندان خود را در راه تثبيت نبوت

جـاي گرفتنـد    عي قرابت پيـامبر   ير سايهعشيره بودند از آن جدا شدند و هنگامي كه در ز
ها را كنار نهادند. خداوندا، آنچه به جـا گذاشـتند بـراي تـو و در راه تـو بـود و        ساير قرابت

آنچه عليه تو بود، حاشا كردند و اين به  رضايت و خشنودي آنها در رضايت توست؛ چون از
هاي زياد و پنـاه آوردن   خاطر تو و براي توست. به خاطر ترك ديار خود و رها كردن نعمت

به سختي، شكرگزار تو بودند و نيز، به خاطر تقويت دين تو از كثرت جمعيت به جمعيت كمي 

��mmmm گوينـد:  ار بده؛ كساني كه مـي روي آورده اند. خداوندا، ما را جزو پيروان آنها به نيكي قر ��

FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��llll  :خداوندا، ما را و برادران ما را كه « 10الحشر
آنان كه قصد تعالي و آزادي داشتند. و اگر آنها را به ». در ايمان بر ما پيشي جسته اند بيامرز

و بـر  دادند  گذاشتي، شكي در بصيرتشان و در پيروي از آنان به خود راه نمي خودشان وا مي
   1».كردند  رفتند و به آنچه آنان به آن رسيده بودند، اتهام وارد نمي دين آنها و هدايت آنها مي

امـام يـازدهم   –يعني، حسن بن علي معـروف بـه حسـن عسـكري     وي؛ ي ذريهيكي از  
اب موسي كليم اهللا از خداوند پرسيد كه آيـا در ميـان اصـح   « گويد: در تفسيرش مي–شيعيان

وجود دارد؟ خداوند فرمود: اي موسي، آيا نمـي دانـي كـه     تر از اصحاب منپيامبران فاضل 
كـه بـر سـاير    عبر تمام اصحاب رسوالن برتري دارنـد، همچـون محمـد     عاصحاب محمد 

  2».پيامبران و رسوالن برتري دارد

                                                 
 .13هـ، ص1248زين العابدين، صحيفة كاملة، هند، طبع كلكته،  - 1
 .228، ص3. البرهان، ج65تفسير حسن عسكري، هند، ص - 2
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اگر كسي نسبت به آل حضرت محمد و «بعد از آن در تفسير حسن عسكري آمده است:  
خداونـد متعـال عـذابي بـه او       ا يكي از آنها كينه و بغض داشته باشـد، اصحاب برتر وي و ي

   1».شوند همگي نابود مي  دهد كه اگر آن عذاب را بر تمامي انسانها تقسيم كني، مي
هنگام  –امام هشتم شيعيان  –به همين دليل جد بزرگ وي علي بن موسي ملقب به رضا 

 :2»أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم«مايد: فر كه مي عي اين حديث پيامبر  سؤال درباره
گويـد: ايـن    ، مـي »يابيد اصحاب من مانند ستارگان هستند به هر كدام اقتدا كنيد، هدايت مي«

   3حديث صحيح است.
عبداهللا بن عبـاس،  ؛ سو پسر عموي علي عكنيم كه پسر عموي پيامبر  روايتي را نقل مي

خداوند پاك و منزه، اصحابي «ي صحابه گفته است:  باره، درسفقيه اهل بيت و كارگزار علي
دادند و جان خود  اختصاص داد كه او را بر جان و مال خود ترجيح مي عرا براي پيامبرش 

كردند و خداوند متعال در قرآن آنها را اين گونه توصـيف كـرده    را در هر حالتي، فداي او مي

��mmmmاست:  ��JJJJ�� ��KKKKllll���� :29الفتح   

مسـلمانان بـه    در راه خدمت بـه برپاي داشتند و نهايت تالش خود را كه دين را  كساني)  
هاي خداونـد آشـكار شـد و     و نعمت ،قوي هاي دين پاك، و اسبابش خرج دادند تا اينكه راه

هاي  ي آنان نابود و پايه هايش، روشن و هويدا شد، و شرك را به وسيله دينش، مستقر و پايه
ي كفر، پايين آمد. پس سالم و درود  خدا، باال و برنامهي  شرك را محو كرد و سخن و برنامه

هاي پاك و متعالي باد. آنها در دنيا، اولياي خداوند و پس از مرگ، زنـده   خدا بر چنين روح

                                                 
 .196همان، ص - 1
پس روايت از خود آنها اسـت و  ت، قابل توجه است كه اين حديث از روايتهاي خود شيعه ذكر شده اس - 2

 باشد. مي حجت عليه خودشان

 2/87 ، جاز ابن بابويه قمي ملقب به صـدوق » عيون اخبار الرضا«از رضا نقل شده از كتاب  متن آنچه - 3
 .باشد مي
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اند. براي بندگان خدا خيرخواه و پند دهنده بودند. قبل از اينكه بميرنـد، بـه دنيـاي آخـرت     
   1».، از دنيا بيرون رفتندرحلت كردند و در حالي كه در دنيا بودند

پسر علي بن زين العابدين، محمد باقر روايتي را آورده كه نفاق و دورويي را از اصـحاب  
همچنان كه  كند كند و ايمان و محبت خداوند متعال را براي آنها ثابت مي نفي مي عرسول اهللا 

��mmmm: ي يـه آدر تفاسير خـود در ضـمن   2عياشي و بحراني ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°llll����

  آورده اند.  222: البقرة
گويد: من نزد ابوجعفر بودم كه حمران بن اعين بر او وارد شـد و   از سالم نقل شده كه مي 

 ؛ي چيزهايي از او سؤال كرد. وقتي كه حمران خواست بلنـد شـود بـه ابـوجعفر      درباره
نزد دهد. من  گذارد و ما را توسط شما رزق مي داني كه خداوند شما را باقي مي آيا مي«گفت: 

و بـر مـا آرامـش     م و تا قلبم لطيف نشود و روح خود را از امور دنيوي خالي نكنما مدهآ تو 
رويم. ولي وقتي همراه مردم  روم. اگر اين كار را كردي، از نزد تو مي عرضه نكني، بيرون نمي

   شويم؟ و تاجران باشيم، دنيا دوست مي
سـپس  هي نـرم اسـت.   سـت كـه گـاهي سـخت و گـا     ابوجعفر گفت: اين همـان قلـب ا   

، مـا از نفـاق   عگفتنـد: اي رسـول اهللا    مـي  عابوجعفرگفت: اما اين كه اصـحاب رسـول اهللا   
گفتند: ما هنگامي كه نزد شما  ترسيد؟ مي گفت: چرا از آن مي ترسيم. رسول خدا به آنها مي مي

اموشي كني، اين امر باعث شادي و جالي روح ما و فر هستيم، و مطالب را به ما يادآوري مي

                                                 
 .53و  52، ص3جمروج الذهب، بيروت، داراالندلس،  - 1
دوم قـرن يـازدهم   ي  در نيمه» توبلي« به نام هاشم بن سليمان بن اسماعيل در يكي از روستاها  بحراني، - 2

گويد: او فاضل و عالم ماهر و فقيه آگاه به تفسير  خوانساري مي .هـ درگذشت1107متولد شد و در سال 
جـز شـيخ    كرد و در اين مسأْله را دنبال ميو عربي و علم الرجال بود. او محدث فاضلي بود كه احاديث 

، است. (روضات الجنات» البرهان في تفسير القرآن«. از جمله تأليفات وي مقدم نبوداو  برمجلسي كسي 
 .اعيان الشيعة)  ؛181،ص8 ج
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بينيم. اما وقتي از نـزد تـو    شود گويي كه آخرت و بهشت و جهنم را مي زهد ميباعث دنيا و 
و عيـال و  كنيم و اهل  شويم و فرزندانمان را بغل مي هاي خود مي رويم و وارد خانه بيرون مي

چ شويم؛ تا جايي كه گويي هـي  بينيم، از حالي كه نزد شما داشتيم، منقلب مي اموال خود را مي
بلكه  به آنها گفت: هرگز نترسيد؛  عرسول اهللا  !ترسيم اين امر نفاق باشد مي حالي نداشته ايم، 

كند. به خدا قسـم   باشد كه شما را به امور دنيا تشويق و عالقمند مي اين از القائات شيطان مي
، مالئكه و بر آن حالي باشيد كه خود وصف كرديد ادامه بدهيد  اگر شما بر آن حالي كه بوديد،

توانيد بر روي آب راه برويد اما اگر شـما گناهكـار باشـيد از     شوند و مي با شما همنشين مي
آمرزد. همانا مؤمن هميشه در حال آزمـايش   خداوند طلب آمرزش كنيد و خداوند شما را مي

��mmmmفرمايـد:   اي كـه خداونـد مـي    كند. مگر نشنيده و امتحان است و هميشه توبه مي ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��

®®®®�� ��llll فرمايـد  در جاي ديگري مي .. 222رة: البق: mmmm�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡�� ��llll   :از او « 3هـود
   1»طلب آمرزش كنيد و سپس به سوي او باز گرديد.

دوازده هـزار نفـر    عاصـحاب رسـول اهللا   «گويد:  اما پسر باقر جعفر ملقب به صادق مي 
بودند كه پس از  بودند. هشت هزار نفر از مدينه، دو هزار نفر از مكه و دو هزار نفر از مكياني

فتح مكه مسلمان شدند. از ميان اين اصحاب، قدريه يا مرجئه و حروريه و معتزله يا صاحب 
كـه  گفتند: پروردگارا، قبل از اين  كردند و مي رأي ديده نشده است. آنها شب و روز گريه مي

   2».به رفاه برسيم، روح ما را بگير
مـن «روايت كرده كه آن حضرت فرمودند:  عهمچنين علي بن موسي الرضا از رسول اهللا  

كسي كه در دوران زنـدگي مـن يـا بعـد از     : «3»زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار اهللا تعـالى
  ».مرگم، مرا زيارت كند، در حقيقت خداوند را زيارت كرده است

                                                 
 .215، ص1. البرهان، ج109، ص1تفسير العياشي، ج - 1
 .640قمي، الخصال، تهران، الصدوق، ص - 2
 .115، ص1ه قمي، عيون اخبار الرضا، جابن بابوي - 3
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امين و سرور تمام انسـان هـا اسـت، اصـحابش را بـه        كه بسيار صادق، عخود پيامبر  
، محدث شيعيان و امـام آنهـا، ملقـب بـه     1و بهشت وعده داده است. آن طور كه قمي سعادت

طـوبى لمـن رآنـى وآمـن «فرمـوده اسـت:    عنقل كرده كه گفت: رسول خـدا   هصدوق از ابوامام

  ».خوشا به حال كسي كه مرا ديده باشد و به من ايمان آورده باشد: «2»بي

 عبن باقر از پدرش روايت كرده كـه پيـامبر   ، مانند اين روايت را از جعفر 3حميري قمي 

                                                 

ابوجعفر محمد بن علي بن حسن بن بابويه قمي ملقب به صدوق، متولد اوايل قرن چهارم هجـري بـود    - 1

از بزرگـان   ويو در ري به خاك سـپرده شـد.    و در قم به دنيا آمدا .هجري درگذشت 381كه در سال 
شيعه است كه از  ي ههاي چهارگان او يكي از كتاب» فقيهن ال يحضره الم«كتاب  .شيعه و محدثان آنها بود
ليفـات زيـادي دارد كـه    أ. همچنين او تباشد ميدر حديث  شيعههاي  ترين كتاب جمله مهمترين و صحيح

ـ  مياش  بارهمذهب شيعه نگاشته شده اند. شيعيان در ي بارهغالباً در حـال  ه گويند: از ميان علماي قم تا ب
و  104، ص1 ، جدانش زياد و حفظ احاديث ديده نشـده اسـت. (اعيـان الشـيعة     كسي مانند او با علم و

  . حلي) الخالصة، 
 ثبه صحت تمامي اخبار و احادي او را ثقه دانسته اند؛ چونگويد: تمامي اصحاب  مي باره اشمجلسي در

 ، بلكه اوهر آنچه از وي روايت شده است، بدون تأمل پذيرفتني است ،يعني ؛آمده در كتابش حكم كردند
  .)2/132باشد. (به نقل از خوانساري  ركني از اركان دين مي

 . 342،ص 2ابن بابويه، الخصال ،ج - 2

تـرين آنهـا و ثقـه و مـورد      ها و برجسـته  ابوالعباس عبداهللا بن جعفر بن حسن حميري قمي، شيخ قمي - 3

و اهل كوفـه  رفت وفه به ك در سال دويست و نود و اندي وي .بود ؛اعتماد اصحاب محمد عسكري 
كتاب توان  ميجمله آن از ؛ هاي زيادي را تأليف كرده است كتاب حميري قمي. كسب علم نمودنداز وي 

  ).2/177(الكني واأللقاب  ر ا نام برد. »قرب األسناد«
ـ  روايت وي احاديث زيادي را از ،در كتاب الكافيكليني او يكي از اساتيد كليني بوده كه     او  .ده اسـت رك

مكاتبه داشته اسـت.   –از امامان مزعوم شيعه  – محمد ومكاتباتي با ابوالحسن داشته است. همچنين با اب
 .)2سناد صقرب اال ة(مقدم
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كسي كه در حال حيات يـا پـس از   : «1» من زارني حياً وميتاً كنت له شـفيعاً يـوم القيامـة«فرمود: 
   »مرگم مرا زيارت كرده باشد، در روز قيامت شفيع وي خواهم بود.

  ي صحابه: موضع گيري شيعه درباره 

برگزيـدگان خلـق خـدا و     ،عرسـول اهللا   ي اصـحاب  اين موضع گيري اهل بيت درباره 
  برگزيدگان هستي، بود.

 كنند، معتقد بـه نظـري   اما شيعياني كه خود را پيروان اهل بيت و دوستدار آنها معرفي مي 
به زعم غير از نظر اهل بيت هستند كه با اين نظر مبارزات مدام و فتوحات فراوان صحابه را 

ي آنها را در هم شكستند و اجتمـاع و احـزاب    ذشتهاثر كردند و قدرت و اعتبار گ بيخويش 
اي كه شرك مشركان را خوار و  آنها را از هم گسستند و سرزمين آنها را نابود كردند؛ صحابه

ها و منـازل آنهـا را ويـران كردنـد و      نابود كردند و ملك و سلطنت مشركان و كاخ بت ها را 
پس فرزندان مجوسـي و يهـودي و فرزنـدان     افراشتند. پرچم توحيد و عَلم رفيع اسالم را بر

اين نور را بگيرند و از سيل آن جلوگيري كننـد، بـا    خواستند جلو مشركان هالك شده كه مي
 –اسم حب اهل بيـت   كينه و حسد و انتقام بودند و به هم متحد شدند در حالي كه سرشار از

خـود را عليـه آن مبـارزان     شمشير قلم و زبـان  –در حالي كه اهل بيت از آنها بيزار هستند 
و اصـحاب مسـتغرق در حـب او و مطيـع و پيـرو او و       عنيكوكار و آن دوستان رسول اهللا 
پدر و فرزند  عي پيامبر  اصحابي كه با كوچك ترين اشاره ايثارگران جان و مال، تيز كردند. 

 يشاناه و روش ابودند و از ر عاصحابي كه دنباله رو پيامبر   كردند، و جان خود را قرباني مي
  كردند. خداوند از همگي آنها خشنود باد! پيروي مي

                                                 
 . 31قرب االسناد، تهران، ص - 1
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مرتد شدند به جز چهـار   عيكي از شيعيان گفته است: تمامي صحابه پس از رسول خدا  
  امثال اين سخنان بسيار است. 1نفر.

                                                 
ـ      . 92صدارالفنون، ، بيروت، سليم بن قيس عامري - 1  اناز جمله عجايـب ايـن اسـت كـه فرزنـدان يهودي

تأليف كرده  است، هاي خبيث را كه پر از عيب و ناسزا به صحابه و بهترين امت بگناهكار امثال اين كتا
مؤلف براي روشن شدن مذهبشان و اظهـار   كه» الشيعة و السنة«امثال  يهاي از نوشتن كتاب آن وقتاند. 

ـ  گيرنـد و مـي   ايـراد مـي  ، امت نيكوكار پيشين در سينه پنهان كرده اند، نوشته است ي بارهآنچه در د: گوين
 يكپـارچگي مسلمانان بيشتر به اتحـاد و   نيست.شايسته  ،هايي و چاپ و انتشار آنها نوشتن چنين كتاب

دهيم بر اسـاس رأي و   ما انجام ميآنچه  نظر آنها است؟ مددانيم كه چه اتحاد و وفاقي  ما نمي .نياز دارند
   ترسيد؟ پس از چه چيزي مي ؛دهند انجام مي ،و امروز نيزند شيعيان ديروز انجام داد همگان است كهنظر 

رو و گشاده قلب و دوستدار تقريب و اتحاد با اهل سـنت،   بعضي از كساني كه خود را گشاده دانيم ما نمي   
و حـق  براي احقاق كنند كه ما  عتراض مياآنها چگونه به ما . هاي هوشمند ابله هستند يا انسان  دانند، مي

كه اگر نبودند، گاو پرست يا ستاره پرسـت يـا بـت    كنيم  مي قومي دفاع از ما كنيم! ابطال باطل اقدام نمي
پرچم اسالم  يم. كساني كه اگركرد يا الت و منات و عزي يا سنگ و درخت را پرستش مي پرست بوديم

حضـرت    و رهبر خـود،  پيامبرما پروردگار خود و ، كردند مينو پرچم توحيد را حمل  افراشتند را بر نمي
خـود   ي بنـده دوسـت و   ايرا بـر  پيـامي دانستيم كه خداوند متعال چـه   شناختيم و نمي يرا نم عمحمد 

قرآنـي را كـه نـور و     هايي را براي ما به جاي گذاشـته اسـت و   چه سنن و حكمت عفرستاده و پيامبر 
  شناختيم. نمي ،هدايت و رحمت است

بدشان  ز كتاب سليم بن قيس عامرياآنها و  .زند را به هم مي مدعيان تقريباين سخن آرامش اين  ،آري   
هر گويد:  مي -و سراغ داريم شناسيم آري، جعفرشان، نه جعفري كه ما مي -شان كه در آن جعفر آيد نمي

نداشته باشد، هيچ يك از سنت و كـردار  كتاب سليم بن قيس عامري را  ،شيعيان و دوستداران ماكس از 
 اي صـفحه كه هيچ  است كتابياين . باشد مي عرار محمد اس ازو گفتار ما را ندارد؛ چون اين كتاب سري 

تـرين فحشـها    بدترين ناسزاها و كثيـف  بينيم مگر اينكه پر از ، نميآن هاي اي از ورقه و ورقهاز صفحات 
به اين قوم  .نا اليه راجعونإنا هللا و إ .ستا شماردر ميان شيعيان بي اين كتابباشد. كتاب سليم و امثال  مي
گاه چنين  شما فراهم شده است. ما هيچ گوييم: تنورهاي گداخته و وسيع جوانمردي مي قدغيرت و فا بي
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بخاري شيعيان، محمد بن يعقوب كليني، پا را فراتر از اين گذاشته و مي   چنان كه گذشت، 
جز سه نفر، همگي مرتد شدند و آن سـه نفـر: مقـداد بـن      ع: مسلمانان پس از پيامبر گويد

  1ابوذر غفاري و سلمان فارسي بودند. اسود، 
 عي مسلمانان پس از وفات رسول اهللا  گويد: همه مجلسي مانند همين را بيان كرده و مي 

  2مقداد و سلمان و ابوذر.  هالك شدند، بجز سه نفر:
كجـا رفتنـد كـه     عهاي تيره بخت بپرسد كه اهل بيت پيـامبر   از اين انسانيك نفر بايد  

و ابن عباس پسر عموي وي و عقيل برادر علي و حتي خود علـي و   ععباس عموي پيامبر 
  جزو آنان بودند؟ عهاي پيامبر  حسن و حسين نوه

ارد: د حتي كليني در اين باره، در كتاب خود مطالب بيشتري گفته اسـت. وي اظهـار مـي    
گويـد:   اندازند... آنگاه مي گوييم مسلمانان مرتد شدند، اهل سنت داد و فرياد راه مي وقتي مي

گيـري   انصار از ابـوبكر كنـاره   ، به زمان جاهليت برگشتند. عمسلمانان پس از وفات پيامبر 
كـه  گيري نكردند. (يعني، كارشان، انتخاب حق و ترك باطل نبود بل اما به خوبي كناره  كردند،

به دليل تعصب، باطلي را به جاي باطل ديگر انتخاب كردند آن گونه كه محشي اين روايت را 
  آورده است). آنان شروع به بيعت با سعد كردند و اين ابيات جاهلي را مي خواندند:

  : 3فحلك المرجموشعرك المرجل! و يا سعد، أنت المرجأ،  
  ». گاو نرت قوي و قدرتمند استاي سعد، تو اميد مايي و موي سرت فردار است و «

                                                                                                                              
تا زماني كه خون در رگهـاي مـا و روح در    به اميد خدا . ونكرده و هرگز نخواهيم كردچيزي را تحمل 
 .نشده و هرگز نخواهيم شدساكت   ،در كام داريمكالبد ما و زبان 

 .245،ص 8الروضة من الكافي، ج - 1
 .640، ص2مجلسي، حياة القلوب، ج - 2
 . 296، ص2الروضة من الكافي، ج - 3
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ها اين است كه كسي مسلمان باقي نمانده و همگي حتي ابوذر و سلمان و  معناي اين گفته
  مقداد همگي مرتد شدند.

كننـد كـه    ي معاصر دقيقاً برعكس آن را اظهار داشته؛ چون شيعه ادعا مـي  البته يك شيعه
مرتد شدند. اما يكي از باقي ماندگان اين  پس از اسالم آوردن، –العياذ باهللا  –ي صحابه  همه

گويد كه ما در اتهـام   كند. او به عنوان رد به ما مي قوم، حتي اسالم آوردن صحابه را انكار مي
را كافر  عانصاف نداشته ايم، كه شيعيان اصحاب رسول اهللا  –به زعم خود  –خود به شيعيان 

يد كه نمايد. بنگر كند و بدان اعتراف مي تأييد ميهاي ما را  دانند و در اثناي اين رديه گفته مي
گويم: اعـراب تنهـا زمـاني بـه      كنند. با وجود آن مي گرفتار ميچگونه با دست خود، خود را 

 عيعني حضرت محمـد  1ايمان آوردند كه نداي اسالم به گوش آنها رسيد. ع حضرت محمد
ها  ها دير ايمان آوردند و بعضي ضيها ايمان آوردند و بع آنها را به اسالم دعوت كرد كه بعضي

ها پس از ايـن كـه    ها تخم نفاق در اسالم كاشتند و بعضي بسيار ديرتر اسالم آوردند و بعضي
دچار ترس و وحشت شدند جز مؤمنان و هيچ كس با استدالل عقلش   زمين بر آنها تنگ شد،

خارج شده بود و بـا   كه براي دستيابي به حقيقت از سرزمين خود 2اسالم نياورد جز يك نفر
يافت و به  عرا نزد حضرت محمد ادي روبرو شد تا زماني كه حقيقت ها و خطرات زي سختي

  منظورم سلمان فارسي است.  3؛آن ايمان آورد

                                                 
چگونه بـه امـت عـرب    كه  بنگريد اين بغض و حسديبه به اين كينه بنگريد كه چگونه ريشه دوانده و  - 1

مي را در دوران نخستينش عهده دار شدند و آن را حمـل كردنـد و بـه    الكه رسالت اس ؛ امتيدارند زبان
 م جهانيان رسانيدند.تما

ي اسالم خارج كـرده انـد؛ چـون فقـط از      علي و اهل بيت كه بر اسالم ثابت قدم ماندند، را نيز از دايره - 2
 سلمان نام برده اند كه بر اسالمش ثابت قدم مانده است.

 ،يعني  ؛خ چاپ بيروت -مؤلف مجهول معروف به س  ،21- 20كتاب الشيعة و السنة في الميزان، ص - 3
اي كه نتوانسته  به گونه نويسد؛ما ب» الشيعة و السنة«كتاب  در ردكتابي كه مؤلف مجهول آن سعي كرده كه 

غلط پيدا كند. حمد  ي غلط يا يك نتيجه ي در تمام آن كتاب يك عبارت غلط يا منبع غلط يا يك مسأله
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��mmmmي:  قمي ذيل تفسير آيه  ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��llll  :گويد: كتاب خداوند از  مي 71المائدة

��mmmmفرمايد:  دهد و مي خبر مي عاصحاب رسول خدا ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��llll  :يعني،  71المائدة
كنـد (پـس    ي امير المؤمنين امتحان نمي كند و آنها را به وسيله آنها را امتحان و آزمايشي نمي

(آنهـا كـر و كـور     در ميان آنها بود عگويد: وقتي رسول اهللا  آنها كر و كور شدند). سپس مي
سرپرسـت آنـان    امـام و  ؛وفات كرد و امير المؤمنين  عبودند) و هنگامي كه رسول اهللا 

  1آنها تا زمان قيامت كر و كور شدند. شد،
  2امثال اين سخنان زياد است. 
   ي آنان.   ي صحابه بود و آن هم ديدگاه اهل بيت درباره  اين ديدگاه شيعه درباره 

  ابوبكر صديق: در برابراهل بيت  موضع گيري 

 ساكبـر  و صـديق   عپيامبر ي يار غار  خواهيم ديدگاه اهل بيت را درباره بعد از اين مي 
، سعلي بن ابي طالب  ،عهاي پيامبر  و داماد وي و پدر نوه عبيان كنيم. پسر عموي پيامبر 

و مـردم بـه   3كه با هجوم مردم مواجه شد عپس از وفات رسول اهللا  صديقاز بيعت با ابوبكر
ر رفـتم و بـا او   در اين هنگام پيش ابوبك«گويد:  شتافتند، مي سرعت براي بيعت با ابوبكر مي

                                                                                                                              
ات اسالم سو مقد ع امبرحريم پيو سپاس براي خداوند است كه چنين توفيق و شرفي را جهت دفاع از 

كساني قرار  ي رهبفرما و ما را از زم هدايت را به ما عطا يا!داده است. خدا نبه م ،و دوستداران ملت پاك

!©%šÏ﴿كنند.  و از بهترين آنها تبعيت مي كنند ي سخنان را درك مي همهكه  ده $#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 šÏ%©! $# $tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M}$$Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’Îû $uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî tÏ%©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u 

!$oΨ −/u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪﴾.  

 .176و  175، ص1هـ ، ج1386علي بن ابراهيم، تفسير قمي، نجف ، - 1
 اجعه كنيد.مر» الشيعة و السنة«ي بيشتر به كتاب  براي مطالعه - 2

الحديد شارح نهج البالغه  مردم از هر طرف مانند گردباد، گرد وي جمع شدند (همچنان كه ابن ابي :يعني - 3
 ).گويد مي
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بيعت كردم و در آن رويدادها قيام كردم تا باطل نابود شود و كالم خداوند باالترين باشد هر 
چند كه خوشايند كفار نباشد. پس ابوبكر واليت امور را بر عهده گرفت و محكم و استوار به 

، از او اطاعت كرد روي ادامه داد و من هم تا زماني كه از خدا اطاعت مي واليت خود با ميانه
   1».كردم كردم و در زمان خالفتش با دشمنان جهاد مي مي

اي ديگر كه به اهالي مصر و كارگزار خود، قيس بن سعد بن عباده انصاري نوشته  در نامه 
  دارد:  بود، اظهار مي

امير المؤمنين به هر مسـلماني كـه    ي خدا، علي، ي مهربان، از بنده به نام خداوند بخشنده«
رسد. سالم عليكم، حمد و سپاس خداي را كه يگانه و بي همتاسـت.   امه به دست او مياين ن

خداوند متعال با حسن خلقت و تقدير و تدبير خود اسالم را به عنوان دين خود و فرشتگان و 
پيامبران خود قرار داد و پيامبراني را براي دعوت به آن، فرستاد و آنهـا را از بهتـرين مـردم    

حضـرت    چون خداوند متعال به اين امت كرم و عنايت بيشتري داشـته اسـت،   انتخاب كرد و
را براي آنان فرستاده تا به آنها كتاب و حكمت و ادب و سنت و فرايض را بياموزد  عمحمد 

و راه هدايت را نشان دهد و آنها را كنار هم جمع كند تا تفرقه ايجاد نشود. هنگامي كـه ايـن   
ر الهي روحش را باز گرفت. سالم و رحمت و خشنودي خداوند بـر  كارها را انجام داد، تقدي

او باد. مسلمانان پس از وي دو نفر را از ميان صالح ترين مسلمانان انتخـاب كردنـد كـه بـه     
تجـاوز نكردنـد.    عكتاب خداوند عمل كردند و رفتار و روش نيكي داشتند و از سنت پيامبر

   2».ها را بيامرزدسپس آن دو نيز، از دنيا رفتند. خداوند آن

                                                 

  .بكر يبه اصحابش بعد از قتل محمد بن اب ؛علي  ي ، تحت عنوان نامه307، ص1 ج الغارات، - 1

ناسـخ  و الحديـد   در شرح نهج البالغـه ابـن ابـي   ، و همانند آن با اندكي اختالف 210، ص1جالغارات،  - 2
 مجلسي آمده است.  مجمع البحار، و ايران، 241، ص3، جالتواريخ
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 عمسلمانان بعد از پيامبر«گويد:  ي او مي ي خالفت ابوبكر صديق و سيره همچنين درباره 
مردي را از ميان خود برگزيدند كه با ترس و جديت در حد توانش كوشيد تا دين خدا اجـرا  

   1».شود
و پسـر   سچرا مسلمانان ابوبكر را به عنوان خليفه و امام خود برگزيدند؟ علي مرتضـي  
چون ابـوبكر شايسـته   «گويند:  مي وزبير بن عوام، به اين سؤال پاسخ داده  ،عي پيامبر  عمه

و دومين دو نفر در غار بـود و مـا بـه     عترين مسلمان براي خالفت بود و او يار غار پيامبر
در حال حيات خود، او را به امامـت نمـاز    عگذاشتيم و پيامبر  خاطر سنش به او احترام مي

   2».ر كردام
  بوده است. عاين سخن به اين معناست كه خالفت وي با اشاره و رهنمود رسول اهللا  
علي بن ابي طالب مانند اين سخن را در رد ابوسفيان زماني كـه او را بـراي درخواسـت     

آورده است. ابوسـفيان نـزد   3خالفت تحريك مي كرد، گفته است؛ همچنان كه ابن ابي الحديد

                                                 
 .400ميثم بحراني، شرح نهج البالغه، ص - 1
 .332، ص1الحديد الشيعي، شرح نهج البالغه، ج ابن ابي - 2

، و يكي از بزرگان فاضل و بزرگان الحسن مدائني، صاحب شرح نهج البالغه عبدالحميد بن ابي عزالدين - 3

ر واليـت اميـر   داين داللت بر منزلت دينـي وي و غلـو    .نخبه و ماهر و پيرو آل بيت عصمت و طهارت
هـاي   حاوي تمـامي رايحـه   ارزشمند و عجيب و مطالبشرح گرانقدر وي شامل  كند. مي ؛المؤمنين 
  باشد. خوب مي

جلد اسـت   20از جمله تأليفات وي شرح نهج البالغه در . مدهـ به دنيا آ568وي در اوايل ذي الحجه سال  
را آن وزير مؤيد الدين محمد بن علقمي نوشت. هنگامي كه از تأليف آن فارغ شد  ي نهن را براي خزاآكه 

صد هزار دينار و يك خلعت (يك دست لباس  ،المعالي داد و او نيزوبه دست برادر علقمي موفق الدين اب
بيشتر مردم  ودر مدائن به دنيا آمد  وي )20-21، ص5جاو داد. (روضات الجنات،  هديه) و يك اسب به

و عقايـد معـروف بـه علويـات سـبع را در       آنان را قبول كرد مذهبشيعه و افراطي بودند. او نيز  ،مدائن
   شيعه آمده است: ي بارهنظم در آورد كه در آن غلوهاي بسياري در ي همذهب آنها به رشت
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قسـم بـه     پست ترين خانه ي قريش را بـراي ايـن امـر گمارديـد.    : «آمد و گفت ؛علي 

                                                                                                                              
  سفر ال يدفعـبيض مأبح صوال    عــــليه غير مدافعلم الغيوب إ

  زعـداً و المفـوهو المالذ لنا غ    ناـاد حسابـــليه في يوم المعإو
  شيعتل من يـك كجلأهوي أل    يـــزال وإننـورأيت دين االعت

  عــتوقأه ــــــمهديكم وليوم    د منــــــولقد علمت بأنه الب
  عـــــــيتدف  قبل زاخراًأليم كا    ه كتائبــــلميه من جند اإلحت

  وزعــتحت السنابك بالعراء م    وهـــنسي حسين وشلأتا اهللا ال 
  يعـوة وتضنــــــمية عأيدي أ     لهفي علي تلك الدماء تراق في

  نعـخير الوري من أن يطل ويم    هـد إنـــــحمأيأبي ابوالعباس 
  ضلعـود يــــــكل ع إذلعبئها     مولـرها وهو الحأفهو الولي لث

  عـضب و الفؤاد مشيعوالسيف     ةـوع و الشيبة غضــوالدهر ط
  .»بدون ترديد علم غيب از آن اوست و سپيده صبح بردميده و آشكار است«
  .»در روز رستاخيز حساب و كتاب ما با اوست و پشتيبان و پناهگاه ما در آن روز اوست«
  .»را دوست دارم اي هتو هر شيع سبب حب گوشه گيري را اختيار كردم و من به ي هدين وشيو«
  .»آيد و من در انتظار آن روز هستم مي دانم كه مهدي شما حتماً به يقين مي «
  .»آورد كنند به سان دريا كه خروشان و پرتوان روي مي هايي از لشكر خداوند از او پاسداري مي دسته«
را در زير سم اسـبان در آن دشـت فرامـوش     او ي هسوگند به خداوند كه هرگز حسين و پيكر تكه تكه شد«

  .»كنم نمي
  .»اي دريغا بر آن خونهايي كه به دست اميه به زور ريخته و تباه شد«
  .»گر باشد و باز دارد كند از اينكه نظاره خودداري مي ،ابو العباس احمد كه از بهترين مردمان است«
  .»شود زيرا هر چوبي خميده مي ؛است بارآن  ي هآن خونها و بر دوش كشندي  گيرندهاو انتقام «
  .»و جواني اندوه، شمشير بران است و دل سخت هوادار بردار است روزگار فرمان«

كـه  پـس از آن  در اكثر شرحش معتزله شد ،گويد سحر مي ي هكه صاحب نسخ سپس به بغداد پناه برد و چنان
از او و هللا عالمه حلـي از پـدرش   هـ در بغداد درگذشت. آيت ا655در سال  »افراطي باشد. ي هيك شيع

 ).185، ص1واأللقاب، ج كند. (الكني مي روايت
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خدا،اگر بخواهي مردان و جنگجويان خود را مي آورم تا آن را از او باز پـس گيـريم. علـي    
آن وقت چه ضرري بـه شـما مـي      گفت: چه بسا كه اسالم و مسلمانان فريب بخورند، ؛

  ابوبكر را شايسته ي خالفت نمي دانستيم، رسد؟ ما نيازي به اسب و مردان تو نداريم. اگر ما
   1».او را رها مي كرديم قطعاً 
 هاي نخستين شيعه نيز، آن را تأييد كرده اند؛ يعني، اين سخن را بارها تكرار كرده و كتاب 

ي خالفت و بهترين مردم بـراي ايـن كـار     را شايسته سحضرت علي، حضرت ابوبكر صديق
پـس   سراوان و مناقب زيادي دارد. حتي هنگامي كه عليهاي ف دانست. چون او فضيلت مي

ي بعد  از آنكه ابن ملجم به او ضربه زد و در ُشرُف مرگ بود، از او سؤال شد كه امام و خليفه
چنـين   -آن گونه كه ابووائل و حكيم از وي روايـت كـرده انـد    -از تو كيست؟ او در جواب

 عكني؟ گفت: رسـول خـدا    آيا وصيت نمي« گويد. در اين روايت آمده كه به او گفته شد: مي
فرموده است: اگر خداوند خيري را براي  عكنم. اما پيامبر  وصيت نكرده من نيز، وصيت نمي

   2».شوند امت من خواسته باشد آنها پس از من بر آن جمع مي
گويـد: از اميـر    در كتاب الشافي مـي  3علم الهدي نيز، روايتي مانند آن را ذكر كرده است. 

                                                 
 .130، ص1الحديد، ج شرح ابن ابي - 1
 .372، ص2طوسي، تلخيص الشافي، نجف، ج - 2

متولد و  هجري 355در سال   علي بن حسين بن موسي مشهور به سيد مرتضي و ملقب به علم الهدي، - 3

شـود. شـيعه در    او يكي از اركان مذهب شيعه و بانيان آن محسوب مـي  .درگذشت هجري 436 در سال
او گفته  ي بارههاي زيادي كرده اند. خوانساري در صاحب نهج البالغه مبالغه ،مدح برادرش شريف رضي

 اماعصر خـود بـوده اسـت.    هاست: شريف مرتضي در علم و فهم و كالم و شعر و وجاهت و كرامت يگان
، بوده اسـت سابقه  و بيعصر خود  هشعر و وجاهت و كرامت يگاندر است كه  يداعتأليفات وي همگي اب

همچنان كه از اسمش پيداست، شفا دهنده و كفايت كننده (كافي)  :گويم .در امامت» الشافي«مانند كتاب 
  و ما بعد). 4/295است، (روضات الجنات، 
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كني؟ گفت: اگر رسـول   آيا وصيت مي«نقل شده كه در جواب به اين سؤال كه  ؛لمؤمنينا
كردم اما اگر خداوند خير مردم را در چيزي دانسته  كرد من نيز، وصيت مي وصيت مي عخدا

   1».بر آن جمع شدند عكند، همچنان كه آنها پس از پيامبر آنها را بر آن جمع مي باشد، 
كنـد كـه خداونـد مـرد صـالح و       اي شيعيان و پيروانش آرزو ميبر سطالب علي بن ابي 

با مرد صـالحي   عفاضلي را بر آنها بگمارد. همچنان كه امت اسالمي را بعد از وفات پيامبر 
ابوبكر صديق كه امام هدايت بود و بعـد از   ،عيعني، بهترين مردم بعد از پيامبر موفق گرداند؛

سيد مرتضي علم الهدي در كتاب خود از جعفر بن محمد  به او اقتدا شد. همچنان كه عپيامبر 
و او از پدرش روايت كرده كه شخصي قريشي نزد امير المؤمنين آمد و گفت: شنيده ام كه تو 

چنان كه خلفاي راشدين را صالح گردانيده اي، ما را نيز،  !اي: خداوندا اي گفته در خطبه  اخيراً
دو دوست من و «اشدين كيست؟ حضرت علي گفت: گفت: منظور از خلفاي ر  صالح بگردان.

عموهاي تو، ابوبكر و عمر، دو امام هادي و دو بزرگمرد اسالم و دو مرد قريشي كـه پـس از   
به آنها اقتدا شده است. هر كس به آنها اقتدا كند، از انحراف و گمراهي، محفوظ  عرسول خدا

   2».دياب و هر كس از آنها تبعيت كند، به راه راست هدايت مي
بهتـرين افـراد   «ي خود گفت:  در خطبه ؛در همين كتاب تكرار كرده كه حضرت علي

ابوبكر و عمر بوده اند. چرا اين را نگويد در حالي كه حضرت علي  عاين امت بعد از پيامبر 

                                                                                                                              
كه از دو جهت ارزشمند است: نخست تمـام   قمي گفته است: او بزرگ علماي امت و احياگر آثار ائمه است 

مختص اوسـت  تنها اين فضيلتي است كه  وآوري كرده  علوم را كه ديگران جمع آوري نكرده بودند، جمع
 ي بـاره مانند الشـافي در  ؛مشهوري دارد اتو تأليفابر آن اجماع دارند.  انموافق چه و انمخالفهمه چه  و

گويد: اين كتاب بـراي اماميـه    نكرده است. آيت اهللا عالمه مي حال مثل آن را چاپه امامت كه كسي تا ب
 .)39-2/40شود. (الكني واأللقاب  كند و ركني از اركان تأليفات آنها محسوب مي كفايت مي

 .171الشافي، نجف، ص - 1
 .428، ص2تلخيص الشافي، ج - 2
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وقتـي كـه كـوه     بر كوه حـراء بـوديم،    عهمان كسي است كه روايت كرده كه ما همراه پيامبر
فرمود: اي كوه! بايست چون غير از پيامبر و صديق و شهيد كسي بر تو  عحركت كرد، پيامبر

  1»نيست.
، س بـود. آري ايـن، نظـر علـي     سي حضرت ابـوبكر  درباره ؛اين نظر حضرت علي 

كند هر  ي او ادعا مي شيعيان، بود؛ كسي كه شيعه دربارهي راشد ما و امام اول  چهارمين خليفه
است. همچنان كه گفته اند: كسي كه از او پيروي كند نجات كس واليت او را انكار كند، كافر 

گمراه  است و كسي كه غير از او را به دوستي برگزيند،و كسي كه با او دشمني كند، كافر يافته 
   2و مشرك است.

خداوند متعال در روز قيامت ابا دارد از اين كه قومي «آنان از امامانشان نقل كرده اند كه:  
   3».ند كه در عمل با آنها مخالف باشند. هرگز، قسم به پروردگار كعبه قسماز قومي تبعيت ك

از آراء و عقايد  اين قوم كه ادعاي پيروي از حضرت علي و فرزندانش را دارند پس بايد 
، پيروي كنند. كسي كه سخنان و نظراتش عي صحابه و مخصوصاً يار غار پيامبر  آنان درباره

ي اهـل   ارات خودشان هم اكنون نقل كرديم. به اميد خدا آراي بقيههايشان و با عب كتاب را از
   بيت را بيان خواهيم كرد.

  :���� ي ابوبكر صديق درباره ���� پيامبر تديدگاه اهل بي

و يكي از كارگزاران وي بوده  ؛و پسر عموي علي عابن عباس كه پسر عموي پيامبر 
اي سـفيد   عباس درگذشـت، پرنـده   هنگامي كه ابن«كه جعفر بن باقر درباره اش گفته است: 

                                                 
 طبرسي، االحتجاج. - 1

ان الذين آمنـوا  «تحت آيه  156، ص1قمي، نجف ،ج. تفسير41م، ص1951نوبختي، فرق الشيعة، نجف، - 2
 ».ثم كفروا

 .254، ص 8كليني، الروضة من الكافي، ج - 3
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نگريسـتند تـا    پرواز كنان از كفنش خارج شد و به طرف آسمان پرواز كرد و مردم به آن مي
  1».داشت ها پنهان شد. آنگاه جعفر گفت: پدرم او را بسيار دوست مي وقتي كه از ديده

ن و شبي را گويد: امير المؤمنين شبي را نزد حسن و شبي را نزد حسي درباره اش مي2مفيد 
   3كرد. سپري مي نزد عبداهللا ابن عباس

خداوند ابوبكر را بيـامرزد، او  «گويد:  ابوبكر صديق مي ي هاين ابن عباس است كه دربار 
كـرد و   خواند و از منكر نهي مي نسبت به فقرا بسيار مهربان و بخشنده بود و هميشه قرآن مي

كرد و امر به معروف و شب  ها منع مي هي شدهترسيد و از ن آشنا به دين خود بود و از خدا مي
ها روزه بود، و در تقوا بـر اصـحاب خـود برتـر بـود و در زهـد و       كرد و روز داري مي زنده

   4.»پاكدامني سرور آنها بود
حسن بن علي ــ امام دوم معصوم شيعيان و همان كسي كه بـه گمـان شـيعيان خداونـد      

                                                 
 . 55رجال الكشي (تحت عنوان عبداهللا بن عباس)، كربالء، ص - 1

در بغـداد درگذشـت.    413متولد و در سـال   338محمد بن محمد بن نعمان عكبري بغدادي، در سال  - 2

 –ماز خواند و او مشهور به مفيد شد. چون مهدي غائب اين لقب را بـه او داده بـود.   سيد مرتضي بر او ن
  ).101ص، . (معالم العلماء-پندارند چنان كه خود مي

انـد.   بـرده  بهرهاو يكي از بزرگترين علماي شيعه و رئيس و استاد آنها بوده و تمامي متأخرين شيعه از وي  
ترين و مورد اعتمـاد تـرين و    روايت باشد. مطمئنو فقه و كالم  فضل وي بيشتر از آن است كه مشهور به

داناترين فرد زمان خود بوده است. رياست اماميه را در زمان خود به اتمام رسانيد. او نزديـك دويسـت   
  ).6/153كتاب كوچك و بزرگ تأليف كرده است. (روضات الجنات 

به برادر محكم و مولي رشيد خطاب كرده است.  در كتابش امي گويند: امام عصر (غائب وهمي) شيخ مفيد ر
ي ما و اي ياريگر ما و منادي حق و دليل حق و عبد صالح و ياريگر حق و تمخلص در دوس ،اي مولي«

 ).4، صاإلرشاد(مقدمة  ....»،داعي حق
 .14،ص اإلرشاد - 3
 .144و143، ص5)، تهران، ج2ناسخ التواريخ (كتاب - 4
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گويد و اين گفته را به پيـامبر   ي ابوبكر صديق مي تبعيت از وي را واجب كرده است ـ درباره 
ابوبكر نسـبت بـه مـن ماننـد گـوش      : «1»بكر منـي بمنزلـة السـمعإن أبـا«دهد كه:  نسبت مي ع

   ».است
قايل است كه يكي از شروط  بعمرتا حدي احترام براي ابوبكر و  سحسن بن علي 

ـ  براي معاويه بن ردم مطـابق كتـاب خـدا و سـنت     ابي سفيان اين شرط قرار داد كه در ميان م
   2خلفاي صالح حكم كند. -ي ديگري و در نسخه - ي خلفاي راشدين و سيره عرسول اهللا 

از امام چهارم شيعيان، علي بن حسين بن علي روايت شده كه چند نفر از عراق نـزد وي  
ـ  سي ابوبكر و عمر آمدند و درباره ه سخن گفتند و هنگامي كه فارغ شدند، علي بن حسين ب

��mmmmي  به من بگوئيد كه آيا شما از جملـه «آنها گفت:  ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��

©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°�� ��²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��llll  :ــد:  8الحشــر هســتيد؟ گفتن

��mmmm ی خير. گفت: آيا شما از جمله ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��

ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈ�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��ÎÎÎÎ�� ��ÏÏÏÏ llll���� :هسـتيد؟ گفتنـد:    9الحشر
دهم كـه   اين دو گروه باشيد و من شهادت ميخير. گفت: شما تبري جستيد از اين كه يكي از 

��mmmmشما از جمله كساني نيستيد كه خداوند درباره شان فرمـوده اسـت:    ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��

IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��llll  :از نزد من برويد، 10الحشر  
   3».خداوند شما را از بين ببرد

معصوم شيعيان از پسر زين العابدين محمد بن علي بن حسين ملقب به باقرـ امام پنجم و  

                                                 
 .110. معاني االخبار، ايران ، ص313، ص1عيون االخبار، ج - 1
 .212، ص2منتهي اآلمال، ايران، ج - 2
 . 78، ص2اربلي، كشف الغمة، تبريز (ايران)، ج - 3



   
  شيعه و اهل بيت         66 

  

» كشف الغمـة «در كتاب 1آراستن شمشير سؤال شد چنان كه علي بن عيسي اربلي ي ـ درباره
از ابـوجعفر  «بن عبداهللا روايت شده كه گفـت:   هروايت كرده است: از ابوعبداهللا جعفي از عرو

چـون    ي آراستن شمشير سؤال كـردم! او گفـت: اشـكالي نـدارد،     درباره ؛محمد بن علي
آراست. راوي گويد: گفتم: مي گويي صديق؟ يك بـاره   ديق گاهي شمشيرش را ميابوبكر ص

،  چون اگـر كسـي نگويـد صـديق      از جايش پريد و به طرف قبله ايستاد و گفت: بله صديق.
   2».كند خداوند در دنيا و آخرت هيچ يك از اقوال وي را تصديق نمي

است. همچنان كه بحراني شيعي در كه وحي ناطق بوده، او را صديق ناميده  عرسول اهللا  
از علــي بــن ابــراهيم آورده اســت: پــدرم از برخــي از راويــانش از » البرهــان«تفســيرش، 

در غار بود به ابوبكر گفت: گويي قـايقي   عوقتي رسول اهللا «روايت كرده كه:  ؛ابوعبداهللا
م كه در حياط شان نگر بينم كه جعفر و پيروانش در دريا بر آن نشسته اند و به انصار مي را مي

؟ فرمود: آري. ابـوبكر  عبيني اي رسول خدا  خود را پنهان كرده اند. ابوبكر گفت: آنها را مي
چشمان ابوبكر را لمس كـرد و ابـوبكر آنهـا را     عگفت: به من نيز، نشان بده. پس رسول اهللا

                                                 

الفتح اربلـي، در اوايـل قـرن هفـتم      اربلي بهاء الدين ابوالحسن علي بن حسين فخرالدين عيسي بن ابي - 1

گويـد:   مـي ه اش درگذشت. قمي دربـار  693ال هجري در اربل نزديك موصل به دنيا آمد و در بغداد س
اربلي يكي از علماي بزرگ اماميه بوده و عالم فاضل و شاعر و اديب و نويسنده و محدث آگاه و معتمد 

. اسـت  »ئمةكشف الغمة في معرفة األ«و محاسن بود و صاحب كتاب  صاحب فضايلاو  .قدري بود گران
 ارزشمند و جـامع تمـام خـوبي    ،و اين كتاب آوردهلغمة در كتاب كشف ا اشعار زيادي در مدح ائمهوي 

  ايران). ،، قم14-15، ص2، جهاست. (الكني و األلقاب
 بوده است.هجري  هفتم ي او از محدثين بزرگ شيعه و علماي بزرگ سده گفته است: درباره اش خوانساري

ز جمله علماي آنهـا بـود كـه    و ا شيعهكه علي بن عيسي از بزرگان  دارند بر ايننظر اماميه اتفاق ي  همه
كند و او در نقل احاديث معتمد و مورد اعتمـاد بـوده اسـت. (روضـات      هيچ غباري آن را غبار آلود نمي

 .)341-4/342 الجنات،
 .147، ص2كشف الغمة، ج - 2
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   1».فرمود: تو صديق هستي عديد. آنگاه رسول خدا
كنم. فضل عمـر را نيـز،    فضل ابوبكر را انكار نمي«ه گفت: از باقر روايت كرده ك2طبرسي 

   3».تر بود كنم، اما ابوبكر از عمر برتر و فاضل انكار نمي
ي  دربـاره  –امام ششـم و معصـوم شـيعيان     -سپس از ابوعبداهللا، جعفر ملقب به صادق،  

 1019لشيعي اهل غلو كه بـه سـا  -4ابوبكر و عمر سؤال شد چنان كه قاضي نوراهللا شوشتري
اي فرزنـد رسـول خـدا    «پرسـيد:   ؛كند كه شخصي از امام صادق روايت مي -كشته شد

نـد كـه در راه   ي ابوبكر و عمر چه نظري داري؟ گفت: دو امام عادل و بر حـق بود  ،دربارهع
   5».و آمرزش خداوند در روز قيامت شامل آنها باد حق فوت كردند. رحمت

ي ابوبكر روايـت كـرده كـه     ام جعفر صادق دربارهكليني در الفروع، حديث طوالني از ام 
گفت: به خمس وصـيت  » وصيت كن«ابوبكر هنگام مرگش در جواب درخواست «گويد:  مي

                                                 
 .125ص ،2ج ،البرهان - 1
رزترين پيروان متقدم ما بـود  اين مرد از با  است. اهل طبرستان ،طالب ابو منصور احمد بن علي بن ابياو  - 2

از » مل اآلمـل أ«از اوست كه كتابي معروف در ميان شيعه است. همچنين در كتاب » االحتجاج«و كتاب 
اوست. (روضات آثار از  »االحتجاج«كتاب  .به ميان آمده كه او عالم فاضل و محدث معتمد بود سخناو 

و محـدث بـزرگ و معتمـدي بـود. (الكنـي و      ). طبرسي شيخ عالم و فاضل كامل و فقيه 1/65 ،الجنات
 .)2/404األلقاب، 

ي انواع مختلف علوم ديني)،  درباره» جعفر بن علي الثاني احتجاج ابي«طبرسي، االحتجاج (تحت عنوان  - 3
 .230كربالء، ص

ز يكي ا ،نور اهللا بن شرف الدين شوشتري از علماي بزرگ شيعه در هند كه در الهور و در عهد جهانگير - 4
مـذهب شـيعه و    ي بارههايي در او محدث و متكلم و محقق فاضلي بود. كتاب قاضي بود.  سالطين مغول،

كشته  –قرن يازدهم  –رد مخالفان نوشته است كه به تهمت رافضي بودن در دولت جهانگير در اكبر آباد 
 ).8/160عنوان شهيد ثالث بر او اطالق شد. (روضات الجنات  وشد 

 .16، ص1قاق الحق، مصر، جشوشتري، اح - 5



   
  شيعه و اهل بيت         68 

  

پس بـه خمـس    خداوند متعال به خمس رضايت داده است. هم زياد است.خمس كنم، و  مي
كه يـك   دانست خداوند به يك سوم هنگام مرگ رضايت داده است. و اگر مي وصيت كرد، و

  نمود.  سوم براي وي بهتر است، به آن وصيت مي
اي را دريافـت   سپس به فضل و زهد سلمان و ابوذر پرداخته است. سـلمان وقتـي هديـه   

داشت تا اينكه سال بعدي دوباره چيزي به  ي غذاي يك سالش از آن بر مي كرد، به اندازه مي
كنـي؟ و تـو    ه زاهدي چرا اين كـار را مـي  شد. به او گفتند: اي ابوعبداهللا، تو ك او بخشيده مي

داني شايد امروز يا فردا بميري. جوابش اين بود كه شما را چه شده كه اميدي به بقاي من  نمي
ترسيد. بدانيد اي انسانهاي نـادان، كـه نفـس اگـر مقـدار       نداريد، همان طور كه از فنا نيز مي

پيچد و آرام و قرار ندارد امـا وقتـي    معيشتي نداشته باشد كه بر آن تكيه كند، به صاحبش مي
گيرد. ابوذر شتران و گوسفندان اندكي داشت كه آنهـا   معيشت خود را به دست آورد، آرام مي

هماني داشت، حيـواني سـر   كردند، يا م دوشيد و هرگاه خانواده اش، اشتهاي گوشت مي را مي
آنـان يـك سـهم بـر     كرد و خـودش ماننـد    بريد و گوشت حيوان را ميان آنان تقسيم مي مي
آن  عداشت. چه كسي از اينان پارساتر است، و رسول خـدا  داشت و از آنان بيشتر بر نمي مي

   1احاديث را درباره شان فرموده است؟
ي  كند كه جايگاه ابوبكر در زهد و پارسايي در ميان امت، در درجـه  اين روايت اثبات مي

  بعدي قرار دارند.هاي  اول است و پس از وي، ابوذر و سلمان در رده
 2»ابوبكر از دو جهت پدر مـن اسـت.  «گفت:  كند كه مي اربلي از جعفر صادق روايت مي 

، اسـماء دختـر   هبكر بـود و مـادر ام فـرو    ، دختر قاسم بن محمد بن ابيهچون مادرش ام فرو
   3بكر بود. عبدالرحمن بن ابي

                                                 
 .68، ص5الفروع من الكافي (كتاب المعيشة)، ج - 1
 .161، ص2كشف الغمة، ج - 2
 .78نوبختي، فرق الشيعة، ص - 3
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او ابـوبكر و عمـر را    خود از جعفر بن محمد آورده كـه » الشافي«سيد مرتضي در كتاب  
به آنان نيز  عآمد و در ضمن سالم كردن به رسول خدا داشت، و بر سر قبرشان مي دوست مي

   1كرد. سالم مي
شيعيان؛ يعني، حسن بـن علـي ملقـب بـه      يري از اطناب كالم به آخرين امامبراي جلوگ 

 عجرت پيـامبر ي ه پردازيم. او در توضيح واقعه مي –امام يازدهم شيعيان  –حسن عسكري 
 سخواست تـا در بسـترش بخوابـد، بـه ابـوبكر      ساز علي عگويد: بعد از اين كه پيامبر مي

أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر تطلب كما أطلب، وتعرف بأنك أنـت الـذي تحملنـي علـى «فرمود: 

أعـذب  ما أدعيه فتحمل عني أنواع العذاب؟ قال أبو بكر: يا رسول اهللا! أما أنا لو عشت عمر الدنيا
في جميعها أشد عذاب ال ينزل علّي موت صريح وال فرح منج، وكـان ذلـك فـي محبتـك لكـان ذلـك 

م فيها وأنا مالك لجميع مماليـك ملوكهـا فـي مخالفتـك، وهـل أنـا ومـالي وولـدي أحب إلي من أن أتنعّ 
موافقاً لما  إال فداءك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال جرم أن اطلع اهللا على قلبك، ووجده

 :2»جرى على لسـانك.. جعلـك منـي بمنزلـة السـمع والبصـر، والـرأس مـن الجسـد، والـروح مـن البـدن
داني كه تو  خواهم تو نيز بخواهي. مي آيا راضي هستي كه با من باشي و آن چنان كه من مي«

يـز،  آيـد، بـراي تـو ن    پيش مي -در طول راه-هايي كه براي من  با قبول اين امر، انواع سختي
ي عمر دنيا زنـدگي كـنم و در آن    آيد. ابوبكر گفت: اي رسول خدا، اگر من به اندازه    پيش مي
اين براي من از آسايش و رفاه   ها دچار شوم اما در راه محبت تو باشد، ترين عذاب به سخت

زندگي و دارايي تمام ممالك در صورت مخالفت با تو بهتر اسـت. خـودم و امـوال و اوالدم    
است و آن را  فرمود: در حقيقت، خداوند از درون تو آگاه عفداي تو باد! رسول خدا  همگي

ي گوش و چشم و سر براي بدن من، و روح براي جسم  داند و تو را به منزله موافق زبانت مي
  ».من قرار داده است

                                                 
 .140، ص4. شرح نهج البالغة، بيروت، ج 238الشافي، ص - 1
  .165و164تفسير حسن عسكري، ايران، ص - 2
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 – ، امام دو هستي و رسول ثقلـين، عما اين روايات را از كتابهاي خود شيعيان از پيامبر 
تـا   -امام معصوم اول شيعيان -سو از علي بن ابي طالب –خودم و پدر و مادرم فدايش باد 

  آخرين امام، نقل كرديم. 
هاي خـود شـيعه    و از كتاب سبراي كامل كردن بحث دو روايت ديگر از اهل بيت علي 

   كنيم. نقل مي
بـاقر و عمـوي    روايت اول از زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، برادر محمد

و بسـياري از   1اش گفته اند: او همنشين و هم پيمان قـرآن بـود.   جعفر صادق است كه درباره
شيعيان، اعتقاد به امامت وي دارند و علت اعتقاد آنها خروج و شورش وي عليـه حكومـت   

  2وقت بوده است.
 عفر بن محمداز أشناني از عبداهللا بن جرير نقل كرده كه گفت: ج3ابوالفرج اصفهاني شيعي 

هايش بر زين اسـب   (يعني جعفر صادق) را ديدم كه پشت سر زيد، سوار بر اسب بود و لباس
   4آويزان بود.

كند كه  از او نقل مي1اين همان زيد بن زين العابدين است كه صاحب كتاب ناسخ التواريخ 

                                                 
 .268يعني، باقر)، ص ؛»ذكر اخوته«(تحت عنوان  اإلرشادمفيد،  - 1
 .268، صاإلرشادمفيد،  - 2
متولد شد. سپس به بغداد نقل مكان كـرد و   در اصفهان 284ابوالفرج علي بن حسين بن محمد در سال  - 3

درگـاه آل   و محبوب مقربوي درگذشت.  356آنجا بزرگ شد و به درجات واال نايل آمد. وي به سال 
او تأليفـات زيـاد و    همسو شدن با آنان در تشيع باشد. ي،منزلت و بويه بود و شايد يكي از علل مقام و

اسـت كـه   » مقاتـل الطـالبين  «و » األغاني«ادبيات و شعر دارد كه مشهورترين آنها  ي همشهوري در زمين
 )1/175محسن امين در طبقات الشعراي شيعه و در طبقات المؤرخين ذكر كرده است. (اعيان الشيعة 

 .129الطالبين، بيروت، دارالمعرفة، صاصفهاني، مقاتل  - 4



  

  71      آنها با اهل بيت  باب دوم: شيعه و مخالفت
  

و  يد بيعت كننـد  چند نفر از رؤساي كوفه و بزرگان قوم آمدند تا با ز«ي ابوبكر گفت:  درباره
ي  ي ابوبكر و عمر چيست؟ گفت: جز خير دربـاره     نظرت درباره  به او گفتند: خدايت بيامرزد،

تا به حال جز خير درباره شـان   عتوانم بگويم، همچنان كه مانند اهل بيت پيامبر آنها چه مي
 عپيـامبر   چيزي نشنيده ام. آن دو به ما و به هيچ كس ظلم نكردند و به كتاب خدا و سـنت 

  2».عمل كرده اند
گويد: وقتي اهل كوفه اين گفته را از زيد شنيدند، او را ترك كردند و به بـاقر پنـاه    او مي 

گويد: امروز ما را ترك كردند و به همين علت، اين جماعت به رافضي مشهور  آوردند. زيد مي
   3شدند.
 درست كـرده اسـت؛  اش  هاي زيادي درباره روايت دوم از شخصي است كه شيعه اسطوره 

مردي از ما، اهل بيت است و  يعني، سلمان فارسي كه درباره اش گفته اند: سلمان محمدي، او 
مرتد شدند جز سه  عي مسلمانان پس از رسول اهللا  . همه4به راستي سلمان از اهل بيت است

   5(رحمهم اهللا). نفر: مقداد، ابوذر و سلمان
ي خداوند بر روي زمين است. هر كس او را  ن دروازهسلما«علي درباره اش گفته است:  

   6».مؤمن و هر كس او را نشناسد، كافر است بشناسد، 
فرمايد: ابـوبكر بـه    صحابه اش ميي  درباره عرسول اهللا «گويد:  كه مياست اين سلمان  

                                                                                                                              
 ناصر الدين شـاه و پسـرش مظفرالـدين بـود.    با معاصر كه  كتاب ناسخ التواريخ از ميرزا تقي خان سپهر - 1

يـل طبقـات   ذآن چاپ نشده است. (اعيان الشـيعة،   مانندلتواريخ او به زبان فارسي نوشته شده كه ا ناسخ
 ).1/132بخش اول   المؤرخين،

 . 590، ص2التواريخ (تحت عنوان احوال امام زين العابدين)، ج ناسخ - 2
 . 590، ص2ناسخ التواريخ، ج - 3
 .20و18رجال الكشي، كربالء، االعلمي، ص - 4
 . 245، ص 8الروضة من الكافي، ج - 5
  . 70رجال الكشي، ص - 6
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خاطر نماز و روزه بر شما پيشي نجسته است، بلكه به خاطر ايمان و اعتقـادي كـه در قلـب    
   1».رد بر شما پيشي گرفته استدا

خواست در  ي ابوبكر بسيار حريص بود تا حدي كه وقتي ابوبكر مي درباره عرسول اهللا  
شـم «او را منع كـرد و فرمـود:    عبجنگد، پيامبر  جنگ بدر با پسرش كه مسلح و سواره بود، 

ود برگرد و شمشيرت را غالف كن و به جاي خ«: 2»سيفك، وارجع إلى مكانـك، ومتعنـا بنفسـك
بقاي ابوبكر را نعمتي براي خود دانسـته اسـت.    عپيامبر ». ما را با وجود خودت نفع برسان

   اين آخرين مطلبي بود كه ما، در اين باب به آن پرداختيم.

  :���� خالفت ابوبكر صديق

ي سرور خاليق بعد از پيامبران  را درباره عپس از اين كه ديدگاه و آراي اهل بيت پيامبر
پـردازيم كـه اختالفـي     مي ، بيان كرديم، حال به اين مطلبسابوبكر صديق عنيي الن،و رسو

ي خالفت و فرمانروايي و امامـت مسـلمانان وجـود     و اهل بيت در مسأله صديقميان ابوبكر
نداشت و اهل بيت نيز، مانند سايرين با او بيعت كردند و همگام و همـراه بـا او بودنـد و در    

با وي شريك بودند و در صالح و رستگاري امت، بـا وي مشـاركت   ها  ها و ناخوشي خوشي
بود كه در مسائل دولتي و امور مردم با  سيكي از مشاوران نزديك ابوبكر  سداشتند. علي 

كرد و بر حسب فهم و نظر نهايي خود، آنچه به صالح مسـلمانان بـود، انجـام     او مشورت مي
ـ  داد. هيچ مانعي نمي مي بـه وي اقتـدا و بـه     سن كـار بـاز دارد. علـي    توانست علي را از اي

كرد و سپس به  هاي او حكم و به احكام وي استناد مي كرد و به قضاوت دستوراتش عمل مي
   كرد. اي كه به او داشت، فرزندانش را به نام وي نامگذاري مي خاطر عشق و عالقه

                                                 
 . 89شوشتري، مجالس المؤمنين، ص - 1
 .190، ص1كشف الغمة، ج - 2
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دامـادي داشـتند؛   ي سـببي و   و فرزندانش با اهل بيت رابطـه  صديقابوبكر عالوه بر اين، 
هاي محكمـي بـا هـم     دادند، و عهد و پيمان گرفتند و به آنها دختر مي يعني، از آنها دختر مي

نه چنان كـه فرزنـدانِ     ي يك درخت خرما بودند، هاي يك درخت و ثمره داشتند. آنها شاخه
و حسـودان و مخالفـانِ حـامالنِ اسـالم و      عيهوديان كينه توز و دشمن امت حضرت محمد

  پندارند. ي اسالم و برافراشتگان پرچم اسالم، مي الن كنندگان برنامهاع
به صحت آن  ساي است كه علي بن ابي طالب خالفت ابوبكر صديق و انعقاد آن به گونه 

همـان كسـاني كـه بـا     «گويد:  ، امير شام، ميسبن ابوسفيان كند و در رد معاويه استدالل مي
  بر همان چيزي كه بيعت كردند با من نيز، بيعت كردنـد. ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند و 

توانـد آن را   حق انتخاب و رأي ندارد و هيچ غايبي نمـي  -بجز انتخاب شورا–هيچ حاضري 
رد كند. شورا فقط حق مهاجرين و انصار است. اگر آنها با مردي بيعـت كردنـد و او را امـام    

ي از روي عيب و ايراد به رأي شورا يا بـه  باشد، و اگر كس مورد رضايت خداوند مي  ناميدند،
كنند. اگر از  خاطر بدعتي از امر آنها خارج شد، او را به توبه كردن و قبول رأي شورا امر مي

جنگنـد و خداونـد او را بـه راهـي كـه در پـيش گرفتـه،         اين كار خودداري كرد، بـا او مـي  
   1».گرداند مي

لفاي قبل از من بيعت كرديد با من نيز، بيعت شما بر آنچه با خ«گويد:  در جايي ديگر مي 
قبل از اينكه بيعت كنند. اما اگر بيعت كردند، ديگر اختياري  با مردم است، كنيد. و انتخاب  مي

  2».ندارند
اين نص صريح و آشكاري است كه هيچ ابهام و اشـكالي در آن راه نـدارد كـه امامـت و     

شود. مخصوصاً در عصر  بر يك شخص منعقد ميخالفت با اتفاق نظر مسلمانان و اجماع آنها 
بـه   فـاروق  عمـر  صديق واول كه با اجماع انصار و مهاجرين بود؛ چون آنها بر تعيين ابوبكر 

                                                 
 .367و366غة، بيروت (به تحقيق صبحي صالح)، صنهج البال - 1
 .2، جزء3ناسخ التواريخ، ج - 2
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عنوان خليفه اجماع كردند و ديگر براي هيچ حاضري حق انتخاب باقي نماند و هيچ غـايبي  
طالـب در الغـارات    بـن ابـي   نتوانست آن را رد كند. چنان كه به زودي دو روايت را از علـي 

تا اين كه همگي، بـه  صديق شتافتند  ابوبكر هيم كرد كه مردم سراسيمه به طرفنقل خوا1ثقفي
   خالفت و امامت وي اعتراف و اقرار كردند.

كنـد. ايـن    وجود دارد كه اين مطلب را تأييد مـي » الغارات«روايت ديگري در غير كتاب 
مـا بـه قضـاي    «گويد:  الفت و امامت چنين سخن مينقل شده كه او از خ سروايت از علي 

الهي راضي و تسليم امر او شديم. سپس در امر خالفت انديشه كـردم، ديـدم كـه اطاعـت و     
عهد و پيمان بسته ام  عبا پيامبر پيروي از دستور خليفه بر بيعت من با او پيشي گرفت؛ چون 

   2».باشم ءكه گوش به فرمان خلفا
كرد به طرف ابوبكر صديق رفت و مانند مهـاجرين و انصـار    مي هنگامي كه چنين فكري 

و نه تقيه كرد و نه طبق پندارهاي شيعه آنچه در درون داشت، مخفي كرد. او  با او بيعت كرد؛
در اين هنگام پيش ابوبكر رفتم و با او بيعت كردم و در «گويد:  ي حوادث گذشته، مي درباره

ر واليت امور را به عهده گرفت و كارها را سهل و هموار آن اتفاقات از جاي برخاستم. ابوبك

                                                 
در حدود سال دويست يا كمي قبل از آن به دنيا آمد و در   ابواسحاق ابراهيم ثقفي كوفي اصفهاني شيعي، - 1

همچنـان كـه نـوري    ، يكي از بزرگترين راويان شيعه بـوده اسـت   . اوهـ در اصفهان درگذشت283سال 
روايت كرده است. اما ابراهيم ثقفي معروف كه اصحاب به او اعتماد كرده انـد، يكـي از راويـان     ،رسيطب

(المستدرك  كنند. ؛ همان طور كه از شرح حالش معلوم است و بزرگان از وي روايت ميبزرگ بوده است
3/549-550.(   

» الغـارات «او صاحب كتـاب   .تاو را شيخ محدث و مبلغ صالح ناميده اس ،خوانساري در روضات الجنات 
) و او حدود پنجاه اثر دارد. (اعيان الشيعة، بخش 4بارها از آن نقل كرده است (ص ،است كه كتاب البحار

 .)103ص دوم،
  .81، ص37نهج البالغة (به تحقيق صبحي صالح)، بيروت، خطبة - 2
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روي و عدالت رفتار كرد، من هم همواره از روي خيرخواهي با او همراه بودم و  كرد و با ميانه
   1».كرد، از وي اطاعت كردم در آنچه كه از خدا اطاعت مي

كردنـد او   به همين دليل، هنگامي كه ابوسفيان و ابن عباس، خالفـت را بـر وي عرضـه    
   پيشنهادشان را نپذيرفت؛ چون بعد از انعقاد خالفت ديگر او حقي نداشت.

ي اول، ابوبكر صـديق، و   نوشته بود، به خالفت خليفه اي كه به معاويه، امير شام، در نامه 
افضل بودن وي اقرار كرده بود و بعد از مرگش براي وي طلـب مغفـرت و بخشـش كـرده و     

 خداوند از ميـان مسـلمانان فـردي را   «گويد:  خورد؛ چنان كه مينسبت به وفات وي تأسف 
در اسالم ي فضايلش  مسلمانان به اندازهنزد  وكرد. منزلت ا برگزيد و توسط او آنها را تقويت

، ابوبكر صديق و عمر فاروق بودند. به عترين مسلمانان به خاطر خدا و پيامبر بود. خيرخواه
باشد و مشكالت و بالهـايي كـه آنهـا در     بسيار عظيم مي جان خودم، جايگاه آنان در اسالم

بسيار شديد بود. خداوند آنها را بيامرزد و به بهترين وجـه آنهـا را     اسالم با آن مواجه شدند،
   2»جزاي نيكو دهد!

علي روايت كرده كه وقتي در جمع شكست خوردگان جنگ جمـل بـود، بـه     از 3طوسي 

                                                 
 . 532، ص3. ناسخ التواريخ، ج373علي بحراني شيعي، منار الهدي، ص - 1
 .488ابن ميثم، شرح نهج البالغة، ايران، ص - 2

و ملقب ا .گذشتردر نجف د 460متولد شد و در سال  385در سال  ،حمد بن حسن بن علي طوسيم - 3

  ).3/105به شيخ الطائفة است. (تنقيح المقال 
 طلـق بـود.  و شيخ و بزرگ شيعيان به طـور م شيعه  علمايستون و ركن شيعه است و باالتر از تمام   طوسي، 

الگو و امام بود و تأليفات وي پر از چيزهـاي   ،تأليفاتي دارد و در اين زمينه تمامي علوم اسالمي در يو
» االستبصـار «و » التهـذيب «بـه نـام هـاي     مؤلف دو كتاب از صـحاح چهارگانـه  طوسي است.  نيشنيد

ها به وي  و تمام خوش بينيهاي اسالمي و عقيده و اصول و فروع تأليف دارد  درتمام زمينه يو .باشد مي
  ).6/216 نسبت داده شده است. (روضات الجنات،
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رديد در حالي كه از من روي گردانديد، من نيز، بـا ابـوبكر   شما با ابوبكر بيعت ك«آنها گفت: 
بيعت كردم چنان كه شما بيعت كرديد. با عمر نيز، بيعت كردم و به آن وفادار ماندم. با عثمان 

سپس سراغ من آمديد در حالي كه در خانه نشسـته   رديد و من نيز، با او بيعت كردم.بيعت ك
، براي بيعت نزد من آمديد. پس 1يا كسي را مجبور كنمبودم، بدون اين كه شما را دعوت كنم 

                                                 

آيا خالفت منصوص است؟ در اين روايت دليل واضحي وجود دارد كه علي بن ابي طالب، به خالفـت   - 1

 شـود.  و امامت منصوص و اينكه امامت عهدي است كه از جانب خداوند، از يكي به ديگري منتقـل مـي  

از ع و اينكـه عهـدي اسـت كـه از جانـب رسـول اهللا       ،)277ص 1افي، كتاب الحجة جالك األصول من(
. بـراي تفصـيل ايـن    )277ص 1الكافي ج األصول من( شخصي به ديگري منتقل مي شود، اعتقاد ندارد.

از محمـد حسـين آل كاشـف الغطـاء و     » اصـل الشـيعة وأصـولها   «هاي شـيعه از جملـه    مطلب به كتاب
   از مجلسي و ... مراجعه كنيد.» بحاراألنوار«از حلي و » األلفين«بويه قمي و از ابن با» االعتقادات«

اعتقادي غير از اين اعتقاد داشت، به خالفت ابوبكر اعتقـاد نداشـت و بـا او مشـورت     س چون اگر علي
  بدون اين كه من شـما را فـرا بخـوانم،   «گفت:  كرد و عالوه بر اين، به اهل جمل، اين جمالت را نمي نمي

پس اگر او از طرف خداوند به عنوان امام انتخاب شده بـود، حتمـاً   » ما براي بيعت كردن با من آمديد.ش
رفتند. چرا قبل از اين، مردم براي بيعت با او نرفتند، و او چنين جمالتي نگفته بود و  مردم به طرف او مي

نيز، گفت: مرا رها كنيد و ديگري را  تنها بعد از قتل عثمان ذي النورين، مردم براي بيعت با او آمدند و او
ها به آن  داريد كه رنگ و ريا در آن بسيار است و دل به عنوان امام خود انتخاب كنيد. مرا به كاري وا مي

اگر مرا رها كنيد من نيـز ماننـد    گويد: تا آن جا كه مي –ها زير بار آن نخواهد رفت  يابد و عقل قوام نمي
تر باشم براي كسي كه واليت امور را در دست دارد.  از شما شنواتر و مطيع يكي از شما هستم. و چه بسا

سخنان حضرت علي وقتي مردم پس از ( من بهتر است كه براي شما وزير باشم تا اين كه امير شما باشم.
  بيروت). ، چاپ136ص 92 ةنهج البالغة خطبالنورين از او خواستند كه خليفه شود؛  شهادت عثمان ذي

خواهان خالفتي نبود كه شيعه، منكران آن را كافرتر از س تر از اين، وجود دارد كه علي لي صادقآيا دلي
گويد: اماميه اتفـاق دارنـد بـر     دانند. به طوري كه مفيد مي يهوديان و مجوسيان و مسيحيان و مشركان مي

كـه از آنـان اطاعـت    اين كه هر كس امامت يكي از ائمه را انكار كند و آنچه خداوند بر او واجب كـرده  
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بـه   ،390ص ،23ج ،مجلسـي ، بحار األنوار( انكار نمايد؛ كافر و مستحق عذاب ابدي جهنم است. نمايد، 
   د).مفي نقل از

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بواليـة  «فرمايد:  گويد: اين آيه كه مي كليني، محدث بزرگ شيعيان، مي
كتاب الحجـة  (نازل كرده است. ع آن را اين گونه بر پيامبرقسم به خدا كه جبرئيل ». علي) ليس له دافع

  .)422ص 1ج، من األصول في الكافي
پرسـتد كـه    گويد: تنها كسي خدا را مي به دروغ و ناحق اين سخن را به محمد باقر نسبت داده اند كه مي

فـدايت شـوم!    خدا را بشناسد و اما كسي كه خدا را نشناسد، او را در گمراهي عبادت كرده است. گفتم:
ي  و دوسـتي بـا علـي و ائمـه    ع شناخت خدا چگونه است؟ گفت: تصديق خداوند و تصديق رسول وي

 1ج، باب معرفة اإلمام والرد إليه من األصول في الكافي( هدايت و اعالم برائت و بيزاري از دشمنان آنها.
   ).180ص

قاد ما بر اين است كه هر كـس امامـت   گويند: اعت مي بر اين اساس صدوق و ابن بابويه قمي، به صراحت 
اميرالمؤمنين و ساير امامانِ پس از وي را انكار كند، مانند كسي است كه نبوت تمامي انبياء را انكار كرده 

ي كسي كه امامت اميرالمؤمنين، علي را قبول دارد و امامت يكي از امامانِ بعـد   باشد. و اعتقاد ما، درباره
ي پيامبران را قبول داشته باشد و نبوت پيامبرمان،  چون كسي است كه نبوت همهاز او را انكار نمايد، هم

  ).130االعتقادات للقمي صحضرت محمد را انكار نمايد. (
ترين و معتبرترين  طالب، امامت و منصوص بودن آن را به نقل از مقدس پس چكار كنيم خود علي بن ابي

كنند و قائل به تحريف و تغييـر و تبـديل    رآن را انكار ميكند؛ همان قومي كه ق هاي شيعه انكار مي كتاب
هاي خـود شـيعيان، در كتـاب     ي واضح و براهين قاطع به نقل از كتاب قرآن هستند همان طور كه با ادله

  آن را توضيح داده ايم.» الشيعة و السنة«خودمان، 
س كتاب خود علـي مرتضـي   هاي شيعه، كه همان نهج البالغه است. در همين ترين كتاب آري، از مقدس

اش را تكرار  گويد: بهتر آن است كه من مقتدي باشم تا اين كه امام باشم. دوباره گفته ي خودش مي درباره
من نيز، همچون يكي از شما هستم، و شـايد از    كنيد و سراغ ديگري برويد، گويد: مرا رها كنيم كه مي مي

عت كنم. وزير و مشاور بودن من براي شما بهتر اسـت  شما بيشتر به دستورات امام تان گوش دهم و اطا
   ).بيروت ، چاپ136ص 92 ةنهج البالغة خطب(از اين كه امير و زمامدار باشم. 



   
  شيعه و اهل بيت         78 

  

                                                                                                                              
ي واليـت او   ي خالفت را آن طور كه اين اشخاص درباره قضيه سكند كه علي  آنچه اين امر را تأييد مي

گويد:  الحديد از عبداهللا بن عباس روايت كرده كه مي يكنند، تصور نكرده، روايتي است كه ابن اب تصور مي
ع به نزد مردم رفت و مردم به وي گفتنـد: اي ابوالحسـن، رسـول اهللا    ع در زمان بيماري پيامبرس علي

چگونه صبح كرد؟ گفت: با حمد و ثناي خداوند، شب را به صبح رسانيد. ابن عباس گفت: عباس دسـت  
ديدم ع ي پيامبر خورم كه مرگ را در چهره م، گفت: اي علي، قسم ميعلي را گرفت و بعد از سه بار قس

بـرو و ايـن   ع دهم. پس پيش رسول خدا  ي فرزندان عبدالمطلب نيز، تشخيص مي و من مرگ در چهره
قضيه را پيش او مطرح كن كه اگر ميان ما كسي مستحق خالفت است به ما اطالع دهد و اگـر در ميـان   

است، ما را نسبت به او سفارش دهد. علي گفت: نه اگر امروز ابـوبكر را از  غير ما كسي مستحق خالفت 
 عخالفت منع كنيم، پس از او ديگر مردم سراغ ما نمي آيند. ابن عبـاس گويـد: همـان روز رسـول اهللا     

  .)132ص 1ج، شرح نهج البالغة( وفات يافت.
دارد: بدان كه آثار و اخبار وارده در  ر ميالحديد پس از بيان ماجراي سقيفه و بيعت با ابوبكر اظها ابن ابي

دانـد كـه نـص     اين باره بسيار زيادند و كسي كه در اين آثار و روايات بنگرد و انصاف داشته باشد، مـي 
صريح و قطعي كه عاري از شك و احتمال باشد، براي منصوص بودن خالفت حضرت علي وجود ندارد. 

   ).135ص 1ج، شرح نهج البالغة(
گويد: قسم بـه خـدا مـن هـيچ رغبتـي بـه        دهد و مي طلحه و زبير را مخاطب قرار مي س حضرت علي

نهـج  ( خالفت و هيچ ميلي به واليت ندارم. اما شما مرا به آن دعوت كرديد و آن را بر من تحميل كرديد.
  ).322البالغة ص

راويان  ي هجمل از ،عطاره لقب بمالتميمي كوفي  مأبوالفضل نصر بن مزاحهمچنين نصر بن مزاحم شيعي (
 8(روضـات الجنـات ج  باشد.  ميطاهرين  ي هأئم اولِ ه يطبقسه  تابعين و ي متقدم، بلكه از راويان طيقه

او بر راه راست بود و رفتار و كـردارش خـوب بـود و صـاحب     : گويد ي درباره اش مينجاش. )166ص
روايت كـرده   . او)302و 301ص(النجاشي باشد.  و ديگر كتابها ميمقتل الحسين  كتاب صفين والجمل و

كه معاويه بن ابوسفيان، حبيب بن مسلمة فهري و شرحبيل بن سمط و معـن بـن يزيـد را فرسـتاد تـا از      
طالب پس از حمد و بسم اهللا گفتن آنان را  را معرفي كند. علي بن ابي حضرت علي بخواهد قاتالن عثمان

به كمك او مردم را از گمراهي و هالكـت نجـات    را مبعوث كرد و عخداوند متعال پيامبر  راند و گفت: 
داد و پس از جدايي آنان را جمع و متحد گردانيد. سپس خداوند روح وي را باز گرفت در حالي كه آن 
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   1».با من نيز، بيعت كرديد شما همچنان كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرديد، 
كند: علي همچنان به خالفت ابـوبكر، اقـرار و بـه     طبرسي همچنين از محمد باقر نقل مي

گويد:  بيعتش بود؛ همچنان كه ميكرد و همچنان در خالفت ابوبكر بر سر  امامتش، اعتراف مي
به ملكوت اعلي  ع، وقتي خواست به جنگ برود، آن حضرتعبن زيد، محبوب پيامبر هاسام

اي به اسامه رسيد، همراه با يارانش منصرف شد تا اين كه وارد مدينه  پيوست. هنگامي كه نامه
گفت: چه خبر است  شد. وقتي كه اجتماع مردم را در مقابل ابوبكر ديد، به طرف علي رفت و

   2بيني كه معلوم است. اسامه گفت: آيا با ابوبكر بيعت كردي؟ گفت: بله. اي علي؟ گفت: مي
يكي از شيعيان متأخر و امامي از امامان آنان، محمد حسين آل كاشف الغطاء، اين مطلـب  

ترك كرد، دار فاني را به طرف دار باقي  عگويد: هنگامي كه رسول اهللا  كند و مي را تأييد مي
  گروهي از اصحاب معتقد بودند كه خالفت به علت سن كم يا قريشي بودن به علي نمي رسد،

وقتـي   -گويـد  هاشم باشدـ تا آنجا كـه مـي   چون نمي خواستند كه نبوت و خالفت براي بني
ي توحيد و آماده كردن سـپاه اسـالم و    ي اول و دوم در نشر كلمه حضرت علي ديد كه خليفه

                                                                                                                              
حضرت وظايف محوله را انجام داده بود. سپس ابوبكر و عمر جانشين وي شـدند و آنهـا نيـز، سـيره و     

و او كارهـايي   فتار كردند. سپس عثمان متولي امور مردم شد روش نيكويي داشتند و با امت به عدالت ر
دانستند؛ از اين رو بر او شوريدند و او را كشتند. سپس مـردم   انجام داد كه مردم آن را ناپسند و نابجا مي

دوبـاره    كنيم و من خودداري كردم. نزد من آمدند و من از آنها روي گرداندم. به من گفتند: با تو بيعت مي
كنيم چون امت تنها با بيعت تو راضي هستند و من ترسيدم اگر ايـن كـار را انجـام     د: با تو بيعت ميگفتن

  ).105إيران ص چاپ ،كتاب صفين( ندهم، مردم متفرق شوند؛ پس با آنها بيعت كردم و خليفه شدم.
  كنـد،  را پس از خـود جانشـين   سهنگامي كه خواست عمر سدارد كه ابوبكر اين مورخ شيعه اظهار مي

گفت: اگر ابوبكر كسي را غير از عمر جانشـين   س به طلحه سبعضي از مردم به او اعتراض كردند. علي
  .بمبئي) چاپ ،206ص ،تاريخ روضة الصفا فارسي( كنيم. خود كند، از او اطاعت نمي

 .121،ص 2شيخ الطايفه طوسي، االمالي، نجف، ج - 1
 .50طبرسي، االحتجاج، عراق، ص - 2
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وحات اسالمي بسيار تالش كردند و هيچ گاه منزوي نشدند و منحرف نشدند، بـا  ي فت توسعه
   1روابط صميمانه و محبت آميزي با آنان داشت. آنها بيعت كرد و

 سصـديق  چند روز ديرتر بـا حضـرت ابـوبكر     سماند كه چرا علي  حال اين سؤال مي
س ابوبكر برخاست و از مردم گويد: سپ الحديد به اين سؤال جواب داده مي بيعت كرد؟ ابن ابي

خواهي كرد و گفت: بيعت با من ناگهاني بود. خداوند مـا را از شـر آن حفـظ كنـد و      معذرت
اي ايجاد شود. قسم به خدا هرگز حريص خالفت نبـوده ام. امـر عظيمـي بـر      ترسيدم كه فتنه

ن تـري  دوش من گذاشته شده كه طاقت و توان آن برايم سخت است. دوست داشتم كـه قـوي  
كـرد. مهـاجرين عـذر وي را     مردم جاي من باشد. او همچنان از مردم معذرت خـواهي مـي  

پذيرفتند. علي و زبير گفتند: ما فقط از اين ناراحتيم كه با ما مشـورت نشـد و گرنـه ابـوبكر     
او را در حال  عاست و رسول اهللا  عترين مردم به خالفت است؛ زيرا او يار غار پيامبر  اليق

   2ي خود به امام جماعت مردم امر كرد.حياتش به جا
اوفـي خزاعـي آورده كـه     الحديد روايت ديگري را در شرح خود از عبداهللا بن ابي ابن ابي

د. هنگامي كـه رسـول   در يمن بو عگويد: خالد بن سعيد بن عاص از كارگزارانِ رسول خدا 
بودنـد. او مـدتي بـا     د در حالي كه مردم با ابوبكر بيعـت كـرده  درگذشت، به مدينه آم عاهللا 

هاشم آمد و گفت: وقتي  ابوبكر بيعت نكرد در حالي كه مردم با وي بيعت كردند. او سراغ بني
 شما راضي باشيد ما نيز، راضي هستيم و وقتي شما خشمگين هستيد ما نيز، خشمگين هستيم.

و دل خوشي به من بگوئيد كه آيا شما با اين مرد بيعت كرديد؟ گفتند: آري. گفت: با رضايت 
كـنم؛ وقتـي    همراه جماعت بيعت كرديد؟ گفتند: آري.گفت: من نيز، راضي ام و با او بيعت مي

                                                 
 . 91، ص1960صولها، بيروت ، دارالبحار،الشيعة وأ أصل - 1
 . 132، ص1الحديد، شرح نهج البالغه، ج ابن ابي - 2
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هـاي درخـت نبـوت     هـا و ثمـره   شما شاخه !شما بيعت كرديد. اما قسم به خدا اي بني هاشم
   1هستيد. سپس با ابوبكر بيعت كرد.

  :ويو قبول كردن هديه از  ���� در نماز به ابوبكر ���� علي اقتداي 

راضي بود و در امـور و   سبه خالفت ابوبكر صديق  سعلي كنيم كه پس از آن بيان مي 
كرد و گاليه و شكايت خود را به  كرد و از او هديه قبول مي قضاياي امت با وي مشاركت مي

كـرد و   كرد و با وي با محبـت رفتـار مـي    داد. در نماز خواندن به وي اقتدا مي وي ارجاع مي
  ورزيد. ورزيدند، دشمني مي د و با كساني كه به ابوبكر بغض ميدوستدار او بو

و پيروان آنها، به اين امـر گـواهي    عخلفاي راشدين و اصحاب پيامبر  انبزرگترين دشمن
  دهند. مي

اين است كه حضرت علـي هنگـامي كـه مـردم از وي       آن را بيان كرديم،  روايتي كه قبالً 
اسـت از اينكـه اميـر     من براي شما وزيـر باشـم بهتـر   «فت: خواستند، خليفه و امير بشود، گ

   2».باشم
به پيروانش گفته است. همان  شعلي اين سخن را در زمان خالفت ابوبكر و عمر فاروق 

 3زماني كه مشاور و گوش به فرمان اين خلفا بود و سخنانش نافذ بود. همچنان كـه يعقـوبي  

                                                 
 . 135و  134، ص1شرح نهج البالغة، ج - 1
 . 136نهج البالغة (تحقيق صبحي صالح)، ص - 2

بود. او  منصوروبا از موالي يو كاتب شيعي عباسيان بود كه جد ،احمد بن ابي يعقوب بن جعفر  يعقوبي، - 3

كرد و در  ميسفر  شرقي و غربي اسالم يها سرزمين به .داشت مدام در حال سفر بود و سفر را دوست مي
سـپس در   .جا به رمنه رفت و به مصر و كشورهاي غربي بازگشـت  وارد ارمنستان شد. از آن 260سال 

به نام تـاريخ يعقـوبي دارد. او در   تاريخ معروفي ي و .را تأليف كرد» البلدان«سفر به اين كشورها كتاب 
  ).3/246 هـ درگذشت. (الكني و األلقاب،284سال 
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پـس بـا     خواست با روم بجنگد، بكر ميابو«گويد:  مي ساكبري دوران خالفت صديق  درباره
مشورت كرد و با علي بن ابي طالب نيز، مشورت كرد. علي  عگروهي از اصحاب رسول اهللا 

شـوم؟ علـي    پيشنهاد كرد كه فالن كار را انجام بدهد. ابوبكر گفت: اگر انجام بدهم، پيروز مي
ي مردم خطبه خواند و گفت: به كار خيري بشارت داده شده ام. سپس ابوبكر برخاست و برا

   1آنان را براي جنگ با روم امر كرد.
در روايتي آمده كه ابوبكر صديق از علي پرسيد: از كجا به تو بشارت داده شـد؟ گفـت:    

داد. سپس ابوبكر گفت: اي ابوالحسن، با آنچـه   شنيدم كه به آن امر، بشارت مي عاز پيامبر «
   2»خداوند تو را خوشحال كند.  دي!اي، مرا خوشحالي كر شنيده عاز رسول اهللا 

گرفتند علي  گويد: از جمله كساني كه در زمان خالفت ابوبكر از او فقه ياد مي يعقوبي مي 
بن ابي طالب و عمر بن خطاب و معاذ بن جبل و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و عبـداهللا بـن   

   3مسعود بودند.
ي روابط گرم و  و اين، نشان دهندهداشت  را بر تمام پيروانش مقدم ميبعلي ابوبكر، 

   4بر سايرين در مشورت و قضاوت است. سصميمي آنها با هم و مقدم كردن علي 

                                                                                                                              
 ي يـك شـيعه  او در طبقات مورخين او را شيعه محسوب كرده اسـت. (اعيـان الشـيعة)     ،اما صاحب األعيان 

 .افراطي بود كه در كتاب تاريخش پيداست
 .133و132، ص2، ج1960تاريخ يعقوبي، بيروت ، - 1
 .158، ص2، كتاب2، ج»)عزم ابي بكر«خ التواريخ (تحت عنوان تاري - 2
 .138، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 3
 سعلـي   مسائل با اصحاب خود و از جملهبرخي روايات زيادي وجود دارد كه ابوبكر در  بارهدر اين  - 4

كثيـر، ريـاض    : البدايـة و النهايـة از ابـن   نگاداد.  ترجيح مي ءكرد و رأي وي را بر ساير آرا مشورت مي
چون ما عهد كرده ايم كه ... ولي كنز العمال، تاريخ الملوك و تاريخ ابن خلدون و   النضرة از محب طبري،

 ها را مورد استفاده قرار نداديم. استفاده كنيم، اين كتاب شيعههاي خود  فقط از كتاب
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اين روايت را يك شيعي افراطي به نام محمد بن نعمان عكبري ملقب به شيخ مفيد تأييـد  
قضـايا و مسـائل   «بـا عنـوان:    خود» رشاداإل«طوري كه باب خاصي را در كتاب كند به  مي

  ، به آن اختصاص داده است.»در زمان خالفت ابوبكر ؛اميرالمؤمنين 
ذكـر   بابـوبكر  هاي علي در زمان خالفت ي قضاوت سپس تعدادي روايات را درباره

ابوبكر خواست كه حـد   مي كند؛ از جمله: مردي را نزد ابوبكر آوردند كه شراب نوشيده بود، 
دانسـتم كـه حـرام     شراب نوشيده ام اما نمي شرعي را درباره اش اجرا كند. آن مرد گفت: من

دانند و كسي تـا بـه حـال از     كنم كه آن را حالل مي است، چون من در ميان قومي زندگي مي
اش اجرا كنـد.   دانست كه چه حكمي را درباره تحريم آن خبر نداشت. ابوبكر مردد شد و نمي

ـ  عليبعضي از حاضران كه در آن جا بودند، گفتند: به  د. ابـوبكر مـردي را نـزد او    خبر بدهي
گفت: به دو نفر مسلمان معتمد بگوييد كه آن مرد را در  ؛فرستاد تا از او سؤال كند. علي 

ي تحريم را براي آن مرد خوانده  مجالس مهاجرين و انصار بگرداند كه آيا كسي هست كه آيه
شـاهد بـه آن،    در اين باره برايش روايت كـرده باشـد؟ اگـر دو    عباشد يا حديثي از پيامبر

از او درخواست توبه كن و آزادش كن.   شود و اگر شهادت ندادند، حد اجرا مي  شهادت دادند،
ي تحريم براي او خوانده  ابوبكر چنين كرد. هيچ يك از مهاجرين و انصار شهادت نداد كه آيه

رخواسـت  ابـوبكر از او د  در اين زمينه برايش روايت كرده باشـد.   عيا حديثي از رسول اهللا 
   1را در اين باره قبول كرد. توبه كرد و آزادش كرد و قضاوت علي

كرد. همان طور كه روايت شـده كـه    حضرت علي از دستورات حضرت ابوبكر پيروي مي
ي منوره آمدند و ديدند كه مسلمانان ضعيف هستند چون براي جهاد  گروهي از كفار به مدينه

را بـر  ته بودند. حضرت ابوبكر خطر آنهـا  مختلف رف و پايان دادن به جريان مرتدها به نقاط
، احساس كرد. از ايـن رو دسـتور داد از مدينـه نگهبـاني شـود و      انپايتخت اسالم و مسلمان

هايي را در گذرهاي مدينه قرار داد تا لشكريان و سربازان استراحت كنند و به علي و  نگهبان
                                                 

 .107، ايران، صاإلرشادمفيد،  - 1
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ها را سرپرستي كنند و آن گـروه بـر    نگهبانزبير و طلحه و عبداهللا بن مسعود امر كرد كه اين 
   1همين حال ماندند تا از آنها احساس امنيت كردند.

آنها به همديگر همـين بـس كـه     ي روابط صميمي و مهرباني و عشق و عالقهاثبات براي 
نمود و اين امر ميان  قبول مي ابوبكر هدايايي از عهاي پيامبر  علي، سرور اهل بيت و پدر نوه

 صورت يك عادت در آمده بود. همچنان كه در جنگ عين التمـر، كنيـز اسـير شـده؛     آنها به
براي حضـرت   ههاي عمر و رقي يعني، صهباء را از ابوبكر قبول كرد. اين كنيز دو فرزند به نام

گفتند و در  ميصهباء  ي تغلب بود كه به وي كنيزش از طايفهعمر و رقيه از علي به دنيا آورد. 
   2».بكر و امارت خالد بن وليد در عين التمر اسير شدزمان خالفت ابو

   3نام وي، ام حبيب دختر ربيعه بود.
خوله دختر جعفر بن قيس كه همراه اسيران جنگ يمامـه اسـير     همچنين حضرت ابوبكر،

 بعد از حسن و حسين؛د و او بهترين اوالد حضرت علي به حضرت علي هديه كررا شده بود، 
  به دنيا آورد.را  يعني، محمد بن حنفيه

حمد بـن حنفيـه بـه او    شود و م او از اسيران اهل رده بود كه پسرش توسط او شناخته مي
   4.ه استشدنسبت داده 

هاي متعددي وجود دارد مبني بر اين كه علي و فرزندانش هداياي مالي و  همچنين روايت
ه و متولي خمس و ندرا از ابوبكر دريافت مي كردند. علي خود تقسيم كن اموال فيءخمس و 

                                                 
 .228، ص4شرح نهج البالغه، تبريز، ج -1
 .361. عمدة الطالب، نجف، ص718، ص2شرح نهج البالغة، ج -2
 .186، صاإلرشاد -3
 . 21. حق اليقين، ص352عمدة الطالب، ص -4
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اين اموال به دست علي و سپس به دست حسـن و بعـد بـه     1بود. بابوبكر فيء در زمان
  2دست حسين و بعد به دست حسن بن حسن و سپس زيد بن حسن بود.

كرد و  خواند و به حضرت ابوبكر اقتدا مي حضرت علي نمازهاي پنجگانه را در مسجد مي
   3داد. كدلي خود را با حضرت ابوبكر به مردم نشان ميبه امامت وي راضي بود و اتفاق و ي

گويد: اين قضيه، امري مسلم  ي اقتداي حضرت علي به حضرت ابوبكر مي طوسي درباره 
   4و ظاهر و واضح است.

  همكاري ابوبكر صديق در ازدواج علي با فاطمه: 

و شـد   لبا فاطمهي ازدواجش  زيرا واسطه گذاشت؛منت  بابوبكر صديق بر علي 
به او كمك كرد. به طوري كه او يكي از شاهدان ازدواج وي بود كه به درخواست رسـول اهللا  

بود. اين طبق روايتي است كه يكي از بزرگان شيعه معـروف بـه شـيخ الطائفـه ابـوجعفر       ع
طوسي از ضحاك بن مزاحم آورده كه گويد: من از علي شنيدم كه گفت: ابوبكر و عمـر نـزد   

رفتي، فاطمه را از او خواستگاري كن. علي گويد:  عاگر پيش رسول اهللا من آمدند و گفتند: 
                                                 

را آورده كه گويد: من و عباس و فاطمه و زيد بن حارثه نزد پيـامبر   سابوداود روايتي از حضرت علي - 1
ه تو مرا متولي حق خودمان از اين خمس گرداني دانم ك چنين صالح مي گفتم: اي رسول خدا،   بوديم، ع

و در زمان حيات خودت آن را تقسيم كن تا پس از شما نزاع و درگيري ايجاد نشود، پـس ايـن كـار را    
بكن. حضرت علي گويد: آن حضرت اين كار را كرد. آنگاه حضرت علي گويد: در زمان حيـات رسـول   

در س ست آن قرار داد و تا آخرين سـالهاي خالفـت عمـر   اهللا آن را تقسيم كردم. سپس ابوبكر مرا سرپر
آوردند. پس حق ما را در آن سال نداد و بعداً برايم فرستاد. گفـتم:   اختيار من بود. مال زيادي نزد او مي

امسال به اين مال نياز نداريم و مسلمانان به آن نياز دارند، اين مال را به مسلمانان بازگردان. پـس عمـر   
 ).مسندات علي ،حمداكتاب الخراج، مسند  ،دوبودا(ا باز گرداند. آن را به آنها

  .118، ص4الحديد، شرح نهج البالغة، ج ابن ابي - 2
 .388. مجلسي، مرآة العقول، ايران، ص253. كتاب سليم بن قيس، ص53طبرسي، االحتجاج، ص - 3
 .354تلخيص الشافي، ايران، ص - 4
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فرمايد: تو را چه شـده اي   تبسمي بر لب دارد و مي عمن نزد وي رفتم و ديدم كه رسول اهللا 
ي اسالم را و ياري كردن اسـالم و جهـاد    علي، و چه مي خواهي؟ علي گفت: قرابت و سابقه

فرمود: اي علي، تو راست مي گـويي، تـو    عكردم. پيامبر  ياد آوري عخود را براي پيامبر 
   1فاطمه را به عقد من در بياور. عهستي كه ذكر كردي. گفتم: اي رسول اهللا،  برتر از آن

اما مجلسي كه قادر نيست نام صحابه و به خصوص ابوبكر و عمر را بياورد مگر با چند  
همين مجلسي  –پناه بر خدا  –و شياطين  فحش و ناسزاي قبيح و القاب كثيف، مانند بد چهره

  گويد: دهد و مي كند و آن را بيشتر توضيح مي ملعون اين واقعه را اين گونه بيان مي
نشسـته بودنـد و    عروزي از روزها ابوبكر و عمر و سعد بن معاذ در مسجد رسـول اهللا   

رگان قريش فاطمه را ابوبكر گفت: اشراف و بز 2كردند. ي ازدواج فاطمه با هم بحث مي درباره
فرمود: اين كار در دست خداوند متعال است  عخواستگاري كردند اما رسول اهللا  عاز پيامبر

اما علي به دليل فقـر و مشـكل    –طالب باشد  و گمان مي كنم كه فاطمه از آنِ علي بن ابي –
بـا هـم   مالي براي اين كار اقدامي نكرده است. سپس ابوبكر به عمر و سعد گفـت: برخيزيـد   

بكند. او مشكل مالي دارد بايد  عبرويم و علي را تشويق كنيم كه اين درخواست را از پيامبر 
ي اميرالمؤمنين، علـي   سعد جواب داد: اين بهترين نظر است. پس آنها به خانه 3كمكش كنيم.

ـ     علي از آنها پرسيد:   رفتند. هنگامي كه به او رسيدند، د؟ چرا در اين وقت بـه اينجـا آمـده اي
هاي خوبي هستي پس چه چيزي باعـث شـده كـه     ابوبكر گفت: اي ابوالحسن، داراي ويژگي

اشـك از   خواستگاري نكني؟ وقتي علي اين سخن را از ابوبكر شـنيد،   عفاطمه را از پيامبر 

                                                 
 .38، ص1طوسي، االمالي، ج - 1
 هـم  ،  عو غم رسول اهللا هم كردند و فكر مي عصادقانه در كارهاي پيامبر  عر اصحاب رسول اهللا چقد - 2

 .چون او را دوست داشتند و به او وفادار بودند. چقدر زيباست چنين پيروي كردني ؛و غم آنها بود
 .است شيعهبا هم مهربان و دلسوز بودند و اين بر خالف گمان و پندار  عچقدر اصحاب پيامبر  - 3
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كيسـت   1چشمانش جاري شد و گفت: اين آرزويي است كه مدتهاست آن را پنهان داشته ام.
و از ابـوبكر   2كند، اما فقر و مشكل مالي مانع اين كار شـده اسـت.   كه نخواهد با وي ازدواج

   3شرم داشتم كه بگويم و من در اين حال و وضعيت هستم ... تا آخر.
عالوه بر اين، ابوبكر صديق همان كسي است كه حضرت علـي را بـه ازدواج بـا فاطمـه     

ي  اب و زمينـه و اسـب كه عمالً به حضرت علي كمـك نمـود    تشويق كرد و همان كسي است
  ازدواج را براي او فراهم نمود. 

كند كه علي زره خود را فروخـت و پـولش را نـزد پيـامبر      همچنان كه طوسي روايت مي
ها را با دو دستش از او گرفت و به ابوبكر داد و گفت: لباس  درهم عآورد. سپس رسول اهللا 

اصـحاب را همـراه   ادي از و وسايل خانگي الزم را براي فاطمه بخر. عمار بن ياسـر و تعـد  
خريدند مگر اين كـه   ديدند، نمي . به بازار رفتند. آنان هر چيز مناسبي را كه ميابوبكر فرستاد

                                                 
و آن را  سـازند  ميهاي خرافي و دور از شأن را  اين قوم حيا و شرمي ندارند تا جايي كه چنين حكايت - 1

 دارند؟ . آيا دست از اين كار بر نميدهند هاي مبارك نسبت مي به شخصيت

خواست  عكنند كه وقتي رسول اهللا  هاي افراطي مانند قمي و مجلسي روايت مي فقر علي چيست؟ شيعه - 2
با دستاني ، گفتند كه علي مردي چاقاو زنان قريش به ، علي در بياوردحضرت فاطمه را به عقد حضرت 

هاي شانه اش نرم است و  استخوان وبا سري طاس و چشماني درشت است ، كشيده و پاهايي جمع شده
هـاي   طبـق روايـت   –لكه . بداين اوصاف را انكار نكر عندارد. پيامبر  و دارايي مال امالبي خندان دارد 

ر دنيا مشرف گردانيده و از ميان مردان جهان مرا دآيا نمي داني كه خداوند مرا  ،گفت: اي فاطمه – شيعه
بـه   شب معراج وقتي در .اي فاطمه تو را بر زنان جهانيان برتري داده استسپس خداوند  برگزيده است.

اهللا  اال ال الـه « :س يافتم كه روي آن نوشته بـود دسنگ نوشته اي را در بيت المق بلند كرده شدم،آسمان 
ي  هيچ معبود برحقي جز اهللا نيست و محمـد فرسـتاده  «: »يدته بوزيره ونصرته بوزيرهأمحمد رسول اهللا 

گفت: علي ابـن   .گفتم: وزير من چه كسي است ».ي وزيرش كمك و ياري كردم خداست. او را به وسيله
 ).1/185 ء العيون،جال  ،1/336 ابي طالب. (تفسير قمي،

 .169مجلسي، جالءالعيون، تهران، كتابفروشي اسالميه، ص - 3
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خريدند تا اينكه خريد وسايل  پسنديد، مي دادند. اگر ابوبكر آن را مي آن را به ابوبكر نشان مي
كه همـراهش بودنـد،    ع تمام شد. ابوبكر مقداري از وسايل را برداشت و اصحاب رسول اهللا

 عالبته ابوبكر صديق و دوستانش بـه درخواسـت خـود رسـول اهللا      1ي آن را برداشتند. بقيه
كننـد كـه    و مجلسي و اربلي بيان مـي  2همچنان كه خوارزمي شيعي  شاهد ازدواج آنها بودند.

در   ،فرسـتادند  عابوبكر صديق و عمر فاروق و سعد بن معاذ وقتي علي را بـه نـزد پيـامبر    
خوشـحال شـوند. پـس      مسجد منتظر وي ماندند تا از پاسخ مثبتي كه پيامبر به وي مي دهد،

رفتم در حالي كـه از   عاز پيش رسول خدا«چنان كه انتظار داشتند، پيش آمد... علي گفت: 
گنجيدم. ابوبكر و عمر به روي من آمدند و به من گفتند: چـي شـد؟    خوشحالي در خودم نمي

ابوبكر و عمر به خاطر اين خبـر   دخترش فاطمه را به عقد من در آورد... عهللا گفتم: رسول ا
به ما پيوسـت و از   عخيلي خوشحال شدند و به مسجد بازگشتند. در اين هنگام رسول خدا

درخشيد، آنگاه فرمود: اي بالل! بالل جواب داد: گوش بـه   خوشحالي و شادي چهره اش مي
فرمود: مهاجرين و انصار را جمع كن. بالل آنها را جمع . آن حضرت عفرمانم اي رسول خدا 

يك پله از منبر باال رفت و خداوند را حمد و سپاس گفت و فرمود: اي  عكرد. سپس پيامبر 
مردم، جبرئيل اندكي پيش نزد من آمد و به من خبر داد كه پروردگـارم، فرشـتگانش را نـزد    

او فاطمه دختر رسول اهللا را به عقد علي بـن   ي آنها را شاهد گرفته كه كعبه گرد آورده و همه
ابي طالب در آورده است، و به من نيز امر كرد كه در زمين او را به عقد علي در بياورم و شما 

                                                 
 .176، ص1. جالءالعيون، ج 20، ص2. ابن شهر آشوب مازندراني، هند، ج39،ص 1األمالي، ج - 1
فقيه و محدث و خطيب و شاعري است كه كتابي در مناقـب   ي شيعي، مابوالمؤيد موفق بن احمد خوارز - 2

يكـي از روسـتاهاي زمخشـر     واي اسـت   خوارزم نام ناحيه .درگذشت 568در سال وي دارد. اهل بيت 
 ).11-2/12 باشد. (الكني واأللقاب، مي
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   1».را بر اين ازدواج شاهد گيرم
گويد: از انس  اربلي در كتاب خود شاهدان ازدواج حضرت علي با فاطمه را نام برده و مي

وحي بر او نازل شد و هنگامي كه به حالـت    بودم، عگفت: نزد رسول اهللا روايت شده كه او 
داني كه جبرئيل از نزد صاحب عرش براي مـن   آيا مي  عادي برگشت، به من گفت: اي انس،

چه چيزي آورد؟ گفتم: خدا و رسول وي آگاه ترند. فرمود: مرا امر كرد كه فاطمه را به عقـد  
عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير و تعدادي از انصار را نزد  علي در بياورم. برو و ابوبكر و

 عمن فرا خوان. انس گويد: من رفتم و آنها را فرا خواندم. وقتي آنان به خـدمت رسـول اهللا   
گيرم كه فاطمه را با  بعد از حمد و سپاس خدا فرمود: من شما را شاهد مي عرسيدند، پيامبر 

   2د علي در آوردم.ي چهارصد مثقال نقره به عق مهريه
دوست پدر بزرگ حسن و  ،ابوبكر صديق مه، صاحب حسن شدند، هنگامي كه علي و فاط

ي آنها در امر ازدواجشان، حسن را بر شـانه   يار غارش و دوست پدرش، علي و ياري دهنده
گفت: جانم فدايت بيشتر شبيه پيامبر هسـتي تـا    كرد و مي گذاشت و با او بازي مي هايش مي

   3علي.شبيه 
   4گفت. نيز، همين سخن را مي عفاطمه دختر رسول اهللا 

، اسماء دختر عميس، در زمـان  همسر ابوبكرروابط محكم و صميمي آنها تا جايي بود كه 
هاي آخر همراه وي بـود و در غسـل و    كرد و تا نفس از او پرستاري مي لبيماري فاطمه

                                                 
. 39و38، ص10. مجلسي، بحـاراالنوار، ج 358، ص1. كشف الغمة، ج252و251خوارزمي، مناقب، ص - 1

 .184، ص1جالءالعيون، ج
 .48و47، ص1حاراالنوار، ج. ب 349و348، ص1كشف الغمة، تبريز، ج - 2
 .117، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 3
 همان. - 4
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اسـماء بنـت    كرد و  پرستاري ميكفن كردن او شركت داشت. حضرت علي خودش از فاطمه 
   1كرد. عميس حضرت علي را در امر پرستاري فاطمه كمك مي
اسماء همـين   2ي وي با اسماء باشد. فاطمه وصيت كرده بود كه كفْن و دفن و تشييع جنازه

هاي آخر همراه فاطمه بود، و همان كسي است كـه   كار را كرد. او همان كسي بود كه تا نفس
   4و او در غسل فاطمه شركت داشت. 3و را مدح و ثنا گفت.علي در وفاتش، ا

 عحضرت ابوبكر صديق مدام با حضرت علي در ارتبـاط بـود و از حـال دختـر پيـامبر     
  پندارند. پرسيد. برخالف آنچه كه شيعيان مي مي

خواند، وقتـي   مريض شد و حضرت علي نمازهاي پنجگانه را در مسجد مي لفاطمه«
چطور  عگفتند: حال دختر رسول اهللا  ضرت ابوبكر و حضرت عمر ميشد، ح كه نماز تمام مي

   5»است؟
همسر ابوبكر به پرستار و مراقب معروف شده بود، چون پرستار حقيقي او   از طرف ديگر،

  بود.
ي مردان و زنان شد. مردم در آن روز مانند  مدينه مملو از گريه  فاطمه از دنيا رفت، وقتي

حت بودند. حضرت ابوبكر و حضرت عمر به حضرت علي تسـليت  نارا عروز وفات پيامبر 
نمـاز جنـازه    عپيش از ما بر دختر رسـول خـدا    گفتند: اي ابوالحسن، كردند و مي عرض مي

   6»مخوان.

                                                 
 .107،ص 1طوسي، االمالي، ج - 1
 .242و  235جالء العيون، ص - 2
 .237جالء العيون، ص - 3
 .504، ص1كشف الغمة، ج - 4
 .353كتاب سليم بن قيس، ص - 5
 .255همان، ص - 6
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  و اهل بيت: هاي سببي ميان ابوبكر خويشاوندي

ـ    ه روابط ميان منزل نبوت و منزل ابوبكر بسيار محكم و قوي بود به طوري كه هـيچ گون

��mmmm ها و اباطيلي را برخالف اين بافته اند: اختالف و دوري در ميان آنها نبود، هرچند اسطوره ��

{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��`_`_`_`_�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��llll  :به راسـتي كـه   «  41العنكبوت
  »ي عنكبوت است اگر بدانند. ها خانه ترين خانه سست

علـي   ترين افراد، نـزد  ، از محبوبعدختر ابوبكر صديق و همسر پيامبر  صديقه، هعايش 
بـه   اما اين حقيقتي ثابـت اسـت. عايشـه    بود. بگذار حسودان بسوزند و مخالفان غرق شوند، 

   گرايان و مخالفان، آن را انكار كنند. شهادت قرآن، پاك و مطهر بود هر چند باطل
همسر جعفر ابن ابي طالب   بنت عميس، همان كسي كه اندكي قبل ذكر آن گذشت، اسماء 

به نـام   ابوبكر با او ازدواج كرد و صاحب پسري  امي كه جعفر درگذشت،هنگ  برادر علي بود.
كه علي او را والي مصر كرده بود، و هنگامي كه ابوبكر درگذشت، علي بن ابي  محمد شدند ، 

   طالب با او ازدواج كرد و از او صاحب پسري به نام يحيي شد.
 – سعلـي ي  شـيعيان و نـوه   امـام پـنجم   –محمد باقر بكر صديق با هاي ابو يكي از نوه 

كنـد:  ازدواج كرد. همچنان كه كليني در اصول خود تحت عنوان فرزنـدان جعفـر، بيـان مـي    
سال سن داشت و  65درگذشت. او  148به دنيا آمد و در شوال  83در سال  ؛ابوعبداهللا «

و مـادرش، ام فـروة    ؛در بقيع دفن شد؛ همان قبري كه پدرش و جدش و حسن بن علي 
دفـن شـده     بكـر، بكر و مادرش، اسماء بنت عبدالرحمن بن ابـي اسم بن محمد بن ابيدختر ق
   1».بودند

                                                 
 مانند اين در كتاب الفرق از نوبختي وجود دارد. .472، ص1االصول في الكافي (كتاب الحجة) ،ج - 1
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گويد: مادر جعفر، ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابي بكر بود . مادر او نيز، مي1ابن عنبه 
 ابي بكر بود. به همين دليل امام صادق گفته است: ابوبكر دو بار مرا بنت عبدالرحمن بن اسماء 

  به دنيا آورده است.
بوده و علي بن حسـين   سي حضرت ابوبكر  همچنان كه قاسم بن محمد بن ابي بكر، نوه 

؛ همچنـان   بوده است و هر دو پسر خاله بودند سي حضرت علي  بن علي بن ابي طالب، نوه
گويد: امامِ بعد از حسن بن علـي   آورد، مي كه مفيد وقتي از علي بن حسين سخن به ميان مي

ي بود. كه او نيز، كنيـه  ؛، پسرش ابو محمد، علي بن حسين مشهور به زين العابدين ؛
دختر يزد گرد بن شهريار بن خسـرو پرويـز بـوده    » شاه زنان«ابو الحسن داشت. و مادرش 

  شود كه اسم او شهربانو بود. است. گفته مي
. او دو دختـر  امير المؤمنين، حضرت علي حريث بن جابر حنفي را والي شرق كرده بـود  

يزد گرد بن شهريار بن خسرو را نزد علي فرستاد كه يكـي از آنهـا (شـاه زنـان) را پسـرش      
بكر عقـد كـرد    حسين، عقد كرد كه زين العابدين از وي به دنيا آمد و ديگري را محمد بن ابي

   2كه قاسم بن محمد بن ابي بكر را به دنيا آورد. پس قاسم و زين العابدين پسر خاله هستند.
مجلسي آن را در جالء العيون بيان كرده و رواياتي را كه مفيـد و ابـن بابويـه آورده انـد،     
صحيح دانسته است؛ مبني بر اين كه شهربانو در زمان خالفت حضرت علـي اسـير نشـد، آن    

در زمان خالفت حضرت عثمان اسير نشد چنان كه ابن بابويـه قمـي    گويد و طور كه مفيد مي

                                                 
 بـاره اش در قمـي  باشـد.  مـي  صاحب كتاب عمدة الطالب ،جمال الدين احمد بن علي بن حسين حسني - 1

سال در فقـه و   12كه   از علماي اماميه بود،وي اي نسب شناس بود.  سيدي گرانقدر و عالمهاو گويد:  مي
درگذشـت. (الكنـي و األلقـاب     828سـال   بـه در كرمان  ويه است. معية بود وشاگرد اب ،حديث و نسب

 .تحت عنوان نسب شناسان شيعه) 35عيان الشيعة صأو  1/350
 آمده است. 2/3همچنين در كشف الغمة و منتهي اآلمال از شيخ عباس قمي  ، 253ص  ،اإلرشادمفيد،  - 2



  

  93      آنها با اهل بيت  باب دوم: شيعه و مخالفت
  

روايت كرده در زمان خالفت حضرت عمر اسير شد.  1نان كه قطب راونديبلكه چ  مي گويد،
سپس بعد از آن اعتراف مي كند كه قاسم بن محمد بن ابي بكر و زين العابدين بن حسين بـن  

   2علي پسر خاله بودند.
كننـد و آن ازدواج حفصـه، دختـر     شناسان و مورخين، قرابت ديگري را ذكـر مـي   نسب 

اسـت كـه بعـد يـا قبـل از      سر صديق با حسين بن علي بن ابي طالبعبدالرحمن پسر ابوبك
  عبداهللا بن زبير بوده است.

ي حضرت علي و محبـوب   بكر از اسماء بنت عميس است كه فرزند خوانده محمد بن ابي 
  زمان خود به او سپرد. وي بود و واليت مصر را در

   3گويد: محمد، پسر من از پشت ابوبكر است. مي ؛حضرت علي 
هاي محبت اهل بيت نسبت به ابوبكر صديق و دوستي و صميميتي كـه ميانشـان    ز نشانها

طالـب   ناميدند. نخستين آنها علي بن ابي بود، اين است كه آنها فرزندانشان را به نام ابوبكر مي
بيـان اوالد اميـر   «است كه يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميده چنان كه مفيـد تحـت عنـوان    

  گويد: مي» اي از سرگذشت آنها داد آنها و اسامي آنها و خالصهالمؤمنين و تع
عبيداهللا كه هر دو همـراه برادرشـان، حسـين     -13ي ابوبكر  محمد اصغر با كنيه -12«... 

   4»شهيد شدند و از يك مادر، به نام ليلي دختر مسعود دارمي بودند.

                                                 
در قم درگذشـت و در همـان    573سال  همتولد شد و بقرن ششم هجري  درسعيد بن هبة اهللا بن حسن  - 1

 كتـاب  صـاحب وي  جا به خاك سپرده شد. او عالم متبحر و فقيه و محدث محقق و مورد اعتمـاد بـود.  
بود و از محدثين بزرگ شيعه بـه شـمار   » شرح نهج البالغة«و » قصص األنبياء«و » الجرائح و الخرائج«

 ).3/58 لقاب،رود. (الكني و األ مي
 . 674و673ن، صجالء العيو - 2
 .113دنبلي شيعي، الدرة النجفية. شرح نهج البالغة، ايران، ص - 3
 .186، صاإلرشاد - 4
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ين و ... و عبيـداهللا و  هـاي حسـن و حسـ    گويد: علي چهارده فرزند پسر به نام يعقوبي مي
داشته كه مادر اين دو نفر، يعلي دختر مسعود حنظلـي از   -اين دو نفر فرزند نداشتند -ابوبكر
  1تميم بود. ي بني طايفه

طالب و محل  بيان خبر حسين بن علي بن ابي«تحت عنوان » مقاتل الطالبين«اصفهاني در 
گويـد: از جملـه    مـي » ته شـدند اش بـه همـراه وي كشـ    شهادت وي و كساني كه از خانواده

...  يعلي، دختـر مسـعود بـوده اسـت     طالب و مادرش؛ ابوبكر بن علي بن ابي«ي وي  خانواده
پيدا  جنگان دگويد: او در مي گويد: مردي همداني او را به قتل رساند. مدائني مي ابوجعفر مي

   2»شد و معلوم نبود كه چه كسي او را كشته است.
 سشق و عالقه و برادري و احترام حضرت علي بـه حضـرت ابـوبكر   آيا اينها دليل بر ع 

  نيست؟
، بلكـه پـس از   حضـرت ابـوبكر   به خالفت رسيدن اين فرزند پس از شايان ذكر است كه

   وفات ابوبكر بود. اين قضيه بديهي و مسلم است.
آيا اين عشق و عالقه به ابوبكر در ميان شيعياني كه ادعاي عشق بـه علـي و اوالدش را   

ارند، وجود دارد تا فردي از خود را ابوبكر بنامند؟ آيا آنها پيرو علي هستند يا مخـالف او؟  د
خواهيم توجه شما را به اين نكته جلب كنيم كه علي جز به دليل مباركي و تبرّك و عشق  مي

هاشم كسي قبل از  و عالقه و وفاداري، نام فرزندش را ابوبكر ننهاد به طوري كه در ميان بني
اي كـه   طبق شناخت و مطالعه –نامگذاري كند.  وجود نداشت كه فرزندش را به اين نام،  علي

  .–هاي شيعه داريم از كتاب
مباركي و تبرّك و اظهار محبت و عشق و عالقه بسنده نكرد بلكه پس از  تنها علي، به اين

                                                 
 .213، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 1
، 2. مانند ايـن در كشـف الغمـة، ج   142ابوالفرج اصفهاني شيعي، مقاتل الطالبين، بيروت، دارالمعرفة، ص - 2

 است.آمده  582و جالء العيون از مجلسي، ص 64ص
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   وي فرزندانش نيز، اين روند را ادامه دادند.
امام معصوم  –، حسن بن علي عي رسول اهللا  طمه و نوهاين فرزند بزرگ علي و پسر فا 

  نهد. گويد، يكي از فرزندانش را ابوبكر نام مي است كه طبق آنچه يعقوبي مي –دوم شيعيان
... و  حسن هشت فرزند پسر داشت كه عبارتند از: حسن بن حسن كه خوله مادرش بود«

   1»ابوبكر و عبدالرحمن و طلحه و زبير.
طالب نيز، از جمله كساني بود كه همراه  د: ابوبكر بن حسن بن علي بن ابيگوي اصفهاني مي

   2حسين در كربال شهيد شد.
نهـد. همچنـان كـه مـورخ شـيعي،       حسين بن علي نيز، يكي از پسرانش را ابوبكر نام مي

شدگان كربال به همراه حسين از  و هنگام بيان كشته» شرافاإلالتنبيه و«دي در مشهور به مسعو
  برد. ام مياو ن

كساني كه در كربالء كشته شدند و فرزند حسين بودند سه نفر بودند: علي اكبر و عبداهللا «
   3»كه كودك بود و ابوبكر. اينان فرزندان حسين بن علي بودند.

   4بعضي گفته اند كه زين العابدين كنيه اش ابوبكر بوده است.
طالـب يكـي از پسـرانش را     ي علي بـن ابـي   همچنين حسن بن حسن بن علي؛ يعني، نوه

كند كه او همراه  ابوبكر نام نهاد. همچنان كه اصفهاني از محمد بن علي حمزه علوي روايت مي
طالب كشته شد و او ابوبكر بن حسـن بـن حسـن     ابراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن ابي

   بود.
را ابوبكر نـام   امام هفتم شيعيان، امام موسي بن جعفر ملقب به كاظم نيز، يكي از پسرانش

                                                 
 .240، ص1. منتهي اآلمال، ج228، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 1
 . 87مقاتل الطالبين، ص - 2
 . 263التنبيه و االشراف، ص - 3
 . 74، ص2كشف الغمة، ج - 4
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  نهاد.
ي ابوبكر داشت، و از  نيز، كنيه –امام هشتم شيعيان  –گويد: كه پسر او، علي  اصفهاني مي

اي  ي مسـأله  كند كه گفت: روزي مأمون درباره عيسي بن مهران از ابوصلت هروي روايت مي
: به ابوصلت گويد از من پرسيد و من گفتم: ابوبكر ما بايد آن را حل كند. عيسي بن مهران مي

ي ابوبكر داشت و مادرش كنيز  گفتم: ابوبكر شما كيست؟ گفت: علي بن موسي الرضا كه كنيه
   1بود.

ي  عايشه شايان ذكر است كه موسي كاظم يكي از دخترانش را به نام دختر ابوبكر صديق، 
بـه  بيان تعداد اوالد موسي بن جعفـر و نگـاهي   «صديقه ناميد؛ همچنان كه مفيد تحت عنوان 

  آورده است.» اخبار آنها
ي آنها علي بـن موسـي    فرزند دختر و پسر داشت كه از جمله 37 ؛ابوالحسن موسي 

   2و فاطمه و .... و عايشه و ام سلمه بودند. ؛الرضا 
   3همچنان كه جد وي علي بن حسين يكي از دخترانش را عايشه ناميده بود.

م شيعيان ـ يكي از دخترانش را عايشه همچنين، علي بن محمد هادي ابوالحسن ـ امام ده
ـ 354در رجب سـال   ؛گويد: ابوالحسن  ناميده بود. مفيد مي ي  درگذشـت و در خانـه    هـ

... دختـرش،   خود، سامراء دفن شد و فرزنداني از او به نام هاي ابومحمد حسـن، پسـرش و  
   4به جاي ماند. عايشه

هاشم خود  بگوييم: بسياري از بني پيش از اين كه به اين بحث خاتمه دهيم، دوست داريم 
ي حضرت علي؛ يعني عبداهللا بـن   يا فرزندان خود را ابوبكر نام نهادند. از آن جمله برادرزاده

                                                 
 . 562و 561مقاتل الطالبين، ص - 1
 .237، ص2. كشف الغمة، ج242المهمة، . الفصول303و  302، ص اإلرشاد - 2
 . 90، ص2كشف الغمة، ج - 3
 .283. الفصول المهمة، ص334كشف الغمة، ص - 4
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طالب است كه يكي از پسرانش را ابوبكر ناميد؛ همان طـور كـه اصـفهاني     جعفر طيار بن ابي
   گويد: مي

ي ميان مسرف بن عقبه  ه در حادثهطالب در جنگ حر ابوبكر بن عبداهللا بن جعفر بن ابي«
  و اهل مدينه كشته شد.

هاي عشق و عالقه و صميميت ميان اصحاب بـود كـه بـرخالف پنـدار      اين يكي از نشانه
تـوزي و جنـگ و جـدال     شيعيان امروز است؛ زيرا معتقدند ميـان اصـحاب دشـمني و كينـه    

   هميشگي بوده است.

  ي فدك: قضيه

ي وي با اهل بيت بپردازيم، بايد  و رابطه سي عمر فاروق  قبل از اين كه به بحث درباره 
، كمي درنگ كنـيم.   شود درباره ي سؤالي كه پيرامون اختالف اين اصحاب گرانقدر مطرح مي

ي  سؤال اين است كه اگر عشق و عالقه و صميميت صحابه به يكديگر اين است، پس قضـيه 
  فدك چيست؟ 

جهـت مقاصـد    عدشمنان امت حضرت محمد  اي است كه منافقان و ي فدك قضيه قضيه
پست و آمال بدشان، بزرگ جلوه داده اند و از آن براي تفرقه و ايجاد اختالف شـديد ميـان   

ي ابـزاري   و ميان عموم مسلمانان استفاده و به خصوص ميان اهل بيت عاصحاب رسول اهللا 
صـار و سـاير امـت    كرده اند. از ديدگاه آنها گويي اهل بيت در يك طـرف و مهـاجرين و ان  

  باشند. اسالمي در طرف ديگر مي
اي براي طعـن و لعـن قـرار     مسأله اين قدر بزرگ و پر اهميت نبود بلكه آنها آن را بهانه 

 سبكر صـديق  و پس از بيعت با ابو عدادند. كل ماجرا اين بوده كه هنگام وفات رسول خدا
ر رفت و ميراثي را كه خداونـد از  ، نزد ابوبكعدختر پيامبر ،فاطمه و به خالفت رسيدن وي، 
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 :ه انـد فرمـود  عابوبكر جواب داد كـه رسـول اهللا   1از او خواست. داده بود،  عفدك به پيامبر
ال نورث، ما تركنا فهو صـدقة، إنمـا يأكـل آل محمـد مـن هـذا المـال يعنـي مـال نحن معاشر األنبياء «

 عليـه وسـلم التـي كانـت عليهـا فـي عهـد وإني واهللا ال أغّير شـيئًا مـن صـدقات النبـي صـلى اهللا …اهللا 
النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم، وألعملــن فيهــا بمــا عمــل فيهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، وقــال: 

كسي « »:من أن أصل من قرابتي والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إليّ 
ماند، صدقه است. آل محمد تنها از اين مال؛  مياز ما، پيامبران ارث نمي برد. آنچه از ما باقي 

  ...  خورند يعني، مال خدا روزي مي
بـوده   ايشـان كـه در دوران   بعد ابوبكر گفت: قسم به خدا من چيزي از صدقات پيامبر را

كـنم.   عمـل مـي   ي آنها عمل كرده اسـت،   درباره عدهم و همان گونه كه رسول اهللا  تغيير نمي
نـزد مـن    عخويشاوندان رسـول اهللا    ي كه جان من در دست اوست،آنگاه گفت: قسم به كس

  ».محبوب تر از خويشاوندان خودم است
وقتي ابوبكر صديق اين سخن را به فاطمه گفت: فاطمه بازگشـت و تـا هنگـام وفـاتش      

هاي شيعه آمده كه فاطمه بـه ايـن پاسـخ     ديگر سخني از آن نگفت. حتي در بعضي از روايت
كند كـه ابـوبكر    در شرح نهج البالغه روايت مي2همچنان كه ابن ميثم شيعي راضي و قانع شد؛

                                                 
هـا و   هاي در حجـاز اسـت كـه در آن چشـم     گفته اند: ناحيـه بعضي  .فدك روستايي در خيبر بوده است - 1

 .)10/473 (لسان العرب، بود.داده  عدرختان خرما وجود دارد و خداوند آن را به پيامبر 

 ،او عالمي رباني و فيلسوف متولد شد. قرن هفتم هجري در  ،حرانيميثم ببن كمال الدين علي   ،ابن ميثم - 2

شود: خواجه نصير  بر نهج البالغه بوده است. از محقق طوسي روايت شده كه گفته مي يهاي صاحب شرح
درگذشـت و در   679ميثم در فقه و حكمت بوده اسـت. او در سـال   بن استاد كمال الدين ، الدين طوسي

  گويد:  او مي .)1/419به خاك سپرده شد. (الكني واأللقاب  ،ماحوذ هلتا يكي از روستاهاي
  طلبت فنون العلم أبغي بها العلي فقصر بي عما سموت به القل 

  ».هاي مختلف علمي جهت رسيدن به مدارج باال رفتم، تنها چيز اندكي به دست آوردم به دنبال رشته«
  ألصلفرع وأن المال فيها هو ا ن المحاسن كلهاأتبين لي 
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داد و  از فـدك روزي شـما را مـي    عمال پدرت مال توست. رسـول خـدا   « به فاطمه گفت:
داد. تو نيز، بايد همان كار را بكني. فاطمـه   كرد و آن را در راه خدا مي باقيمانده را تقسيم مي

  . 1»عهد بست به اين كار راضي شد و بر آن
   2آورده است.» الدرة النجفية«دنبلي نيز، مانند همين را در شرح خود  
پس صفحات  اما شيعه خوشحال نيست كه فاطمه به راحتي به چنين كاري تن داده باشد،  

هاي زيادي را در اين باب نوشته اند كه انباشـته از   و اوراق بسياري را سياه كرده اند و كتاب
و تكفير و فاسـق خوانـدن و مرتـد دانسـتن و ظـالم       عصحاب رسول اهللا طعن و سرزنش ا

شمردن آنهاست و گفته اند كه به اهل بيت ظلم كرده اند، و حتي ابوبكر تنها بـه حـرف اكتفـا    
نكرده بلكه در عمل نيز، آن قضيه را دنبال كرده است. همچنان كه ابن ميـثم و دنبلـي و ابـن    

ابوبكر درآمد حاصل «سالم علي نقي، اظهار داشته اند كه: الحديد و شيعي معاصر فيض اال ابي
كـرد.   ي آن را تقسيم مي داد و باقيمانده ي نياز به اهل بيت مي گرفت و به اندازه از فدك را مي

   3»همچنان كه عمر و عثمان نيز، اين كار را انجام دادند و علي نيز، اين كار را انجام داد. 
  گويد:  مي4يعني، مجلسي شوند؟ بزرگ آنها؛ ولي شيعيان چگونه راضي مي 

                                                                                                                              
  ».برايم معلوم شد كه محاسن و خوبيها همه اش، فرع است و تنها مال و دارايي، اصل است«

ن دسترسي ، به آهاي برجسته دارد كه تا به حال كسي آن را نشنيده و هيچ يك از شخصيت ياو شعرهاي نو
 .و ما بعد) 7/218نيافته اند. (روضات الجنات، 

 .107،ص 5غة، تهران، جابن ميثم بحراني، شرح نهج البال - 1
 .332و  331ايران، ص - 2
. الدرة النجفية، 107، ص5. ابن ميثم بحراني، شرح نهج البالغة، ج4ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغة، ج - 3

 .960، ص5. علي تقي، شرح النهج (فارسي)، تهران ، ج332ص
كـدام از   باشـد و او هـيچ   گسـتاخ  ،ابتواند در شتم و ناسزا گفتن به اصح كمتر كسي مانند مجلسي مي - 4

فدك نوشته كه  ي هقضي ي بارهدر .ذكر كند لعن و كفربا را همراه  هاننام آكه  برد مگر اين صحابه را نام نمي
علي به وي گفت: آيا تـو  ، طلب شهود كرد، فدك حق وي است كه ايناثبات وقتي ابوبكر از فاطمه براي 
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هاي بزرگ و بالهاي عظيم اين است كه ابوبكر و عمر، فـدك را از اهـل بيـت     از مصيبت
ي هولناك زماني بود كه ابـوبكر خالفـت را از اميرالمـؤمنين     اين قضيه رسالت غصب كردند.

ر دست گرفت. در غصب كرد و به زور از مهاجرين و انصار بيعت گرفت و امر حكومت را د
زيرا ترسيد اگر فدك در دست اهل بيت بماند، مردم به اموالشان گرايش پيدا  ؛فدك طمع كرد

كنند و اين ظالمين (يعني، ابوبكر و دوستانش) را رها خواهند كرد. پس خواستند كه اهل بيت 
ا نكننـد و  نماند و مردم به آنها گـرايش پيـد   چيز كنند تا چيزي براي آنها باقي را مفلس و بي

خالفت ناحّقشان را باطل نكنند. به همين دليل اين روايت كثيف و دروغين را جعل كرده انـد  
   1»ماند، صدقه است. گذاريم، آنچه از ما باقي مي كه ما، پيامبران چيزي به ارث نمي

ي از افراد نيز، پيرو اين مسلك هستند اما آنها چه كساني هستند؟ تمام اينهـا بـراي   ا  عده 
بيـدار كننـد امـا      اي كه اصـالً وجـود نـدارد،    ها را به سبب قضيه ها و خشم ين است كه كينها

ـ  خانه  اي كه آنها ساخته اند، دانند خانه هاي احمق اين قوم نمي انسان وتي اسـت و در  ي عنكب
  ماند. چيزي از آن باقي نمي مقابل طوفان حقيقت،

امـام   رد كـرده انـد،    -اگر نمي دانند-روايتي كه از روي حسادت و كينه نسبت به ابوبكر
باشـد.   هاي خودشان موجـود مـي   نقل كرده و در كتاب عپنجم خودشان آن را از رسول اهللا 

داننـد و   هـاي خـود مـي    ترين كتاب كه آن را جزو صحيح خودشان، » الكافي«آري در كتاب 
ب از حماد بن عيسي كليني در اين كتا گويند: اين كتاب براي شيعه كافي است.  اش مي درباره

   روايت كرده است: ؛از قداح از ابوعبيداهللا 

                                                                                                                              
علـي بـه وي گفـت: اگـر     . ايد شاهد آورد؟ ابـوبكر گفـت: آري  خواهي؟ آيا براي هر چيزي ب شاهد مي

بـاره  كني؟ گفت: مانند ساير مردم حد شرعي را در چكار مي ،شهادت بدهند كه فاطمه زنا كرده ،شاهدان
 گسـتاخي بنگريد كه با چه جسارت و  .)193ص مجلسي،  (حق اليقين، –پناه بر خدا  –كنم  اجرا مياش 

 كشد؟) خجالت نميدختر رسول اهللا نيز  از توهين بهكند و  صحبت مي

 .191، ص»)مطاعن ابي بكر«مجلسي، حق اليقين (تحت عنوان  - 1
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كسي كه راهي را جهت طلب علم بپيمايد، خداونـد آن راه را بـرايش   «فرمود:  عپيامبر  
دهد، و فضل و برتري عالم بر عابد، مانند برتـري مـاه    راهي جهت رسيدن به بهشت قرار مي

رثان انبياء هستند و دينار يا درهمي از آنها بـه  شب چهارده بر ساير ستارگان است. علما، وا
پس كسي كه علم را برگزينـد خوشـبخت     برند، برند بلكه علم را از آنها به ارث مي ارث نمي

   1»است.
علما وارثان انبياء هسـتند و  «گويد:  روايت ديگر اين است كه ابوعبداهللا، جعفر صادق مي

   2»برند. رد، بلكه تنها احاديث را از آنها به ارث ميب كسي از آنها دينار يا درهمي به ارث نمي
گويند؟ اگر اين جرم است چـرا در شـهر خـود آن را     پس مجلسي و همراهانش چه مي 

  دهند؟ انجام مي
غير از اين روايت، دو روايت ديگر وجود دارد كه شيخ صدوق آن را روايت كرده و اين  

  كند: روايت را تأييد مي
از جدش ابورافع روايت شـده كـه گفـت: فاطمـه       از پدرش،  ي رافعي،از ابراهيم بن عل« 

آمد و گفت: اي رسول خدا،  عبا پسرانش، حسن و حسين نزد رسول اهللا  عدختر رسول اهللا 
اينها فرزندان تو هستند. پس چيزي از ارث به اينها بده. فرمود: هيبـت و شـكوه مـن بـراي     

   3حسن، و شجاعت و بخشش من براي حسين.
اي  هديه ، اينها فرزندان تو هستند، عايت دوم اين است كه فاطمه گفت: اي رسول خدا رو

ي حسين، شجاعت  ي حسن، هيبت و شكوه من و هديه فرمود: هديه عبه آنان بده. رسول اهللا 
   4و بخشش من است.

                                                 
 .34، ص1الكافي (كتاب فضل العلم، باب العالم والمتعلم)، ج األصول من - 1
 . 32، ص1الكافي (باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء)، ج األصول من - 2
 .77قمي، الخصال، ص - 3
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مجلسي و بسياري ديگر خواسته اند كه اثبات كننـد، ابـوبكر و همراهـانش ايـن امـر را       
خواستند علي و اهل بيت را مفلس كنند تا مردم به مـال و منـال آنهـا     انستند و فقط ميد نمي

كنند كه علـي و   روي نياورند. اين قوم و تفكرشان بسيار تعجب آور هستند. آيا آنها گمان مي
ي مـال و رشـوه دنبـال     طلبان و رياست طلبان هستند كه به وسـيله  اهل بيت، مانند حكومت

ند؟ اگر اين گونه بود آنها مال زيادي داشتند؛ چون كليني از ابوالحسـن  حكومت و قدرت باش
وقف فاطمه شده و آنها عبارتنـد   كند كه ديوارهاي هفت گانه روايت مي –امام دهم شيعيان –

 -7مثيـب   -6آنچه مادر ابـراهيم داشـت    -5صافيه  -4حسني  -3عوف  -2دالل  -1از: 
   1.هبرق

  چيزي از مال كم دارد؟  گانه را دارد، آيا كسي كه اين ديوارهاي هفت
اموال دولت را، اموال و ملك خودش دانسته است؟ ايـن   عكنند كه پيامبر  آنان گمان مي

مبـاالتي و عـدم    چيزي است كه عقل حتي در اين عصر كه عصر غارت و چپاول و عصر بي
پادشـاهان و  بينـي كـه    اي مـي  تمسك به دين است، به اين كار راضي نيست. در چنـين دوره 

دهنـد بلكـه    آن را ملك خود قرار نمـي   حكام اگر بر سرزميني چيره شوند و آن را فتح كنند،
دهند و در راه مصالح ملت و امور عام و خاص در آن دخـل و تصـرف    ملك دولت قرار مي

از ديـدگاه شـيعه    –بـاد   يشـان پدر و مادر و جـانم فـداي ا  – عكنند. پس آيا رسول اهللا  مي
دهد؟ سبحان اهللا كه اين دروغ و بهتاني بيش نيست. پيـامبرِ   بر ديگران ترجيح مي خودشان را

  بزرگوار و مهربان و بخشنده، از چنين تهمتي مبرا است. 
اسـت، تنهـا    عماند اين است كه اگر فدك ميـراث رسـول اهللا    ي ديگري كه باقي مي نكته

اروق نيز، وارثان آن بـوده انـد.   فاطمه وارث آن نبوده، بلكه دو دختر ابوبكر صديق و عمر ف
ابوبكر صديق و عمر فاروق، از فدك چيزي به ارث دو دخترشان درنياوردند همان طور كـه  

، كه زنده بـود و بـدون   عچيزي را به ارث فاطمه درنياوردند. همچنين عباس، عموي پيامبر 
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   بود، ولي با اين وجود چيزي از فدك به ارث نبرد. عشك از وارثان پيامبر
دانند كـه در مـذهب خودشـان، زن از زمـين و      كني كه معترضان شيعه نمي آيا تصور مي 

  برد؟  اموال غير منقول چيزي به ارث نمي
اي در اين زمينه آورده اند. به كتاب كلينـي بنگريـد كـه بـاب      محدثانشان ابواب جداگانه

بـا روايـات زيـادي در    » برند زنان از اموال غير منقول چيزي به ارث نمي«مستقلي را به نام 
  ذيل آن آورده است.

زنان از زمين و اموال «روايت شده كه گفت:  –امام معصوم چهارم شيعيان  –از ابوجعفر  
   1».برند غير منقول چيزي به ارث نمي

امام  –از ابوعبداهللا جعفر » من ال يحضره الفقيه«خود،  كتابابن بابويه قمي، در  ،صدوق 
برند؟  از جعفر سؤال كردم كه زنان در چه چيزهايي ارث مي«گفت:  آورده كه –پنجم شيعيان

   2»برند. گفت: زنان در زمين و اموال غير منقول ارث نمي
ذكـر   ،3بـرد  آنان اتفاق علمايشان مبني بر اينكه زن در زمين و اموال غير منقول ارث نمي

طبق قـول   –ونه فاطمهبرد، چگ پس وقتي زن در زمين و اموال غير منقول ارث نميكرده اند. 
نيز، جزو اموال غير منقول است و هيچ اختالفي خواستار فدك بود؟ بدون شك فدك  –شيعه 

  در آن نيست.
اما اين كه ابوبكر، فاطمه را ناراحت كرده و فاطمه برگشته و تا زمان وفـاتش ديگـر بـا     

با رضايت و  ابوبكر سخن نگفت، در جواب بايد گفت كه فاطمه از گرفتن فدك منصرف شد و
  دلخوشي تا آخر زندگي اش از اين موضوع سخن نگفت.

                                                 
 .137، ص7الفروع من الكافي (كتاب المواريث)، ج - 1
 .347، ص4همان، (كتاب الفرائض و الميراث)، ج - 2
 هاي فقهي شيعه مراجعه كنيد. به كتاب - 3
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اما راجع به غصب حقوق فاطمه توسط ابوبكر بايد گفت كه همـين مجلسـي بـا وجـود      
شود به اين واقعيت اعتراف كند كه: وقتي كه ابـوبكر متوجـه    تعصب و بددهني اش ناچار مي

انكار  عو نزديكي تو را با رسول اهللا  شد كه فاطمه از او ناراحت است، به او گفت: من فضل
تو را از فدك منـع نكـردم، و خـدا را شـاهد      عكنم و جز براي پيروي از امر رسول اهللا  نمي
نحن معاشر األنبياء ال نورث، وما تركنا إال « شنيدم كه فرمود: عگيرم كه من از رسول اهللا  مي

گذاريم جز كتاب  د چيزي به جاي نمياز خو ما، جماعت پيامبران « :»الكتاب والحكمة والعلم
ي مسلمانان انجام داده ام و تنها من نيستم كـه   من اين كار را به اتفاق همه». و حكمت و علم

خـواهي بـردار،    خواهي، هر چقدر از اموال من مي اگر تو مال و دارايي مي كنم. اين كار را مي
توانـد فضـل تـو را     چ كس نميي فرزندانت هستي و هي ي طيبه چون تو عزيز پدرت و شجره 

   1انكار كند.
توان گفت كه ابوبكر او را ناراحت كـرده و حّقـش را غصـب كـرده و      آيا بعد از اين مي 

   خواسته كه او را آزار بدهد و او را مفلس كند تا به اهداف و آرزوهاي خود برسد؟
. !ختـل باشـد  مگر كساني كه قلبشان، قفل و عقلشان بسته و ذهنشان ُكند و حواسشـان م  

ي اين اصول سست، جهت اجراي مجـالس مـاتم و لعـن و     خواستند بر پايه بنايي كه آنها مي
و  عتـوزي و دشـمني ميـان خلفـاي پيـامبر       طعن و غصب حقوق اهل بيت و اثبـات كينـه  

اصحابش با اهل بيت، برپا كنند، همان روزي كه قصد ساختنش كردند، ويران شـده اسـت، و   
قبل از برپـايي در مسـير     تند آن را از وهم و خيال بسازند، برباد رفته وخواس داستاني كه مي

چنان كه سيد مرتضي ملقب به علم الهدي، از روزي كـه    تند بادي قرار گرفت و پراكنده شد.
وقتي كـه ايـن   «گويد:  سخن مي طالب، همسر فاطمه، خالفت را به دست گرفت، علي بن ابي
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، او در رد فدك سخن گفت و بيـان كـرد: مـن از خداونـد     طالب رسيد جريان به علي بن ابي
   1»بخواهم. كشم كاري را كه ابوبكر از آن منع كرده و عمر آن را تأييد كرده،  خجالت مي

اي ابوجعفر، جـانم  «به همين دليل، وقتي از ابوجعفر محمد باقر در اين باره سؤال شد كه  
حق شما را خورده و به شما ظلم كـرده انـد؟   فداي تو باد! آيا معتقد هستي كه ابوبكر و عمر 

بـه    قسم به كسي كه قرآن را نازل كرده تا جهانيان را از عذاب قيامـت بترسـاند،    گفت: خير،
ي يك دانه خردل به ما ظلم نكرده اند. گفتم: آيا آنان را دوست بدارم؟ گفـت: آري در   اندازه

خاطر دوست داشتن آنها به تو رسيد، به  دنيا و قيامت آنان را دوست بدار، و هر گناهي كه به
   2».گردن من باشد

زيد بن علي بن حسين، برادر باقر، نيز، مانند آنچه جـد اولـش، علـي بـن ابـي طالـب،        
كند و برادرش، محمد باقر، وقتي كه بحتري بن حسان از او  گويد، تكرار مي ي فدك مي درباره

زشـت    تم كه من كاري را كه ابوبكر كـرده، گف ؛به زيد بن علي «گويد:  مي كند،  سؤال مي
اي بـود و   دانم؛ زيرا او فدك را از فاطمه گرفت. زيد گفت: ابوبكر مرد مهربان و بخشـنده  مي

تغيير بدهد. پس فاطمه نـزد    انجام داده، عدانست از اين كه كاري را كه رسول اهللا  ناپسند مي
. ابوبكر گفت: آيا شـاهدي بـراي آن   فدك را به من داده است عوي آمد و گفت: رسول اهللا 

را آورد و علي بر آن شهادت داد. سپس ام ايمن آمد و گفت: آيا شما  ؛داري؟ پس علي 
دهيم كه تو بهشتي هستي. پس  چرا، شهادت مي دهيد كه من بهشتي هستم؟ گفتند: شهادت نمي

وبكر گفت: مرد يا فدك را به فاطمه داد. اب عدهم كه رسول اهللا  ام ايمن گفت: من شهادت مي
زن ديگري بياوريد كه شهادت بدهد تا مستحق آن حق شويد. سپس زيد گفت: قسم به خـدا  

   3».كردم آمد، مانند ابوبكر قضاوت مي اگر اين مسأله براي من پيش مي

                                                 
 .4شرح نهج البالغة، جالحديد،  . ابن ابي231مرتضي، الشافي، ص - 1
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  آيا پس از اين توضيحات، نيازي به توضيح بيشتر وجود دارد؟ 
خواهيم دو روايت از كليني را در  برسانيم، مي بحث را در اين باره به پايان قبل از اين كه 

  اينجا بياوريم:
 يانفال مادام«روايت اول، روايتي است كه وي از ابوعبداهللا جعفر، روايت كرده كه گفت:  
سواره يا جماعتي كه بر آن مصالحه كرده اند يا جماعتي كه اين مال به دستشان داده شده، كه 

و هر زمين خرابه و ويرانـه و درون دره هـا، از آنِ رسـول    به آن دسترسي پيدا نكرده باشند 
   1».كند و امامِ بعد از وي است كه به صالحديد خود آن را خرج مي عخدا

ترين مردم براي تصـرف   اليق عكند كه امام بعد از پيامبر  بيان مي  اين روايت به صراحت
  در اين امور بوده است.

 –ز از اصول كافي روايت شده كه ابوالحسن موسي خواهيم بياوريم، با روايت دوم كه مي 
بر مهدي وارد شد و ديد كه او چيزهايي را كه به ستم گرفته شده اند بـه   –امام هفتم شيعيان 
چيزهايي كه به ستم از ما گرفته شده انـد،   اي اميرالمؤمنين، «گرداند. گفت:  صاحبانش باز مي

گفت: فدك. مهدي به او گفت: حـدود آن را   شود؟ گفت: چه چيزهايي اي ابوالحسن؟  چه مي 
 ؛2»برايم مشخص كن. گفت: از كوه احد تا عريش مصر و تا سـيف البحـر و دومـة الجنـدل.    

يعني، نصف دنيا. بنگريد به اين قوم و دروغ هايشان. يكي از روستاهاي خيبر كجـا و نصـف   
  دنيا كجا؟ 

چگونه يك امر كوچـك را  هاي آنان كه  دروغجاي بسي تعجب است كارهاي اين قوم و 
   هاي اين قوم است. گويي دهند و همين سخنان دليل مبالغه و بيهوده بزرگ جلوه مي

ي صـادق رسـول    ي فدك و فضايل امير المؤمنين و خليفه بدين صورت اين بحث درباره 
و محبتش نسبت  عو افضل بودن و برحق بودنش براي خالفت و امامت بعد از پيامبر  عاهللا 
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بـه پايـان   را هـاي خودشـان بـود،     بيت كه در پرتو اقوال و افعال اهل بيت و از كتاب به اهل
   پردازيم. باطل مي ازي حق  ، جدا كنندهسعمرفاروق  ي دوم، بريم. سپس به خليفه مي

  :���� عمر فاروق ي هبارديدگاه اهل بيت در

 مسلمانان، آسيايمركزي سنگ ر مؤمنان، قهرمان ملت، اسالم، امي قائد، سعمر بن خطاب
ي پـرچم الهـي،    ، باالبرنـده ي كسري باني عظمت و شوكت آنها، فاتح قيصريه، شكست دهنده

ي اسالم از قلب جزيرة العرب به نقـاط دور دسـت دنيـا،     ي كالم خدا و رساننده تعالي دهنده
ي احكام شريعت براي دور و نزديك و فقيـر و ثروتمنـد، شـجاع و     ناشر عدل و اجرا كننده

ي شرك و بدعت و كفـر و گمراهـي،    مقابل سرزنش سرزنش كنندگان، نابود كننده نترس در
ي حق از باطل، عادل ميان تمام مردم چه امير و چه مأمور،  حامي حق و شريعت، جدا كننده

ي طاغوت و كفر و بتها، راهنما، راستگو، امانتدار، مرشد و  ي تقويت دين خدا، نابود كننده مايه
 عهمان طور كه محبوب سرور فرزندان آدم، حضـرت محمـد   يت بود مصلح، محبوب اهل ب

دخلـت «: درباره اش فرموده است ع، پيامبررفت كه بر زمين راه مي در حالي بود. همان كسي

وارد بهشـت  :« 1»قصرًا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب ورأيتُ … الجنة 
 كيست؟ گفتند: مال عمر مال. گفتم: اين يك كنيز بود.ديدم كه در حيات آن  و قصري ...شدم

   بن خطاب است.
گويـد،   كند و تنها از روي وحي سخن مـي  كه از روي هوي و هوس صحبت نمي عپيامبر

بينـا أنــا نـائم رأيتنــي علـى قليـب عليهــا دلـو، فنزعـت منهــا مـا شـاء اهللا، ثــم أخـذها ابــن « :فرمايــد مــي

أو ذنوبين وفى نزعه ضعف، واهللا يغفر لـه ضـعفه، ثـم اسـتحالت  2باً قحافة الصديق، فنزع منها ذنو  أبي

                                                 
 متفق عليه. - 1

 دلو كه در آن آب هست. - 2
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ـ  – 2»فأخذها عمر بـن الخطـاب فلـم أر عبقريـاً ينـزع نـزع عمـر حتـى ضـرب النـاس بعطـن 1غرباً   يوف
 چاهيدر حالي كه خواب بودم، ديدم كه دلوي بر « : 3»حتى روى الناس وضربوا بعطن« –رواية 

ت از آن آب كشيدم. سپس ابن ابي قحافه (ابوبكر صديق) ، هر چه خدا خواسگذاشته شده بود
آن را گرفت و يك دلو يا دو دلو از آن آب كشيد و در كشيدنش كمي ضعف وجود داشت و 

سپس دلو به دلو عظيمي تبـديل شـد و عمـر بـن خطـاب آن را       بخشايد. خدا ضعفش را مي
ن قدر آب از چاه كشيد كه گرفت. هيچ قهرماني نديده ام كه همچون عمر از چاه آب بكشد. آ

مردم شترانشان را سيراب كردند و همان جا شتران را فرو خواباندند و اطـراف آب برايشـان   
و بر اساس روايت ديگري تا اينكه مردم سيراب شدند و براي چهارپايانشـان  -آغل ساختند

  ». كنار آب آغل ساختند
از روي وحـي سـخن   كنـد و تنهـا    كه از روي هوي و هـوس صـحبت نمـي   - عپيامبر  
خداوند حق را بـر زبـان و   «» : إن اهللا جعل الحق على لسان عمـر وقلبـه:«فرمايد مي -گويد مي

   4».قلب عمر قرار داده است
بود. اين سه حديثي كه از امام دو عالم و رسول  عاز زبان پيامبر  ساين عمر بن خطاب 

اهل سنت بود. البته ايـن   تب معتبرك ذكر كرديم از –جانم و پدر و مادرم فدايش باد  –ثقلين 
هـاي خـود شـيعه،     زيرا قرار بود جز از كتاب ؛در اين كتاب است برخالف روش و عادت ما

، امام معصوم و اول شيعه، روايت خواهيم كرد سچيزي ذكر نكنيم؛ چون از علي بن ابي طالب

                                                 
  دلوي بزرگ. - 1
شان را سيراب كردند و همان جا شتران را فرو خواباندند و اطراف آب برايشان آغل شترانيعني تا اينكه  - 2

  مشكاة المصابيح).بر لباني آتعليقات شيخ  از( ساختند.
 متفق عليه. - 3

 به روايت ترمذي. - 4
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شـده، تأييـد    هاي شـيعه روايـت   اين حديث را با اقوال واضح و صريح خود كه در كتاب كه 
  كند. مي

ي اين مصلح نيكوكـار امـت اسـالمي، چـه      پس بنگريم كه اهل بيت و سرور آنها درباره 
  گويند. مي

ي رؤياي سرور فرزندان  گويد: فاروق و واليت وي تصديق كننده مي سطالب علي بن ابي 
م را يك والي، سرپرستي مـرد «را به آن بشارت داد:  سبود كه عمر بن خطاب عپيامبر آدم،

   1»ي وي ثبات و استواري در دين ايجاد شد. به عهده گرفت كه به وسيله
ميثم بحراني شيعي، شارح نهج البالغه، و همچنين دنبلي در شرح سخن وي مي گوينـد:   

اين والي، عمر بن خطاب بوده و استواري وي كنايه از ثبـات و اسـتقامت و پايـداري در راه    
   2دين است.

گويد: اين والي، عمر بن خطاب بوده و  تزلي شيعي در ذيل اين خطبه ميالحديد مع ابن ابي 
اين سخن از سخنان علي است كه در زمان خالفت طوالني عمر بن خطاب گفته اسـت و در  

 عگويد: مردم پس از پيامبر  اشاره كرده است. تا جايي كه مي عآن به نزديكي وي با پيامبر 
روي كـرد و راسـتي و درسـتي را     در حد توانش ميانه با رأي خود كسي را انتخاب كردند كه

اي ديگر سرپرستي مردم را به عهده گرفت. پس دين را بـر   ايجاد كرد. سپس بعد از او خليفه
ابت قدم و استوار ماند تا اينكه دين استواري و ثبات خود را به دست ثپاي داشت و خودش 

   3آورد.
و حضـرت   ساف را به حضرت ابـوبكر پس به حضرت علي بنگريد كه چگونه اين اوص 

                                                 
نهج البالغة (به تحقيق صبحي صالح تحت عنوان سخنان غريبـي كـه نيـاز بـه تفسـير دارنـد) بيـروت،         - 1

 .107، ص4. نهج البالغه (به تحقيق شيخ محمد عبده)، بيروت، دارالمعرفة، ج557تاب، صدارالك
 . 394. الدرة النجفية، ص463، ص5ابن ميثم، شرح نهج البالغه، ج - 2
  . 519، ص4ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، ج - 3
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داند، و عمر فـاروق را   ي رؤياي پيامبر مي دهد و آنها را دقيقاً تصديق كننده نسبت مي سعمر
كند كه ديـن در زمـان    دهد، و بنگريد كه چگونه اعتراف مي قرار مي عي پيامبر مصداق مژده

ش قدرت گرفت. آيا استقرار يافت و اسالم در ايام خالفتفاروق خالفت مبارك حضرت عمر 
امامي كه از ديدگاه خود  –شود كه به اين سخن علي بن ابي طالب كسي از ميان شيعه پيدا مي

   تمسك جويد؟ -كند آنها خطا و اشتباه نمي
حضرت علي در آن به مدح حضرت عمر پرداخته و او را مصـداق   اي كه به عالوه، خطبه

كه در ايام خالفت خود بيان كرده اسـت،   اي است همان خطبه  دانسته، عبشارت رسول اكرم 
نسـبت داده   امامانشاني دروغ شيعه وجود نداشت كه آن را  به طوري كه ضرورتي براي تقيه

  اند.
كند  هايي كه حضرت علي در نهج البالغه آورده و بر اين مفهوم داللت مي چه بسيار خطبه

ي  نان و توسـعه كه عمـر فـاروق سـبب عـزت ديـن و سـربلندي اسـالم و عظمـت مسـلما         
ها را ريشه  كرد و فتنه هاي اسالمي بود و او مردم را به راه روشن و راست هدايت مي سرزمين

ها را راست و باطل را نابود و سنت اطاعت از خداوند همراه با ترس را زنده كرد.  كن و كجي
غه كرده و هاي وي بنگريد كه چگونه در مدح عمر فاروق مبال به پسر عموي پيامبر و پدر نوه

ماشااهللا به فالني! او كجي را راست نمود و بيماري را معالجه كرد و سنت را برپـا  «مي گويد: 
داشت و تباهكاري را پشت سر انداخت و پاك جامه و كم عيب از دنيا رفت. نيكويي خالفت 

د و را دريافت و از شرّ آن پيشي گرفت. طاعت خدا را به جا آورد و از نافرماني او پرهيز كر
هاي گوناگون را در پيش گرفتند كه هيچ گمراهي  مردم راهحقش را ادا نمود و پس از وفاتش 

اي به راه درستش يقـين و   يابد و هيچ هدايت كنندهرا پيدا كند و هدايت تواند راه درست  نمي
   1.»باور ندارد

                                                 
 . 322، ص2بده)، ج. نهج البالغه (تحقيق محمد ع 350نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص - 1
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اي را  سـخه عمر بن خطاب است. من ناز فالني گويد: در اين جا منظور  الحديد مي ابن ابي
زير فالني، نوشته شده بـود:  ي نهج البالغه، يافته ام كه در  رضا، گرد آورنده با خط ابوالحسن

و از ابوجعفر يحيي بن ابي زيد علوي در اين باره پرسيدم، به من گفت: او عمـر اسـت.    .عمر
   1به او گفتم: آيا امير المؤمنين او را ستود؟ گفت: آري.

، ماننـد آن را آورده  4و شرح النهج فارسـي 3نقي در الدرة النجفيةو دنبلي و علي 2ابن ميثم
  اند.

او «گويـد:   ي عمر فاروق مـي  چگونه در مأل عام با صداي بلند درباره سعلي كهبنگريد 
ها را نابود كـرد و بـه    ها را دوا كرد و به سنت نبوي عمل كرد و فتنه كجي را راست و بيماري

آزرد و بهتـرين واليـت و خالفـت را     يزي او را نمـي سمت پروردگارش رفت در حالي كه چ
كـه ميـان   خـونريزي   داشت. به طرف خداي متعال شتافت در حالي كـه دسـتش بـه قتـل و    

ورزيد و در اداي حـق   كرد و معصيت نمي مسلمانان رخ داد، آلوده نشد. او خدا را اطاعت مي
  ».كرد اهللا، تقوا داشت و در آن كوتاهي و ظلم نمي

گفته شود: در عصر وي، دين با وجود  اش زيبا است دربارهي است كه صيتشخعمر همان 
فاروق را پناهگاه اسالم و مسلمانان و مرجع  -علي همان رهبر اهل بيت- او استواري يافت.

كند و هنگام جنگ با روم در  شمارد. بنگر كه چگونه او را با اين اوصاف توصيف مي آنها مي
   گويد: مشورت با او مي

مسـلمانان    مواجهه با آنها مساوي با شكست اسـت.   ود به باطن اين دشمن آگاهي،تو خ«
هاي دوردست، قدرتي ندارند و بعد از تو مرجعي نيست كه به آن مراجعـه كننـد.    در سرزمين

                                                 
 . 92، ص 3الحديد ، شرح نهج البالغه، ج ابن ابي - 1
 .97و  96، ص4نگاه كنيد به شرح نهج البالغه، ابن ميثم، ج - 2
 .257همان، ص - 3
 .712، ص4همان، ج - 4
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به همراه ناصحان و مصلحان نزد آنها بفرسـت. اگـر خداونـد مسـلمانان را      يك نفر مبارز را 
ي است كه تو دوست داري و اگر خالف آن پيش بيايد، تو يـاور و  پيروز كرد، اين همان چيز

   1».ماني پناهگاه مسلمانان باقي مي
» تسـر « بـر  اسـت؛ زيـرا   مجزوم »تنكب« ه مي نويسد:خطب اين شرح دربي الحديد اابن 

هم روايت شده يعني » كانفة« شود. يعني غاري كه بدان پناه برده مي» كهفة« و شود عطف مي
 يعني به شدت او را كشـيد. » حفزت الرجل أحفزه« كند. كه انسان را حفظ مي جهت و سمتي

��mmmm يعني محل امن و پناهگاه »مثابة« ، ويعني ياور »ردأ« ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��llll  :سعلي 125البقرة 
شخصاً به جنگ نرود از ترس اينكه مبادا باليي سـرش بيايـد و    فاروقپيشنهاد كرده كه عمر

ي سر براي بدن مسلمانان است، از بـين   فتن او كه به منزلهي مسلمانان به خاطر از بين ر همه
اي بفرستد و خودش در مدينه بماند كه اگر خـداي نـاكرده    روند، بلكه به جاي خود فرماندهب

   2مسلمانان شكست خوردند، او مرجع و پناهگاه شان باشد.
علـي و  ت اي عميق در خـالل كلمـا   خواند، عشق و عالقه وقتي خواننده اين خطبه را مي 

و اميد و آرزو به بقاي حكومـت و خالفـت عمـر را احسـاس     حرص بر شخصيت و حيات 
هاي كينه توز و  اي براي اسالم و مسلمانان باشد. اين بر خالف پندار انسان كند تا او ذخيره مي

سركش است. شايان ذكر است كه عمر فاروق خود تصميم قاطع داشت كه همـراه لشـكريان   
خواست، تا جايي  دانست و با وجود اين مي روم برود و علي نيز، اين را مياسالم به جنگ با 

تواند مانع وي بشود، چرا كه او باعث عزت و سربلندي اسالم و افتخـار و عظمـت آن    كه مي
تـازه  ي اسالم و دولت اسـالمي را دگرگـون كنـد.     بود و تا اين كه هيچ امر بدي، نتواند چهره

را در پايتخت اسالم جايگزين خود  سخواست كه علي  مي ساميرالمؤمنين عمر بن خطاب 

                                                 
 .193نهج البالغه (به تحقيق صبحي صالح)، ص - 1
 .370و  369، ص2شرح نهج البالغه، ج - 2
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هـا حقـش ضـايع     بود كه اگر به گمان اين خيالباف سو اين فرصتي طاليي براي علي  1كند.
هاي خود را از آن انباشته كرده اند و چه بسـا بـه    شده بود، حقش را بگيرد. گماني كه كتاب

يوسف داشته اند. در حقيقت قضـيه كـامالً   ي برادران  اي طوالني همچون گريه خاطر آن گريه
مدافع و حـامي   وكيل كنند و خود را اي كه شيعيان از وي حمايت مي برعكس بود؛ چون علي

جنگند و كاسـه از آش گـرم ترنـد، علـي دقيقـاً       آورند بلكه به جاي او مي وي به حساب مي
همـراه وي بـود و    خالف آنچه كه شيعه پنداشته اند عمل كرد و در طول مدت خالفت عمـر، 

خواست.  انداخت و مصالح و بقا و دوام او را مي خود را براي او به خطر مي مانند يك نگهبان
 سخواست. به همين دليل وقتي عمر  خيرخواه وي بود و صالح امت و رستگاري آنها را مي

ر مشورت كرد، علي او را از اين كا سعلي  شخص خود به جنگ با ايران با درباره ي رفتن
  منع كرد و گفت:

انبوهي و كمي نيست و اين دين خداست كه آن  ري نمودن و خوار كردن اين امر بهيا  -1
اي برسـند كـه    را پيروز كرده و لشكر خداست كه آن را مهيا ساخته و كمك كرده تا به مرتبه

هـاي خداونـد    و ما منتظـر وعـده  و جائي كه بايد آشكار شود آشكار شده است  ،بايد برسند
  م. هستي
اي اسـت كـه آن را گـرد     جايگاه زمامدار دين و حكمران مملكت، مانند رشته مهـره   -2

هـا از هـم جـدا شـده، پراكنـده       زنند، پس اگر رشته بگسـلد، مهـره   آورده و به هم پيوند مي
  آيند. ي آنها گرد نمي و هرگز همه گردند،  مي

و به خاطر اجتماع و   اگر چه امروز عرب اندك است، اما به سبب دين اسالم بسيارند،  -3
 اتحاد و يكپارچگي شكست ناپذيرند.

و آسياب را با عرب بگـردان و آنـان را بـه جنـگ      باش  پس تو مانند ميخ وسط آسياب
زيرا اگر تو از اين زمين بيرون روي، عرب از اطراف و نواحي  بفرست و خود به كارزار مرو؛ 

                                                 
 به طور مفصل بيان خواهد شد.در جاي خود  - 1
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رسـد كـه حفـظ و     تا كار به جائي مـي  د،نماين آن، عهد تو را شكسته و فساد و تباهكاري مي
  گردد. اي، براي تو از رفتن به كارزار مهم تر مي نگهباني سرحدات كه در پشت سر گذشته

گويند: اين پيشواي عرب است كه اگـر او را از بـين ببريـد،     ها تو را ببينند، مي ايراني  -4
سـخت تـر و زيـادتر     و اين حرص، ايشان را بر تو و طمعشـان را در تـو   يابيد،  آسودگي مي

 گرداند. مي

خداونـد    ها به جنگ بـا مسـلمانان يـادآوري نمـودي،     آنچه تو راجع به آمدن ايراني  -5
سبحان از آمدن ايشان بيش از تو كراهت دارد و او به برطـرف نمـودن آنچـه از آن كراهـت     

 تواناتر است.  دارد،

ايـن بـه خـاطر لشـكر      اما آنچه راجع به تعداد بسيار زياد ايشان ذكر كردي، پيش از -6
  1جنگيديم. بلكه به كمك و ياري خداوند متعال مي  ،كرديم زيادي جنگ نمي

را مصـداق   س، عمـر فـاروق   سماند كـه علـي   آيا بعد از اين براي كسي شكي باقي مي 
دانست، رؤيايي كه از آن خبر داده بود و به مسلمانان مژده داده بـود   مي عرؤياي رسول اهللا 

خداونـد بـه مـا    «گفت:  سيابد و به همين دليل علي صر و عهد وي توسعه ميكه اسالم در ع
  ».دهد... تا آخر كالمش كند و لشكريانش را ياري مي وعده داده و او وعده اش را عملي مي

ثم استحالت غرباً فأخذها عمر بـن  «فرمايد:  اشاره كرده كه مي ععلي به اين كالم پيامبر  
سـپس ايـن دلـو بـه دلـو      « :»ع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطنفلم أر عبقرياً ينز ،الخطاب

بزرگي تبديل شد و عمر بن خطاب آن را برداشت، هيچ قهرماني را نديده ام كه همچون عمر 
تا جايي كه مردم كنار آب بـراي چهارپايـان    -آن قدر آب از چاه كشيد–آب از چاه بكشد. 
  راست گفت. عرسول اهللا  ».شان، آغل ساختند

                                                 
وقتـي   -عليه السـالم  -علياز سخنان  :تحت عنوان 204، 203صصالح، تحقيق صبحي ه نهج البالغة ب - 1

 راجع به حضور شخصي خود در جنگ با ايران با علي مشورت كرد.عمر  كه
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كند كـه در كتـابش كـه     ي الهي جلب مي بر اين، توجه مردم را به اين كالم و وعده عالوه 
  آمده است:  باطل در آن راه ندارد،

mmmm�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��
jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu llll� :خدا به كساني از « 55النور

ه است كه حتماً آنـان  ي نيكو داد وعده شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند،
 دهد، همان گونه كه كساني را كـه پـيش از آنـان بودنـد،     را در اين سرزمين جانشين قرار مي

يمشان را جانشين قرار داد، و آن ديني را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و ب
   .»به ايمني مبدل گرداند

ي الهي هستيم، اين است كه خداونـد   وعدهگويد: ما بر اين  منظور از بيان اين نكته كه مي 
به مؤمنان و صالحان قدرتمند در روي زمين وعده داده است، پس ما مؤمن هستيم و تـو اي  

كند و لشكريانش  ي خدمت تو عملي مي ي خود را درباره فاروق، امير مايي؛ و خداوند وعده
دهد. چون  ياري مي  تند،ي تو هس ي تو و توضيحات مرشدانه را كه زير پرچم رهبري حكيمانه

ي مسائل آن هستي   دين خداوند بايد آشكار و غالب باشد؛ چون تو والي امر آن و تدبير كننده
و تو شأن و جايگاه مخصوص خود را داري. چون اگر تو بميري، وضعيت دين و مسـلمانان  

شـوكت  گردند قـدرت و   شود و نيروها ضعيف مي آشفته و اتحاد و جمع مسلمانان متفرق مي
شوند تا جايي كه اميدي به اجتماع و اتحاد آنها بعـد از   رود. مردم پراكنده مي از بين ميشان 

پس وقتي نظم حكومت از بين برود، واحدهاي آن نيز، از هم گسيخته مـي   1آن وجود ندارد.
   شوند.) گاه جمع نمي شوند و هيچ هاي تسبيح پراكنده مي  شوند. (دانه

                                                 
حـديثي در ايـن    ،نشده بسته ،حال نيزه همچنان كه گفته بود بعد از شهادتش درهاي فتنه باز شده و تا ب - 1

 آمده است.مفهوم 
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اللهـم أعـز اإلسـالم بعمـر بـن « :اشـاره دارد كـه فرمـود    عيـامبر همچنين بـه ايـن دعـاي پ   

مجلسـي  ». ي عمر بن خطاب عزيز و قدرتمند بفرما خداوندا، اسالم را به واسطه« »:الخطـاب
  شود. حتماً قبول مي عدعاي پيامبر 1نوار از محمد باقر روايت كرده است.آن را در بحار األ

اروق مانند هيچ انسان ديگري نيست. بلكه او ساالر اهل بيت خاطرنشان ساخته كه عمر ف
چرخند. وقتي محور  محوري است كه سنگ آسياب اسالم و مسلمانان عرب پيرامون وي مي

تواند بچرخد. به همين دليل پيشنهاد كرده كه اگر تو از اين سرزمين  سنگ آسياب نمي  نباشد،
نماينـد.   ساد و تباهكاري ميتو را شكسته و في عرب از اطراف و نواحي آن، عهد بيرون برو
مانـد؛   اثري از فرع باقي نمـي   دانند كه عمر فاروق اصل است. اگر اصل از بين برود، چون مي

چرخد و چون تو حامي  شكند و نمي چون او محور است و اگر بشكند، سنگ آسياب نيز، مي
د را بـه دسـت   كنيم كه خـو  ما تو را رها نمي  باشي، واقعي قوم هستي و حافظ عورت آنها مي

  چون ما و اقوام ديگر به تو نيازمنديم. مردن بسپاري، 
چقدر نيكو و زيبا آنچه در دل داشته گفته است و چقـدر زيبـا اعتقـاد خـود را      سعلي 

  نسبت به عمر فاروق بيان كرده است.
قـرار داده   س است كه معتقد است خداوند حقيقت را بر زبـان و قلـب عمـر    سعلي اين

است و به همين دليل  عي احاديث رسول اهللا  بود كه حضرت عمر بيان كننده است. او معتقد
ي عملي وي حتي در امور كوچك و پيش پا افتـاده هـم، اخـتالف نـدارد. دينـوري       با سيره

نقل كرده كه وقتي علي قدم در كوفه گذاشت به او گفتند: اي امير المؤمنين، آيا در قصر 2شيعي

                                                 
 . 4بحار األنوار (كتاب السماء و العالم)، ج -1
هـايش   او در روايـت  ) اسـت. شهري در نزديكي همـدان  ( ابوحنيفه دينوري احمد بن داود از اهالي دينور -2

يـا   281گويي بوده اسـت. در سـال   تمعروف به صدق و راس ،كه ابن نديم گفته مورد اعتماد بود و چنان
درگذشت. بيشتر چيزهايي كه روايت كرده از يعقوب بن اسحاق نحوي آورده است. چـون   290يا  282
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ـ آ چون عمر بن خطاب از آن خوشش نمي  ه قصر ندارم،نيازي ب«آيي؟ گفت:  فرود مي در   د،م
آيم. سپس وارد مسجد بزرگ شهر شد و آن جا دو ركعت نماز  ميدان عمومي اين جا فرود مي

   1».خواند، سپس در ميدان عمومي شهر فرود آمد
حضرت علي از اين كه كاري خالف آنچه كـه    ي رد فدك سخن گفت، هنگامي كه درباره

گويـد: وقتـي    . اين سيد مرتضي است كه مـي خودداري ورزيد ر انجام داده، بكندحضرت عم
من از خداوند شرم دارم كاري را كـه  «ي فدك به گوش علي رسيد، در رد فدك گفت:  قضيه

   2».ابوبكر از آن منع كرده و عمر آن را تأييد كرده، انجام دهم
  كنيم: اي شيعه ذكر ميه در اين جا براي تأييد اين سخن سه روايت را از كتاب

من نديدم كـه علـي در   «گويد:  است كه مي سروايت اول از حسن بن علي بن ابي طالب
تغييـر    جايي با عمر مخالفت كرده باشد يا موقع رفتن به كوفه، آنچه كه عمر انجام داده بـود، 

  3»دهد.
ر حـقّ آنهـا   روايت دوم اين است كه اهالي نجران نزد علي آمدند تا از كارهايي كه عمر د

كارهاي عمر همه درسـت اسـت، و   «انجام داده بود، شكايت كنند. علي در جواب آنها گفت: 
   4».دهم من چيزي از آنها را تغيير نمي

گـره اي را  «روايت سوم آن است كه حضرت علي هنگامي كه پا در كوفه گذاشت، گفت: 

                                                                                                                              
 لـي تصـانيف الشـيعة،   إخود را اعالم كرد. (الذريعـة   ي بودنبود كه امام هايي شيعه بود و از ايراني ،او نيز
 ).1/339 آقا بزرگ تهراني  تهران،

 .152طوال، صاحمد بن داود دينوري، االخبار ال -1
 الحديد، شرح نهج البالغه. . ابن ابي213الشافي في اإلمامة، ص -2

 . 85، ص2محب الطبري، رياض النضرة، ج -3
، 4. امـام بخـاري، التـاريخ الكبيـر، هنـد، ج     201،ص2. ابن أثير، الكامل، مصـر، ج 130، ص2بيهقي، ج -4

 .74فتوح البلدان، ص .98. كتاب االموال، ص23. ابن آدم، كتاب الخراج، مصر، ص145ص
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   1».كنم كه عمر زده، هيچ گاه باز نمي
ن است كه حضرت علي معتقد بود، حضرت عمر كسي است كـه بـا   تمامي اينها نشانگر اي

به وي الهام شده و شخصي است محكم و مصمم كه حقيقـت در هـر    عتوجه به خبر پيامبر 
  جايي همراه وي است.

روايت  عاما اين كه حضرت عمر بهشتي بوده است، چنان كه در حديثي كه از رسول اهللا 
ب و پسر عمويش و يكي از رجال معتمد و امير معتمـدان،  طال علي بن ابي آمده است،   كرديم،

  ، به آن شهادت داده اند.سعبداهللا بن عباس 
هنگام ضربه خوردن عمـر از ابولؤلـؤ مجوسـي    «الحديد، اين روايت را آورده كه:  ابن ابي

طالب، بر او وارد شـدند.   ، عبداهللا بن عباس و علي بن ابيعايراني، دو پسر عموي رسول اهللا 
هاي ديگر همراه  (دختر علي) را شنيديم كه زن ن عباس گفت: ما صداي وا عمراي ام كلثوماب

ي آنها خانه به لرزه در آمده بود. عمر گفت: واي بر مادر عمـر اگـر خـدا     او بودند و از گريه
گفتم: اميدوارم كه جهنم را نبيني جز آن مقداري كه خداوند در كتابش آورده   عمر را نبخشد.

��mmmmاست:  ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc llll�)  :دانيم تو اميرالمـؤمنين و   غير از اين نيست كه ما مي )71مـريم
كردي و به صـورت مسـاوي    سيد و ساالر مسلمانان هستي كه مطابق كتاب خدا قضاوت مي

نشست و گفت: اي ابن عباس! آيا براي من  ي من خوشش آمد. پس  كردي. از گفته تقسيم مي
هاي من زد و گفت: شهادت بده.  و لرزيدم و علي بر شانه دهي؟ ترسيدم  به اين امر گواهي مي

 ترسي اي امير مؤمنان؟ قسم به خدا كه اسالم تو قـوي و  در روايتي ديگر آمده است: چرا مي
امارت تو افتخار بود كه زمين را از عدل پر كردي. گفت: آيـا تـو نيـز، ايـن گونـه شـهادت       

اس از اين شهادت خوشش نيامد و ساكت دهي، اي ابن عباس؟ راوي گويد: گويي ابن عب مي

                                                 
 .74. بالذري، فتوح البلدان، مصر، ص23ابن آدم، كتاب الخراج، ص - 1
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من نيز، با تو هستم. پـس ابـن عبـاس گفـت: بلـه، شـهادت        شد. علي به او گفت: بگو بله و 
   1».دهم مي

چـرا كـه از زبـان     ؛عالوه بر اين، حضرت علي معتقد بود كه حضرت عمر بهشـتي اسـت  
را كـه حضـرت عمـر در    كرد كه خداوند اعمالي  شنيده بود. به همين دليل، آرزو مي �پيامبر

زندگي انجام داده به وي القا كند. همچنان كه سيد مرتضي و ابوجعفر طوسي و ابـن بابويـه و   
  الحديد روايت كرده اند: ابن ابي

سالم و درود خـدا بـر او   «هنگامي كه عمر را غسل و كفن كردند، علي وارد شد و گفت: 
در حـالي كـه     نيست.  ر شماست،تر از اين شخص كفن شده كه در حضو باد كه كسي محبوب

   2».دارد ي عمل خود را به خدا عرضه مي نامه
، التلخـيص  3هاي اهل سنت از جمله المستدرك حـاكم  اين روايت به طور كامل در كتاب

و مانند آن در صـحيح بخـاري و صـحيح     4ذهبي، مسند احمد و طبقات ابن سعد آمده است.
   مسلم آمده است.

كند: وقتي به امير المؤمنين، عمر ضـربت زدنـد، مـردم از نمـاز       ان ميالحديد بي اما ابن ابي
 غلتيد، ديگر نماز صبح نخواند. گفتنـد:  خواندن منصرف شدند؛ در حالي كه او در خونش مي

سرش را بلند كرد و گفت: به خدا در اسـالم كسـي كـه     بخوان. را اي امير المؤمنين، نمازت «
س خواست برخيزد ناگاه خون از جراحتش جهيد و نمازش ضايع بشود، خوشبخت نيست. پ

                                                 
 193ص  ابن جوزي،از   و سيرة عمر 207ص ،در كتاب اآلثار ،مانند اين .146، ص 3جالحديد،  ابن ابي - 1

 چاپ مصر آمده است.

. صـدوق، معـاني   428، ص2ج. طوسـي، تلخـيص الشـافي، ايـران،     171علم الهدي، كتاب الشافي، ص - 2
 .117األخبار، ايران، ص

 .93، ص3همان، ج - 3
 .270و  269، ص3احوال عمر، ليدن، ج - 4
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سپس زخمش را با آن بست و نماز خوانـد و مناجـات كـرد و     گفت: دستاري برايم بياوريد. 
اي پسرم عبداهللا. عبداهللا  صورتم را بر زمين بگذار،  :سپس به پسرش عبداهللا نگريست و گفت

تش ريخته است. بار ديگـر  گفت: جرأت نكردم و فكر كردم كه مقداري از مغزش روي صور
بـار سـوم گفـت:     صورتم را بر زمين بگذار. عبداهللا گفت: من اين كار را نكردم.   گفت: پسرم،

صورتم را بر زمين قرار بده. فهميدم كه مقداري از مغزش بود و مانعش شدم كه او سـرش را  
مملو از خـاك  آن قرار بدهد، پس سرش را بر زمين گذاشتم و به ريشهايش نگاه كردم كه  بر

گريسـتم و گوشـهايم را    بود و هنگامي كه چشمم به گلي كه به چشمانش چسبيده بود افتـاد، 
در روايتـي ديگـر   ». جلو بردم، شنيدم كه گفت: واي بر مادر عمر، اگر خداوند از عمر نگذرد

تر از اين شخص كفن شـده، نـزد مـن     كسي محبوب«آمده كه علي آمد و باالي سر او گفت: 
   1».دارد ي عمل خود را به خدا عرضه مي ه نامهنيست ك

ماند براي كسي كه بگويد علي عمر را بهشـتي محسـوب    آيا پس از اين، مجالي باقي مي 
ي عملش، مانند عمـل و   كند كه عمل و كارنامه آيا از ميان مردم كسي آرزو مي نكرده است؟

  ي وي باشد؟ كارنامه
بهترين اين امت «شهادت داده كه:  سحضرت علي چرا كه  آيا بيشتر از اين وجود دارد؟ 

   2».، ابوبكر و عمر بوده اندعپس از پيامبر
گويـد: ايـن دو نفـر     اش مي ي حضرت عمر و حضرت ابوبكر در نامه حضرت علي درباره

شـود و   به آنان اقتدا مي عامامان هدايت و بزرگان اسالم و كساني اند كه پس از رسول خدا
   3».ماند كند، از گمراهي و انحراف محفوظ مي هر كس به آنان اقتدا

                                                 
 .147، ص 3ابن ابي الحديد، شرح النهج، ج - 1
 . 428، ص2كتاب الشافي، ج - 2
 .428، ص2طوسي، تلخيص الشافي، ج - 3
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بكر منـي بمنزلـة السـمع، وإن عمـر إن أبـا«روايت شده كه فرمـود:   عهمچنين از رسول اهللا  

   ».ابوبكر براي من مثل گوش، و عمر مثل چشم است« :1»مني بمنزلة البصر
پسـرش  روايـت كـرده،    عشايان ذكر است كه اين روايتي كه حضرت علي از رسول اهللا 

   حسن نيز، آن را از علي روايت كرده است.

  تمجيد عمر فاروق توسط اهل بيت:

ترين افراد اهل بيت نبوت و بزرگ آنـان و پسـر عمـوي     ، يكي از برجستهسابن عباس 
او همنشـين   خداونـد عمـر را بيـامرزد،    «كند:  ، حضرت عمر را اين گونه تمجيد ميعپيامبر 

ي ضـعيفان و   شد و جايگاه ايمان و قلعـه  ها به او ختم مي نيكياسالم و پناهگاه يتيمان بود و 
ها را  در راه خدا صبر ورزيد تا دين وي را واضح و آشكار كرد و سرزمينپناهگاه پاكان بود. 

  2».فتح كرد و بندگان را امنيت داد
ساير اهل بيت نيز، در مدح و ثناي وي مبالغه كرده اند. همچنان كـه در سـخن گفـتن از     

از پسـرش   توضيح داده شد كه از زين العابدين علي بن حسـين بـن علـي،     سبكر صديقابو
، و اينكـه او بـر مـزار    ق روايت شـده از جعفر بن باقر ملقب به صاد محمد باقر و زيد شهيد، 

و آنـان را دوسـت   فرسـتاد   حضرت ابوبكر و حضرت عمر رفته و بر آن دو سالم و درود مي
  توضيح داده شد. سقحافه سخن از ابوبكر بن ابي نگامداشت. تمام اين مطالب، ه مي

اضـافه   قبل از اين كه به مطلب ديگري بپردازيم، روايت ديگري را به آنچـه گفتـه ايـم،     
  كنيم و آن روايتي است كه كليني در كتاب الروضة من الكافي، آورده است: مي

ر اكتفـا نكـرده بلكـه    تنها به دوستي با ابوبكر و عم –امام ششم شيعيان–جعفر بن محمد 

                                                 
. تفسـير الحسـن   110معـاني االخبـار،ص   . قمـي، 313،ص 1ابن بابويه قمي، عيـون اخبـار الرضـا، ج    - 1

 العسكري.

 .144، ص2. ناسخ التواريخ، ايران ،ج51، ص3مسعودي شيعي، مروج الذهب، ج - 2
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پيروانش را به دوستي با آنان، نيز امر كرده است. يار و رفيق مشهور وي از نظر شيعه، يعنـي  
كه مادر خالد بـر مـا وارد شـد، اجـازه      نشسته بودم،  ؛نزد ابوعبداهللا «گويد:  ابوبصير مي

او را بشـنوي؟   شوي كه كالم آيا خوشحال مي گرفت كه پيش ابوعبداهللا برود. ابوعبداهللا گفت:
ابوبصير گويد: گفتم: آري. ابوعبداهللا گفت: پس اجازه اش بده كه داخل شود. ابوبصير گفـت:  
ابوعبداهللا مرا بر روي بوريا نشاند. وي افزود: سپس مادر خالد وارد شد و سخن گفت. ديـدم  

ا را دوست ي ابوبكر و عمر سؤال كرد. ابوعبداهللا گفت: آنه كه زن بليغ و ناطقي است و درباره
گويم تو مرا به دوستي بـا آنهـا امـر كـرده اي؟      بدار. ام خالد گفت: هنگام مالقات با خدا مي

   1ابوعبداهللا گفت: چشم.
اين همان امام ششم شيعيان است كه آنان مذهب خود را به اسـم او نامگـذاري كـرده و     

ري ناميـده انـد.   شريعت خود را بر اساس شريعت وي گذاشته اند، به طوري كه خود را جعف
ر مذهبشان، امام جعفر تنها خودش ابوبكر و عمر را دوست ندارد و بس، بلكه پيروانش را س

به دوستي با آنها امر كرده است. رحمت خداوند بر همگي آنها بـاد! و رحمـت خداونـد بـر     
ي دوستي با ابـوبكر و عمـر فـاروق و سـاير      كساني باد كه از امر وي و امر اجدادش درباره

  (رضوان اهللا عليهم اجمعين) تبعيت كرده اند. صحابا

  آورد: مي در ششششعلي ام كلثوم را به همسري عمر فاروق  

، متولد شـده  عدخترش را كه از فاطمه، دختر پيامبر سبر اين اساس، علي بن ابي طالب
آورد. اين هنگامي بود كه حضرت عمر درخواسـت ازدواج   در مي سبود به عقد عمر فاروق

ا مطرح كرده بود و حضرت علي به درخواست وي رضايت داد؛ زيرا از وي مطمـئن  با وي ر
كرد و  بود و به وي اعتماد داشت و به فضايل و مناقب و محاسن و نيك رويي او اعتراف مي

داشت؛ روابطي كه قلب حسودان  ي خود را با وي اظهار مي روابط محكم و مبارك و صميمانه

                                                 
 .101، ص 8الروضة من الكافي (تحت عنوان حديث ابي بصير مع المرأة)، ايران، ج - 1
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كنـد. در واقـع تمـام مورخـان و      سوزاند و آنها را نااميد مي مييهودي و دشمنان اين امت را 
ي معصوم شيعه به اين ازدواج اعتـراف كـرده    شناسان و محدثان و فقها و بزرگان و ائمه نسب

آورده ايم. براي كامل كردن » الشيعة و السنة«هاي مخصوص به آن را در كتاب  اند. ما روايت
ريم كه در آن كتاب نياورده ايم. مورخ شيعي، احمد بن آو مبحث، روايات ديگري را اينجا مي

حوادث سال هفدهم از خالفت اميرالمؤمنين عمر بن «يعقوب، در تاريخ خود تحت عنوان  ابي
   آورد: مي» سخطاب

در اين سال عمر، ام كلثوم، دختر علي و فاطمه، را از علـي خواسـتگاري كـرد. علـي     « 
شنيدم كه گفت: هر نسب و سببي در روز  عاهللا  گفت: او كوچك است. عمر گفت: از رسول

باشـم.   عخواهم دامـاد رسـول اهللا    رود جز سبب و نسب و دامادي من. مي قيامت از بين مي
   1پس با او ازدواج كرد و ده هزار دينار مهريه به او داد.

، 3ابن كثير در البدايـة و النهايـة  حافظ ، 2»الملوكمم واأل«همچنين طبري در تاريخ خود  
  آورده اند.  و ديگران كه زيادند، آن را 5و طبقات ابن سعد 4ابن اثير در الكامل

جعفر محمد بن يعقوب اعتراف كرده اند و ابو اين ازدواجشيعه به  ي هاربع حصاحبان صحا 
  6.را به عقد عمر بن خطاب در آورد ،دخترش ،ام كلثوم ،كه علي آوردهكليني در كتاب كافي 

                                                 
 .150و  149، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 1
 .16، ص 5مصر قديم، ج - 2
 .139، ص7جهمان،  - 3
 .29، ص 3بيروت، دارالكتاب، ج - 4
 .340ليدن، ص - 5
. دو روايت در اين باب وجود 346ص  5الفروع من الكافي، كتاب النكاح، باب تزويج أم كلثوم، ج  نگا: - 6

هاي اهل سنت راجع به ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم آمده اسـت.   هاي زيادي در كتاب دارد، و روايت
 130ص  3، ج»النظر إلـى المـرأة إذا أراد أن يتزوجهـا   «اثر حاكم، باب » المستدرك« تاب از جمله به ك

حمـل  «، بـاب  »الجهـاد «چاپ هند مراجعه كنيد. امام بخاري اين ازدواج را در صحيح خـود در مبحـث  
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يعنـي جعفـر   -؛از ابوعبـداهللا  «بن خالد روايت كرده كـه گفـت:    همچنين از سليمان 
ي زني پرسيدم كه شوهرش وفات كرده است كـه چـه وقـت عـده اش تمـام       درباره -صادق

ي شوهرش بماند يا در جاي ديگر؟ گفت: هر جا كه بخواهد. آنگاه گفـت:   شود؟ در خانه  مي
ي خـودش   گرفت و او را به خانه وقتي عمر وفات كرد، علي پيش ام كلثوم آمد و دستش را

   1».آورد

از پـدرش روايـت    و او –امام ششم شـيعيان  –روايت ديگري هست كه طوسي از جعفر 
ام كلثوم، دختر علي، و پسرش، زيد بن عمر بن خطاب، در يك زمـان بـا   « كرده كه او گفت:

پس هـيچ   دانست كه كدام يك زودتر از ديگري وفات كرده است، يكديگر مردند و كسي نمي
   2».كدام از ديگري ارث نبردند، و بر هر دوشان در يك زمان نماز جنازه خوانده شد

اين ازدواج از طرف محدثان و فقهاي شيعه از جمله سيد مرتضي علم الهـدي در كتـاب    
و  1»طالب مناقب آل ابي«در كتاب  5و ابن شهر آشوب4 »تنزيه األنبياء«و در كتاب 3»الشافي«

                                                                                                                              
در  ، و ابوداود»اجتماع جنائز الرجال والنساء«، باب »الجنائز«، و نسائي در سننش، مبحث »النساء القرب

 آورده اند.» إذا حضر الرجال والنساء من يقدم«، باب »الجنائز«سننش، مبحث 

در همين باب روايت ديگـري را   ).115-6/116 ( باب المتوفي عنها زوجها، الطالق،  الكافي في الفروع،  - 1
متـوفي  ال«بـاب   ،هعد، ابواب االستبصار ،را در صحيح خود اين روايتطوسي ، شيخ الطائفه .آورده است
آورده است. و روايت دومـي را از معاويـة بـن عمـار آورده اسـت، و آن را در      ) 3/353( ،»عنها زوجها
 ) آورده است.8/161( ،»في عدة النساء«باب ، ماحكتهذيب األ

 .262،ص 9(كتاب الميراث، باب ميراث غرق شدگان و نابود شدگان)، ج تهذيب األحكام  - 2
 .116ص - 3
 .141ايران ،ص - 4
بزرگ شيعه و مروج شـريعت و    رشيد الدين ابو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب سروي مازندراني، - 5

اماميه و صاحب كتاب المناقب و  استاد بزرگاناحياگر آثار مناقب و فضائل و درياي سرشار از تالطم و 
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و مقـدس  3»شرح نهج البالغة«الحديد در  و ابن ابي 2»ئمةالغمة في معرفة األ كشف«اربلي در 
و قاضي نور اهللا شوشتري كه او را شهيد ثالـث ناميـده انـد در     4»حديقة الشيعة«اردبيلي در 

  ذكر شده است. 5»مجالس المؤمنين«كتاب 
را بـه عمـر   دخترش را به عثمان داد و علي دختـرش   عگويد: پيامبر  مقداد ابن اسود مي

  6داد.
آمده است. همچنـين سـيد نعمـت اهللا     7»مصائب النواصب«همچنين اين ازدواج در كتاب 

و  8»بحـار األنـوار  «و مال باقر مجلسي در كتـاب  » األنوار النعمانية«جزائري در كتاب خود، 
اميـر  « و محمد جـواد شـري در كتـاب خـود،     9قلي در تاريخ خود مورخ شيعي، عباس علي

هـاي خـود آورده انـد كـه      و ديگران در كتاب 11مالو عباسي قمي در منتهي اآل 10»المؤمنين

                                                                                                                              
خطيـب بغـدادي از    چونمنزلتي هم ،روزگار بوده و از ديدگاه شيعه هغيره بود. او امام عصر خود و يگان

 ).1/321در حلب درگذشت. (الكني واأللقاب  588در سال وي . داردديدگاه اهل سنت 
 . 162، ص3بمبئي،ج - 1
 . 10ايران قديم، ص - 2
 . 124، ص3ج - 3
 . 277تهران، ص - 4
 . 82و  76ايران قديم، ص - 5
 . 85مجالس المؤمنين، ص - 6
 . 170تهران، ص - 7
  . 621الد و همسران علي، تهران ،صباب احوال او - 8
 تاريخ طراز مذهب مظفري (باب حكايت ازدواج ام كلثوم با عمر بن خطاب). - 9

 . 217تحت عنوان علي در عهد عمر، بيروت، ص - 10
 .186، ص1تحت عنوان ذكر اوالد امير المومنين، ايران قديم، ج - 11
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گـر، كسـي آن را انكـار     تعدادشان به حد تواتر رسيده و جز جاهالن بزرگ و منكران مجادله
  كند. نمي

فقهاي شيعه به اين ازدواج بر جايز بودن نكاح هاشمي با غير هاشمي استدالل كرده انـد.  
گويد: نكاح زن آزاده با برده؛ زن عرب با مرد عجم، و زن هاشمي  م ميسالحلي در شرائع اإل

   1با غير هاشمي، جايز است.
نويسـد:   سالم، زين الدين عاملي ملقب به شهيد ثاني ذيل اين موضوع ميشارح شرائع اإل

دخترش را به عثمان و دختر ديگرش، زينب را به ابو العاص بن ربيع داد كه هـيچ   عپيامبر «
ام كلثوم، را به عمر داد و عبداهللا بن عمرو بن  هاشم نبودند. همچنين علي دخترش، ز بنيكدام ا

عثمان با فاطمه، دختر حسين، ازدواج كرد و مصعب بن زبير با خواهر فاطمه دختر حسين كه 
   2هاشم بوده اند. سكينه نام داشت، ازدواج كرد. همگي اينها از غير بني

الحديد، معتزلي شيعي، خاتمه دهيم.  روايت ديگري از ابن ابيخواهيم اين موضوع را با  مي
عمر بن خطاب پيكي را نزد پادشاه روم فرستاد. ام كلثوم، همسر «در اين روايت آمده است: 

عمر، چيز خوبي را به چند دينار خريد و آن را در ظرفي قرار داد و به زن پادشاه روم هديه 
كلثوم بازگشت، دو ظرف پر از جواهر همراهش بود. عمر  ي عمر به نزد ام  كرد. وقتي فرستاده

بر ام كلثوم وارد شد و او جواهر را بـر روي سـنگي ريخـت. عمـر گفـت: اينهـا را از كجـا        
اي؟ جريان را برايش تعريف كرد. عمر آنها را از او گرفت و گفـت: ايـن جـواهر مـال      آورده

پدرت، علي ميان  ي من بود. گفت:  ديهاين در مقابل ه  مسلمانان است. ام كلثوم گفت: چطور،
اي كه به او دادي، مال تو و بقيـه،   ي قيمت هديه ما قضاوت كند. حضرت علي گفت: به اندازه

   3ي مسلمانان آن را آورده است. مال مسلمانان است؛ چون فرستاده

                                                 
 ).حلي، شرائع اإلسالم (درفقه جعفري ،كتاب النكاح - 1
 .1مسالك األفهام (شرح شرايع االسالم، باب لواحق)، ج - 2
 .575، ص4هـ، ج1375شرح نهج البالغه، بيروت،  - 3
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ر نسب شناسان و شرح حال نويسان نيز، به اين ازدواج اشاره كرده اند؛ مانند بـالذري د  
و  3»المحبـر «و بغدادي در كتاب 2»نساب العربأجمهرة «و ابن حزم در 1»انساب األشراف«

   و ديگران. 4»المعارف«دينوري در 

  :ايشاناحترام عمر فاروق به اهل بيت و احترام آنها به  

كردنـد. عمـر بـن     اين روابط يك طرفه نبود بلكه هر دو طرف به اين روابط توجـه مـي   
گذاشـت. او در   احترام مـي  گذاشتند، به آنها  ه اهل بيت به وي احترام ميخطاب بيشتر از آنچ

داشت. تمام مورخان گفته اند كه وقتـي عمـر    حقوق و عطايا، آنها را بر خانواده اش مقدم مي
داشت؛ چـون بـا    هاشم را بر همه مقدم مي كرد، بني بن خطاب مالي را از بيت المال تعيين مي

  از اهل بيت بودند.پيامبر قرابت داشتند و 
  گويد: يعقوبي مي

امـوال زيـاد   «ها را تدوين كرد و در سال بيست عطايا را مقرر نمود و گفـت:   عمر ديوان 
طالب و مخرمه بن نوفـل   پيشنهاد تدوين ديوانها به او داده شد. پس عقيل بن ابي». شده است

بـا توجـه بـه منزلـت و     را صدا زد و گفت: مردم را 5و جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف
عبد مناف شروع كنيد. پس اولين كساني را كـه نوشـتند،    نويسي كنيد و از بني جايگاهشان نام

طالب با پنج هزار، حسن بن علي با سه هزار و حسين بن علي با سه هزار درهم  علي بن ابي

                                                 
 . 428، ص1مصر، ج - 1
 . 38و  37مصر، ص - 2
 .437و  56تحت عنوان دامادهاي علي، دكن، ص - 3
و  79بن خطاب، صفحه ، و همچنين تحت عنوان اوالد عمر 92تحت عنوان دختران علي، مصر، صفحه  - 4

80 . 
 هاي علي و پسر عموهاي او بودند. همگي فاميل - 5
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توسـط   اولين مالي كه به علي اعطـا شـد  .. «2و براي خود چهار هزار درهم برداشت 1بودند.
مردم را با توجه  كه مبلغ آن هفت هزار درهم بود. عمر فاروق گفت: 3ابوهريره در بحرين بود

عبد مناف شروع كنيد. بعد از آنان ابـوبكر و   نويسي كنيد و از بني به منزلت و جايگاه شان نام
گفـت:    قومش را بياوريد، سپس عمر بن خطاب و قومش را بنويسيد. وقتي عمـر نگريسـت،  

شروع  عچنين قرابتي داشتم، اما از رسول اهللا  عبه خدا من نيز، دوست داشتم با پيامبر قسم 
كنيد سپس به ترتيب از نزديكان وي شروع كنيد و عمر را در جايي بگذاريد كه خدا گذاشته 

  4».است
و خـانواده اش شـروع كنيـد و سـپس از      عنه بلكه از رسول اهللا «الحديد گفت:  ابن ابي

                                                 
ـ دو هـزار درهـم     گويند كه به كساني كه در جنگ بدر بوده اند، هاي خود مي هل سنت در كتابا - 1 ا سـه  ي

پـنج   عآنها به خاطر قرابت با رسول اهللا براي هر كدام از جز حسن و حسين كه ه داده شد ب هزار درهم
مقرر پنج هزار درهم  عبه دليل فاميلي با پيامبر  ،نيز ععباس عموي پيامبر براي  مقرر شد.زار درهم ه

چـاپ مصـر و فتـوح      ،43-44ص ،يوسـف وو كتاب الخـراج، اب ، 213-214 /3 ،. (طبقات ابن سعدشد
و  بـالذري و يحيـي بـن آدم و طرابلسـي     .عبيد بـن سـالم)   واب ،و كتاب األموال 454-455ص ،البلدان

سايرين از جعفر بن محمد باقر از محمد باقر از عبداهللا بن حسن و از علي بن ابي طالب روايت كرده اند 
  بـالذري،   و چيزهاي ديگري را به آن افزود. (فتـوح البلـدان،   مقرر نمودعلي  رايب راكه عمر چشمه اي 

چـاپ   8ص ،طرابلسـي  ، اثـر اإلسعاف في أحكام األوقـاف  و چاپ مصر ، 8ص  و كتاب الخراج، 20ص
  .مصر)

گويند: عمر حقوق اهل بيت را غصب كرده اسـت. ايـن يعقـوبي     كنند و مي با وجود اين از خدا شرم نمي - 2
زند. خدا توفيقش داده كه به ايـن حقيقـت اعتـراف كنـد. آن      هاي حق را به صورتشان مي كه سيلي است

 تر بود. ينموقع، حضرت عمر، اميرالمؤمنين بود و حضرت علي از او پاي

جـز احـاديثي كـه از زبـان پيـامبر        ورزنـد،  ميدشمني شديداً نسبت به وي  شيعهآري، ابوهريره اي كه  - 3
بيـان نكـرده اسـت.    ، ابوبكر صديق و عمر فاروق شـنيده   خصوصبه  اصحاب و فضايل مناقب ي بارهدر

  رداخت كرد.قبل از همه از آن به علي پآورد و  ااين ابوهريره است كه اموال ر  آري!
 .153، ص2تاريخ يعقوبي، بيروت، ج - 4
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هاشم سپس بنـي عبـدالمطلب بعـد عبـد      ترتيب قرابت شروع كنيد. پس از بني نزديكانش به
شروع شد. بعد عمر اموال را بين زنان مدينـه   هاي قريش شمس و نوفل و سپس ساير طايفه

اي زيبا باقي مانده بود. عده اي كه در اطراف وي بودنـد، گفتنـد: اي اميـر     تقسيم كرد. پارچه
(منظورشان ام كلثوم دختر علـي   كه نزد توست عتر رسول اهللا المؤمنين، اين پارچه را به دخ

   1.بده ام كلثومبه اين پارچه را ام سليط،  اي گفت: بده. بود)
گذاشت  گذاشت و احترامي كه به آنها مي ثابت شد كه عمر فاروق به اهل بيت احترام مي 

   گذاشت. ي خودش نمي به ديگران و حتي به خانواده
ايران، بزرگترين پادشاه آن زمان، وقتي كه همراه اسراي ايراني اسـير   دختر يزدگرد، شاه 

، عمر فاروق، آورده شـدند. مـردم   عي رسول خدا شد، همراه اسرا نزد امير المؤمنين و خليفه
امير المؤمنين  فرزندبه دختر يزدگر چشم دوختند و همه گمان كردند كه عمر اين دختر را به 

در  عدهـد؛ همـان كسـي كـه در زيـر پـرچم رسـول اهللا         يشجاع خودش مو مبارز پسر و 
هاي زيادي شركت داشت. چون تنها او مناسب دختر يزدگرد بود اما عمر او را به خود  غزوه

را ترجيح داد و او را بـه   عي خود اختصاص نداد، بلكه اهل بيت پيامبر و پسرش و خانواده
ي كـربال،   بن حسين، تنها بازماندهحسين بن علي بخشيد. اين دختر همان كسي است كه علي 

   2را به دنيا آورد و نسل وي ادامه يافت.

                                                 
 .114و  113، ص3الحديد، نهج البالغه، ج ابن ابي - 1
اهل  به دهند و او را ظالم فاروق را دشنام مي و عمر ،كنند از نسل حسين هستند پس كساني كه ادعا مي - 2

، آنان اصال وجـود نداشـتند، و   ودبنآگاه باشند اگر او ، دانند مي و غاصب خالفت شان ف آنهاالخمبيت و 
 ها كه در يكي از جنگاز حضرت عمر كنيز اين  حسين به گرفتن گونهچ اگر حضرت عمر غاصب باشد،

آيـا   بايـد انديشـيد.  اسـت؟   ، راضي شدهاسير شدهو زير پرچم عمر و با دستورات و راهنمايي هاي وي 
 كسي هست كه فكر كند؟
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نسب شناس مشهور شيعي، ابن عنبه، اظهار داشته كه اسم اين كنيز شهربانو بود و گفته اند  
   1در جنگ مدائن اسير شد و عمر بن خطاب او را به حسين داد.

االصول، از محمد بـاقر آورده   همچنين محدث معروف شيعه در صحيح خود، الكافي في 
جوانان مدينه به او نگريسـتند و هنگـام ورود     وقتي دختر يزد گرد بر عمر وارد شد،«است: 

شهربانو مسجد نوراني شد. وقتي عمر به او نگريست صورتش را پوشـاند و گفـت: واي بـر    
تو چيزي نگفت. او هرمز. عمر گفت: آيا مرا ناسزا گفت؟ امير المؤمنين، علي به او گفت: نه به 

مسلماني را انتخاب كند تا آن مرد به جاي فيء خود، او را بردارد. عمر او  ر كن تا مرد را مخي
را مخير كرد. شهربانو آمد و دستش را روي سر حسين گذاشت. امير المـؤمنين بـه او گفـت:    

گفت:  اسمت چي هست؟ گفت جهان شاه. امير المومنين گفت: نه شهربانويه. سپس به حسين
آورد. سـپس علـي بـن     اين زن بهترين فرد روي زمين را براي تو به دنيـا مـي   اي ابوعبداهللا، 

هـا و   گفتند. رگـي از عـرب   پسر دورگه مي ؛حسين از او به دنيا آمد. به علي بن حسين 
ي علـي بـن حسـين     هاشم و رگي از عجم و ايراني. روايت شده كه ابواسود وائلي درباره بني

   گفته است:
  2ألكرم من نيطت عليه التمائم    وإن غالماً بين كسرى وهاشم

  ».رسد ي اكرام مي پسري ميان فارس و هاشمي است كه به باالترين درجه«
   در ازدواج با فاطمه كمك كرده بود. ؛عمر قبل از آن، به پدرش علي 
ـ   كرد. عمر فاروق دادن خمس و غنايم را از اهل بيت نبوت شروع مي  امبر همچنان كه پي

كرد و پس از وي نيز، ابوبكر همين طور عمـل كـرده بـود. قـبالً      نيز، همين طور عمل مي ع
ي فدك اشاره كرديم كه ابـوبكر درآمـد حاصـل از فـدك را      هنگام بحث از ابوبكر به مسأله 

                                                 
 .192(تحت عنوان اوالد حسين)، ص عمدة الطالب في انساب ابي طالب - 1
 .4و  3،ص 10. ناسخ التواريخ، ج467، ص1الكافي، ج األصول من - 2
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كـرد.   داد و باقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مي ي كافي به اهل بيت مي گرفت و به اندازه مي
  1كردند.مان و علي نيز، به روش آنها عمل يز، اين گونه رفتار مي كرد. عثعمر ن
الحديد از  نسبت به اهل بيت همين بس كه ابن ابي سفاروق ي اكرام و احترام عمر  درباره 

عمر به حسين بن علي امر كرد كه براي كاري نـزد وي  «كند كه گويد:  يحيي بن سعيد نقل مي
روي؟ عبـداهللا بـن    از حسين پرسيد: كجا مـي او عمر را ديد و  ، عبداهللا بن؛بيايد. حسين 

حسين بازگشت و فـردا  عبداهللا گفت: ايشان مشغول اند. . روم نزد اميرالمؤمنين ميگفت:  عمر
عمر او را ديد و گفت: چه چيزي تو را از آمدن نزد من منع كرد؟ گفت: من داشـتم نـزد تـو    

ن بازگشتم. عمر گفت: تو نزد من ماننـد او هسـتي.   آمدم كه پسرت عبداهللا اجازه نداد و م مي
   .2»آيا موهاي سرتان با هم فرق دارد؟

گذاشت. علي بن حسـين از   هاشم اين چنين احترام مي ي بني ي همه حضرت عمر درباره 
هاشـم، سـنت و    پدرش، حسين بن علي نقل كرده كه گويد: عمر بن خطاب گفت: عيادت بني

   3ديدار با آنها نافله است.
طوسي و صدوق نقل كرده اند كه عمر هرگز به سخن كسي كه به علي عيب و ايراد وارد  

در  اي كسـي  كـرد. دفعـه   داد و آن را تحمـل نمـي   كرد، گوش نمي مي كرد و از او بدگويي مي
علي را جز به  شناسي؟ حضور عمر از علي بدگويي كرد. عمر گفت: آيا صاحب اين قبر را مي

  4صاحب اين قبر را آزرده اي.  گر او را بيازاري،نيكي ياد مكن؛ چون ا

  عمر و بيعت آنها با وي:حضرت اهل بيت به  ي هعشق و عالق 

داشتند و به كساني  ساهل بيت نبوت عشق و عالقه و احترامي دو طرفه با حضرت عمر  
                                                 

 الحديد. . ابن ابي332. الدرة النجفية، ص107، ص5ابن ميثم، شرح نهج البالغه، ج - 1

 .110، ص3الحديد، شرح نهج البالغه، ج ابن ابي - 2
 .345، ص2طوسي، األمالي، نجف، ج - 3
 .154، ص2. ابن شهر آشوب، مناقب، هند، ج324. صدوق، األمالي، ص46، ص2سي، األمالي، جطو - 4
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كردنـد يـا بـه     وارد مـي  يشانكردند يا عيب و ايرادي به ا صحبت مي فاروقعمر ي كه درباره
كردنـد، دوري   دادند، بلكه از كساني كه چنـين مـي   كردند، گوش نمي نحوي از او بدگويي مي

  كردند. به اميد خدا اين موضوع به طور مفصل خواهد آمد.  و او را سرزنش مي جسته
باالتر از آن در مقابل احترام و ارزش نهادن حضرت عمر به اهل بيت، آنان نيز در مقابـل  

م هاي نبوت را بـه او بخشـيده انـد و ا    يكي از ثمرهنهادند تا جايي كه  يبه او احترام و ارج م
كردنـد و وفـادار و گـوش بـه      را به عقدش در آورده اند. از او اطاعت مي كلثوم بنت فاطمه

كردند و او آنهـا را بـه وزيـري     فرمان و خيرخواهش بودند و به بهترين امر با او مشورت مي
گرفتند و آنها را جانشين خـود كـرده و آنـان ايـن را قبـول       ميگرفته و آنها او را به وزيري 

هـايش مطـابق    جنگيدند و در خيرخواهي به او و خواسـته  كردند، و در زير پرچم وي مي مي
كردند و تمـام چيزهـاي ارزشـمند و گرانبهـاي خـود را فـداي او        قرآن و سنت كوتاهي نمي

  كردند.  مي
بـه    كارگزار خود در مصـر،   بكر، قتل محمد بن ابياي كه پس از  طالب در نامه علي بن ابي

كند. پس از بيان حوادث اتفاق افتاده بعد از پيامبر  به اين مطلب اعتراف مي  اصحابش نوشت،
و ما مطيع  ... هنگامي كه درگذشت عمر جانشين او شد ابوبكر متولي امور شد«گويد:  ، ميع

1»و گوش به فرمان او و خيرخواه او بوديم
طبق عادت خـود در مـدح و ثنـاي وي     سپس –

                                                 

خ است كه به دروغ پناه برده و در كتـابش عليـه مـا رد     -اين برخالف تصور تمام منكران و تصور س -1

و گمـان  كنـد ـ ا   كند و به آن اعتـراف مـي   ما گفته ايم، اثبات مي نويسد، آنچه نويسد ـ در ردي كه مي  مي
نمايد.  توان از آن گريخت، را تكذيب مي كند كه ما را تكذيب نموده، اما حقايقي ثابت و قطعي كه نمي مي

گويد: اگر من پاي منبر علي حاضر بـودم هنگـامي كـه     پس از ذكر فضايل ابوبكر و عمر كه آورديم، مي
گفتم: اي علي تنها تو ما  ، به او ميي مفصل را در ثنا و تمجيد ابوبكر و عمر خواند و اين خطبه  گريه كرد

را گستاخ كردي كه با ابوبكر و عمر مخالفت نموده و ما را وادار كردي از آنان عيب و ايراد گيريم؛ چون 
از بيعت كردن با ابوبكر خودداري كرديد و عمر را مجبور كرديد كـه چـوب    عتو و اهل بيت رسول اهللا 
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در آن بود.  عدر آن هستند، بسوزاند. در حالي كه دختر رسول اهللا ي شما را با كساني كه  بياورد و خانه

گويد: و اگر ... تا اينكه به زور تو را بيرون كرد.  در آن است. او مي عبه او گفته شد كه دختر رسول اهللا 

ايـن بـه   ! تو بعد از شش ماه و بعد از مرگ همسرت بيعت كردي، همسري كه شبانه وي را دفن كردي؟
   ر آنان نسبت به تو و فاطمه بود.خاطر رفتا

اين گونه است، چرا تـو و اصـحاب و    عدانستي كه جايگاه آن دو نزد رسول اهللا  پس اي علي، وقتي مي   
همسرت اين كار را انجام داديد و ما را وادار كرديد كه كار آنها را به خاطر ارتكاب آن كـار نقـد كنـيم؟    

سفيان كه از تو به خاطر اين اتفـاق   ا خطاب به معاويه بن ابيت به اين هم اكتفا نكردي -اي علي –سپس 
عيب و ايراد گرفت و اظهار داشت كه ابوبكر و عمر تو را همچون شتر پياده، بيرون كردند و تو با افتخار 

  گفتي:
  واليته غداة غدير خم    وأوجب لي رسول اهللا فيكم

  ».اجب كرده استي شما و واليت مرا در صبح غدير خم درباره عرسول اهللا «
فقط رأي آنها را رأي دانسته و فقط محبت و دوسـتي   عكني اي علي كه رسول اهللا  پس چگونه ادعا مي   

بينيم كه عمر نظـري   آنها را محبت و دوستي دانسته است در حالي كه ما، در تاريخ، مسائل زيادي را مي
عمويش  عبدر معتقد بود كه رسول اهللا  با او مخالفت كرده است. عمر بعد از جنگ عداشته و رسول اهللا 

عباس را جلوتر از همه گردن بزند و تو نيز، برادرت عقيل را جلوتر از همه گردن بزني ولـي رسـول اهللا   
مخالفت كرد و در مقابل ديه آنها را رها كرد. همچنين عمر در روز فتح مكه معتقد بود كه رسـول اهللا   ع
امتناع كرد و او را آزاد گذاشت و خانـه اش را   عكند اما رسول اهللا او را به زدن گردن ابوسفيان امر  ع

  پناهگاه قرار داد.
هنگام مرگش گفت: قلم و كاغذي برايم بياوريد تا چيزي براي شما بنويسم كه بعد از  عباآلخره پيامبر 

شود و  ت ميمن گمراه نشويد. عمر با او مخالفت كرد و گفت: كتاب خدا را داريم كه در آن هر چيزي ياف
از اين برخورد ناراحت شد و عمر را بيرون كرد و گفت: برخيزيـد و همـه    عبراي ما كافي است. پيامبر

  ها زيادند. پس چرا حقيقت را نمي گويي اي علي؟ برخاستند. امثال اين مخالفت
امـا  تجـاوز نكـرده،    عاز امـر رسـول اهللا    عداني، عمر در زمان حيات پيامبر اي علي، فرض كن كه مي

اين را به تو خبر  عكند؟ آيا رسول خدا امرش سرپيچي نمي چگونه مطمئن هستي كه بعد از وفات وي از
بـا كـدام    عرسول اهللا   ي خالد بن وليد ميان ابوبكر و عمر اختالف افتاد، ي قضيه داده است؟ وقتي درباره
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(كتاب الشيعة والسنة في . بدون شك علي خواهد گفت: لعن و نفرين خداوند بر دروغگو يك موافق بود؟

  بيروت). ، چاپ90، 89، 88ص ،خ –صاحب قناع س  ، اثرالميزان
   خ باشد و خواه صافي باشد.-گويم: نفرين خدا بر دروغگويان خواه صاحب لقب س آري، من هم مي

گويد: اي گداي دروغگوي جسور كه بر تختي نشسته اي، به نظرم تو جز  كند و مي علي او را تكذيب مي
، را عدهي و شوهر دختر من و فاطمه؛ دختر پيامبر  وادگان ابن ملجم كسي نيستي، كه عمر را دشنام مين

كنـي   دهي، و فاروق و مرا تكذيب مي گويي و چيزي را كه نگفته ام و نكرده ام به من نسبت مي ناسزا مي
م كه به جان ابـوبكر و  گويي كه من تو را گستاخ كرده ا ي و مينمائ سپس ادعاي دوستي و واليت مرا مي

عمر بيفتي. تو جز نوادگان ابن سبأ كسي نيستي، همان كسي كه از ترس رفتار و كـردار و سـخنانش كـه    
كني تـا رسـوا نشـوي و مـردم از بـاطن و درون       دقيقاً مثل سخنان و آراي توست، وجودش را انكار مي

خواست در ديـن فتنـه و    را چون مي داني كه من همان كسي هستم كه ابن سبأ كثيفت آگاه نشوند. تو مي
پيشينيان و قوم تو اين را گفتـه    فساد به پا كند و مسلمانان را آشفته و سرگردان نمايد، كشتم و سوزاندم.

كني در حالي كه همگي آنها قبل از تو به وجود و  آيي و او را انكار مي اند، اينك تو در قرن چهاردهم مي
  لعنت خدا بر دروغگويان و منكران!اعمال كثيفش اعتراف كرده اند. 

﴿**** āā āāωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt���� ôô ôôγγγγ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪﴾﴾﴾﴾.  

  چه كسي دروغگو است؟ تو يا صاحبت؟
هاي علي كـه   خطبه پناه بر خدا اگر بد سرشتي و بد زباني تو به بزرگ اهل بيت رسيده باشد و چه بسيار   

از  ي علي را  كني. ما اين خطبه هايي كه تو علم به آن را انكار مي كني و چه بسيار عبارت تو انكارش مي
هايي كه خودتان جمع كرده ايد و بر آن تعليـق زده و چـاپ    هاي خودت و قومت آورده ايم؛ كتاب كتاب

و ساير كتابهايش، منبع مهـم و  » الغارات«كتاب كرده و آن را به دنيا عرضه كرده ايد. به همين خاطر اين 
شود كه هنگام روايت كردن، مطلبي  هاي معروف شيعه بسيار كم يافت مي مستند شيعه شده است. از كتاب

  ثقفي ص ع). ، اثر(مقدمة الغارات واسطه از آن ذكر نكرده باشند. را با واسطه يا بي
شود. پس به فضل و لطـف خـدا و    ع شيعه محسوب ميترين مراج اين بدين معناست كه اين كتاب از مهم

بيعت كرده و  شبرخالف انتظار مخالفان اثبات كرديم كه حضرت علي با حضرت ابوبكر و حضرت عمر 
به اين بيعت وفادار مانده و خود به آن اعتراف كرده، و اين پس از وفات حضرت ابوبكر و حضرت عمـر  

  گويند لعنت خدا بر دروغگويان باد؟ ويند؟ آيا نميگ  باشد پس انسانهاي با انصاف چه مي مي
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   عبداهللا بن سبأ 

انكار كردن عبداهللا بن سبأ يهودي، دقيقاً مثل انكار يك حقيقت روشن همچـون انكـار وجـود خورشـيد در      
دانم كه كدام يك  وسط روز است. از ميان متقدمان كسي يافت نشده كه وجود او را انكار كرده باشد. نمي

يق، علم بيشتري دارند: متقدمان يا متأخران؟ متأخراني كه از ترس، مؤسس و پدر خود را مخفـي  به حقا
كنيم تا اثبات كنند يكي از متقدمان خودشـان نـه مـا، وجـود      كنند. ما اين قوم را به مبارزه دعوت مي مي

  عبداهللا بن سبأ را انكار كرده و او را وهمي و خيالي دانسته باشد؟ 
توانسـت رد بنويسـد. هنگـامي كـه      وست ما كه مايل است بر ما رد بنويسد. اي كاش مـي به خصوص اين د

خواستم بدانم كه چرا بر مـن   شنيدم، كسي از آنها پيدا شده و بر ما رد نوشته، بسيار خوشحال شدم و مي
كـه  كنم اما آرزو كـردم   رد نوشته است؟ اگر راست بگويد من به اشتباه و خطا و قصور خودم اعتراف مي

غير صحيح خودشان يا منابع غيرمعتبـر يـا عبـارات منسـوب و غيـر       آنچه عليه ما نوشته از كتاب هاي
دانـم. و حتـي خـود علـي بـن       غلط نباشد. من خود را از اشتباه و خطا بري نمي صحيح يا برداشت هاي

و مشـورت  گويد: از سخن حـق   كند و مي طالب به امكان صدور خطا و اشتباه از خودش اعتراف مي ابي
، أعيان الشيعة از به نقلالكافي في األصول ( عادالنه خودداري نكنيد چرا كه من از اشتباه معصوم نيستم.

. اگر احتمال خطا با خالفت و امامت منافات داشته باشد، خُب خطـا بـراي امامـان شـما     )136ص ،1ج
شما به ايـن امـر اعتـراف     ترين و معتبرترين كتاب از نظر صورت گرفته است؛ چون خود ائمه در مقدس

  گويد؟) كرده اند. پس در اين صورت چه مي

هـا، جـز    ها و ناسـزاها و بـدگويي   ها و دشنام گويي گويم كه تمامي اين بيهوده خداوند جهانيان را سپاس مي 
اطمينان و دلگرمي و اعتماد چيزي به من نيفزود؛ چون خداوند، خود، مرا در اين كار موفق گردانيده تا از 

و ياران وي دفاع كنم و در حقيقت امور مخفي و پنهان اين قوم را آشكار كنم  عصحاب حضرت محمد ا
هـا و   هاي خودشان آورده ام تا نتوانند آن را انكار و يا تكذيب كنند؛ چون با انكار آن، كتـاب  و از كتاب

   محدثان و فقهاء و امامان خود را انكار كرده اند.

خودمان نه به نقل از ابن حجر عسقالني و نـه از ذهبـي و   » الشيعة و السنة«كتاب شايان ذكر است كه ما، در 
ابن حبان و ابن ماكوال و بخاري و... سخن نگفته ايم كه عبداهللا بن سبأ يهودي بوده است، بلكه از كشـي،  

. هـر  امام خودشان در علم رجال و نوبختي در فرق و مورخ شيعي در الروضة الصفا اين را ذكر كرده ايم
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هاي سه گانه، بارها چاپ شده و شيعه، بارها در تحقيقات خود از آن استفاده كرده اند.  يك از اين كتاب
ي علما را احمق بداند و بگويد: اين ابن سبأ  ي عقال را نادان و گيج و همه تواند كه همه سپس چگونه مي

مصر و گاهي در عراق و گاهي در كيست؟ و اين قدرت عجيب را از كجا آورده است؟ كه گاهي او را در 
يابيم و اين قـدرت را از كجـا    اي حاضر و مطلع مي بينيم و او را در هر حادثه  بصره و گاهي در كوفه مي

رود، و چرا مؤرخان اوليه در آوردن نام وي اهمال كرده انـد و چـرا عثمـان     آورده كه هر جا بخواهد مي
 عاو شكايت نكرد در حالي كه آنها اصـحاب رسـول اهللا    هنگام شكايت ابوذر و عمار و عبدالرحمن، از

بودند و چرا كاري را كه با آنها كرد با اين يهودي نكرد؟ و چرا در احاديث و شكايات او نامي از او برده 
   شود؟ نمي

آوري كرده و كسـي كـه فقـط در     اين يهودي، پسر يك سياه پوست عربِ اسير كه سخنان متناقض را جمع« 
آورند، چيز عجيبي است و عجيـب تـر آنكـه     وجود دارد كه براي عثمان بن عفان عذر مي تصور كساني

، 31كتاب الشيعة والسنة في الميزان ص( »داليل دروغين دارند. او همراه با ذكر بر وجود خارجياصرار 
  .)بيروت چاپ 32

  ز كشي و نوبختي خود؟پرسي يا ا داني؟ از ما مي از چه كسي مي پرسي اي كسي كه فقط خود را عاقل مي 
اي كساني كه حقيقت را به خواري تباه كرديد و باطل را به خوبي ياري كرديد و اي دروغگويان و كسـاني   

توانيد ديگران را  كلمات دلربا و لطيف مي كنيد كه با بيان آيا گمان مي ورزيد!  كه بر دروغ گفتن اصرار مي
زده كنيد. پس به اين سخنان نگاهي بيندازيد كـه چقـدر   فريب و حقايق را مخفي و كاشفان آنها را بهت 

كنند ديگران را گمراه  گرايش به باطل و دروغ دارند؟ چقدر عقل را به مسخره گرفته اند و دائماً سعي مي
و منحرف كنند تا انسان فريب خورده يا فرد نادان يا كسي كه از اصل ماجرا و قضيه خبـر نـدارد، آن را   

ي چيزهايي شكست خورده اند كـه هـيچ    د. چه بسيارند اين بيچارگان كه به وسيلهبخواند و فريب بخور
تواند كه شيعيان را از زور حق و قدرت آگاهان به  اي ندارد. اما چه كسي مي اصل و اساس و برگ و دانه

  اصل ماجرا نجات دهد؟ 
  گويد: سپس در جايي ديگر مي 
أ غربال كرديم، ديديم كه اين شخصيت در قرن چهارم هجـري  ي ابن سب ي قضيه ما شيعيان، تاريخ را درباره 

   ).84، 83ص (خالصه اي از آنچه كه گفته است،ساخته شده است. 
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چگونه تاريخ را غربال كرديد و حقايق را وارونه جلوه داديد و چشمانت بسته كه به ندرت حقيقت   گوئيم: مي

  لت زده شده است؟بيني؟ و قلبت قفل شده و بر آن مهر غف و راستي را مي
داني كه كسـي از   نوشتم و تو مي كردم و چنين چيزي را نمي اگر اين گونه نبود، من چنين سخني را بيان نمي 

  گوييد، برهان خود را بياوريد. قبل از قرن چهاردهم هجري نيست كه كمكت كند. اگر راست مي
ـ   تو در اين گفته فقط از كساني مثل خودت تقليد مي  فهمنـد و   هـايي دارنـد كـه بـا آن نمـي      بكني. آنـان قل

شـنوند. و ايـن همـان تقليـدي اسـت كـه تقليـد         كه با آن نمـي  بينند و گوشهايي هايي كه با آن نمي چشم
كنيم و همانند تقليد يهوديان و مسيحياني است كه  كوركورانه نام دارد و ما آن را در اصول و فروع رد مي

آن را مذمت كرده است. خداوند از آن بـه عبـادت و تعبـد تعبيـر     كنند،  بدون تحقيق از راهبان تبعيت مي
كردنـد و   كرده است. آنها را عبادت نمي كردند بلكه امور حالل را براي آنها حرام و حرام را حـالل مـي  

كردند در  كردند و از روي تقليد آنها را عبادت مي بدون مجوز شرعي به آنچه به آن امر شده اند، عمل مي
  ).50، 49ص( دانستند. دشان نميحالي كه خو

كند،  پس به اين تناقض و تعارض بنگريد كه همگي از لوازم دروغ و بهتان است كه گاهي چيزي را انكار مي 
  آورند. سپس خودشان آن را مي

  عار عليك إذا فعلت عظيم    ال تنه عن خلق وتأتي مثله 
ي دهي. اگر اين كار را بكني، گناه بس عظيمـي  مردم را از كاري نهي مكن كه خودت همان كار را انجام م« 

   ».مرتكب شده اي

گويند: اين اعتقـاد را بـه    كنند كه قائل به عدم تحريف قرآن هستند و مي آنها اين قول اهل سنت را انكار مي 
تقليد از گردآورندگان قرآن؛ يعني، صديق و فاروق و عثمان ذي النورين به دست آورده اند. شما نيـز، از  

كنيـد   حيدر و محمد جواد مغنيه و وردي و شيبي و طه حسـين و بعضـي از مستشـرقان تقليـد مـي      سيد
ي اينها فرزندان اين قرن هستند. و به هيچ دليل و برهاني جهت انكار آن اسـتناد نكـرده    درحالي كه همه

ه شـده  اين شخصيت در قرن چهـارم هجـري سـاخت    شدي، بگويي:  كردند، مجبور نمي اند. اگر استناد مي
كنـد اگـر انـدكي     اندازد و انديشه و سخنت را ابلهانه مي ي قرن چهارم تو را به دروغ مي است. چون كلمه

يابي منبعي كه ما حكايات و داستان هاي عبداهللا بن سبأ يهودي را از آن ذكر كرده ايم،  تفكر كني، در مي
يعني، قرن سوم هجـري بـه وجـود    همان منبع مورد اعتماد و مشهور شيعه است كه يك قرن قبل از وي 

از علمـاي قـرن سـوم    –اثر ابومحمد حسـن بـن موسـي نـوبختي     آمده، و آن كتاب فرق الشيعة نوبختي، 
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   نوشته شده است. -مانند سياهي دل منكران و زورگويان –است كه در زير آن با خط مشكي  -هجري

عبداهللا بن سبأ به داليل غير كالمي و اقوال دانم كه استاد اسد حيدر چگونه توانسته براي انكار شخصيت  نمي 
وردي و شيبي و مغنيه و طه حسين و ديگران،  و خيال است، مانند وهم و خيال فايده كه مبني بر وهم بي

افتد كه كتابي در مورد تاريخ اسالم (يا به تعبير صحيح تر تاريخ  گويد: بسيار كم اتفاق مي استناد كند. مي
هايشان را  (و اين چيزي است كه خواب  بن سبأ در آن جايگاهي نداشته باشد.شيعه) چاپ شود و عبداهللا

اكنـون وقـت آن رسـيده كـه      -گويد: تا آنجا كه مي -پريشان كرده و باعث شده وجودش را انكار كنند).
نگاهي به عقب بيندازيم تا حقيقت پيدايش اين اسطوره را دريابيم. اي استاد! چرا هيچ يـك از متقـدمين   

را كشف نكرده اند يا تو و همعصرانت را رها كرده اند تا خسته شويد؟ به هر حال متوجه عوامل ايـن  آن 

 6ج،اإلمام الصادق والمذاهب األربعـة  ( شويم كه سالهاست بر آن مهر خاموشي زده اند. امور باطل مي
  ).بيروت چاپ ،456ص

خواهـد ايـن مسـأله را بيشـتر از آنچـه       او ميكنيم كه چگونه و چطور آن را كشف كرده اند، اما  ما نگاه مي 
ي ابن سبأ از اموري است كـه در   كند كسي كه بگويد: قضيه گويد: اشتباه مي هست، ساده جلوه دهد و مي

زيرا زمانه تغيير كرده و اين امر از امور مدفون شده است و   ي آن هستيم؛ اين عصر ناگزير از بحث درباره
گـوييم: ايـن    هاي مهم چاپ كنيم. مـا مـي   را بيرون بياوريم و در كتاب ها درست نيست كه اين دفن شده

گويند، از جمله امور نابود شده و فراموش شده نيست. بلكه در هر  قضيه همان طور كه خيال انديشان مي
شود كه شيعيان در عصر حاضر  كند و از جمله منابعي مي رويد و رشد مي زمان شاخه اي جديد از آن مي

اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ( شود. كنند و ابزاري براي طعن و سرزنش عليه شيعه مي ناد ميبه آن است
  ).457ص

ي جديدي  گويند از مسائل فراموش شده نيست بلكه شاخه آري! اين مسأله همان طور كه خيال انديشان مي
كه مذهبشان بر آن اسـتوار   هايي ي تاريخ تشيع و اصول اعتقادي آنها و بنيان است كه هنگام بحث درباره

كند هـر چـه    شود. چون اين حقيقت ثابتي است كه گذشت ايام تغييري در آن ايجاد نمي است، آشكار مي
زمان بگذرد؛ چون اين امر وسيله اي  ها زياد و صداي انكارهاي بدون دليل بلند شوند و هر چقدر دروغ

و كساني كه تورهايشـان را جهـت شـكار     اصول و اساس شيعه و مؤسسان و بانيان آن است براي كشف
  امت اسالمي گسترانده اند. 

   گويد: سپس بعد از سياه كردن شش صفحه مي 
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ي ابن سبأ در دل بسياري از مستشرقان و ديگران جا باز كرد. پس با توجه خاصي به آن پرداختند و  مسأله 

كردند كه مـؤمن در صـحت آن شـك    ي وي گفتند و آن قدر آن را تكرار  سخنان زيبا و دلنشيني درباره
اإلمـام الصـادق والمـذاهب األربعـة     ( كند. گويي كه اين امر از حقايقي است كه قابـل شـك نيسـت.    مي
  ).463ص

خواهد بنايش را بر شن و ماسـه بنـا كنـد و     آري، اين قضيه از حقايقي است كه قابل شك نيست، ولي او مي
گويد: چه بسا تصور شود كه ايـن   س از سخنان طوالني ميماند. پ معلوم است كه چنين بنايي پابرجا نمي

هـاي تـاريخ و    قضيه نظر به مشهور بودن و انتشارش، منبع معتبر و قابل اعتمـادي در تعـدادي از كتـاب   
ادبيات داشته باشد، ولي اين طور نيست و هيچ منبعي ندارد كه بتوان بدان استناد نمود؛ همان طور كه بـه  

   ).464اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ص( ا بيان خواهيم كرد.اميد خدا اين مسأله ر

آيد جز اينكه بگوييم اي استاد، تمام اينها را رها كن و حقيقت را بيان كن. سپس به  كاري از دستمان بر نمي 
نويسد: مـا خـود را    كند و مي ي ديگر را تباه مي كند تا اينكه چهار صفحه رود و در فضا پرواز مي هوا مي

دانيم و بر منابعي كه نويسندگان از آن استفاده كرده انـد، آگـاه هسـتيم؛     ملزم به بيان منبع اين داستان مي
تواننـد بـه صـراحت     خواهند در صحت اين داستان شك كنند،اما آنها نمـي  چون بعضي از نويسندگان مي 

ين باره وجـود دارنـد. ايـن    كنند كه روايات متعدد و متواتر از مؤرخان معتمد در ا بگويند چون گمان مي
اإلمام الصـادق والمـذاهب   ( كند. نفي مي هاي آن را  شود و مبالغه امري است كه باعث مطرح نشدن آن مي

   ).468األربعة ص

آورد (عمداً اين صفحات و اين ارقام را بيان كـرديم تـا روان    ي كاملي را مي سپس بعد از يك مقدمه، صفحه 
تواند ابتدا به سراغ مقصـود   گويند: انسان ضعيف و دروغگو نمي نشناسان مياين گوينده شناخته شود. روا

براي كتمان آن كوشد پنهانش كند، آگاه است. از اين رو  و هدف برود؛ چون او از ضعف و دروغي كه مي
ايـن   ،توانـد بـا ايـن پيچيـدن و دوردادن     پيچد تا اوالً به خودش اطمينان دهد كه مي به راست و چپ مي

دور كند، اما انسان قوي و راستگو نيازي به اين ندارد و مستقيماً و بدون ترديد و بـدون توجـه    ضعف را
گويد: آري! منبع نخست در اين بـاره كـه كسـي     و مي رود) به راست و چپ به سراغ مقصود و هدف مي

ظـور  (خوب به اين عبارت دقت شود؛ چون همين عبارت مقصود است و من قبل از او مطرح نكرده باشد
ابو جعفر  دهد)  زند و لجاجت به خرج مي اصلي ما همين است، و بايد دقت شود كه چگونه حرف زور مي

هجري و صاحب تفسير طبري و مؤلف تاريخ األمم و الملوك  310 محمد بن جرير طبري، متوفاي سال
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اخبـار عبـداهللا بـن    معروف به تاريخ طبري است. اين، تنها منبعي است كه به اين داستان پرداخته و تمام 

و ابـن خلـدون    774و ابن كثير متوفاي سـال   630سبأ را جمع آوري كرده است. ابن اثير متوفاي سال 
  ).469ص( و سايرين از ابن جرير نقل كرده اند. 808متوفاي سال 

ل كرده خواهد كه رنج بررسي و نقد ثقه بودن و عدالت طبري و كساني را كه از او نق بعد از اين استاد اسد مي
ي مقدمه  تحمل كند كه در بيست و چهار صفحه از كتابش آورده است و اين جداي از چهارده صفحه  اند،

  اي است كه ضايع كرده بود.
از ايـن   492 ي هصـفح  (نگـا:  گوئيم: اي كسي كه راه استقامت و تدبر و نقد را در پيش گرفته اي ما به او مي
ما تو را مجبور به اين سختي نكرده ايم و تو را از رنج نگريسـتن   )برد كه آنجا بحث را به پايان ميكتاب 

هـاي   داد و خوب به كتـاب  اگر اين استاد انصاف به خرج مي[كنيم نياز مي هاي رجال و اسناد بي به كتاب
هـا و   ي اسـطوره  رفت؛ چون مذهبش فقط بر پايـه  كرد، قطعاً سه چهارم مذهبش برباد مي رجال نگاه مي

ها و اوهام و افكار غلط بنا شده و تنها دروغگويـاني كـه امامـان شـان و صـالحان و       داستانها و  افسانه
سروران اهل بيت از آنها شكايت و گله كرده اند، آنها را نقل كرده اند. اينك به يك روايت از ائمـه نگـاه   

خداونـد   بسـت و  دروغ مي؛ كند: بنان بر علي بن حسين كن كه كشي از ابوالحسن، امام رضا نقل مي
بست و خداوند گرماي آهـن را   دروغ مي؛ گرماي آهن را به او چشاند، و مغيره بن سعيد بر ابوجعفر

بست و خدا گرماي آهن را به او چشاند.  به او چشاند. محمد بن بشير بر ابوالحسن، امام موسي دروغ مي
. كسي كـه بـر مـن دروغ    بست و خدا گرماي آهن را به او چشاند دروغ مي؛ ابوالخطاب بر ابوعبداهللا

بست، محمد بن فرات بود. ابويحيي گويد: محمد بن فرات از نويسندگاني بود كه ابراهيم بن شـكله او   مي
به آقاي  ما راه را بر تو آسان كرده ايم، آنچه قبالً . كربالء)] چاپ 256(رجال الكشي ص را به قتل رساند

كنـيم از طبـري و غيـر     ما وقتي چيزي را نقل مي يم؛ كن خ و همراهانش گفته ايم، تكرارمي -نقاب دار س
نوبختي نيز، از طبري نقل   كنيم و قطعاً كنيم بلكه از نوبختي نقل مي طبري مثل ابن اثير و ابن كثير نقل نمي
؛ چون اگر نوبختي توانند او را متهم كنند كه از طبري نقل كرده است نكرده و هيچ كدام از شيعيان نيز، نمي

هجـري   288بري نباشد، قطعاً از او متأخر نيست و نوبختي معاصر ثابت بن قره متوفاي سال پيش از ط
هاي شـيعه در   و او محور و منبع تمام كتاب )،نجف چاپ 14وبختي صن ، اثرمقدمة فرق الشيعةباشد (  مي

ان را لعن و دهد و مخالف كه دشنام مي از رجال دان شيعي متعصب سپس باشد.   ي فرق و مذاهب مي   زمينه
كنـيم. كتـاب وي از    هجري نقل مـي  369نفرين مي كند؛ يعني، از كشي معاصر ابن فولديه، متوفاي سال 
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اي است كـه در ايـن    آيد و از اصول چهار گانه ها در علم الرجال به حساب مي     ترين و نخستين كتاب مهم

   ).4مقدمة رجال الكشي ص( كتاب به آن استناد شده است.

ي خود  الحديد در شرح نهج البالغه و حلي در خالصه قب به شيخ الطايفه در رجال خود و ابن ابيطوسي مل 
و قمي در تحفة األحباب و خوانساري در روضات الجنات و مامقاني در تنقيح المقال و مـرزه در ناسـخ   

ي ابن سبأ  يهالتواريخ و تستري در قاموس الرجال و عباس قمي در الكني و األلقاب و بسياري ديگر قض
چـرا   را آورده اند و همه شان از غير طبري نقل كرده اند. پس چرا اين استاد خود را خسته كرده اسـت؟ 

   خود را مجبور به نقد و بررسي طبري و عقيده و سند او كرده است؟

ده و از آن خبـر دا  سكنيم؛ زماني كه علي مرتضـي   كار اين استاد و همراهان وي را در اين زمان راحت مي 
زماني بعد از من خواهد آمد كه هيچ چيزي مخفي تر از حقيقت و هـيچ چيـزي آشـكارتر از    «گويد:  مي

   ).دار الكتاب بيروت چاپ 82نهج البالغة ص( »باطل نخواهد بود.
ي  گوييم: قبل از اين كه طبري در تـاريخش دربـاره   آري، براي اين كه كار شما و ديگران را راحت كنيم، مي

خود »الغارات«ن سبأ بحث كند، ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي شيعيِ متعصب در كتاب عبداهللا ب
تأليف كرده و اين كتـاب   آورده است. همان كسي كه بيش از پنجاه كتاب براي ترويج مذهب و مسلكش

ري و و ابن ابي الحديد و حلي و مجلسي و حـر عـاملي و نـو     از مهم ترين منابع شيعه به شمار مي رود،
مقدمـة   (نگـا:  قمي و شيرازي و خوئي و مرزه محمد تقي مقاماتي و ديگران از او روايت نقل كرده انـد. 

در اين كتابش آورده كه عبدالرحمن بن جندب از پدرش، جندب نقل كرده كه گويـد:   ).الغارات ص خط
ي قاتالن امام  زمره (همه شان از عمرو بن حمد و حجر بن عدي و حبة العوفي و حارث و عبداهللا بن سبأ

وارد شدند در حالي كه  ؛بعد از فتح مصر بر حضرت علي  بودند)س شهيد، حضرت عثمان بن عفان 
ي ابوبكر و عمر چيست؟ گفت: فرصت گير  حضرت علي اندوهگين بود و به او گفتند: بگو نظرت درباره

فرسـتم و در آن،   براي شـما مـي   اي آورده ايد؟ مصر فتح شده و شيعيان من آنجا كشته شده اند. من نامه
خواهم حقي را كه از من ضايع كرده ايد، حفـظ كنيـد و آن را بـراي     دهم و از شما مي جواب شما را مي

انجمن آثـار ملـى    چاپ 1ج 303، 302ثقفي ص ، اثرالغارات( شيعيان من بخوانيد و ياريگر حق باشيد.
  ).إيران

هجري جمع آوري و تأليف كرد، امـا   300را بعد از سال آنچه معروف است اين است كه طبري تاريخ خود  
هجـري بـود. او يـك     283هجري تأليف كرده و وفات وي سـال   250ثقفي اين كتابش را حدود سال 
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هاي متعددي  ي شيعه بودن و محكم بودن روايات وي داستان ي متعصب مشهور بود كه شيعه درباره شيعه

ي ايـن كتـاب مراجعـه     هاي رجال شيعه يا به مقدمـه  در كتاب (براي آگاهي بيشتر به شرح حالش دارند.

  كنيد).
ي آن، محقق و محدث مشهور و شيعي معاصر است و چاپخانه نيز،  پس، اين كتاب، كتاب شماست و نويسنده

  ي شيعي است و ناشر آن نيز، گروهي از شيعيان هستند. يك چاپخانه
توان گفت اولين و تنهاترين منبع در اين بـاره، كتـاب    رد و ميآيا بعد از اين نيازي به رد اين قضيه وجود دا 

اگر اين ». كنند اين گناهي است كه در شهر شما نيز، مي«گويد:  ابوجعفر طبري است؟ به قول شاعر كه مي
  باشند.  گناه باشد، مرتكبان آن از شهر شما مي

ي آنهـا ننـگ اسـت كـه بـاني و مؤسـس       در خاتمه، به اين استادان غيرتمند و مغرور شيعه كه معتقدند بـرا  
دهم آيا وجـود وي را از روي   گوييم: شما را به خدا سوگند مي مي  مذهبشان عبداهللا بن سبأ يهودي باشد،

مراجعه شود؛ چون در اين كتاب به » الشيعة و السنة«(جهت اطالع بيشتر به كتاب ما كنيد؟ تقيه انكار نمي
بـه   وباشد و تشنه را سيراب و بيمار را درمان كنـد، آمـده اسـت     ي آنچه كه براي پژوهشگر كافي اندازه

از ترس اينكه مبادا رسوا شويد و حقيقت آشكار شود؟ چون  لطف خدا رديه اي بر آن نوشته نشده است)
گرداند و هر كس  ي خودتان هر كسي آن را پنهان كند خدا او را عزيز مي شما بر ديني هستيد كه به گفته

 ،222ص ،2ج ،بـاب التقيـة   ،الكافي فـي األصـول  ( گرداند. خدا او را خوار و ذليل مي  د،آن را منتشر كن
دهيد كه گفـت: تقيـه در هـر ضـرورتي      نسبت مي –امام معصوم پنجم–و به امام محمد باقر ).يرانا چاپ

و  دهـد  حاكم قرار ميخود را » الشيعة و السنة في الميزان«پس چگونه جسورانه در كتاب [ وجود دارد.
گويد: تقيه اي كه عقل و نقل بر آن داللت كند از جمله امور بديهي است كه نياز به شـرح و توضـيح    مي

گويد: جلوتر برو و خود را در مقابل اين  ندارد. كدام عقل به انساني كه گرگي درنده در مقابلش است مي
مانند اين عمل نيست؟ آيـا   ،يهتق كار آنها بدونآيا  رد؟كه هيچ سالحي همراه ندا يگرگ قرار بده در حال

خود و خانواده ات را بدون در نظر گرفتن شرافت و كرامت انساني كه شريعت  :گويند بيني كه آنها مي نمي
   ).43و عرف براي انسان در نظر گرفته است، قرباني كن؟ (ص

،  انصاف داشته باشـند كنند، اگر  خاطر تقيه سرزنش ميه شيعه را ب كه همچنين اين فرد پاكستاني و امثال وي،
 امـا از دست ظلم و جورهاي زمانه و بعضي حكام اسالمي به تقيه پنـاه آورده انـد.    ،دانند كه ائمه نيز مي

و و مدام به ساز آنها رقصيده اند خاطر ظلمشان سرزنش نكرده ه و آنها را ب چگونه اين كار را انجام داده
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   1اي رضايت پسند و شخصيتي مبارك داشت. و عمر متولي امور شد كه سيره –كند  مبالغه مي

                                                                                                                              
اين امـر  براي  توانند د. اين فرد پاكستاني و امثال او نميآرزوها و اميال خود دست كشيده اناز در مقابل  

كرده اند و اين در حالي است كـه همگـي در قـرن    ظلم آنها  خلفاي جالد بهبخورند تا زماني كه  تأسف
سـير مـي كنـد.     و نـاداني  روحشان در قـرن گمراهـي   امابيستم، قرن آزادي و مساوات زندگي مي كنند 

شود) خداوند دوست مرحوم ما، شيخ محمـد   ومي همراه وي محشور مي(دوست داشتني ترين چيز هر ق
كه اميدواريم تمام مسـلمانان در  - »ماميةعقائد اإل«جا كه در كتاب ارزشمندش  آن رضا مظفر را بيامرزد،

ي  هگويد: عقيـد  مي -عقايد و مباني و اخالص ديني شيعه را بشناسند تانقاط مختلف زمين آن را بخوانند 
كند  ابزاري جهت سرزنش و نفرت از اماميه شده است. گويي كه هيچ چيزي آنها را سيراب نمي ما ي هتقي

است  كافي تا اين عقيده را در آن عصرهايي ريشه كن كنند كهشمشيرهاي خود را آخته كرده  مگر اينكه
پـس از   و توسط دشمنان اهل بيت (امويـان و عباسـيان   تااين فرد شيعه است  در اين عصرها گفته شود:

  ). 45-46) كشته شود. (صآنان عثمانيان
صاحب «و   تابع يا متبوع؟ امام معصوم يا مقتدي گناهكار؟  گويند، يك راست مي دانستم كه كدام اي كاش مي 

 ) .2ج (الكافي في االصول، باب تقيه، »داند آن بهتر مي
افكارش پيوسته نزد شيعه بوده كه آنها  ماند كه ابن سبأ وجود داشته و عقايد و آيا در اين جا شكي باقي مي 

كنند. خداوند هدايت كننده به راه راست است. ما  كنند و بدان معتقد و پايبندند و بدان عمل مي را حفظ مي
 .]اي كنيم ي عبداهللا بن سبأ به طور مختصر اشاره خواستيم كه درباره

 رجـل « گفته اند به معناي سرشت است.است. بعضي  نفس به معناي هنقيب 307، ص1ثقفي ،الغارات، ج - 1
ابـن   همـان طـور كـه    »هايش پيروز و موفق اسـت  مردي پاك سرش كه در تالش«يعني  »ميمون النقيبة

هايش موفق و پيروز است.  باشد، در تالش ميمون األمر اگر كسي: گويد ابن سكيت گويد. فريقيامنظور 
حديث مجدي بن  رهايش موفق و پيروز است. درباشد، در كا ميمون المشورة در صورتي كه: گويد ثعلب
 رسـيد.  هـايش مـي   بود؛ يعني انساني موفق و كوشا بود و بـه خواسـته   ميمون النقيبة او: آمده است عمرو

 ).768ص 1فريقي جامنظور  ، اثر ابن(لسان العرب
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  ما، در بيعت با او تأخير نكرديم و از شنيدن و اطاعت و نصـيحت وي كوتـاهي نكـرديم،   
يش پيروز ها چون سيره اش پاك و شخصيتش مبارك بود و در كارهايش موفق و در خواسته

  بود.
همچنـان  «شيعه در امالي خود آورده كه علي بن ابي طالب گفت:  ي هطوسي، شيخ الطايف 

و زماني  من نيز، با عمر بيعت كردم بر سر اين بيعت پايدار و فادار ماندم  كه شما بيعت كرديد،
نجا قرار شش نفر قرار داد و مرا در جايي قرار داد كه خدا مرا در آكه كشته شد مرا ششمينِ 

  1».داده بود
كـرد و هـر آنچـه او امـر     پس حضرت علي با حضرت عمر بيعت كـرد و از او اطاعـت    
اي شد كه حضرت عمر براي انتخـاب   و خيرخواه او بود و جزو كميته كرد اطاعت مي  كرد، مي

حضرت علي وزير و مشاور و قاضي حضرت عمر بـود و   خليفه از ميان آن تعيين كرده بود.
كرد و از ميان نظر  كه بيان كرديم در موارد متعددي حضرت عمر با او مشورت مي همان طور

  گويد: مشاورانش به نظر حضرت علي عمل مي كرد به طوري كه يعقوبي، مؤرخ شيعي مي
بعضي از   مشورت كرد، عهاي كوفه با بعضي از اصحاب رسول اهللا  ي زمين عمر درباره« 

كن. عمر با علي مشورت كرد، علي گفت: اگـر امـروز آن را    آنها گفتند: آن را ميان ما تقسيم
اما به نظر من آنها را   ماند، آيد، چيزي باقي نمي از ما مي  ميان ما تقسيم كني براي كسي كه بعد

در دست صاحبان اراضي باقي بگذار تا در آن كار كنند كه هم براي ما باشد و هم براي افراد 
   2».و را توفيق داد، اين رأي درست استبعد از ما. عمر گفت: خداوند ت

هاي زيادي در مسائل قضائي وجود دارد كه حضرت علي در يك طرف  همچنين روايت 
و ساير اصحاب در طرف ديگر بودند، اما عمر فاروق قضاوت و نظر حضرت علي را ترجيح 

ت عمـر  هايي كه علي در زمان امار قضاوت«مي داد. شيخ مفيد باب مستقلي را تحت عنوان 

                                                 
 .121، ص2طوسي، االمالي، نجف، ج - 1
 .152و  151، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 2
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هاي زيادي را آورده كه حضرت عمر به قضاوت حضرت  آورده و زير آن قضاوت» انجام داد
  عمل كرده است، از جمله: بعلي
اي را كه زنا كرده بود، نزد عمر آوردند و عمر حكم به سنگسار وي كرد. علي  زن حامله 

متعـال  به وي گفت: راهي براي جنيني كه در شكمش است، پيدا كـن؛ چـون خداونـد     ؛

��mmmm: فرمايد مي ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��ÎÎÎÎ llll� :عمر گفت: زنده نمانم اگر معضل و مشـكلي   164األنعام
با اين زن چكار كنيم؟ علي گفت: از سنگسار ايـن   پيش آيد و ابوالحسن نباشد. سپس گفت: 

زن دست نگه دار تا بچه متولد شود. اگر بچه متولد شد و كسي پيدا كردي كه كفالت بچـه را  
   12، حد را بر مادرش اجرا كن. پس عمر به اين قضاوت علي، حكم كرد.به عهده بگيرد

فـرا خوانـد.    كردنـد،   عمر زني را كه مردان كنـار او صـحبت مـي    گويد: همچنين مفيد مي
ي عمر نزد آن زن رفت، او ترسيد و همراه آن مردان بيرون رفـت و سـر    هنگامي كه فرستاده

و مرد. سپس اين خبـر را بـه عمـر دادنـد. عمـر       خورد و بر زمين افتاد و بچه اش سقط شد
را جمع كرد و حكم اين مسأله را از آنها جويا شد. همگي گفتنـد: مـا    عاصحاب رسول اهللا 
 ؛بينيم و در اين باره هيچ گناهي بر تو نيسـت. اميـر المـؤمنين علـي      جز خير در تو نمي

تـو چيسـت اي ابوالحسـن؟    گفت: عمر به او گفت: نظـر   نشسته بود و در اين باره سخن نمي

                                                 
 . 109ص، اإلرشاد - 1
هاي شيعه است؛ زيرا مشابه همين واقعه در زمان رسول  رسد اين روايت از دروغ خيلي واضح به نظر مي - 2

اتفاق افتاده بود (داستان غامديه كه مرتكب زنا شده بود) و رسول اهللا در مورد او همـين   �گرامي اسالم 
خبر باشد و در ايـن مسـأله بـه كسـي      بيي مشهور  فيصله را كردند. امكان ندارد عمر فاروق از آن واقعه

  مراجعه كرده و يا از فردي نظري خواسته باشد.
  اي را متوجه نشود. تر از اين بوده كه موضوع ساده خود باهوش سو عمر 

بيفزايند؛ اما خوشبختانه فضل او در  �هاي بر علم و فضل علي  روافض خواسته اند با جعل چنين دروغ
 شود. [مصحح] ه است و نيازي به اين اباطيل محسوس نميروايات صحيح نيز ثابت شد
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شـنيدم آنچـه    حضرت علي گفت: شنيدم آنچه گفتند. عمر گفت: نظر تو چيست؟ علي گفت:
گفت: اين قـوم تـو را    دهم كه نظرت را بگويي. حضرت علي گفتند. عمر گفت: تو را قسم مي

چـون  ي توسـت؛   كنند، ديه بر عاقله  دهند و اينان اشتباه مي كنند و فريبت مي بسيار تمجيد مي
ي اينـان   قتل كودك در اثر اشتباه تو بوده است. عمر گفت: قسم به خـدا، تـو از ميـان همـه    

   1خيرخواه من بودي. به خدا بايد ديه را بر بني عدي اجرا كني. علي اين كار را انجام داد.
زني را نزد عمر آوردند كه شش ماهه بچه بـه  همچنين از يونس از حسن روايت شده كه  

بـه او گفـت: اگـر     ؛كنـد. اميـر المـؤمنين    سنگسـار او را  عمر خواسـت  .بود دنيا آورده

��mmmmفرمايد:  خواهي با كتاب خدا دشمني كني، پس اين كار را بكن؛ چون خداوند مي مي ��LLLL�� ��

MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO llll�) :فرمايـد:  جايي ديگـر مـي   در ، )15األحقاف mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��

}}}}�� ���~�~�~�~�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥ llll����)� :مام كـرد و  پس وقتي زن شيرده دو سال را ت )233البقرة
عمر آن زن  .باشد پس دوران بارداري شش ماه ميدوران بارداري و شيردهي سي ماه باشد، 

  2را رها كرد و به آن حكم نمود و صحابه و تابعين تا زمان حال نيز، به آن عمل كرده اند.
هـاي عـرب    شهادت دادند كه وي را در ميان بعضي آبهمچنين چند نفر شاهد عليه زني 

ه با مردي نزديكي كرده و آن مرد شوهرش نبود. عمر به سنگسار زن دستور داد و ديده اند ك
گناهم. عمر خشمگين شـد و   داني كه من بي آن زن شوهر داشت. زن گفت: خدايا! خودت مي

گفـت: ايـن زن را بياوريـد و از وي    ؛ داني. اميرالمـؤمنين  گفت: تو گواهان را ناعادل مي
زن آورده شد و از وي پرسيده شد كه جريان را تعريف كند.  بپرسيد شايد عذري داشته باشد.

زن گفت: شوهرم شتري داشت. به دنبال شتر شوهرم رفتم. شتر شوهرم شير نداشت. شـريك  
ما نيز بيرون آمد و شترش شير داشت. آب من تمام شد و از وي خواستم كه كمي شير به من 

                                                 
  .110، صاإلرشاد - 1
 همان. - 2
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به من بدهد مگر به شرطي كه خودم را  م رفع شود. او خوداري كرد كه شيرا بدهد تا تشنگي
در اختيارش بگذارم. من از اين كار امتناع كردم. در اين هنگام كه سعي كردم خودم را نجات 

��mmmm گفـت: اهللا اكبـر  ؛ دهم، او به زور با من نزديكي كرد. اميرالمؤمنين ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��

nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq llll� :1وقتي عمر اين را شنيد، زن را آزاد كرد. 173البقرة   
عمل كـرد و هـر آنچـه     ؛ضرت عمر در تمامي اين قضايا به قضاوت حضرت عليح

ي مـا   گفت: علي از همه هاي شيعه، مي كرد؛ چون حضرت عمر طبق روايت گفت، اجرا مي مي
   2در قضاوت آگاه تر است.

توان گفت كـه   هاي وي بود. آيا بعد از اين مي هاي حضرت علي و مشورت اينها قضاوت 
اي بوده است؟ تا جايي كـه گفتـه شـود: علـي و      لفت كرده يا ميان آنها كينهعلي با عمر مخا

توان تصور كرد كه شخصي به واليـت و خالفـت    آيا مي خويشاوندانش با عمر بيعت نكردند.
كسي اقرار نكند اما در مسائل و مشكالت مهم با او مشورت كند و رأي قاطع خود را اعـالم  

  ن مردم قضاوت كند و قضاوتش اجرا شود؟ كند و به رأي وي عمل شود؟ و ميا
باالتر از آن، اين كه حضرت علي تنها قاضي و مشاور و وزيـرِ دامـاد خـود و جانشـين     

، نبود و بس، بلكه در امـور  سعمر فاروق ي مسلمانان،  و امير مؤمنان و خليفه عرسول اهللا 
را جانشين  ر اوهجري حضرت عم 15بود. در سال حكومتي و دولتي نيز، نائب حضرت عمر 

خود كرد؛ آنگاه كه اهل شام براي حمله به فلسطين از حضرت عمر كمك خواسـتند و او بـا   
حضرت علي او را منع كرد و گفت: تو خودت بيرون نرو، چون دشمن   اصحاب مشورت كرد،

تو سگ صفت است. حضرت عمر گفـت: مـن پـيش از مـرگ عبـاس بـن عبـدالمطلب بـه         
شر دامن  اگر شما عباس بن عبدالمطلب را از دست بدهيد،  ؛ چون روم رويارويي با دشمن مي

                                                 

 .312همان، ص - 1

 .256، ص1طوسي، االمالي، نجف، ج - 2
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عمـوي    ي عمر فاروق به اهل بيت و به خصـوص  هگيرد ـ بنگريد كه عشق و عالق  شما را مي
پس حضرت عمر شخصاً به طرف شـام رفـت و حضـرت علـي      ـ  1پيامبر چگونه بوده است

   2جانشين وي در مدينه شد. ؛
، علي مرتضي را سـه بـار در حكومـت و پايتخـت     سه فاروق مورخان بيان كرده اند ك 

هجري هنگامي كه خودش به جنگ عراق  14بار در سال  مسلمانان، جانشين خود كرد: يك
و بار سوم هنگـام   3هجري وقتي كه به جنگ با روم رفته بود. 15رفته بود، يك بار در سال 

خواسـتند بـا    مـردم مـي  مي كه به همين دليل، هنگا4هجري. 17خروج به طرف أيله در سال 
 5حضرت علي بيعت كنند، گفت: بهتر است كه من وزير شما باشم تا اين كه امير شـما باشـم.  

عمـر فـاورق    حضرت علي به وزارت خودش در دوران خالفت ابوبكر صديق و به خصوص 
اش، همگـي در زيـر پـرچم     هـايش و خـانواده   اشاره دارد. به همين دليل او و فرزندان و نوه

حضرت عمر جنگيدند و از او غنيمت و هديه و كنيز و اسير قبول كردند. اگر خالفت حضرت 
اميد، و قبول كنيـزان و  توان جنگيدن در زير پرچم وي را جهاد ن عمر حق نباشد، چگونه مي

از ثابت شده همان طور كه قبالً آن را  و استفاده از آنها جايز نبود. تمام اين مسائل  اسيران او
ي رسول  بيان كرديم. همچنان كه شيعه روايت كرده اند: حسن بن علي، نوههاي روافض  كتاب

هـاي او   ي راهنمايي ، زير پرچم عمر فاروق جنگيد و در دوران خالفت وي و در سايهعاهللا 
گوينـد: در اصـفهان    جهاد كرده است. آنان مـي  در لشكري كه به جنگ با ايران فرستاده شد، 

ن األرض (زبان زمين) بود. به اين دليل به اين اسم ناميده شده اسـت  مسجدي معروف به لسا

                                                 
 .370، ص2ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، ج - 1
 همان. - 2

 . 159و  83ص ،4. طبري، بيروت، ج55و  35، ص7ابن كثير، البداية و النهاية، بيروت، ج - 3
 طبري . - 4

 .136نهج البالغه (تحقيق صبحي)،  - 5
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كه وقتي حسن مجتبي در زمان عمر بن خطاب براي جنگ و جهاد در راه خـدا و فـتح ايـن    
به اصفهان رفت، در اين مسجد، فرود آمدند و زمين در اين جا با وي سخن گفت.  ها  سرزمين

ألرض ناميده اند؛ زيرا با حضرت حسن صحبت كرده از اين رو اين قسمت از زمين را لسان ا
   1است.
  ي صدق و راستي مطالبي است كه گفته ايم. ي اينها نشان دهنده همه 
م اين بحث را با نمادي به پايان برسانم كه آشكارا داللت بـر عشـق و   خواه در پايان مي 

ن نماد، اين اسـت كـه   دارد. آ -رضوان اهللا عليهم اجمعين-ي اهل بيت به فاروق اعظم  عالقه
اهل بيت به خاطر محبت و دوستي نسبت به حضرت عمر و خـوش آمـدن از شخصـيتش و    

و خدمات گرانبهايي كـه بـه    يشانهاي عظيم اخالقي ا قدرداني از كارهاي ارزشمند و ارزش
اسالم كرده و اقرار به روابط صميمانه و محكم و خويشاوندي و دامادي كه با اهل بيت داشته 

  عمر، نام نهاده اند.  فرزندانشان را به نام فاروق يا است، 
امام اول معصومي است كه بر اساس اعتقاد شيعه   نخستين كسي كه فرزندش را عمر ناميد،

بـه او   سكـه ابـوبكر صـديق    دختر ربيعه بكري ،كند. او پسرش را كه از ام حبيب اشتباه نمي
الفصول  قوبي و مجلسي و اصفهاني و صاحببخشيده بود، عمر نام نهاد. همچنان كه مفيد و يع

» هـاي آنهـا   بيان فرزندان امير المؤمنين و تعداد و نـام «اين را اظهار داشته اند. مفيد در باب 
عمر  -6حسين ...  -2حسن  -1نفر پسر و دختر بودند:  27گويد: فرزندان امير المؤمنين  مي
   2حبيب دختر ربيعه بوده است. رقيه، كه هر دوي اينها دوقلو بودند و مادرشان ام -7

                                                 
 . 390عباس قمي، تتمة المنتهي، ايران، ص - 1
 . 176، صاإلرشادمفيد،  - 2
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در كودكي درگذشت و پسر داشت: حسن و حسين و محسن كه  14گويد: علي  يعقوبي مي
دختر ربيعـه بكريـه    ،و عمر كه مادرش، ام حبيب بود ... عدختر رسول اهللا  ،مادرشان فاطمه

   1بود.
ين كشته حس از جمله كساني بود كه در كربال همراه ؛گويد: عمر بن علي  مجلسي مي

   2دختر حزام كالبي، بوده است. ،شد و مادرش ام البنين
از بـن علـي   گويد: و عمـر   طالب مي صاحب كتاب الفصول در ذيل بيان اوالد علي بن ابي

دختر ربيعه از جمله اسيراني بود كه خالد بن ي تغلبي بود. اين زن همان صهباء  زني از طايفه
سالگي عمر كرد و نصف ميراث علي را  85بود. عمر تا  وليد در عين التمر به آنان حمله كرده

چون تمامي برادرانش كه عبداهللا و جعفر و عثمان بودند، همگـي قبـل از وي و    صاحب شد؛
   3همراه حسين كشته شده اندـ يعني، او همراه آنها كشته نشد و از آنان ارث بردـ.

از پدرش تبعيـت   سفاروق عمر در اين عشق و عالقه به  نيز، بن علي بعد از وي، حسن
  كرد و يكي از پسرانش را عمر ناميد. 

  گويد: مي» و تعدادشان و نام هايشان ؛بيان اوالد حسن بن علي «مفيد در باب  
عبداهللا  -7قاسم  -6عمر  -5زيد...  -1پسر و دختر بودند:  15فرزندان حسن بن علي «

، از جمله كساني بـود كـه همـراه    عمر بن حسن«گويد:  . مجلسي مي4»كه مادرشان كنيز بود.

                                                 
 . 84. مقاتل الطالبين، بيروت، ص 213، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 1
 .570جالء العيون (ذكر كساني كه در كربالء همراه حسين كشته شدند)، ص - 2
. 361طالـب، نجـف، ص   . عمـدة الطالـب فـي انسـاب آل ابـي     143الفصول المهمة، تهران، اعلمـي، ص  - 3

 . 575، ص1. كشف الغمة، ج152و  151تحفةاإلهاب، ص
  .240، ص1 ، جمنتهـي اآلمـال    .81عمدة الطالـب، ص   .228، ص2جتاريخ يعقوبي . 194ص  ،اإلرشاد - 4

 .166ص، الفصول المهمة
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  1»حسين در كربالء شهيد شد.
   گويد: اما اصفهاني معتقد است كه او كشته نشد بلكه اسير شد و مي 
 پسـران اسيران را برداشتند كه عمر و زيد و حسن  پس از شهادتش،حسين ي  و خانواده«

   2»نها بودند.آطالب در ميان  حسن بن علي بن ابي
نيز، يكي از پسـرانش را عمـر    ساز فاطمه، يعني حضرت حسين پسر دوم حضرت علي

ي وي در كـربال   بيان كساني كه همراه حسين و از خـانواده «ناميد؛ همچنان كه مجلسي ذيل 
كشـته   -كه در اتاقش شهيد شد -گويد: از پسران حسين، علي اكبر و عبداهللا مي» كشته شدند

   3عمر و زيد كشته شدند. گويند: همچنين از پسران حسين، شدند. بعضي مي
يكـي از پسـرانش را بـه نـام      پس از حسين فرزندش علي ملقب به زيـن العابـدين نيـز،   

عمر ناميده است. همچنان كه مفيد در بـاب    عمويش و شوهر عمه اش و دوست پدربزرگش،
ي  محمد با كنيه -1نفر بودند:  15گويد: فرزندان علي بن حسين  مي» ؛بيان اوالد علي «
   4كه مادرش كنيز بود. بن علي عمر -6دختر حسن، بود...  ،عفر، باقر كه مادرش ام عبداهللاوجاب

گويد كه اين عمر از برادران پدري و مادري زيد بن علي بوده است.  همچنين اصفهاني مي 
... كـه   طالـب  گويد: زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابـي  در شرح حال زيد بن علي مي او

كه مختار بن ابي عبيده او را به علي بن حسين هديـه داده بـود و او زيـد و     مادرش كنيز بود
... مختار كنيزي را به سي هزار درهم خريد و بـه   عمر و علي و خديجه و ... را به دنيا آورد

سپس به او گفت: رو كن. او رو كرد. سپس گفت: هيچ كس   او گفت: پشت كن. او پشت كرد.

                                                 
 .582جالء العيون، ص - 1
 .119مقاتل الطالبين، ص - 2
 . 582مجلسي، جالء العيون، ص - 3
. الفصول 43، ص2. منتهي اآلمال، ج194. عمدةالطالب، ص105، ص2. كشف الغمة،ج261، صاإلرشاد - 4
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بينم. پس او را براي علي بن حسين فرستاد، و  سين براي وي نميرا شايسته تر از علي بن ح
   1او مادر زيد بن علي است.

شايان ذكر است كه بسياري از نوادگان اين عمـر همـراه پسـرعموهاي خودشـان عليـه       
   2عباسيان شورش كرده اند.

يكـي از پسـرانش را عمـر     –امام هفتم شيعيان–همچنين موسي بن جعفر ملقب به كاظم 
   3كند. ميده است، كه اربلي آن را تحت عنوان اوالد وي ذكر مينا

عشق و عالقه و محبتي را كه نسبت به عمـر فـاروق در     پس اين پنج امام معصوم شيعه، 
  سينه داشتند، در زمان وي و بعد از وفاتش ابراز كرده اند.

يـك شخصـيت   آيا نمادي بزرگتر از اين نماد وجود دارد كه محبت و دوستي و عالقه به 
  را نشان دهد؟ س عمر فاروقنظير اسالمي، و قهرمان اسالم،  بي

اين اسم در ميان فرزندان آنها رواج يافت. همچنان كـه   بعد از اين افراد بزرگ و مشهور، 
و » المقاتـل « هاي انساب و تاريخ و سيره آمده است. اصفهاني بعضي از آنهـا را در  در كتاب

  گويد: اند. اصفهاني مي آورده» كشف الغمة«اربلي در 
از جمله كساني كه براي خواستاري حكومت شورش كردند، يحيي بن عمر بن حسين بن  

  كه در زمان مستعين شورش كرد. زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب بود 
يكي ديگر از آنان، عمر بن اسحاق بن حسن بن علي بن حسين كه همراه حسين معروف  

  4كه در زمان موسي الهادي شورش كرد.به صاحب فخ بود 
   1يكي ديگر از آنان، عمر بن حسن بن علي بن حسن بن حسين بن حسن بود.

                                                 
 .127مقاتل الطالبين، ص - 1
 ها آمده است. توضيح اين مطلب در المقاتل و ساير كتاب - 2
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  ولي ما به پنج نفر اول، اكتفا كرديم چون شيعه قائل به عصمت و امامت آنها هستند. 
، عمر فاروق بود كـه ماننـد   عي يكي از اصحاب رسول اهللا  اين ديدگاه اهل بيت درباره 

كردنـد و   داشتند و از او اطاعت مـي  گذاشتند و او را دوست مي بوبكر صديق به او احترام ميا
ي  داشتند و بـا او رابطـه   نامش را زنده نگه مي با نامگذاري فرزندانشان به نام او پس از وي،

  كردند. سببي و دامادي داشتند و خود را به او نزديك مي

  لنورين:ا ي عثمان ذي ديدگاه اهل بيت درباره 

و  عو صاحب بخشش و حيا، محبوب رسول اهللا  ي سوم راشد،  النورين، خليفه عثمان ذي 
نظير بـوده و كسـي از    بي ام كلثوم و رقيه است كه در اين مقام بزرگ، ايشان؛همسر دو دختر 

بود. و بعـد از   سهاي اوليه و بعد از آن، به اين مقام نرسيده اند. او باجناق ح علي  ميان امت
هـايي كـه اسـالم بـه آن      خليل اهللا، اولين مهاجري بود كه پرچم اسالم را برداشت و به مكان

و با امدادهاي بسيار  هاي وسيعي را فتح كرد  نرسيده بود، رساند و شهرهاي جديد و سرزمين
را براي مسلمانان خريداري كرد آن هم زماني كـه آنهـا    هكرد. چاه روم مسلمانان را ياري مي

به مدينه، چاهي نداشتند كه از آن آب بنوشـند. همچنـين زمينـي را     عجرت پيامبر بعد از ه
  شود. براي ساخت مسجد خريداري كرد كه آخرين مسجد پيامبران محسوب مي

ماننـد آمـاده كـردن ارتـش و      هاي وي به عموم مسلمانان و مصالح اجتماعي شان كمك 
  . سربازان تنگدست و ...

ر، بخشنده، نيكوكار و سخاوتمندي بود كه امـوال  ، بلكه او خيتنها اين امور نيست و بس 
معصومي كـه او را بـاالتر از پيـامبران و     –بخشيد. او به امام اول  خود را به عام و خاص مي

كرد و تمام مخارج ازدواج را بـه   در ازدواج با فاطمه، كمك 2-دانند فرشتگان مقرب خدا مي

                                                                                                                              
 . 446همان، ص - 1

   امامان از پيامبران برترند - 2
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به من گفت:  ؛كند كه ابوجعفر  محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از عبداهللا بن وليد سلمان نقل مي

 نظـر چـه   از: جـانم فـدايت بـاد    علي و موسي و عيسي چه مي گويند؟ گفـتم  ي بارهشيعه در ،عبداهللا اي
علي از موسي و عيسي عـالم تـر    دا،پرسم. گفت: قسم به خ علمشان از تو مي ي بارهپرسي؟ گفت: در مي

دارد؟ گفتم:  ،علي نيز  هر علمي داشت، عپيامبر  :گويند آيا اين درست است كه مي ،عبداهللا ايبود. گفت: 
 ﴾﴾﴾﴾وكَتَبَنا لَه في األَْلواحِ منْ ُكلِّ شَـيء ﴿د به موسي فرمود: گفت: با آنها اين گونه نزاع كن كه خداون .آري

 عمحمـد  حضـرت  روشن نشده است و خداوند متعـال بـه    موسي براي ي قضيه همهپس ما دانستيم كه 
و از علي بن اسماعيل ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يءوجِئَْنا ِبك شَهِيداً علَى هؤُالء ونَزَّلَْنا علَيك اْلكَتاب تبياناً لُكلِّ َش﴿فرمايد:  مي

عيسي و موسـي و علـي    ي بارهگفت: شيعه در ؛از محمد بن عمر زيات نقل شده كه گفت: ابوعبداهللا 
كـه   كني د. گفت: آيا فكر مينموسي و عيسي از علي برتر باش كنند كه گويند؟ گفتم: فكر مي چه مي ؛

پيامبران  بر هيچ يك از مردم او را امافتم: آري. داند؟ گ مي دانسته، عرسول اهللا  كه را آنچه اميرالمؤمنين
چگونه؟ گفـت:   گفتم: كجا و .. ابوعبداهللا گفت: با كتاب خداوند با آنها بحث كندهند برتري نمياولوالعزم 

كُـم  وألُبينَ َل﴿: و خداوند به عيسي گفت ﴾﴾﴾﴾وكَتَبَنا لَه في األَْلواحِ منْ ُكلِّ شَيء﴿خداوند به موسي فرمود: 
يهُفونَ في تَخْتَلالَّذ ضعؤُالء   ﴿فرمود:  عمحمد حضرت و خداوند متعال به  ﴾﴾﴾﴾ب لَـى هـشَهِيداً ع جِئَْنا ِبكو

ءُكلِّ شَياناً ليبت َتاباْلك كلَينَزَّلَْنا عگفـت:   ؛كـه ابوعبـداهللا   ه و از علي بن محمـد... نقـل شـد    ،﴾﴾﴾﴾و
 راو مـا علمشـان    ما دادو آنها را با علم فضيلت داد و علمشان را به  آفريد اولوالعزم راپيامبران خداوند 

چيزهـايي يـاد داد كـه آنـان      عو بـه رسـول خـدا    و ما را در علمشان بر آنـان برتـري داد   ارث برديم
الحـر العـاملي،     . (به نقـل از الفصـول الهمـة،   و علم آنان را به ما ياد داد عدانستند و علم رسول خدا نمي
  .)152-151ص

الحسن علي بن موسي الرضـا از پـدرش از علـي    واز اب »عيون األخبار«در كتابش  ،همچنين ابن بابويه قمي 
فرمايد: اگر علـي   خداوند متعال مي  محمد، اينازل شد و گفت:  عآورده كه جبرئيل بر رسول اهللا  ؛
(عيـون   ؟پيدا مي شد او كفوي غير ازچگونه براي دخترت فاطمه بر روي زمين  ،كردم را خلق نمي ؛

  ).1/225 اخبار الرضا،
كننـد كـه    استناد مـي  ،گويد: بعضي از محققان به اين گروه احاديث تعليقي بر آن آورده و مي ،سيد بجنوردي 

  برتري دارند. (همان). پيامبرانموسي و عيسي بر تمام 
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وقتي من نزد رسول «طالب به اين امر اعتراف مي كند:  وي داد. همچنان كه خود علي بن ابي
رفتم تا فاطمه را از او خواستگاري كنم، به من گفت: زره ات را بفـروش و پـولش را    عاهللا 

بياور تا با آن براي تو و دخترم فاطمه آنچه الزم است، بخرم. زره را برداشتم و به بازار رفتم 
فان فروختم. وقتي كه درهم ها را از او گـرفتم و او  و آن را به چهارصد درهم به عثمان بن ع

زره را از من گرفت، گفت: اي ابوالحسن! آيا تو نسبت بـه مـن بـراي زره و ايـن درهـم هـا       
و  ي من به تو باشد. پس زره    تر نيستي؟ گفتم: آري. گفت: اين زره، هديه تر و مستحق شايسته

ها را پيش وي گذاشتم و از كـاري   ره و درهمرفتم و ز عها را گرفتم و نزد رسول اهللا  درهم
   1براي عثمان دعاي خير كرد. عكه عثمان كرده بود به او خبر دادم. پس رسول اهللا 

                                                                                                                              
ير اگانه از س دوازده ي هبر و ائمپيام«خود تحت عنوان باب  »التهذيب«حر عاملي اين روايت را از طوسي در 

  ايران). ،151ص  (الفصول المهمة، ، آورده است.»از انبياء و اوصياء و مالئكه و... برتر هستندو مخلوقات 

فرمود: خداوند هيچ كـس را برتـر از مـن     عورده كه پيامبر آ ؛روايت ديگري را از رضا  ،و در ذيل آن
و برتري يـا  ، تعرسول اهللا  ايز من نيست. علي گفت: گفتم: خلق نكرده و هيچ كس نزد وي گرامي تر ا

و  پيـامبران مرا بر تمـام   برتري داده و بر فرشتگان مقرب خود را پيامبران مرسلخداوند : جبرئيل؟ گفت
 همانـا  و، بعـد از توسـت   امامـانِ تـو و   نِآاز اي علـي   ،رسوالن برتري داده است و برتري بعـد از مـن  

چطور از مالئكـه   -:گويد مي كه جا آن تا –ن ما هستندراادا و خدمتكاران دوستخدمتكاران م فرشتگان،
 نها جلوتر بوده ايم. تا آنآم در حالي كه نسبت به شناخت و تسبيح و تقديس خداوند خود از يبرتر نباش

 بـراي  يد و مالئكه را به سجدهمدم را خلق كرد و از روح خود در وي دآخداوند متعال : گويد جا كه مي
ـ    نها براي خداوند عزّآ ي هسجد ، وامر كرد و بزرگداشت مااكرام  به عنوان آدم  توجـل از لحـاظ عبودي

 براي نهاآ همگي كه حالي در است و براي آدم از لحاظ اكرام است. پس چگونه ما برتر از مالئكه نباشيم
و  پيـامبر تـري داشـتن   تحت عنوان بر  ،1/262 اخبار الرضا، عيون  ،153ص (الفصول، ردند.ك سجده آدم

 .)فرشتگان و پيامبرانبر تمام  امامان
. مجلسـي، بحـار االنـوار،    359، ص1. اربلي، كشف الغمة، ج253و  252خوارزمي، المناقب، نجف، ص - 1

 .40و  39ايران، ص
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گويـد: خداونـد بـه ابـوعمرو      ، مـي عبر اين اساس عبداهللا بن عباس، پسر عموي پيامبر  
نيكوكـاران اسـت و   تـرين   تـرين و بخشـنده   قسم به خدا او كريم (عثمان بن عفان) رحم كند! 

ريزد و هنگام هر اكرام  د و هنگام ذكر بسيار اشك مينك سحرگاهان بيشتر از همه عبادت مي
و بخششي بيدار است و از همه بخشندگان، جلوتر است. دوست وفادار من است و صـاحب  

   1است. علشكري قدرتمند و داماد رسول اهللا 
داد كه بر ازدواج فاطمـه بـا علـي شـاهد     ي كساني قرار  عثمان را از جمله عرسول اهللا  

فرمـود: برويـد و ابـوبكر و عمـر و      عباشند؛ همچنان كه از انس روايت كرده اند كه پيامبر 
عثمان ... و سه نفر از انصار را بياوريد. گفت: رفتم و آنها را صدا زدم. وقتي كـه بـه حضـور    

مثقـال نقـره    400ي  ي با مهريـه رسيدند، فرمود: من شما را بر ازدواج فاطمه با عل عپيامبر 
   2گيرم. شاهد مي

يكي از دخترانش را به وي داده و او  عبراي حضرت علي، همين افتخار بس كه پيامبر  
را جزو دامادهاي خود كرده است. شيعه اين امر را نشان افضل بـودن حضـرت علـي بـراي     

 عدو دختر از پيامبر  دانسته اند. پس چطور است كسي كه عخالفت و امامت بعد از پيامبر 
؟ همين افتخار براي حضرت مستحق خالفت و امامت نيست يكي پس از ديگري گرفته باشد

عثمان بس است كه در دنيا، كسي مانند او به چنين شرف و جايگاهي نرسيده كه با دو دختر 
نيسـت. چـون    ازدواج كرده باشد و هيچ كس در اين امر مهـم و مبـارك مثـل وي    عپيامبر 

در مكه ازدواج كرد و اين ازدواج به فرمان الهي بـوده   ععثمان با رقيه دختر پيامبر  حضرت
 عگويد. و بعد از وفات رقيه پيـامبر   از روي هوا و هوس سخن نمي عاست. چرا كه پيامبر 

دختر ديگرش، ام كلثوم را به عقد حضرت عثمان در آورد. همچنان كه علماي شـيعه بـه آن   
 –كنـد   همان شيعي مشهور و متعصب كه هميشه لعن و نفرين مي –لسي اعتراف كرده اند. مج

                                                 
 .144،ص 5. مرزه محمد تقي، ناسخ التواريخ، تهران، ج51، ص3تاريخ مسعودي، مصر، ج - 1
 .38، ص10. مجلسي، بحاراالنوار، ج252. خوارزمي، المناقب، ص358، ص1كشف الغمة، ج - 2
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كند كه رسـول   در كتاب خود حياة القلوب، به نقل از ابن بابويه قمي و با سند صحيح نقل مي
از خديجه صاحب قاسم و عبداهللا ملقب به طاهر و ام كلثوم و زينـب و فاطمـه شـد و     عاهللا 

  1اميه بود. با زينب ازدواج كردند و ابوالعاص مردي از بنيعلي با فاطمه و ابوالعاص بن ربيعه 

                                                 

  هاشم: اميه و بني     هاي ميان بني ازدواج - 1

اميه، كينه و نفرت و دشمني وجـود نداشـت كـه     هاشم و بني كند بر اين كه ميان بني ها داللت مي اين ازدواج 
هايي پيرامون آن بافته اند. همچنان كه ديـديم   اندشمنان اسالم و مسلمانان اختراع كرده و اساطير و داست

ترين افراد  هاشم پسر عمو و برادر و دوست بودند و حتي از لحاظ دوستي و فكري نزديك اميه با بني بني
كردند و با همـديگر رابطـه داشـتند. حتـي      هاي خود را با هم تقسيم مي به يكديگر بودند كه غم و غصه

اميه و بزرگ آن قوم بود يكـي از   ظهار داشته اند كه ابوسفيان كه رئيس بنيعلماي شيعه و مورخين آنها ا
بزرگ ترين پيروان حضرت علي بوده و مؤيد اين امر روز سقيفه است. يعقـوبي آورده كـه ابوسـفيان، از    

گفـت: اي بنـي عبـد منـاف، آيـا رضـايت        كرد و مـي  جمله افرادي بود كه به بيعت با ابوبكر مخالفت مي
ه كسي غير از خودتان واليت اين امر را به دست بگيرد؟ و به علي بن ابي طالب گفت: دستت دهيد ك مي

  را بده كه با تو بيعت كنم و در اين حال گفت:
  وال سيما تيم بن مرة أو عدي  بني هاشم ال تطمعوا الناس فيكم

  ».اگر تيم بن مره يا عدي باشند كسي در حق بني هاشم طمع نكند به خصوص « 
  وليس لها إال أبو حسن علي  ألمر إال فيكم وإليكمفما ا

  ».ي آن نيست اين كار جز براي شما و به سود شما نيست، و جز ابوالحسن علي كسي شايسته« 
  فإنك باألمر الذي يرتجى ملي  أبا حسن، فاشدد بها كف حازم

مسـتحق خالفـت    اي ابوالحسن! خالفت را به دست بگير و مصمم و دورانديش باش؛ چون تو شاسـيته و « 
  ».هستي

  عزيز الحمى والناس من غالب قصي  وراءه اًإن امرأ يرمي قصي و
شـرح   )، و126ص 2تاريخ اليعقـوبي (ج ( ».كنند و كسي كه به دور دست نظاره كند مردم از او حمايت مي« 

   ).الحديد بن أبيا ، اثرنهج البالغة



   
  شيعه و اهل بيت         158 

  

                                                                                                                              
ه نفر از مهاجرين و انصار بودنـد كـه يكـي از آنهـا     كند كه ياران مخلص علي، دوازد ابن بابويه قمي بيان مي 

داند كـه مـن    قسم به خدا قريش مي كند: خالد بن سعيد بن عاص اموي بود. و او در برابر عموم ادعا مي
ترين آنها از لحاظ ادب و زيباترين آنها و فقيرترين آنها نسبت به خـدا   باالترين فرد از لحاظ مقام و قوي

  ).361الخصال صكتاب و رسولش هستم. (
   هاشم، رفاقتي مثل زدني بود. و بزرگ بني عميان ابوسفيان و عباس ، عموي پيامبر  

سه دختر از چهار دختر خـود   عهايي بوده است. رسول اهللا  همچنان كه ميان آنها قبل و بعد از اسالم ازدواج
اميـه بودنـد.    ود كه هر دو از بنـي اميه داد كه يكي ابوالعاص بن ربيع و ديگري عثمان بن عفان ب را به بني

، عبداهللا بـن عبـدالمطلب،   عبود كه همراه پدر رسول اهللا  عي رسول اهللا  حضرت عثمان پسر دختر عمه
ام حكيم بود كه  سدوقلو بودند كه مادرشان اروي، دختر كريز بن حبيب بن عبد شمس بود. مادر عثمان

، أنساب األشـراف  انندنساب مأ اب هايكتده است. (، بوعي پيامبر  نامش بيضاء دختر عبدالمطلب، عمه
 8ج ،دكـن، طبقـات ابـن سـعد     چـاپ  407ص ،بغـدادي ، اثر بغداد، المحبر چاپ ،1ص 5ج ،بالذري اثر
منتهى  ، واز اوستفظ ل و 96ص 3ج ،حاكم ، اثر، المستدرك191ص 5ج ،ليدن، أسد الغابة چاپ ،16ص

  ). ، فصل نهم1ج ،اآلمال

هاشم زن گرفت كه ام كلثوم، دختر عبداهللا بـن جعفـر (طيـار) بـن      ان بن عثمان از بنيبعد از عثمان پسرش أب
ي دختري حضـرت علـي، سـكينه، دختـر      نوه ).86دينوري ص، اثر المعارف( طالب برادر علي، بود. ابي

ازدواج كرد و زيـد بـن عمـرو بـن      سي حضرت عثمان، زيد بن عمرو بن عثمان حضرت حسين، با نوه
ن همان كسي بود كه سكينه دختر حسين همسرش بود. و او بعد از وفـات حسـين، وارث   عثمان بن عفا

، ، جمهرة أنساب العـرب 94بن قتيبة ص، اثر االمعارف ، و120ص 4ج ،زبيري ، اثرنسب قريش( وي شد.
   .)349ص 6ج ،، طبقات ابن سعد86ص 1ج ،بن حزما اثر

مان، محمد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمـان بـن عفـان    ي ديگر عث ي دوم علي و دختر حسين، فاطمه با نوه نوه
ازدواج كرد و مادرش فاطمه دختر حسين بود كه عبداهللا بن عمرو بعد از وفات حسن بن حسن بن علـي  

   طالب با او ازدواج كرد. بن ابي
ـ   ي عثمان،      ي ابن علي، حسن بن علي با نوه سپس نوه  ر حسـن  مروان بن أبان ازدواج كرد. مادر قاسـم دخت

تر از ايـن وجـود    تر و صريح آيا دليلي بزرگ( (دوم) بن حسن نزد مروان بن ابان بن عثمان بن عفان بود
ها     اهل بيت از او و خانواده اش راضي بودند و گرنه اين ازدواج ،دارد كه عثمان وقتي به نزد ايزد شتافت
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ود دارد كه انصاف داشـته باشـد. يـا    و منصفي وج كسي هست كه فكر كندها وجود نداشت. آيا  و فاميلي

، 2). و محمد بن مروان را براي او به دنيا آورد.( نسب قريش، جزده شده است؟ مهركه بر قلبهايشان  اين
  ).438. بغدادي، المحبر، ص85، ص1. جمهرة انساب العرب، ج53ص

، ازدواج كـرد  عدم؛ رسول اهللا هاشم و سرور فرزندان آ اميه با سرور بني ام حبيبه، دختر ابوسفيان، رئيس بني 
   كه نيازي به اثبات ندارد.

سپس هند، دختر ابوسفيان، با حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم ازدواج كرد كه محمـد از   
  ).15، ص5. طبقات ابن سعد، ج59و  58، ص3آنها به دنيا آمد. (اإلصابة، ج

كه وليد بـن    طالب ازدواج كرد، مطلب، با عباس بن علي بن ابيهمچنين لبابه، دختر عبيداهللا بن عباس عبد ال 

. 133. نسـب قـريش، ص  441المحبـر، ص ( عتبه (پسر برادر معاويه) بن ابوسفيان از آنها به جاي ماند.

  (حاشيه). 43عمدةالطالب، ص
(امـوي)   طالب، با سليمان بن هشام بـن عبـدالملك   بن ابي –طيار  –بعد از وي رمله، دختر محمد بن جعفر  

  ). 449ازدواج كرد كه بعد از وي ابوالقاسم بن وليد بن عتبة بن ابوسفيان با وي ازدواج كرد. (المحبر ،ص
 ،مروان بن حكمي كه شيعه، آريطالب، با پسر مروان بن حكم ازدواج كرد.( همچنين رمله، دختر علي بن ابي 

مروانـي اسـت كـه     ، همانقرار داده اند. اين ،سعثمان بن عفان  ،هاي خود به امام شهيد او را ابزار طعنه
). و رمله، دختـر علـي،   ازدواج كرد –امام معصوم شيعيان به گمان خود  –پسرش با دختر علي مرتضي 

  ).186، صاإلرشادمادر سعيد بن عروه بن مسعود ثقفي بوده است. (مفيد، 
ابي العاص از او به جاي مانـد. (نسـب    رمله، دختر علي، زن ابو الهياج بود كه معاويه بن مروان بن حكم بن 

  ).87. جمهرة أنساب العرب، ص45قريش، ص
زينب، دختر حسن دوم، مادرش فاطمه دختر حسن بوده است و زينب دختر حسن بن حسن بن علـي بـن    

تحت عنوان بيان فرزندان حسن   ،52ص  نسب قريش،( طالب همسر وليد بن عبدالملك بن مروان بود. ابي
 .)تحت عنوان بيان اوالد مروان بن حكم ،108ص  انساب العرب، جمهرة . دوم

ي مروان حكم ازدواج كردند. نفيسه، دختر زيد بن حسن بن علي بـن   طالب با نوه ي علي بن ابي همچنين نوه 
طالب، همسر وليد بن عبدالملك بن مروان (اموي) بود كه نزد وي نيـز، درگذشـت و مـادرش لبابـه،      ابي

. عمدة الطالب في انسـاب آل ابـي طالـب     234،ص 5(طبقات ابن سعد ،ج ن عباس، بود.دختر عبداهللا ب
  ).70،ص
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همچنان كه عثمان بن عفان با ام كلثوم ازدواج كـرد امـا قبـل از همبسـتر شـدن بـا وي       

                                                                                                                              
هاشم فراوان بود و ما فقط به بيان بعضي از آنها كفايت كرديم، و ايـن   اميه و بني ها ميان بني اين گونه ازدواج 

ه باشد، بـا ايـن مطالـب    خواهان و انديشمندان كافي است. اما كسي كه خداوند او را گمراه كرد براي حق
  شود. هدايت نمي

ي  عزت و سربلندي ديرينـه «نويسد:  مي ساي به معاويه بن ابوسفيان در نامه سبر اين اساس، علي مرتضي 
خواهيد با ما خويشاوند باشيد، پس افراد هم سـطح   اگر مي  كند، ما را از خويشاوندي با شما منع نمي ما، 

و تحقيـق   378و  386(نهج البالغه به تحقيق صبحي صالح، ص». كنندما با افراد هم سطح شما ازدواج 
  ). 32، ص3محمد عبده ، ج

ماند كه بگويد ميان بني اميه و بني هاشـم، نفـرت و دشـمني و     آيا بعد از اينها، مجالي براي گوينده باقي مي 
شـاجره ميـان   توزي بوده است؟ و اين چيزهايي است كه بعد از آن به صورت جنگ و م حسادت و كينه

گيرد با وجـودي كـه ايـن قـول اصـل و       حضرت علي و پسرش، حسن با معاويه و پسرش، يزيد در مي
  اساسي ندارد؟

هاشم چه قبل از اسالم و چه بعد از اسـالم همگـي فرزنـدان     آنچه معروف است اين است كه بني اميه و بني 
يك چشمه آب خـورده انـد و از    هاي يك درخت بودند. همگي از هاي يك جد و شاخه يك پدر، و نوه

فرمايـد:   باشند. پيامبري كه مـي  آورده است، مي عهاي دين پاك و جاويدي كه محمد صادق و امين ميوه
فرقي ميان عرب و عجم و سياه و سفيد نيست و فضيلت و برتري به تقواست. و تنها مقام و نسب باعـث  

استفاده نكرده باشـد، سـربلند    عاي رسول اهللا ه فخر و سربلندي نيست. كسي كه از تعليمات و راهنمايي
  فرمايد: هاي شيعه مي ي حجة الوداع، طبق روايت در خطبه عنيست. همين پيامبر 

هاي يك ترازو هستند. هيچ عربي بر عجم و هيچ عجمي بر  ي انسانها با هم برابر و همگي كفه در اسالم همه«
: خداونـدا،  عدين را رساندم؟ همگي گفتند: آري. پيـامبر آيا پيام   عرب برتري ندارد مگر با تقواي الهي،

شاهد باش. سپس فرمود: نسب خود را نزد من نياوريد بلكه عمل خود را بياوريد. سپس گفت: مسلمان، 
كند و خون مسلماني  كند و غيبت او را نمي     دهد و به او خيانت نمي   برادر مسلمان است و او را فريب نمي

آيا پيام ديـن را   هيچ چيز از اموالش براي ديگري حالل نيست مگر با رضايت خود فرد؛  ريزد. و   را نمي
 110، ص2رساندم؟ گفتند: آري. گفت: خدايا شاهد باش. (تاريخ يعقوبي (تحت عنوان حجة الـوداع)، ج 

 ).111و 
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   1رقيه را به او داد.  ي بدر برود، خواست كه به غزوه عدرگذشت. سپس وقتي پيامبر 
از خديجـه،   عكه گفت: پيامبر  حميري روايتي را از جعفر بن محمد از پدرش نقل كرده 

قاسم و طاهر و ام كلثوم و رقيه و زينب و فاطمه را داشت. علـي بـا فاطمـه ازدواج كـرد و     
با زينب ازدواج كرد و عثمـان بـن عفـان بـا ام كلثـوم       اميه بود، ابوالعاص بن ربيعه كه از بني

رقيه را به جاي او به  عازدواج كرد اما قبل از همبستر شدن با او درگذشت. سپس رسول اهللا 
   2عثمان داد.

عباس قمي نيز، روايتي را مانند اين روايت، از منتهي اآلمال از جعفر صادق روايت كـرده  
   3روايت كرده است. آن را در تنقيح الرجالكه مامقاني نيز، 

ي ايمان  نويسد: عثمان از لحاظ همنشيني و سابقه شري نيز، به اين امر اعتراف كرده و مي
حضـرت   ر از ابوبكر و عمر نبود. او از مسلمانان با وقار بود كه دو بار داماد پيامبر شـد. كمت

سـالگي   6، ازدواج كرد و از او صاحب فرزنـدي شـد كـه در    ععثمان با رقيه، دختر پيامبر 
دختر دوم خود، ام كلثوم را  عدرگذشت و مادرش قبل از وفات او نيز، درگذشته بود. پيامبر 

   4او نيز، ديري نپاييد كه در دوران پدرش درگذشت. به وي داد كه
  آورده است:» عبيان اوالد پيامبر «مسعودي تحت عنوان 
جز ابراهيم همگي از خديجه بودند. قاسم از خديجه به دنيا آمد  عتمامي فرزندان پيامبر 

تيبه بـن  باشد. رقيه و ام كلثوم زنان عتبه و ع اش، همين است و بزرگترين پسر وي مي كه كنيه

                                                 
 .588، ص2مجلسي، حياة القلوب، ج - 1
 . 7و 6قرب االسناد، ص - 2
 .73، ص3التنقيح، ج .108، ص1المنتهي، ج - 3
 . 256محمد جواد شيعي (تحت عنوان علي در عهد عثمان)، امير المؤمنين، ص - 4
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طالق   انجامد، لهب (عموي پيامبر) بودند كه آنها را بر اساس روايتي كه بيان آن به طول مي ابي
   1دادند و سپس عثمان با آنها يكي پس از ديگري ازدواج كرد.

نيستند؛ روايتـي را   عگويند، رقيه و ام كلثوم دختران پيامبر  براي رد ادعاي كساني كه مي
   كنيم:      ذكر مي عزي تحت عنوان فرزندان پيامبر از كليني و عروسي حوي

ي بيست و چند ساله بود كه قبـل از  جوانبا خديجه ازدواج كرد در حالي كه او  عپيامبر 
بعثت، صاحب قاسم و رقيه و زينب و ام كلثوم شدند و بعد از بعثت نيز، صاحب طيب و طاهر 

  2شدند. عليها السالم و فاطمه
، به اين امر شهادت داده است. همچنان كه بـه ايمـان و همنشـيني و    طالب نيز علي بن ابي

ي اينهـا در سـخنان وي،    ي عثمان در اسالم، شـهادت داده بـود. همـه    علم و معرفت و سابقه
علي بر عثمـان  «پيداست؛  هنگام قتل حضرت عثمان و هنگامي كه مردم از وي سؤال كردند، 

پرسند كه ميان تو با آنها چه چيـزي   از من ميوارد شد و گفت: مردم پشت سر من هستند و 
دانم كه تو آن را نداني؛  دانم چه چيزي به تو بگويم. چيزي نمي گذشته است. به خدا قسم نمي

رسانيم و  داني و هر چيزي پيش از تو بدانيم به اطالعت مي مي دانيم، تو هم  چون آنچه ما مي
كنيم. آنچه ديده ايم و شـنيده   آن باخبرت ميهر مطلبي كه در غياب تو برايمان پيش آيد، از 

بوده اي و پسر ابوقحافه  عاي و مثل ما رفيق و همراه رسول خدا اي و شنيده ايم، تو هم ديده
نزديكتـر   عتر نبودند. تو از ابوبكر و عمر به رسول اهللا  و پسر خطاب در عمل از تو شايسته

اي  بـه درجـه   عدر دامادي پيـامبر  بودي و عبودي و بيشتر از آن دو خويشاوند آن حضرت
 –قسم به خـدا   –اي كه آنان به آن درجه نرسيده اند. پس مراقب خودت باش. چون  رسيده

   3».دهي نگري و جاهالنه حكم نمي كوركورانه نمي

                                                 
 . 298، ص2مروج الذهب، مصر، ج -1
 . 303، ص3. عروسي حويزي، نور الثقلين، ج440و  439، ص1الكافي، ج األصول من -2
 . 234نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص -3
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بعد از اين براي كسـي   .گويد؟ ي چهارم ما و امام معصوم شيعيان چه مي بنگريد كه خليفه
عالم فاضلي  و هم چنين ايشانبه رسول اهللا نزديكتر بوده،  سمان عث كهماند  مينشكي باقي 

  باشد. مي ساين هم پس از اعتراف علي !دهد نگرد و جاهالنه حكم نمي بوده و كوركورانه نمي
ي قلب خود قرار داده است،  حضرت عثمان را به منزله عرسول اهللا اين در حالي است كه

ي گوش و عمـر   فرمودند: ابوبكر نزد من به منزله همچنان كه از آن حضرت روايت كرديم كه
   1ي قلب من است. ي چشم و عثمان به منزله به منزله

و  عي پيـامبر  ي قلبش قرار داده است، و نـوه  او را به منزله عمباركش باد كه رسول خدا
حسن بن علـي از او   و نيزس 2پسر سرور زنان بهشتي، حضرت فاطمه، يعني حسين بن علي

   3كنند. روايت مي
نيـز،   آنـان سـاير    از ميان اهل بيت غير از حسن و حسين و پدرشان علي بن ابي طالـب، 

امام معصوم ششم  –را تمجيد كرده اند. همچنان كه كليني از جعفر بن باقر  سحضرت عثمان 
آورده كه بشارت به بهشتي بودن او داده و در مدح وي گفته است: اول هر روز ندا  -شيعيان
و پيروانش همان رستگارانند و آخـر هـر روز نـدا     ؛آيد كه علي  از آسمان مياي  دهنده
   4آيد كه عثمان و پيروانش رستگارند.  اي مي دهنده

و اطمينان و اخالص و نيابت و  عرا نزد پيامبر  سجعفر همچنين جايگاه عثمان بن عفان
هاي بـارز حضـرت    ژگيكند؛ اطاعتي كه يكي از وي وفاداري و پيروي بي نظير وي را بيان مي

هاي خود به جـاي او   با يكي از دست ععثمان بوده است. او همان كسي است كه رسول اهللا 
  گويد: بيعت كرد كه در داستان صلح حديبيه هست، به طوري كه مي

                                                 
 .110ري. معاني االخبار، صتفسير الحسن العسك -1
 همان . -2

 همان. -3

 . 209، ص 8الكافي في الفروع، ج -4
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عثمان را فرستاد و فرمود: نزد مؤمنان قوم خود برو و به آنها بشارت بده كه  عرسول اهللا 
أبان بن سعد را مالقات كـرد و   ي فتح مكه داده است. وقتي عثمان رفت،  خداوند به من وعده

را به آنهـا گفـت. سـهيل بـن      ععثمان را با خود برد. عثمان نزد قوم رفت و پيام رسول خدا
بـا   عنشسته بود و عثمان در ميان لشكر مشـركان بـود. رسـول اهللا     ععمرو نزد رسول اهللا 

ا بر ديگري زد و به جاي عثمـان نيـز، بيعـت كـرد.     مسلمانان بيعت كرد و يك دست خود ر
ي خدا را كرده و سعي ميان صفا و مروه را  مسلمانان گفتند: خوشا به حال عثمان طواف خانه

فرمود: امكان ندارد عثمـان ايـن    عانجام داده و اكنون از احرام خارج شده است. رسول اهللا 
آيا طـواف كعبـه كـردي؟      از او پرسيد، عكار را انجام دهد. وقتي عثمان برگشت: رسول اهللا 

؟ سـپس  نـد توانم طواف كنم در حالي كه رسـول اهللا طـواف نكـرده ا    عثمان گفت: چطور مي
   1جريان را برايشان تعريف كرد.

ي خدا نكند  آيا اطاعتي باالتر از اين وجود دارد كه شخصي وارد حرم شود و طواف خانه
  كرده است؟ طواف ن عبه اين دليل كه سرور و دوستش 

خبـر   عآورده و گويد: وقتـي بـه پيـامبر   » حياة القلوب« مجلسي مانند آن را در كتابش،
خورم مگر اينكـه بـا قـاتالن عثمـان      رسيد كه عثمان كشته شده، فرمود: از اين جا تكان نمي

بجنگم. پس به آن درخت تكيه زد و آنجا از مسلمانان بيعت گرفت، و آن موقـع ايـن آيـات    

ــد:  ــازل ش ��mmmm ن ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��

nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��llll  :و  18الفتحmmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ llll����

   2سپس تمام داستان را آورد. 10الفتح: 

                                                 
 .326و  325، ص8الروضة من الكافي، ج - 1
 .424، ص2حياة القلوب، تهران، ج - 2
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ي راشد بود. خدا از وي راضـي بـاد و او را راضـي و     اين هم امام شهيد و سومين خليفه
  خشنود گرداند!

  بيعت حضرت علي با حضرت عثمان:

ت و خالفت حضرت عثمان بـه خـاطر اجمـاع مهـاجرين و     حضرت علي به صحت امام
دانسـت   انصار بر انتخاب وي به عنوان خليفه، معتقد بود و خالفت وي را از رضايت خدا مي

تواند پس از آن، خالفت او را رد كند يا امامتش را انكار نمايـد؛ چـه      به طوري كه كسي نمي
هايش در رد معاويه بـن ابـي سـفيان     مهحاضر باشد و چه غايب؛ همان طور كه در يكي از نا

شورا فقط حق مهاجرين و انصار است. اگر آنان بر كسي اجماع كردند و او را امام « گويد: مي
ناميدند، خدا به اين كار راضي است. اگر كسي از روي عيب و ايراد به نظـر شـورا و يـا بـه     

گردانند، اگر از  شورا باز مي خاطر بدعتي از دستور شورا خارج شد، او را به تبعيت از دستور
جنگند و خدا او را به راهي كه  اين كار سرباز زد، به دليل تبعيت از غير راه مؤمنان با وي مي

  1».گرداند در پيش گرفته، مي
حضرت عثمان از جمله شش نفري بود كه حضرت عمر فاروق جهت انتخـاب خليفـه از   

ن عوف پس از آنكه بـا شـوراي مهـاجرين و    ميان آنان، تعيين كرده بود. وقتي عبدالرحمن ب
انصار نظرخواهي كرد و ديد كه شورا جز حضرت عثمان كسـي ديگـر را بـه عنـوان خليفـه      

خواهند، او نخستين كسي بود كه با حضرت عثمان بيعت كـرد. پـس از عبـدالرحمن بـن      نمي
  عوف، حضرت علي با وي بيعت كرد:

                                                 
  . 368نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص - 1
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علـي بـن    و پـس از او رحمن بـن عـوف   العبـد  بيعت كرد، عثمان نخستين كسي كه با« 
  1».بود طالب بيا

ق به قتل رسـيد، مـرا   وقتي عمر فارو«كند:  حضرت علي اين مطلب را اين گونه بيان مي 
قرار داد و من ناپسند دانستم كه جماعت مسلمانان را متفرق كنم و وحدت  ششمين شش نفر

  2».يعت كردمآنان را بشكافم. شما با عثمان بيعت كرديد، من هم با او ب
دانيد كه من از همه نسبت به خالفت شايسته ترم. به خدا مـادام كـه    شما مي«وي افزود: 

سامان گيرد، تسليم هستم و در اين كار هيچ ظلم و ستمي به من نشـده و   و امور مسلمان سر
  3».اين تسليم، اجر و پاداش دارد

شته كه عبدالرحمن بن عـوف  الحديد معتزلي شيعي زير اين خطبه در شرح خود نو ابن ابي
به علي گفت: با عثمان بيعت كن؛ چون اگر اين كار را نكني، از غير راه مؤمنان تبعيـت كـرده   

... سـپس   كه من از همه نسبت به خالفـت شايسـته تـرم    دانيد پس علي گفت: شما مي اي...
  4دستش را دراز كرد و با عثمان بيعت كرد.

ان و خيرخواه حضرت عثمـان بـود، و در زمـان    حضرت علي از جمله وفاداران و مخلص
خالفت حضرت عثمان، وزير، يا قاضي بود؛ همان طور كه در زمان خالفت حضرت ابوبكر و 

اي آورده اند و در   حضرت عمر، وزير يا قاضي بود. محدثان و مؤرخين شيعه ابواب جداگانه
د. مفيـد در كتـاب   هاي حضرت علي در زمان خالفت حضرت عثمان را آورده ان آن قضاوت

تعــدادي از » هــاي علــي در زمــان فرمــانروايي عثمــان    قضــاوت«زيــر عنــوان » اإلرشــاد«

                                                 
» اتفاق علي عثمان بن عفـان  داستان بيعت و«همچنين بخاري، باب  42، ص3طبقات ابن سعد، ليدن، ج - 1

 آن را آورده است.

 .121، ص2طوسي، األمالي، نجف، ج - 2
 .102نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص - 3
 .449، ص2الحديد. همچنين ناسخ التواريخ، ايران، ج ابن ابي - 4
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هايي كه حضرت علي به آن حكم كرده و حضرت عثمـان آن را اجـرا كـرده، آورده          قضاوت
  گويد: است. مي

 گفـت كـه وي بـا آن زن    پيرمردي با يك زن ازدواج كرد و زن باردار شد. پيرمـرد مـي  «
كرد. قضيه براي عثمان مبهم بود و از زن پرسيد  ي زناشويي نداشته و حمل را انكار مي    رابطه

كه آيا اين پيرمرد با تو نزديكي كرده يا نه؟ زن كه هنوز باكره بود، گفت: خير. عثمـان گفـت:   
 گفت: زن دو سوراخ دارد: يكي مربوط به خون سحد را بر زن اجرا كنيد. اميرالمؤمنين، علي

حيض است و ديگري مربوط به ادرار. شايد اين پيرمرد با اين زن نزديكي كـرده و آب منـي   
اش را در سوراخي كه مربوط به خون حيض است، ريخته و در نتيجه زن بر اثـر آن بـاردار   
شده است. پس در اين باره از مرد سؤال كن. از پيرمرد در اين بـاره سـؤال شـد، در جـواب     

ريختم بدون اينكه عمـل دخـول را انجـام داده باشـم.      ا در دبر زن ميگفت: من آب مني ام ر
گفت: حمل و بچه از آنِ اوست، و معتقد بود كه اين پيرمرد بايد به خـاطر  ؛ اميرالمؤمنين

   1.»انكار بچه، مجازات شود. عثمان به قضاوت علي حكم كرد و از قضاوتش خوشش آمد
گيري كرد و  به دنيا آورد و سپس از كنيز كنارهمردي كنيزي داشت كه بچه اي را براي او  

ي ملـك   او را به ازدواج برده اش درآورد. سپس صاحب برده درگذشت و كنيـز بـه وسـيله   
پسرش آزاد شد و فرزندش از شوهر ايـن زن ارث بـرد. سـپس پسـرش وفـات يافـت و از       

قضـيه را   پسرش سهم ارث شوهر دومش را داد. زن و شوهر دومش با هم اختالف داشتند و
گفت: اين زن من اسـت و مـن از    گفت: اين برده ام است و مرد مي پيش عثمان بردند. زن مي

نيـز، در آنجـا حاضـر بـود و      سوي جدا نشده ام. عثمان گفت: اين قضيه، مبهم است. علي 
گفت: از زن بپرسيد كه آيا بعد از ارثي كه به اين مرد داده، مرد با او همبستري كـرده اسـت؟   

او را مجـازات   دانسـتم كـه مـرد ايـن كـار را انجـام داده،        ت: خير. علي گفت: اگر ميزن گف

                                                 
 .113،122، قم (ايران)، بصيرتي، صاإلرشاد - 1
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ي توست و او حقي بر گردن تو ندارد. اگر خواستي آزادش كن يـا او   كردم. برو كه او برده مي
   1چون مال خودت است.  را بفروش،

كه عليه وليـد  كند كه گفت: وقتي  كليني در صحيح خود از ابوجعفر محمد باقر روايت مي 
بن عقبه شهادت داده بودند كه شراب نوشيده است، عثمان به علي گفت: ميان وي و كسـاني  

اي دو  امر كرد كه او را با تازيانـه  ؛پندارند شراب نوشيده است، قضاوت كن. علي  كه مي
   2چهل ضربه بزنند. سر،

زند؟ مردم بـه   را مي گويد: وقتي وليد نزد عثمان آمد، عثمان گفت: چه كسي او يعقوبي مي
چيزي نگفتند؛ چون وليد برادر مادري عثمان بود. علـي بلنـد    دليل خويشاوندي او با عثمان، 

   3شد و او را تازيانه زد.
آيد كه به خالفت و صحت خليفـه اعتـراف و آن را صـحيح     اين كار فقط از كسي بر مي 

طالـب و   داشته باشد. علي بن ابيبداند و اوامر خليفه را برآورد و در حكم با حاكم مشاركت 
   كردند. ي سوم راشد، حضرت عثمان اطاعت مي هاشم، همگي از خليفه پسرانش و بني

خواسـتند بـا وي    بعد از شهادت آن امام مظلوم ـ وقتي مردم مـي   سسخن حضرت علي 
 مرا رهـا «ترين كتاب شيعه آمده، بر آن داللت دارد؛ آنجا كه گفت:  كه در مقدس -بيعت كنند

و چه بسا  كنيد و دنبال ديگري برويد... و اگر مرا رها كنيد، من نيز، مانند يكي از شما هستم، 
  4».ي شما گوش بدهم و از وي اطاعت كنم كه از شما بيشتر به خليفه

  

                                                 
 .113، صاإلرشاد - 1
 .215، ص7شود)، ج ي آن واجب مي روع (باب آنچه حد شرب دربارهالكافي في الف - 2
  . 165، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 3
 . 136نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص - 4
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  عثمان ذي النورين و رابطه اش با اهل بيت:

 هد؛ مثالً مغيـر كردن ها در زمان خالفت حضرت عثمان، مناصبي را از وي قبول مي هاشمي
و حـارث بـن    1بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب منصب قضاوت را در زمان وي قبول كرد.

   2نوفل نيز، منصب قضاوت را قبول كرد.
   3هجري قبول كرد. 35عبداهللا بن عباس سرپرستي حج را در سال 

ها در زير پرچم عثمان و در ارتش و سپاه و لشكري كه حضرت عثمـان   همچنين هاشمي
كردنـد. پسـر عمـوي     براي مبارزه با كفار و دشمنان امت اسالمي تدارك ديده بود، جهاد مـي 

   4هجري در آفريقا شركت كرد. 26هاي اسالمي سال  عبداهللا بن عباس در جنگ  پيامبر،
طالب و عموي آنهـا   طالب، و عبداهللا بن جعفر بن ابي فرزندان علي بن ابي ،حسن و حسين

(رضي اهللا عنهم)، در زيـر فرمانـدهي عبـداهللا بـن      عبداهللا بن عباس ،عو پسر عموي پيامبر 
   5سرح به برقه و طرابلس و آفريقا لشكركشي كردند. ابي

هـاي   حسن و حسين و عبداهللا بن عباس زير پـرچم سـعيد بـن عـاص امـوي در جنـگ      
هـا نيـز، شـركت     و در ساير غزوات و جنـگ  6خراسان و طبرستان و گرگان شركت داشتند.

   ند.داشت
داد همين طور كنيز و خدمتكار را  ها مي همچنين حضرت عثمان غنايم و هدايا به هاشمي

وقتي عبـداهللا  «نقل كرده كه گفت:  –امام هشتم شيعيان– فرستاد. مامقاني از رضا برايشان مي

                                                 
 االستيعاب، اسد الغابة، االصابة، و غير آن. - 1

 طبقات، االصابة . - 2

 .176، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 3
 . 45، ص3ابن اثير، الكامل، ج - 4
 .103، ص2تاريخ ابن خلدون، ج - 5
 تاريخ طبري، الكامل ابن اثير، البداية و النهاية، تاريخ ابن خلدون. - 6
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يز، خراسان را فتح كرد، دو دختر از دختران يزد گرد بن شهريار پادشاه ايران ربن عامر بن ك
و آنها را نزد عثمان فرستاد. عثمان يكي را به حسن و ديگري را به حسين بخشـيد و    يد،را د

   1هر دو نزد حسن و حسين وفات يافتند.
داشت. به همين دليل،  كرد و آنها را دوست مي عثمان بن عفان، حسن و حسين را اكرام مي

فرستاد و بـه آنهـا    علي حسن و حسين را  وقتي عثمان از طرف شورشيان محاصره شده بود،
گفت: با شمشيرهاي خود برويد و جلو در منزل عثمان بايستيد و نگذاريد كسي به او نزديك 

   2».شود
فرزندانشان را فرستادند تا مانع ورود شورشيان بـه   عاي از اصحاب پيامبر  همچنين عده

ر عموي حضرت منزل عثمان بشوند. از جمله مدافعاني كه بر در منزل عثمان ايستاده بود، پس
علي، عبداهللا بن عباس، بود، و هنگامي كه در اين روزهاي ويرانگر و سياه، عثمـان او را بـه   

تـر از   قسم به خدا اي امير المؤمنين، جهاد براي من بسيار محبوب«حج امر كرده بود، گفت: 
   3».حج است. قسم خوردم تا مرا از آن رها كني

ار براي دفاع از او حاضر شـد. خـود را بارهـا    همچنان كه خود علي مرتضي، نخستين ب 
كرد و پسرانش و برادرزاده اش، عبداهللا بـن جعفـر، را    آماده كرد و شورشيان را از او دور مي

   4براي نجات او گمارد.
بعد از اين كه مدتي طوالني با دست و زبان از او دفاع كرد ولـي دفـع شورشـيان ممكـن     

كرد، اما ره به جايي  زبان و فرزندانش، شورشيان را دفع ميبا دست و  1گيري كرد. نبود، كناره
   2»نبرد.

                                                 
 .80، ص3مامقاني، تنقيح المقال في علم الرجال، تهران، ج - 1
 . 69و  68، ص5بالذري، انساب االشراف، مصر، ج - 2
 هجري. 35تاريخ االمم والملوك، اوضاع سال  - 3

 .581، ص10بي الحديد، شرح نهج البالغه، ايران، جابن ا - 4
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گويد: قسم به خدا آن قدر از او دفاع كردم تـا   او خودش اين مطلب را اظهار داشته و مي
   3جايي كه گمان كردم گناهكارم.

شما برگرديد و سالح تان را «گفت:  چون عثمان آنها را از دفاع كردن منع كرده بود و مي
   4».هاي خود بمانيد مين بگذاريد و در خانهز

حسن بن علي و عبداهللا بن زبير و محمد بن طلحه ... و گروهي از فرزنـدان انصـار مـانع    
ي كساني هستيد كه  گفت: شما در زمره كرد و مي شدند كه عثمان آنها را منع مي شورشيان مي
   5كنيد. مرا ياري مي

ي آزاد شده اش، قنبـر زخمـي    سن بن علي و بردهاز ميان اهل بيت و فرزندان صحابه، ح
   6شدند.

  هنگامي كه شورشيان عثمان را از آب منع كردند، علي به آنها گفت:
دهيد نه شبيه كار مسلمانان است و نه شبيه كار كافران.  كاري كه شما انجام مي  اي مردم،«

ا را به خدا قسـم، آب را از  ايرانيان و رومياني كه اسير شدند، غذا و آب به آنها داده شد. شم
هاشـم بـراي    اين مرد قطع نكنيد. و او سه ظرف پر از آب را همراه گروهـي از جوانـان بنـي   

   7».عثمان فرستاد

                                                                                                                              
 . 354، ص4شرح ابن ميثم بحراني، تهران، ج - 1
 بيعت كردند. ،ذيل عنوان همان قومي كه با ابوبكر بيعت كردند، با من نيز  شرح ابن ابي الحديد، - 2

 .286، ص3ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، ج - 3
 .152و  151، ص1اق، جتاريخ خليفة بن خياط، عر - 4
 عثمان و منع كردن او از آب. ي هتحت عنوان محاصر  شرح النهج، - 5

 تحت عنوان قاتالن عثمان.  البداية،. 95، ص5ج االنساب،بالذري،  - 6

 . 69، ص5. بالذري، انساب االشراف، ج531، ص2ناسخ التواريخ، ج - 7
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انگيـز و   ي هـول  اي از ايـن فاجعـه   گوشـه نقل كنيم كه  1خواهيم از مسعودي در پايان مي 
خواهنـد عثمـان را    ان مـي وقتي علي متوجه شد كـه شورشـي  «كند:  كننده را بيان مي ناراحت
ي عثمان  پسرانش حسن و حسين را با چند نفر فرستاد تا شمشير به دست از در خانه  بكشند؛

مراقبت كنند و او را ياري دهند و به آنها امر كرد كه نگذارند، كسي وارد بشود. زبير، فرزندش 
ي  تادند تـا از خانـه  عبداهللا و طلحه، فرزندش محمد و بسياري از صحابه، فرزندانشان را فرس

تيري انداخت و همگي پراكنده شدند   وي محافظت كنند. پس كسي كه معروف به تيرانداز بود،
و حسن زخمي شد و قنبر خراش برداشت و محمد بن طلحه زخمـي شـد. پـس از آن، ايـن     

جنگ بر ند، از اين رو اين افراد را در قرار گيراميه  هاشم و بني بنيدر مقابل افراد ترسيدند كه 
ـ  در عثمان رها كردند و چند نفر از آنها به خانه هـا   بـاالي خانـه   و هي جماعتي از انصار رفت

رفتند. از جمله كساني كه به عثمان رسيدند، محمد بن ابي بكر و دو مرد ديگر بودند. همسـر  
بكـر،    بودند. محمد بـن ابـي   دفاععثمان همراهش بود و خانواده اش و دوستدارانش مشغول 

،  ديـد  عثمان را گرفت. عثمان گفت: اي محمد، قسـم بـه خـدا اگـر پـدرت تـو را مـي        ريش
كرد. او دستش را پايين نهاد و از خانه خارج شد. دو نفر ديگر عثمان را ديدند  سرزنشت مي

                                                 

بغداد متولد شـد و در   سوم قرن سوم هجري در ي در دهه  بن علي مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين -1

  درگذشت. 346يا  342هاي شرقي آفريقايي گشت و گذار كرد و در سال  سرزمين
مـروج  «امام بود و صاحب كتـاب   ،: مسعودي در تاريخگويد ميرخين شيعه ؤمالمحسن امين در طبقات 

  ).1/130 بخش دوم،  بود. (اعيان الشيعة،» اخبار الزمان«و  »الذهب
از جملـه   ؛دارد و غيـر از آن كتـاب   امامـت  ي بارهن و ستون آنهاست. درارخؤگويد: او بزرگ م قمي مي

است و نجاشـي در فهرسـت   » مروج الذهب«كتاب  صاحبو ا .»طالب ثبات الوصية لعلي بن ابيإ«كتاب 
  ).3/153 است. (الكني واأللقاب، آوردهخود او را از راويان شيعه 

از علماي رجال شيعه را بيان كرده كه او را مدح و ثنا گفته انـد و بـا اوصـاف     يعده اخوانساري اقوال 
بزرگـان   از، معاصـر صـدوق   ،معتمد، امين و شيخ متقدم اماميـه  ،شيخ گرانقدر همچونزيادي  ي هپسنديد

 .)4/281 ( روضات الجنات،ي دوازده امامي، او را تمجيد كرده اند. شيعه متقدمعلماي اماميه و از فاضالن 
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سپس زنش برخاست و  كشتند.  خواند، در حالي كه قرآن در جلويش بود و آن را مي و او را 
اميه داخل شـدند   منين كشته شد. ناگاه حسن و حسين و چند نفر از بنيفرياد كشيد: امير المؤ

و ديدند كه فوت كرده است. پس گريه كردند. خبر به علي و طلحه و زبير و سعد و گروهـي  
. علـي داخـل خانـه شـد و      گفتند» إنا إليه راجعونإنا هللا و«ن و انصار رسيد. آنان از مهاجري

نش گفت: اميرالمؤمنين چگونه كشته شد در حالي كه شما خيلي ناراحت و اندوهگين به پسرا
ي حسـين زد و محمـد بـن طلحـه را      جلوي خانه بوديد؟ يك سيلي به حسن زد و به سـينه 

   1سرزنش كرد و عبداهللا بن زبير را نفرين كرد.
همچنان كه  سپس علي و خانواده اش، شبانه او را به خاك سپردند و بر او نماز خواندند؛

  گويد:  لحديد شيعي معتزلي ميا ابن ابي
افراد كمي از خانواده اش به همراه حسن بن علي و ابن زبير و ابـو جهـم بـن حذيفـه در     

هـاي   ي عثمان را بيرون بردنـد و در يكـي از زمـين    جنازه  ي بين نماز مغرب و عشاء، فاصله
نماز جنازه ، به خاك سپردند و بر او 2كه خارج از بقيع است» كوكب حش«مدينه معروف به 

   3خواندند.
اين بود كه آنها دخترانشان را به  النورين ذي هاي دوستي اهل بيت با عثمان از جمله نشانه 

 به عثمان داده بود و فرزندانشان ، دو دختر خود راعدادند، همچنان كه پيامبر  پسران وي مي
 ،سي بـن ابـي طالـب    گويد: يكي از پسران عل ناميدند. همچنان كه مفيد مي را به نام وي مي

حسين...  -2حسن  -1نفر پسر و دختر بوده اند:  27عثمان نام داشت. فرزندان امير المؤمنين 
   4عثمان كه مادرش ام البنين دختر خرام بن خالد بن ورام بوده است. -10

                                                 
 . 344، ص2مسعودي، مروج الذهب، بيروت، ج - 1
 فعال اين زمين در وسط قبرستان بقيع در مدينه قرار دارد. [مصحح] - 2

 .198، ص 1. همان، بيروت، ج 97، ص1الحديد، شرح النهج، ايران، ج ابن ابي - 3
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  او همراه برادرش در كربالء كشته شد. گويد: اصفهاني مي
ه بود، كشته شد. ضحاك گفت: خولي بن يزيد سال 21عثمان بن علي در حالي كه پسري «

أبـان بـن دارم او را زد و كشـت و     او را با تيري زد و وي را از پاي در آورد و مردي از بني
   1»سرش را برداشت.

، دوست وي در دنيا و آخرت، دوستدار اهـل  عداماد پيامبر سبنابراين، عثمان بن عفان 
داشت و آنها نيز، ماننـد ابـوبكر و    نها را دوست ميي آنها بود كه آ هپسر عمو و پسر عم، بيت

 عاز ابوبكر و عمر به رسول اهللا د. او از نظر قرابت و خويشاوندي داشتن عمر او را دوست مي
 2اي رسيد كه ابوبكر و عمر به آن درجه نرسـيده بودنـد.   تر بود و در دامادي به درجه نزديك

  دارد. طالب اين را اظهار مي همچنان كه علي بن ابي
ي راشـد بـود كـه از     ، سـه خليفـه  ي ابوبكر و عمر و عثمـان  اين ديدگاه اهل بيت درباره 

   هاي خود شيعه و منابع اصلي و معتبر آنها با ذكر صفحه و جلد بيان كرديم. كتاب

  ي راشد:  ي سه خليفه ديدگاه شيعه درباره 

ذهب خود را به آنها نسـبت  پندارند و م اما شيعه كه خود را دوستدار و پيرو اهل بيت مي 
دهند و ادعاي پيروي از آنها را دارند، كامالً بر عكس اهل بيت هستند؛ آنان مخالف ابوبكر  مي

پندارند و  توزي دارند و آنها را دشمن مي نسبت به آنها كينه  و عمر و عثمان هستند و به شدت
هـا و لعـن و    ايـن سـرزنش   دانند، و گويند و حتي آنها را كافر و فاسق مي فحش و ناسزا مي

ترين ثـواب را نـزد    ويند اين كار بزرگ دانند و  ها را بهترين ابزار نزديكي به خداوند مي نفرين
ي   اي نيست كه مملو از سـرزنش و طعـن و نفـرين دربـاره     خداوند دارد. هيچ كتاب و رساله

ترين  ست داشتنيو بهترين مردمان و باتقواترين آنها و دو عترين مخلصان رسول خدا  خالص

                                                 
 .213، ص 2. تاريخ يعقوبي، ج356. عمدة الطالب، نجف، ص83البين، صمقاتل الط - 1
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آنها و حامالن شريعت و رسانندگان رسالت و نايبان و شاگردان پيامبر برگزيده و نخبگان اين 
   نباشد. –رضوان اهللا عليهم اجمعين  –امت 

  مال محمد كاظم در كتابش آورده است:
كسـي كـه   «كند كـه گويـد:    نقل مي –و او به دروغ از زين العابدين  –از ابوحمزه ثمالي  

نويسـد و   خداوند هفتاد هزار هـزار حسـنه بـراي او مـي      بكر و عمر را يك بار لعنت كند،ابو
بـرد و كسـي كـه     كند و هفتاد هزار هزار درجه، او را باال مـي  هزاران هزار گناه او را پاك مي

شبانه آنها را يك بار لعنت كند نيز، چنين است. موالي ما علي بن حسين گفت: بـر مـوالي   
گفـت:   حمد باقر وارد شدم، گفت: اي سرورم، حديثي را از پدرتان شـنيده ام. خود ابوجعفر م

خواهي بـر آن بيفـزايم؟    اي ثمالي،آن را بازگو. حديث را گفتم: گفت: آري اي ثمالي، آيا مي
تـا آخـر همـان      گفتم: آري سرورم. سپس گفت: كسي كه هر صبح يك لعنت بر آنها بفرستد،

هد شد و كسي كه شب بر آنها يك لعنت بفرسـتد تـا صـبح    شب، گناهي براي او نوشته نخوا
گناهي بر وي نوشته نخواهد شد. راوي گويد: ابوجعفر رفت و سپس بر مـواليم صـادق وارد   
شدم و گفتم: حديثي را از پدر و جدت شنيده ام. گفت: آن را بياور اي ابـوحمزه. حـديث را   

رود. سـپس   زار هزار درجه باالتر ميبرايش خواندم، گفت: اين حقيقت دارد. آنگاه گفت: و ه
   1».گفت: خداوند بسيار بخشنده و كريم است

هاشم بزرگ و كوچك خود را به لعن و فحش  ما قوم بني«امر كرده اند:  سپس به آن نيز، 
   2»كنيم.     بر آنها و اعالم بيزاري از آنها امر مي

نثار نكنند. اين  شصحاب برگزيدهبنابراين، هيچ فحش و ناسزايي نمانده كه آن را بر اين ا 
ي برائت از ابـوحمزه ثمـالي نقـل     عياشي آنهاست كه در كتاب تفسير خود و در تفسير سوره

هاي چهارگانـه.   به امام گفتم: دشمنان خداوند چه كساني هستند؟ گفت: بت«كند كه گفت:  مي

                                                 
 .513مالكاظم، أجمع الفضائح. ضياء الصالحين، ص - 1
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ي كه بـر ديـن آنهـا    گفتم: چه كساني هستند؟ گفت: ابوالفصيل و رمع و نعثل و معاويه و كسان
   1».هستند. پس هر كس با اينها دشمني كند با دشمنان خدا، دشمني كرده است

كند كـه گفـت: مـراد از ابـو الفصـيل،       ي اين سه اصطالح از جزري نقل مي سپس درباره 
نامند. فصـيل بـه    ابوبكر است چون بكر به فصيل نزديك است و شتر جوان را نيز، فصيل مي

د كه از شير مادرش گرفته شده باشد. در كالم بعضي آمده است كه چـون  گوين بچه شتري مي
گوينـد:   ابوبكر زماني شتر چران بود به ابوالفصيل معروف شده است و بعضي از اهل لغت مـي 

  –نام بتي است  –قحافه در سال سوم عام الفيل، متولد شد و اسم او را عبدالعزي ابوبكر بن ابي
ن جاهليت، ابوالفصيل بوده و هنگامي كه اسالم آورد، عبـداهللا نـام   ي وي در زما نهادند و كنيه

ي رمع، همان عمر است كه برگردانده شده است و در  گرفت و به ابوبكر معروف شد. اما كلمه
ارث حديث آمده كه اولين كسي كه شهادت برده را رد كرده، رمع (عمر) بود و اولين كسي كه 

ست. اما نعثل، اسم مردي است كه ريش زيادي داشـته باشـد.   رمع (عمر) بوده ا را عول داده،
   2شد، بسيار به آن شبيه بود. گويد: عثمان وقتي نزديك او مي جوهري مي

  حيايي نام بتها را بر اين اصحاب بزرگوار مي نهند. بنگريد كه اين قوم چطور با بي 
كجـا   –معصوم شيعه امام پنجم  –آيا كسي نيست كه بپرسد، اين كجا و سخن محمد باقر  

قسـم بـه     گفت: خير، آيا آنها حقي را از شما ضايع كرده اند؟«كه در جواب كسي كه پرسيد: 
ي  بـه انـدازه   كسي كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا جهانيان را از عـذاب خـدا بترسـاند،    

   3».خردلي، حق ما را ضايع نكرده اند
 �داد و چرا رسول اهللا سبه عمر بن خطاب دخترش را ساگر آنها كافر بودند، چرا علي 

داد؟ چرا علي و اهل بيت، آنها را مدح و ثنا گفته انـد   سدو دختر خود را به عثمان بن عفان
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و چرا او و پسرانش از او دفاع كرده اند و يكي از آنها زخمي شـد در حـالي كـه او نيـز، از     
  بدهد؟ ديدگاه شيعه امام معصوم بوده است؟ آيا كسي هست كه جواب

عثمان  بنبرادرزاده اش را از ازدواج دخترش با أبان  سعلي كافر بود، چرا ساگر عثمان 
ي حضرت عثمان، زيد نشد؟ و چـرا   و چرا مانع ازدواج سكينه دختر حسين با نوه كرد؟نمنع 

  حضرت علي پسرش را به نام عثمان نام نهاد؟
خرافـات و    كنـد،  روي مي زيادهتوزي نسبت به خلفاي راشدين  عياشي كه در بغض و كينه

درگذشـت، اختالفـاتي    عگويد: وقتي كه پيامبر  هايي را سر هم كرده و مي ها و داستان دروغ
ميان مسلمانان ايجاد شد و عمر آنها را رفع و اصالح كرد و با ابوبكر بيعت كرد در حالي كـه  

با ابوبكر بيعت كردنـد،  به خاك سپرده نشده بود. وقتي علي ديد كه مردم  عهنوز رسول اهللا 
اي ايجاد شود، پس به كتاب خدا مشغول شد و خواست كه آن را در يك كتاب  ترسيد كه فتنه 

جمع كند. ابوبكر سراغ او فرستاد كه بيعت كند. علي گفت: تا اين قرآن را جمع آوري نكـنم،  
شـوم، بيـرون   آيم. بار ديگر سراغ وي فرستاد و علي گفت: تا از اين كـار فـارغ ن   بيرون نمي

آيم. بار سوم پسر عموي خود را كه قنفذ نام داشت، سراغ وي فرستاد و فاطمه برخاست  نمي
و ميان او و علي ايستاد و قنفذ او را زد و رفت و علي را با خود نبرد و ترسيد كه مردم دور 

فت پس عمر ر ي علي هيزم جمع كنند.  علي جمع شوند، از اين رو دستور داد كه اطراف خانه
ي علي را آتش بزند در حالي كه علي و فاطمه و حسن و حسـين در آن   و خواست كه خانه

   1بودند. وقتي علي چنين ديد، بيرون رفت و به زور و برخالف ميلش بيعت كرد.

  :���� عليحضرت شجاعت 

به خدا قسم اگر من تنها باشم و : «گفته استعلي  روايت كرده انداين در حالي است كه  
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   1».كنم ترسم و وحشت نمي نمي ي تمام زمين باشند،  اندازهآنها به 
گويد: من با فالني ـ يعني، عمر كه مجلسي در   درباره اش مي هعلي كسي است كه ابو وائل

به او گفتم:  اي را از او شنيدم،  رفتم كه ناگاه همهمه القلوب، اسم وي را آورده است ـ مي  حياة
بـا دو   آيا آن شيرزاد و آن سـخت گيرنـده بـر ظالمـان،     چه شده فالني؟ گفت: واي بر تو، «

بيني؟ نگاه كردم و ديدم علي است. گفتم: اي فالني، اين كه علـي   شمشير و يك پرچم را نمي
ي شجاعت و قهرماني وي برايـت بگـويم.     بن ابي طالب است. گفت: نزديك تر بيا تا درباره

كرد، گمراه بود و  م و هر كس كه فرار ميدر جنگ احد با ما عهد بست كه فرار نكني عپيامبر 
، خود فرمانده جنـگ بـود. وقتـي كـه صـد      عشد، شهيد بود. و پيامبر     هر كس كه كشته مي

قهرمان از دشمن، عليه ما شمشير برداشتند كه در زير پرچم هر كدام نيز، صد نفـر يـا بيشـتر    
شـير از پيشـروي آنهـا     بودند، پس ما از نابود شدن خود ترسيديم و ديدم كه علي همچـون 

جلوگيري كرد و مشتي سـنگريزه برداشـت و بـر صـورت مـا پرتـاب كـرد، آنگـاه گفـت:          
خواهيـد فـرار كنيـد؟ بـه جهـنم؟ مـا بـاز         ، كجا مي بينم هاي سست و پريشاني را مي صورت

پس بر ما يورش آورد در حالي كه تخته سنگي در دستش بود كه بوي مـرگ از   گرديم.  نمي
قسم بـه خـدا،    رسيد و گفت: شما عهد كرديد و سپس عهد خود را شكستيد.  يآن به مشام م

چشمانش نگريستم، گويي آتش در آنها روشن بـود   شما به مرگ سزاوارتر هستيد. سپس به
ي ما انداخت. مـن   بر همه يا گويي دو ظرف پرخون بودند. پس فكركردم كه [تخته سنگ را]

و گفتم: اي ابوالحسن، عربها يورش آوردند و فرار از ميان اصحاب خودم به طرف علي رفتم 
كشـيد و چهـره اش را از مـن     گويي كه او خجالت مي  كند. كردند و يورش، فرار را نقض مي

قسم به خدا آن ترس تا به امروز نيز، از دلم بيـرون    برگردانيد. اين ترس، مدام در دلم هست،
   2».نرفته است
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از جمله آنچه قطب راوندي روايت  كرده اند؛  هاي زيادي مبالغه سي شجاعت علي      درباره
 يان وي صحبت كرده است. پس در راهي شيع كرده كه به علي خبر رسيده بود كه عمر درباره

به استقبال او رفت در حالي كه كماني در دست علي بود، گفت: اي عمر، به من خبر داده اند 
س با كمانش به زمين زد بـه ناگـاه همچـون    ي شيعيان من صحبت كرده اي. سپ كه تو درباره

اژدهايي ماند كه دهانش را در مقابل عمر باز كرده تا او را ببلعد و عمـر فريـاد زد: مواظـب    
كنم، و شروع به گريه كرد. علي با دستش بـه   باش اي ابوالحسن، ديگر بعد از اين تكرار نمي

   1انه برگشت.كمان زد و به حالت عادي برگشت و عمر همچنان ترسان به خ
كنـد،   خيلـي لعـن و نفـرين مـي    دوستان خدا را همچنين سليم بن قيس عامري شيعي كه 

قسـم بـه خـدا اي ابـن      ناسزا گفته و او را تهديد كرده و گفته است: گويد كه علي عمر را مي
 گردانم؛ اگر شمشيرم را آخته كنم، صهاك! اگر اين را پرتاب كني، دست راستت را به تو بر مي

كنم. عمر ترسيد و ساكت شد و دانست كه اگر علي قسم  انت را نگيرم، آن را غالف نميتا ج
بـه تـو    عگويد. پس علي گفت: اي عمر، آيا تو همان نيستي كه رسول اهللا  بخورد، راست مي

مشغول بود و دنبال من فرستاد و با شمشيرم آمدم و سپس خواستم كه تو را بكشم كه اين آيه 

��mmmmنازل شد:  ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll  :گويد: آنها بـا هـم    ابن عباس مي 84مريم
هـيچ    اتفاق نظر داشتند و به يكديگر متذكر شدند و گفتند: تا زماني كه اين مرد زنـده اسـت،  

كشـد؟ عمـر    شود. پس ابوبكر گفت: چه كسي از مـا او را مـي   يك از كارهاي ما راست نمي
ي اين كاري كه به  ند: اي خالد، نظرت دربارهگفت: خالد بن وليد. دنبال خالد فرستادند و گفت

خواهيد به من بسپاريد، قسم به خدا اگر مرا به  سپاريم، چيست؟ گفت: هر كاري كه مي تو مي
قسم به خدا ما چيـزي غيـر از ايـن را     دهم. گفتند: طالب امر كنيد، انجام مي قتل علي بن ابي

وقتي ما مشغول نماز صبح شـديم تـو در    خواستيم. گفت: كجا او را بكشم؟ ابوبكر گفت:   نمي
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  گردنش را بزن. گفت: چشم.  كنار او بايست و شمشير در دستت باشد و هنگامي كه سالم داد،
پس پراكنده شدند. سپس ابوبكر فكر كرد كه اگر مردم بفهمند كه چـه كسـي علـي را كشـته     

شـب نخوابيـد تـا    شود. پس از اين كار خود پشيمان شد و آن  جنگ سختي شروع مي  است،
كـرد، در   وقتي كه به مسجد آمد و نماز اقامه شد. او امام جماعت شد و در حالي امامت مـي 

گويد. خالد بن وليد آمد و شمشير به دست نزد علي ايستاد و  دانست كه چه مي فكر بود و نمي
قبـل  علي با هوشياري، متوجه بعضي از اين مسائل شده بود. وقتي كه تشهد ابوبكر تمام شد 

كشـمت؛   چيزي كه به تو امر كرده ام، انجام نده و گرنـه مـي    از سالم دادن فرياد زد اي خالد،
ي خالد را گرفت و شمشـير را   سپس به راست و چپ سالم داد. سپس علي جستي زد و يقه

از دستش گرفت سپس او را زمين زد و بر سينه اش نشست و شمشيرش را گرفـت تـا او را   
گرد او جمع شدند تا خالد را نجات دهند. عباس گفت: علي را به خاطر بكشد. اهالي مسجد 

صاحب اين قبر سوگند بدهيد تا آزادش كند. او را به خاطر صاحب اين قبر سوگند دادنـد و  
   1رهايش كرد. خالد برخاست و به منزلش رفت.

درتمنـد  او بسيار ق«ي شجاعت حضرت علي بسيار مبالغه كرده و گفته اند:  شيعيان درباره
   2».بود تا جايي كه روزي پايش را بر زمين كوبيد و زمين لرزيد

روزي زمين لرزيد و علي بر زمين تاخت تا اينكه زمين آرام شد. همچنان كه صـافي بـه   
اي در زمان ابوبكر ايجاد شد، مردم ترسـيدند و نـزد    دروغ از فاطمه نقل كرده كه گويد: زلزله

آنها نيز، ترسيده و پيش علي رفته اند. مردم راه افتادند تا به در ابوبكر و عمر رفتند، ديدند كه 
ي آنهـا   ي علي رسيدند. علي به اسقبال آنها بيرون رفت در حـالي كـه بـه غـم و غصـه      خانه

اي رسيدند. علي و همراهانش بـر   اعتنايي نداشت. او رفت و مردم او را دنبال كردند تا به تپه
سپس علي به آنها گفت: گويي  لرزيد.  دينه نگريستند كه ميروي آن نشستند و به ديوارهاي م
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شما از آنچه ديده ايد وحشت كرده ايد؟ گفتند: چگونه وحشت نكنيم در حالي كه تا به حـال  
چنين چيزي نديده ايم؟ پس علي لبهايش را تكان داد و با دسـتان مبـاركش زمـين را زد و    

خدا زمين آرام شد. مردم اين بار  س به اذنگيري؟ پ گفت: تو را چه شده است؟ چرا آرام نمي
از اولين باري كه نزد وي آمده بودند و او به طرف آنان رفت، بيشتر تعجب كردند. علـي بـه   

كنيد؟ گفتند: آري. گفت: من همانم كـه خداونـد دربـاره اش      آنها گفت: از كار من تعجب مي

��mmmmفرموده اسـت:   ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll 

��mmmmگويـد:   من همان انساني هستم كه خداوند درباره اش مي 3 - 1: هالزلزل ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��

jjjj�� ��llll  :كند.  كه باشد، زمين براي من نقل مي 1هر حادثه اي 4الزلزلة  
روزي با قدرت، ابليس را بر زمين زد. همچنان كـه ابـن بابويـه     ؛عالوه بر اين، علي 

   2روايت كرده است.» عيون اخبار الرضا«قمي در 
  زيادند.رندها در كتب شيعه چامثال اين 

خواهيم با بيان حكايـت عجيـب ديگـري آن را     حال كه ما اين بحث را شروع كرديم، مي
هايي دارد كه شيعه بافته و اساس مذهب و عقايد  ها و اسطوره تكميل كنيم كه داللت بر دروغ

نعمـت اهللا   اثـر » األنـوار النعمانيـه  «كتـاب  خود را بـر آن گذاشـته انـد. ايـن داسـتان را از      
  گويد: كنيم. او مي نقل مي3جزائري

كند كـه فـتح خيبـر توسـط      برسي در كتاب خود هنگام توصيف جنگ خيبر روايت مي«

                                                 
 . 571الصافي، ص -1
 . 72، ص2ج -2
از بزرگان علماي متأخر و فضالي متبحر ماسـت كـه داراي قلبـي     ،نعمت اهللا بن عبداهللا حسيني جزائري -3

يك عمر اسـت. حـر   حاصل است كه » ةاألنوار النعماني«سالم و سرشتي استوار است و او صاحب كتاب 
ـ  1112سـال   . بـه عالم، محقـق عالمـه و گرانقدراسـت     ،فاضلاو گويد:  عاملي مي او از  .درگذشـت   هـ

 ).8/150 خوانساري،   شاگردان مجلسي بوده است. (روضات الجنات،
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آمد و از قتل مرحـب بـه او مـژده داد.     عنزد رسول اهللا  �انجام شد، و جبرئيل  �علي
شمشـير را  از بشارت او پرسيد. جبرئيل گفت: اي رسول خدا، وقتي كه علي  عسپس پيامبر 

باال برد تا مرحب را بزند، خداوند متعال به اسرافيل و ميكائيل امر كرد كه بازوهـايش را در  
هوا بگيرند تا با قدرت تمام نزند؛ با وجود اين، او و لباس هاي آهنين و اسبش را نصف كرد 

و هاي زمين رسيد. خداوند به من گفت: اي جبرئيل، به زيـر زمـين بـرو     و شمشيرش به اليه
شود. پـس رفـتم و در آن    نگذار كه شمشير علي به قعر زمين برسد و گرنه زمين دگرگون مي

هايم فرود آمـد. مـدائن قـوم     جا قرار گرفتم. بعد چيزي سنگين تر از مدائن قوم لوط بر شانه
لوط هفت شهر است كه از هفت زمين ريشه گرفته و بر يك ريشه بـاال رفتـه و تـا نزديـك     

همچنان تا سحر منتظر شدم تا خداوند به من امر كرد كه آن را دگرگون  آسمان رسيده است.
از او پرسيد: چرا در يك زمان آن  عكنم. سنگيني آن مانند سنگيني شمشير علي نبود. پيامبر 

، در ميـان آنهـا   عرا دگرگون نكردي و آن را بلند نكردي؟ جبرئيل گفت: اي رسـول خـدا   
بيده و ريشش رو به آسمان بود و خداوند شـرم كـرد از   پيرمردي كافر بود كه بر پشتش خوا

اينكه آنها را عذاب دهد. وقتي سحر سپري شد، آن پيرمرد برعكس شد و خدا مرا به عـذاب  
در ميان  ي خيبر فتح شد و زنانشان اسير شدند،  وي امر كرد. در همان روز نيز، وقتي كه قلعه

آمـد در حـالي كـه در     عبـود. نـزد پيـامبر    آنها زني به نام صفيه بود كه دختر صاحب قلعه 
ي آن شكستگي پرسيد، او گفت: وقتي علي  درباره عصورتش اثر شكستگي پيدا بود. پيامبر 

داد، تمام قلعه تكـان خـورد و تمـام چيزهـاي      هاي آن را تكان وارد قلعه شد و يكي از برج
آن به پايين پرت شدم و آويخته از قلعه فرو ريخت و من نيز، بر تخت نشسته بودم و از روي 

به او گفت: اي صفيه، وقتي علي عصباني شد و قلعه را تكان  عبه تخت اصابت كردم. پيامبر 
ي آسمانها را لرزاند تا اين كه مالئكـه   داد، خداوند به خاطر خشم او عصباني شد سپس همه

ي خيبر كه  ههايشان افتادند. علي شجاعت رباني دارد. اما درواز همگي ترسيدند و بر صورت
كردند تا شبانه آن را ببندند. وقتي علي وارد قلعه شد سپر وي از  چهل نفر با هم همكاري مي



  

  183      آنها با اهل بيت  باب دوم: شيعه و مخالفت
  

سپس دروازه را از جا كند و آن را به عنوان سپر خود قرار داد   كثرت ضربه از بين رفته بود؛
   »و جنگيد تا اين كه قلعه را فتح كرد.

ابوبكر و عمر متوجـه شـدند كـه    «گويد:  د كه مياين روايت با روايت يعقوبي منافات دار
همـراه جمـاعتي بـه     پس  طالب جمع شده اند، گروهي از مهاجرين و انصار گرد علي بن ابي

ي علي يورش بردند و علي شمشير به دست خارج شد. عمر شمشير او را انداخت و با  خانه
نه شدند. فاطمه بيـرون  علي درگير شد و او را بر زمين زد و شمشيرش را شكست و وارد خا

رويد يا موهايم را آشكار كنم. پس آنها و همراهانشان بيرون رفتنـد و   آمد و گفت: بيرون مي
   1».اين قوم ايامي را بدين سان گذراندند و سپس يكي پس از ديگري بيعت كردند

بن قيس  گويد: نعمت اهللا جزائري يا سليم دانيم كه كدام يك از شيعيان راست مي    واقعاً نمي
  ؟ يا قطب راوندي يا قمي يا مجلسي يا عياشي يا يعقوبي؟2عامري

كننـد   ها را نقل مي گويند و به دروغ اين روايت كه همه شان دروغ ميبلكه واقعيت اينست 
دانند كه اهل بيت اينها را نگفته اند و اصالً چنين نبوده اند و اگر اين چنين بودند يا اين  و نمي

گفتنـد كـه    ي عمـر نمـي   گفتند كه صديق است و دربـاره  ي ابوبكر نمي ربارهگفتند، د چنين مي

                                                 
 . 126،ص 2تاريخ يعقوبي ،ج -1

از او او مـي گوينـد كـه     بـاره ي درگذشـت. در  90در سال   ، تقريباً ي كوفيلسليم بن قيس عامري هال -2

اصحاب اميرالمؤمنين (ع)  : او ازمي نويسد باره اشبي طالب بوده است. خوانساري دراصحاب علي بن ا
 متقـدم از علماي  وي األنوار و غيره از آن نقل مي كند.حارب كه كتاب كتاب مشهوري است ه يو نويسند

  ،حسـين  حسـن ،  ،كه عبارتند از: علـي  ،معصوم را مالقات كرده است ه يپنج نفر از ائم وه داهل بيت بو
  ).4/66باقر. (روضات الجنات،  زين العابدين، 

ن اهل بيت از آن نقل كرده اند و اولين كتابي است او محدث قمي مي گويد: او كتاب معروفي دارد كه علما
كـرده انـد.    تكيـه آن  همعروف شده است. شيخ كليني و صدوق و ساير قدما ب ،كه در ميان محدثين شيعه

 .)3/248 (الكني و األلقاب،
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و فرزندانشـان را بـه نـام آنهـا      نگهباني مبارك و سيرت و روشـي رضـايت بخـش داشـت    
بعد  كردند. ناميدند و با آنها ازدواج و معاشرت نداشتند و بعد از مرگشان آنها را مدح نمي نمي

ي جز اين بگوييم كه اهـل بيـت در اعمـال و افعـال خـود      توانيم چيز از اين همه روايت نمي
است، اما شيعه بر آنهـا دروغ   هايشان مصداق اين راستي صادق بوده اند و كارهايشان و گفته

بسته اند و در عقيده با آنها مخالفند و با دوستان و نزديكان و رهبران و امـرا و حكـام آنهـا    
كردند و با آنها مشـورت   نه از آنها اطاعت ميدشمن هستند. همان كساني كه اهل بيت خالصا

   نمودند. همچنان كه پيش از اين به تفصيل بيان كرديم. مي
ابوبكر او را به   وگرنه آيا خردمندانه است كه كسي مانند آن مرد شجاع و قهرمان و دالور،

 زور وادار به بيعت كنـد و عمـر بـا دختـر وي ازدواج كنـد و عثمـان از او پيشـي بگيـرد و        
   فرزندانش را به نام آنها بنامد و ياوران آنها همان ياوران وي باشند؟

كنند اما در كينه اي كه نسـبت بـه    اظهار دوستي با اهل بيت مي ،هرچند شيعيان در ظاهر
كننـد؛ همـان    دارند، با اهل بيت مخالفت مـي  عي پيامبر  خلفاي راشدين و اصحاب برگزيده

مرا ديده و به من ايمـان   به حال كسي كه اخوش ان فرمود:درباره ش عاصحابي كه رسول اهللا 
   1ورده است.آ

مخالفـت   ،عهر حال ما با توجه به دشمني اين قوم نسبت به اقوام و دامادهاي پيامبر  در

��mmmm�²²²² ي: گويد: آيـه  النورين مي عثمان ذي ي بارهعياشي در .كنيم ميبيان بيت  آنها را با اهل ��

³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ººººllll  :2عثمان نازل شده است. ي درباره 264البقرة  
كمتر از عياشي  ،و طعنه زدن و فاسق و كافر خواندن اصحاب اما قمي كه در لعنت كردن 

��mmmm: گويد مي نيست، در ذيل اين آيه ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��
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cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg llll� :داوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر اين كه در امتش خ 112األنعام
  1اصحاب محمد، حبتر و زريق بوده اند. كنند كه از او را اذيت مي دو شيطان بوده اند كه

  هاي زيادي را از او نقل كرده ايم. خود روايت» الشيعة و السنة«در كتاب 

��mmmmنويسد:  ذيل اين آيه مي  بحراني هم مانند آنها، ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��llll   :التوبـة

به مدينـه و مهـاجرت در    در سفر مكه عدر حالي كه به همراهي ابوبكر صديق با پيامبر  40
به علي امر كرد كـه در جـاي وي بخوابـد و     عگويد: پيامبر  مي ورزند،  راه خدا حسادت مي

پيامبر از ابوبكر ترسيد كه دشمن را از رفتن آنان آگاه كند، از اين رو او را همراه خودش بـه  
   2غار برد.

در غار به ابـوبكر گفـت:    ع رسول اهللا«گويد كه او گفت:  بندد و مي  بر ابوجعفر دروغ مي
خواهي اصحابم را كـه در مجلـس    مي -گويد تا آن جا كه مي –خداوند با ماست   آرام باش،

كنند، به تو نشان دهم و جعفر و اصحابش را به تو نشان دهـم   انصار نشسته اند و صحبت مي
او  دستي بـر صـورتش كشـيد و سـپس     عكه در دريا هستند؟ ابوبكر گفت: آري. رسول اهللا 

انصار را ديد كه در مجلس نشسته اند و به جعفر و اصـحابش نگـاه كـرد كـه در دريـا شـنا       
   3».جادوگر است عدر آن لحظه در دل خود گفت كه پيامبر  كنند. مي

هـاي كسـري و شـوكت آنهـا را      اما عمر فاروق كه آتش مجوسي را خاموش كرد و بـت 
سي كه نزد حبيب خدا محبوب و نـزد  شكست و عظمت يهودي و قدرت آنها را نابود كرد، ك

دشمنان امت، فرزندان يهود و مجوس منفور است، بحراني درباره اش زيـر ايـن    دشمنانش و

��mmmmآيه:  ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��llll  :ي دوم  شيطان همان خليفه گويد: مي 29الفرقان

                                                 
 .242، ص2تفسير قمي، ج - 1
 .127، ص2البرهان، ج - 2
 .262، ص8الروضة من الكافي، ج 125همان، ص. - 3
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��mmmm ي: است. و آيه ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  :ي دوم اسـت. و   منظور، خليفـه  28الفرقان

��mmmm ي: فرموده ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡ �l�l�l�l :1منظور، واليت است. 29الفرقان   
گويد: ابليس و آنچه در معناي آن  دهد و مي او به غلو خود و به فحش و بدگويي ادامه مي

ها  ي دوم تأويل شده است؛ چون مسماي هر دو يكي است. و در بعضي روايت آمده، به خليفه
بن يمان نيز، همراهشان بود  هحذيفهمراه گروهي كه  ؛نقل شده كه علي  هاصبغ بن نبات از

گويـد: علـي    اي را از او ذكر كرده اند تا آن جا كـه مـي   به طرف جبانه بيرون رفتند و معجزه
ها و فرعون فراعنـه را نـزد    ترين ابليس گفت: اي فرشتگان پروردگار من، اكنون ابليس ؛

كـه او را نـزد علـي    من بياوريد. قسم به خدا، در يك لحظه او را حاضر كردند و در حـالي  
كـرده اي. سـپس گفـت:     عمحكم گرفته بودند، گفت: واي بر تو از ظلمي كه بـه آل محمـد   

سرورم! به من رحم كن؛ من توان چنين عذابي را ندارم. علي گفت: خداوند به تو رحم نكـرد  
و تو را نبخشيد اي كثيف نجس، شيطان خبيث. سپس به ما نگريست و گفت: او را رها كنيـد  

ها و فرعـون ايـن    ترين ابليس ه شما بگويد كه كيست؟ گفتند: تو كيستي؟ گفت: من ابليستا ب
ي خـدا را و آيـات و    امت هستم و كسي هستم كه سيد و موالي خود و امير مؤمنان و خليفه

ي مفسدان بود  ي دوم بود؛ زيرا او سردسته مراد وي، خليفه  معجزات وي را انكار كردم. ظاهراً
   2در قرآن شيطان به او تأويل شده است. و كسي است كه

بـه او   عنوشته اسـت كـه رسـول اهللا     ي نيكوكارترين مسلمانان، عثمان بن عفان،  درباره 

��mmmm ي تو اين آيه را نازل كرده اسـت:  اسالم خود را نابود كردي؛ برو كه خداوند دربارهگفت:  ��

ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈllll� :173الحجرات.   

                                                 
 .166، ص3همان، ج - 1
 . 98البرهان، ص - 2
 .215، ص4همان، ج - 3
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��mmmmگويـد:   دهد و ذيل اين آيه مي حاب نشان ميي اص توزي خود را به همه او كينه ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��

¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄ llll� :النـورين   خود را صديق و فاروق و ذي كه 1مراد كساني هستند 49النساء
   2ناميده اند.

من «علي و شيعيان وي و مراد از  »من ثقلت موازينه«كند كه مراد از   او به زور حكم مي
  3تند.خلفاي سه گانه و پيروانشان هس »خفت موازينه

كنـد و   و همسران وي زيـاده روي مـي   عدر بدگويي و مسخره كردن اصحاب رسول اهللا 

��mmmmي  گويد: آيه مي ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��llll  :ي عايشه و حفصه و ابوبكر و عمر نازل  درباره 11النور
   4ي قبطي تهمت زنا زدند. شده وقتي كه به ماريه

سـاير نوادگـان ايـن قـوم      چهارمين مفسرآنها، كاشاني، كه در خباثت و سرزنش كمتر از

��mmmmي:  زير اين آيه  نيست، ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��llll  :137النساء 

ي خلفاي اول و دوم و سوم و چهارم (يعني معاويه) و عبدالرحمن و  نويسد: اين آيه درباره مي
   5طلحه نازل شده است.

                                                 
داند كه هيچ يك از اين سه نفر خود را بـه ايـن    ه به طوري كه نميو كينه و جهل او را كور كرد ادتحس -1

. ايـن فـرد   نخوانده اند بلكه امت اسالمي و واقعيت زندگي ايشان را به اين القاب ملقب نموده است ها نام
خـود   ساين است كه علـي  آمده،هاي خودشان  ها و روايت نچه در كتابآداند كه  كينه توز و فحاش نمي

  االحتجـاج، (خود اطالق كرد و گفـت: مـن صـديق و فـاروق هسـتم.       ها ناميد و آنها را بر امرا به اين ن
 .) پس بفهم و تدبر كن1/95 الطبرسي،

 . 172البرهان، ص -2
 . 333همان، ص - 3
 . 127همان، ص - 4
 . 136كاشاني ،تفسير صافي، ايران، ص - 5
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��mmmmي:  و ذيل آيه ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��llll  :روزي نويسـد:  مي 74التوبة 
دست علي را در غدير خم بلند كرد، مقابل هفـت نفـر از منافقـان بـود كـه       عهللا كه رسول ا

سـالم    ابوعبيـده،  وقـاص،   سعد بن ابـي   عبارتند بودند از: ابوبكر، عمر، عبدالرحمن بن عوف،
هاست  بينيد كه چشمانش مانند چشم ديوانه گفت: نمي بن شعبه. عمر هي ابوحذيفه و مغيرموال
برخاست و گفت: پروردگارم به من گفت: ـ پناه برخدا از نقـل    –بود  عمنظورش، پيامبر  –

  1اين خرافات و كفر و لعنت خدا بر دروغگويان بادـ 
اصـحاب   عروسي حويزي است كه  ي شيعه كه خود را مفسر ناميده،  دشنام دهنده :پنجمين

��mmmmي:  كند و زير آيه را سرزنش مي ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��llll  :كرده كه  از ابوبصير روايتي نقل 44الحجر
گويد: جهنم هفت در دارد: در اول براي ظالم كه همان زريق (ابوبكر) اسـت و در دوم بـراي   
حبتر (عمر) و در سوم براي عثمان و در چهارم براي معاويه و در پنجم براي عبدالملك و در 

   2ي پيروان خود هستند. ششم براي عسكر بن هوسر و در هفتم براي ابوسالمه. اينها دروازه
گويد: مجلسي گفته است: زريق  ها تعليقي آورده و مي اين حاشيه نويس ملعون بر اين نام 

داند، و حبتر كه روباه است شايد به دليل  كنايه از اولي است؛ چون عرب چشم كبود را بد مي
حيله و مكر وي باشد و در اخبار ديگر بر عكس اين آمده است كه حبتر اولي است، و ممكن 

تـر و   ي دوم مقدم شده است؛ چون او بـدبخت  ا نيز، مراد همين باشد و خليفهاست در اين ج
عباس است. ابوسالمه  اميه يا بني گناهكارتر است. عسكر بن هوسر كنايه از بعضي خلفاي بني

نيز كنايه از ابوجعفر دوانيقي است. احتمال دارد كه عسكر كنايه از عايشه و ساير اهل جمـل  
   3شه عسكر بود و روايت شده كه شترش شيطان بوده است.باشد؛ چون اسم شتر عاي

                                                 
 . 715،ص 1و (چند جلدي) ج 236الصافي(تك جلدي)، ص - 1
 .18، ص3نور الثقلين، ايران (قم)، ج - 2
 .18همان، ص  - 3
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ــات:   ــل آي ��mmmmذي ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��}|}|}|}|�� ��~~~~�� ��

____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��llll  :خواننـد  گويد: كساني كـه غيـر خـدا را مـي     مي 21 - 20النحل  ،
گويند: با علي  دروغ بسته و مي عي اول و دوم و سوم هستند. آنان به زبان رسول اهللا  خليفه

از وي پيروي كنيد، اما آنان با علي دشمني كردند و با او دوسـتي نكردنـد و    دوست باشيد و

��mmmm فرمايـد:  ي خداونـد اسـت كـه مـي     مردم را به واليت خود خواندند، و اين همان فرمـوده  ��

oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��|||| �l�l�l�l :ــل  21 - 20النحـــ

 فريـده شـده هسـتند،   توانند بلكه خود آ چيزي آفريده نمي خوانند كساني كه غير خدا را مي«

��mmmm... و باشند زنده نميمردگان هستند و  ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��llll  :آنان مستكبرانند؛ يعني،  22النحل
   1»كنند. از واليت علي خودداري مي

  :محدثين و فقهاي شيعه

و  عدهند و اصحاب حضرت محمد  اينها مفسران شيعه بودند كه لعن و نفرين و دشنام مي
هـاي تفسـير    دانند. اينها كتـاب  راشدينِ بعد از او را كافر ميو خلفاي  ايشاني  افراد برگزيده

ها را نثـار چـه    شيعيان است كه پر از لعن و نفرين و سرزنش است. اين لعن و نفرين و تهمت
اخالص و صفاي آنها شهادت داده  كنند كه خداوند به پاكي و كنند؟ نثار كساني مي كساني مي

و دوستان و  عآنها بشارت داده، ياران رسول خدا رستگاري و بهشت و رضايت خود را به و
شاگردان و مريدان وي كه همراه او زيستند و با او بيعت كردند و او را ياري داده و همراه وي 
هجرت كرده اند و خويشاوندان و قبيله و فرزندان و اموال و ديار و وطن خود را بـه خـاطر   

ي نازل شد و در زير پرچم وي جهاد كردنـد  رها كردند و پيرو نوري شدند كه بر و عپيامبر 
بخشيدند و پـرچم وي   عي پيامبر و تمام چيزهاي ارزشمند و گرانبهاي خود را به يك اشاره

                                                 
 . 47، ص3همان، ج - 1
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ها برافراشته و به آن سـوي درياهـا رسـانده انـد. آنـان       را بعد از وفاتش برداشته بر قلل كوه
 يستند؛ كساني كه اهـل بيـت  ن سالنورين كساني جز ابوبكر صديق و عمر فاروق و عثمان ذي

كردند و در حال حيات و  دانستند و در عظمت و بزرگي و اكرام آنها مبالغه مي قدر آنها را مي
هاي خـود   هاي قلب خود و جگرگوشه بعد از وفاتشان نيز، آنها را مدح و ثنا گفته اند و ثمره

ند و از روش و مسـلك  گذاشـت   هاي آنان را بر روي چشم مي كردند و هديه را تقديم آنها مي
  كردند. آنان پيروي مي

كنند و با آنها بـه   بر عكس اين عمل مي پندارند،  شيعه كه خود را دوستدار و پيرو آنها مي 
تـرين و   خـالي از پسـت   هاي آنهـا  كنند به طوري كه هيچ يك از كتاب صراحت مخالفت مي

ان نقل كرديم. در حالي كه ترين سخنان نسبت به آنها نيست، همان طور كه از مفسرانش زشت
  علم تفسير از آنها مبرّاست و خيلي بعيد است كه مفسران واقعي مثل اينان باشند. 

هاي آنهـا نيـز، خـالي از چنـين      فقهاي شيعه نيز، مانند همين مفسرانند و كتاب محدثين و
هـل بيـت   و ا عآنها نيز، به طور كامل با اهـل بيـت پيـامبر     ها و افتراها نيست. گويي بيهوده

تـوز هسـتند و    و دوستانش كينه عكنند. نسبت به دوستداران رسول خدا  مخالفت مي سعلي
  كنند. خويشان وي و دامادها و همسرانش را نفرين مي

انـدازيم. كلينـي، بـزرگ ايـن قـوم و       نگاهي كوتاه به ديدگاه محدثان و فقهاي شيعه مـي  
كند كه ذيل اين  را اين گونه آشكار مي ي خود را اظهار و اعماق قلب خود محدث آنها، عقيده

��mmmmppppگويـد:   كالم خداونـد مـي   ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��llll   :منظـور، اميـر    – 7الحجـرات

��mmmmو  –المؤمنين، علي است  ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz llll� :اول  ي منظور خليفه 7الحجرات
   1و دوم و سوم است.

                                                 
 . 426، ص1الكافي، ج األصول من - 1
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منبـر وي  را ديد كه بـر   1اميه تيم و عدي و بني عگويد: وقتي رسول اهللا  بيشتر از اين مي

��mmmm ترسيد. سپس خداوند اين آيه اي را براي آرامش وي فرو فرستاد: سوار شده اند،  ��vvvv�� ��wwww�� ��

xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll  :مـن بـه   پس به او وحي كرد اي محمد،  34البقرة
 ،نگران نباش چرا كه هنگام تعيين جانشين نيـز   كنند، كنم كه وقتي از تو اطاعت نمي تو امر مي

   2.از تو اطاعت نخواهند كرد

��mmmm: ي و ذيل آيه ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss llll� :نويسد: مي 25محمد 

��mmmmمرتد شـدند.   ؛ترك واليت امير المؤمنين  به خاطرفالني و فالني و فالني  ��{{{{�� ��||||�� ��

}}}}�� ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§ llll� :قسم به خدا ويدگوي  26محمد :
م خداوند اسـت  كالهمان نازل شده است. و اين  شانو پيروان ي ابوبكر و عمر بارهاين آيه در
في -ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا ((آورده است:  عن را براي پيامبر آكه جبرئيل 

   3.))سنطيعكم في بعض األمر -علي عليه السالم
 ي آن دو مـرد  درباره«كند كه گويد: به ابو عبداهللا گفتم:  از عبدالملك بن اعين روايت مي 

و فاطمه را   بده؟ گفت: آنان حق ما، اهل بيت را ضايع كردند (يعني ابوبكر و عمر) به من خبر
 –به پشتش اشاره كرد  –از ارث پدري اش محروم كردند كه ظلمشان تا امروز باقي است و 

   4».و كتاب خدا را پشت انداختند

                                                 
فـاروق از  ، تـيم  ي از قبيلـه  است؛ چـون ابـوبكر   النورين و عمر فاروق و عثمان ذي مراد ابوبكر صديق - 1

 .نداميه بود از بني شو اميرمعاويه النورين  عدي و ذيي  قبيله
 .426، ص1الكافي (كتاب الحجة)، تهران، ج األصول من - 2
 . 420، ص1الحجة من الكافي، ج - 3
 . 102، ص 8الروضة من الكافي، ج - 4
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(يعني ابوبكر  ي آن دو مرد درباره«همچنان كه از كميت اسدي روايت شده كه گفت: گفتم: 
من خبر بده؟ بالشت را برداشت و آن را به سينه اش چسباند و گفت: قسم به خدا  و عمر) به

اي كميت، هيچ خون ريخته شده اي نيست و هيچ مال برداشته شده اي نيست و هيچ سـنگ  
   1».باشد شكسته اي نيست جز آنكه بر گردن اين دو نفر مي

كرده كه گفت: از ابوجعفر همچنين به دروغ از حنان بن سويد آورده كه از پدرش روايت  
پرسي؟ هر كدام از مـا   چرا از آن دو مي اي ابوالفضل، «ي ابوبكر و عمر پرسيدم، گفت:  درباره

كه مرده ايم از دست آن دو خشمگين بوديم و به كوچك و بزرگ گفته شده كه آنها حق ما را 
گردن ما سوار شدند و خوردند و ما را از ارث محروم كردند. آن دو اولين كساني بودند كه بر 

وضـع    بر ما تف انداختند و تا زماني كه قائم ما نيايد و سخن نگويد و مردم را روشن نكنـد، 
   2».همين گونه است
يك روز صبح ناراحت و نگران بود، علي به وي گفت:  عگويد: رسول اهللا  مي با صراحت 

تيم و  كه خواب ديدم، بني چرا شما را ناراحت مي بينم؟ گفت: چطور ناراحت نباشم در حالي
   3گردانند. روند و مردم را از اسالم بر مي اميه از منبر من باال مي عدي و بني بني

انبياء نبودند بلكـه نوادگـان    همچنان كه از ابوجعفر روايت شده كه گفت: فرزندان يعقوب 
توبه كردند؛ اما  انبياء بودند. خوشبخت از دنيا رفتند؛ چون از كاري كه كردند به خود آمدند و

ابوبكر و عمر بدون توبه از دنيا رفتند و از كاري كه با امير المؤمنين كردند، به خود نيامدنـد.  
   4پس لعنت خدا و مالئكه و همگي مردم بر آن دو نفر باد. 

ي شيعه و ملقب به صـدوق بـا طعنـه بـه      ابن بابويه قمي يكي از نويسندگان صحاح اربعه

                                                 
 . 103الروضة، ص - 1
 .102، ص8الروضة من الكافي، ج - 2
 . 345الروضة من الكافي، ص - 3
 .246همان، ص - 4
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نويسد: وقتي مردم با ابوبكر بيعت كردند، ياران علي به طـرف   عظم ميصديق اكبر و فاروق ا
ي آن قضيه سخن گفتند. علي به آنها گفت: امتي بر اين كار اجماع كـرده   علي رفتند و درباره

را رها كردند و بر زبان خدا دروغ بستند. من راجع به اين قضيه بـا   عي پيامبر اند كه فرموده
ي ايـن قـوم    ، آنها جز سكوت چيزي نگفته اند؛ چـون از كينـه  اهل بيت خودم مشورت كردم
خبر داشتند و همين افراد هستند كه خواهان خـون جـاهلي    عنسبت به اهل بيت رسول اهللا 
بـراي جنـگ آمـاده اسـت؛      اري را انجام بدهيد، شمشير ايشـان اند. به خدا اگر شما چنين ك

د اين شخص برويد و از آنچه از پيامبرتان همچنان كه چنين كردند تا مرا عصباني كنند. اما نز
اي نداشته باشد؛ تا اين كـار   شنيده ايد، به او خبر بدهيد و او را روشن كنيد تا ديگر شبهه ع

حجت بزرگي عليه او باشد و بيشتر او را شكنجه دهد؛ چون او پروردگارش را نافرماني كرد 
د تا اينكه روز جمعـه اطـراف منبـر    و از امر پيامبرش سرپيچي كرد. گفت: آنان رهسپار شدن

... اولين كسي كه شروع به حرف زدن كرد و بلند شد، خالد بن سعيد  گرفتندرا  عرسول خدا
عمـر گفـت:    –گويد  تا آنجا كه مي –اميه داشت  بن عاص بود به خاطر نزديكي اي كه با بني

رضـايت بخـش    ساكت باش اي خالد، تو از اهل شورا نيستي و از كساني نيستي كه سخنش
داني كه بـا زبـان    باشد. خالد گفت: تو ساكت باش اي ابن خطاب، قسم به خدا تو خودت مي

داند كه من  بري. قسم به خدا قريش مي گويي و به چيزهاي ديگري پناه مي ديگري سخن مي
نيازترين شما هستم، حال آنكه تو هنگام  از لحاظ حسب برتر هستم و ادب بيشتري دارم و بي

ترسو و هنگام بخشش، بخيل هستي و بدجنسـي و هـيچ افتخـاري در ميـان قـريش      جنگ، 
   1نداري.

                                                 
 .463الخصال، تهران، صدوق، ص - 1
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گويد: در تابوت پاييني شش نفر از امتهـاي اول و شـش    ي عثمان ذي النورين مي درباره
عمـرو بـن عـاص و      معاويـه،   شش نفر از امت آخـر، عثمـان،   ؛نفر از امت آخر وجود دارند

   1فر ديگر را فراموش كرده است.ابوموسي اشعري است. محدث دو ن
 بدترين امتهاي نخست و امـت آخـر،   :جاي ديگري از كتاب خصال اظهار داشته استدر 
از نفـر  شـش   پسسـ - .آخـر از امت و شش نفر هاي نخست  امت ازشش نفر   ند:نفر دوازده

 پسر آدم كه برادرش را كشت و فرعون و هامان و قـارون و  -برد: را نام مي هاي نخست امت
خـروج   زمـان  در آخـر  است امـا آمده  هاي نخست امتسامري و دجال كه اسمش در ميان 

همـان  فرعون كه   ،است عثمان، كه همان آخر عبارتند از: گوساله از امت و شش نفر ،كند مي
باشد  و قارون اين امت كه همان سعيد مي است »زياد«همان هامان اين امت كه   معاويه است،

وسي عبداهللا بن قيس است؛ چون او همچون سامري قوم موسـي گفـت:   و سامري آن كه ابوم
   2جنگي در كار نيست، و ابتر كه همان عمرو بن عاص است.

افزايد: دوست داشتن اولياي خداوند و واليت آنها واجب است و برائت از دشمنان  وي مي
جـاب آن را  آنها نيز، واجب است. دشمنان شان كساني اند كه به آل محمد ظلـم كردنـد و ح  

و ميراثش را از او منع و حقوق او و همسرش را غصـب  3دريدند و فدك را از فاطمه گرفتند
ظلم را بنا كردند و سنت رسول اهللا را تغييـر   4كردند و به آتش زدن خانه اش همت گماشتند.

دادند. پس برائت از پيمان شكنان و ظالمان واجب اسـت و برائـت از پيشـوايان گمراهـي و     

                                                 
 .485ص همان، - 1
 .459و  458همان، ص - 2
قـوم   ، امابه آن راضي بود ،عدختر رسول اهللا ، تازد در معامله اي كه فاطمه بنگريد چگونه به صديق مي - 3

 .راضي نيست  دارد، مسلمانهايهودي كه سعي در تفرقه و نابودي وحدت  أعبداهللا بن سب
 .سرزنش فاروق ساخته شده استداستان باطل و جعلي و ابداعي كه فقط براي طعنه و  - 4



  

  195      آنها با اهل بيت  باب دوم: شيعه و مخالفت
  

   1جور، همه شان اول و آخرشان واجب است. رهبران
صديقه، دروغ مي بندد و هر چه بغض و كينه  ي و ابوبكر صديق و عايشه عبر زبان پيامبر

 عبافد كه رسول اهللا  كند و اين حكايت كثيف و باطل را مي و حسد در دل دارد، نثار آنها مي
  به علي گفت:

مشـمول رحمـت     را قبول داشته باشـد،  هر كس تو را دوست بدارد و واليت تو ،اي علي
مشمول لعنـت خداونـد     شود، و هر كس تو را دوست ندارد و با تو دشمني ورزد، خداوند مي

از خداوند بخواه كه من و پدرم را جزو دشـمنان علـي    شود. عايشه گفت: اي رسول خدا، مي
دوسـتداران علـي    گفت: ساكت باش. اگر تو و پدرت از جمله پيروان و عقرار ندهد. پيامبر 

شويد و اگر به وي بغض و كينه داشته باشيد و دشمن او باشيد،  باشيد، مشمول رحمت خدا مي
از زمـره  كنـد و تـو    شويد. پدرت اولين كسي است كه به علي ظلم مـي  مشمول لعنت خدا مي

   2د.نجنگ با او مي كساني هستي كه
جنگـد؟   فالني و فالني و فالني نمي گويد: از جعفر پرسيده شد كه چرا امير المؤمنين با مي

��mmmm ي:  گفت: به دليل آيـه  ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll   :گفتنـد:   25الفـتح
   3هاي مؤمنان در پشت قوم كافران. منظور از تزايل چيست؟ گفت: نطفه

با دشمنانش نجنگيد اما  عافزايد: چرا به مدت بيست و پنج سال بعد از رسول اهللا  وي مي
ا آنها جنگيد؟ دليلش اين است كه او در ترك جهـاد بـا مشـركان، بـه     در ايام خالفت خود ب

سيزده سال در مكه و نوزده مـاه در مدينـه بـا     عاقتدا كرده است؛ چون پيامبر  عرسول اهللا 

                                                 
 . 607، ص2الخصال، تهران، حيدري، ج - 1
 . 556همان، ص - 2
 .147ابن بابويه، علل الشرائع، نجف، ص - 3
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نيز، به دليل همين كمبود ؛1و اين به دليل كمبود اصحاب بوده است. علي  مشركان نجنگيد،
   2اصحاب با آنان نجنگيد.

ها چگونه اختراع شـده   ها بنگريد كه چگونه ساخته شده اند و اين داستان سطورهبه اين ا 
 ،شوند اند. از اينكه خلفاي راشدين را امامان گمراه و ظالم و داعيان جهنم ناميده اند، سير نمي

راشـدين افـزوده و آنهـا را بـه مشـركان مكـه و        ي و غلو خود نسبت به خلفايبلكه بر تعد
  كنند. و دينش، تشبيه مي عدشمنان پيامبر 

اين نيكان و برگزيدگان و حامالن پرچم الهي و رسانندگان كـالم الهـي و    آري، اين چنين 
، به مشركان و دشمنان دين تشبيه شده عناشرين دين وي و دوستداران و دوستان رسول اهللا 

را تحقـق بخشـيدند، همـان     عهـاي پيـامبر    اند؛ همان اصحابي كه در عصـر خـود بشـارت   
جـانم فـداي او و    –باشـد   مي ايشانو رسالت  عي صدق نبوت پيامبر هايي كه نشانه بشارت

هايي كه اين شخص دروغگو در كتاب خودش از براء بن عـازب، نقـل    بشارت –دوستانش 
  كرده كه گفت:

به حفر خندق امر كرد با سنگ سخت و بزرگـي در عـرض خنـدق     عوقتي رسول اهللا «
لباسـش را در آورد و   آمد  عن تأثيري نداشت. سپس رسول اهللا مواجه شدند كه كلنگ در آ
بسم اهللا و يك ضربه زد كه يك سوم آن شكست و بعد گفـت: اهللا   كلنگ را برداشت و گفت:

اي  بينم. سپس ضربه هاي سرخ آن را مي اكبر، كليدهاي شام به من داده شد. قسم به خدا كاخ
ز سنگ شكست. بعد گفـت: اهللا اكبـر، كليـدهاي    ديگر زد و گفت: بسم اهللا و يك سوم ديگر ا

ي سوم را زد  بينم. سپس ضربه ايران به من داده شد. قسم به خدا، كاخ هاي سفيد مدائن را مي

                                                 
» عليه السـالم « ي هخود را بدون ذكر كلم ي هكدام از ائم نام هيچ ،از جمله عجايب اين است كه اين قوم - 1

گذارند و گاهي تنها به  گاهي بعد از آن هيچ عالمتي نمي عپيامبر  براي اما ،آورند نمي» عليهم السالم«يا 
 باشد. مي عاعتقاد اين امت به ائمه و پيامبر  ي ميزان هكنند. اين نشان دهند اكتفا ميص  حرف

 . 147علل الشرائع، ص - 2
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قسم به خدا درهاي  ي سنگ را شكست و گفت: اهللا اكبر، كليدهاي يمن به من داده شد.  و بقيه
  1».بينم صنعاء را از اين جا مي

از  عچه كسي اين اخبار محقق شد؟ و اين چه كسي بود كه پيـامبر پس در زمان خالفت 
  كند: كليدهاي شام و ايران و يمن به من داده شد؟ وي اين چنين تعبير مي

او را قائم مقام خود قرار داده تا جايي كه دادن كليدها بـه   عاين چه كسي است كه پيامبر
  يا كسي هست جواب بدهد؟ي دادن كليدها به خودش دانسته است؟ آ به منزلهرا او 

هـا   تـرين كتـاب   به عنوان صـحيح طبق پندار روافض هاي وي  اين صدوق است كه كتاب
، چون كتاب خدا طبق اعتقادشان تحريـف شـده و    از كتاب خدا شناخته شده است، البته قبل

در  كـه همگـي   –هـاي آنهـا    تغيير كرده است و ما به عمد سعي كرده ايم كه بر يكي از كتاب
هـا پـر از حسـد و كينـه      تمركز كنيم، تا خواننده دريابد كه اين كتاب –مثل هم هستند  دروغ

  نسبت به بهترين خلق خدا بعد از انبياء و رسوالن است.
كسي كه كليني  –همچنان كه خود او را به اين نام، ناميده اند  -ترين محدث شيعه  قديمي

ده اند، همان سليم بن قـيس اسـت. او   هايشان از وي روايت كر و صدوق و ديگران در كتاب
ي اصحاب به كـار بـرده اسـت تـا      را درباره بيند مگر اينكه آن   هيچ دشنام و ناسزايي را نمي

دانـي   آيـا مـي  «جايي كه جسارتش به حدي رسيده كه به دروغ از علي نقل كرده كه گفـت:  
چه كسي بود؟ گفتم: نه، اما   اولين كسي كه با ابوبكر بيعت كردـ هنگامي كه از منبر باال رفت ـ

رفت. او اولين كسي بود  پيرمرد بزرگي را ديدم كه بر عصايش تكيه داده بود و از منبر باال مي
كه باالي منبر رفت، گريه كرد و گفت: سپاس خداي را كه مرا نميراند تا تـو را در ايـن جـا    

كرد و سپس گفت: امروز ماننـد  ابوبكر دستش را باز كرد و با او بيعت   دستت را بياور.  ببينم،
، فهميـدي   گفت: اي سلمان؛ روز آدم است. سپس پايين آمد و از مسجد خارج شد. علي

 عگويي كه از مرگ رسول اهللا  داد؛ كه اين چه كسي بود؟ گفتم: نه.. اما سخنانش مرا رنج مي
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��mmmm –گويد  تا آن جا كه مي -خوشحال بود. علي گفت: او ابليس بود...  ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��

¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��llll ) :1.)20سبأ   
هايي بافته اند كـه   داستان عدر نكوهش و سرزنش خلفاي راشدين و اصحاب رسول اهللا 

از جملـه  : «فرمـوده انـد   عپيامبر بلي، .خندند هاي نادان و كودكان نيز، به آن مي حتي انسان
اري مي خواهي سخنان پيامبران گذشته كه به مردم رسيده اين است كه: وقتي حيا نداري هرك

  ». بكن
ي طوالني را كه مملو از دشنام و  پس بنگريد كه چگونه اين داستان را بافته اند و اين قصه

وقتي علي ديد كه مردم او را خوار كرده اند و دست از ياري «اختراع كرده اند:  فحش است، 
ه ماند. عمر بـه ابـوبكر   در خان او برداشته اند و با ابوبكر توافق كرده و او را تعظيم كرده اند، 

فرستي تا با تو بيعت كند؛ چرا كه كسـي غيـر از او و   بگفت: چه چيزي مانع شده كه دنبال او 
تر  تر و لطيف اين چهار نفر كسي نمانده كه بيعت نكرده باشد؟ ابوبكر از عمر و عثمان قلبي نرم

تـر   تـر و خشـن   و ظالمتر بود اما عمر از هر دويشان، سخت گيرتر  تر و ساده داشت و مهربان
فرسـتيم   بود. ابوبكر به او گفت: چه كسي را دنبال او بفرستيم؟ عمر گفت: قنفذ را دنبال او مي

عدي بن كعب است. سپس  و اين مرد، شخصي بسيار ستمكار و سختگير و از آزاد شدگان بني
به آنها اجازه نداد. او را به همراه چند نفر فرستادند. آنها رفتند تا از علي اجازه بگيرند. علي 

همراهان قنفذ به سوي ابوبكر و عمر برگشتند در حالي كه آن دو در مسجد نشسـته بودنـد و   
مردم پيرامون آنان بودند. گفتند: به ما اجازه نداد. عمر گفت: دوباره برويد اگر به شما اجـازه  

اجـازه گرفتنـد،   داد، وارد شويد؛ در غير اين صورت بدون اجازه وارد شويد. آنهـا رفتنـد و   
دوبـاره بازگشـتند و    ي من شـويد.   گذارم كه شما بدون اجازه وارد خانه فاطمه گفت: من نمي

گفتند: فاطمه چنين و چنان گفته و ما را از ورود بدون اجازه به خانـه اش منـع كـرد. عمـر     
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عصباني شد و گفت: ما با زنان كاري نداريم. سپس به چند نفر امر كـرد كـه چـوب و هيـزم     
ياورند و آنها همراه عمر چوب و هيزم جمع كردند و آن را اطراف منـزل فاطمـه و علـي و    ب

فرزندانش گذاشتند. سپس عمر با صداي بلند ندا داد تا علي و فاطمه بشنوند: به خدا قسـم،  
گفت: اي  فاطمه زنم. شما را آتش مي  بيعت نكنيد، عي رسول اهللا  اگر بيرون نياييد و با خليفه

زنم. فاطمه گفت:  را چه به شما. گفت: در را باز كنيد و گرنه خانه را با شما آتش ميعمر، ما 
عمـر خـودداري    شوي؟ من وارد خانه ام مي ي ترسي كه بدون اجازه اي عمر، آيا از خدا نمي

كرد كه برگردد. عمر گفت: آتش بيندازيد، آتش را بر در خانه روشن كرد. سپس آن را پـرت  
د. فاطمه رو به عمر آمد و فريـاد زد: اي پـدر! اي رسـول خـدا! عمـر      كرد و داخل خانه ش

شمشير را بلند كرد و آن را در پهلوي فاطمه فرو كرد. فاطمه فرياد زد: اي پدر! عمر تازيانـه  
، ابـوبكر و عمـر   عرا برداشت و با آن بازوي فاطمه را زد. فاطمه فرياد زد: اي رسول خـدا  

جستي زد و يقه اش را گرفت و با او درگير شد و او را بر  بدترين جانشينان تو هستند. علي
به  عي رسول اهللا  زمين زد و بيني و گردنش را گرفت و خواست كه او را بكشد، اين فرموده

پس گفت: قسم به كسي كه نبوت را به محمد بخشـيده   يادش افتاد كه به او وصيت كرده بود.
نبسـته   عد نيامده بود و عهدي با رسـول اهللا  است اي ابن صهاك، اگر كتابي از جانب خداون

دانستم كه با تو چه كنم. عمر شروع به پوزش و التماس كرد. مردم وارد خانه شدند  بودم، مي
ترسيد كه علي شمشـيرش   و علي به طرف شمشيرش رفت. قنفذ نزد ابوبكر بازگشت و او مي

ابوبكر به قنفذ گفت:  ند است.دانست كه علي چقدر نيرومند و قدرتم را بيرون آورد؛ چون مي
برگرد و اگر بيرونت كرد خانه را بر سرش خراب كن و آتش بزن. قنفذ ملعـون و اصـحابش   
بدون اجازه وارد خانه شدند. علي به طرف شمشيرش رفت اما قنفذ و يارانش پيش از علـي  

نش و طنـابي در گـرد   چيره شدند چون تعدادشان زيـاد بـود  به طرف شمشير رفتند و بر او 
انداختند و فاطمه ميان آنها واقع شد. قنفذ ملعون او را با تازيانه زد و هنگامي كه درگذشـت  

. سپس علي را نزد ابوبكر برد و عمر شمشير  در بازويش دملي بود كه در اثر همين ضربه بود
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اذ ي ابوحذيفه و مع بن جراح و سالم آزاد شده هبه دست، ايستاده بود. خالد بن وليد و ابوعبيد
بن جبل و مغيره بن شعبه و اسيد بن حضير و بشير بن سعد و ساير مردم پيرامون ابوبكر بودند 

سلمان گفتم: آيا آنان بدون اجازه وارد منزل فاطمه  به: راوي گويد و شمشير همراهشان بود.
ُشدند؟ سلمان گفت: آري و به خدا قسم فاطمه پوشش بر سر نداشت و فرياد زد: اي پـدرم!  

ول خدا! ابوبكر و عمر بدترين جانشينان تو هستند و چشمان تو در قبر كـور نشـده و   اي رس
زد. ديدم كه ابوبكر و اطرافيـانش   بيني كه اينان چكار كرده اند. او با صداي بلند فرياد مي مي

گفت: ما، در هـيچ چيـز مثـل     بن شعبه، و عمر مي همغير وكنند جز عمر و خالد  همه گريه مي
و نظرمان مثل آنان نيست. راوي گويد: پس اين جماعت، علي را به نزد ابـوبكر  زنان نيستيم 

امـا بـه    بردند. علي گفت: قسم به خدا اگر شمشير در دست من بود، شما اكنون زنده نبوديد؛
كنم و اگر بيشتر از چهل نفر هـم، بوديـد از    خدا قسم من در جهاد با شما خود را مالمت نمي

كردند و سپس مرا خوار كردند.  ا لعنت خدا بر آن قومي كه با من بيعتآمدم ام  پس شما بر مي
چرا با عجله   ابوبكر وقتي اين چنين ديد، فرياد زد: راهش را باز كنيد. علي گفت: اي ابوبكر،

ضايع كرديد؟ به چه حقي مردم را به بيعت بـا خـود     ثابت كرده بود، عحقي را كه رسول اهللا 
كه آنها ديروز به امر خدا و رسولش با من بيعت كردند؟ قنفذ ملعـون  خواني، در حالي  فرا مي

فاطمه را با تازيانه زد و اين هنگامي بود كه بين علي و قنفذ قرار گرفته بود و عمر به او گفته 
اي از خانه كشاند و بـه   قنفذ او را به گوشه  بود كه اگر فاطمه ميان شما قرار گرفت او را بزن.

جنيني كه در شكمش بود، سقط شد و ديگر بعد از آن هـيچ گـاه صـاحب    دو پهلويش زد و 
شود. راوي گويد: وقتي قنفـذ علـي را نـزد     فرزندي نشد و به همين دليل شهيد محسوب مي

هاي باطل را رها كـن و بيعـت كـن.      عمر بر سر او داد كشيد و گفت: اين حرف  ابوبكر آورد،
ُكشـيم.   را به خواري و پستي مـي  توكرد؟ گفتند:  علي گفت: اگر اين كار را نكنم چه خواهيد

ي خدا كه بله، اما اينكه  ُكشيد؟ ابوبكر گفت: بنده ي خدا و برادر رسولش را مي گفت: شما بنده
كنيـد كـه ميـان مـن و      برادر رسول خدا باشي، اين را قبول نداريم. علي گفت: آيا انكار مـي 
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و اين سخن را سه بـار تكـرار كـرد. سـپس      پيمان برادري بود؟ ابوبكر گفت: آري، عپيامبر
رو به مردم كرد و گفت: اي جماعت مسلمانان و اي مهاجرين و انصار! شما را بـه  ؛ علي

نشنيديد كه در روز غـديرخم چنـين و چنـان گفـت.      عآيا از رسول خدا  دهم  خدا قسم مي
ند: آري. ابوبكر نينداخت و همه اش را تكرار كرد. گفترا  عي پيامبر چيزي از فرموده سعلي

ي حاضرين گفـت:    وقتي ترسيد كه مردم او را ياري كنند و از وي حمايت كنند، پيش از همه
شنيدم كه  ع، با گوش و دل شنيديم، اما من بعد از اين سخنان از رسول اهللا  هر آنچه حق بود

ا بـر دنيـا   گفت: ما، اهل بيت هستيم كه خداوند ما را برگزيد و اكرام كرد و براي ما آخرت ر
. علـي  جمع نكرده اسـت  با همنبوت و خالفت را  ،اهل بيت براي خداوندترجيح داده است. 

ي  دهـد؟ عمـر گفـت: خليفـه      به اين امر شهادت مي عگفت: آيا كسي از اصحاب رسول خدا
گويد آنچه گفت، من هم از رسول خدا شـنيدم. ابوعبيـده و سـالم آزاد     رسول خدا راست مي

 ؛شنيديم. پس علي  عو معاذ بن جبل گفتند: ما نيز، آن را از رسول اهللا ي ابوحذيفه  شده
پيماني مبني بر اين كه اگر رسـول   نابود كرديد؛ اي را كه در كعبه امضا كرديد،  گفت: شما نامه

داني؟ چـه   ببرند. ابوبكر گفت: تو از كجا اين را مي اهللا درگذشت، اين امر را اهل بيت به ارث
گفت: تو اي زبيـر و تـو اي سـلمان و تـو اي     ؛ كرده است. علي ن باخبركسي تو را از آ

 عخواهم كه بگوييد آيا شما آن را از رسـول اهللا   ابوذر و تو اي مقداد، در راه خدا از شما مي
(تا اين پنج نفر را نام برد) بودنـد و بـراي    داديد كه فالني و فالني ... نشنيديد؟ شما گوش مي

و آنان بر سر آن عهد بستند و نامه را امضـا كردنـد؟ گفتنـد: آري، مـا      اي را نوشت آنها نامه
فرمود: شما شاهد باشيد و قول بدهيد كه اگر من كشته شدم يا مردم،  عشنيديم كه رسول اهللا 

، وقتـي چنـين شـد،    ععلي جانشين من باشد. گفتم: پدر و مادرم فدايت باد اي رسول خدا 
د: اگر يار و ياوري داشتي با آنها جهاد كن و اگر يـاوري  دهي كه چكار كنم؟ فرمو دستور مي

گفت: قسم به خدا اگر اين چهل نفـر بـا مـن     ؛نداشتي، بيعت كن و خونت را نريز. علي 
جنگيدم، و قسم به خدا هيچ يك از نسل شما تـا روز قيامـت بـه     مي كردند، با شما     بيعت مي
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دروغ بسته ايـد،   عدهد شما بر رسول خدا رسيد. از جمله چيزهايي كه نشان مي خالفت نمي

��mmmmاين آيه اسـت:   ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��babababa�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��

iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��llll  :پس كتاب، نبوت است و حكمت، سنت پيامبر و ملـك،   54النساء
مـا را بـه چـه امـر      خالفت است و ما، آل ابراهيم هستيم. مقداد برخاست و گفت: اي علـي،  

جنگم و اگر به جنگ نكردن  با شمشيرم مي  ه جنگ امر كني،كني؟ قسم به خدا اگر ما را ب مي
را بـه يـاد    عو عهد رسول اهللا  كنم. علي گفت: اي مقداد! دست نگه دار  جنگ نمي  امر كني،

آور و آنچه به تو وصيت كرده است. برخواستم و گفتم: قسم به كسي كه جان مـن در دسـت   
دادم، شمشـيرم را بـر    و دين خدا را عزت مي كردم دانستم كه ظلمي را دفع مي اگر مي  اوست،
و وصي و جانشـين او   عزدم. آيا به برادر رسول اهللا  گذاشتم و آرام آرام آن را مي مي گردنم

در ميان امتش و پدر فرزندش پايبند هستيد؟ به بال و مصـيبت بشـارت بدهيـد و از رفـاه و     
سرگشـته و حيـران    عد از پيامبرآسايش نااميد كنيد. ابوذر برخاست و گفت: اي امتي كه بع

��mmmmفرمايد:  خداوند متعال مي  مانده ايد و به سبب نافرماني خوار شده ايد! ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��

aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��lklklklk�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��llll  :33آل عمران - 

34 .  
علي، وصي اوصياء و امام متّقين و رهبر وضوگيرندگاني است كه دستان و پاهايشان بر اثر 

درخشد و او همان صديق اكبر و فـاروق اعظـم و جانشـين محمـد،      ت ميوضو در روز قيام
وارث علم او و نسبت به مؤمنان از خودشان مقدم تـر اسـت. همچنـان كـه خداونـد متعـال       

��mmmmفرمايـد:   مي ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��̄̄̄̄�� ��±°±°±°±°�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��

¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��llll  :جلو بيندازيد و هر كس او را  اندازد،  پس هر كس خدا را جلو مي 6األحزاب
اندازد، عقب بيندازيد و واليت و وراثت را براي كسي قرار بدهيد كه خدا قـرار داده   يعقب م

گفـت: چـرا روي ايـن منبـر      –كه باالي منبر نشسته بـود  –است. عمر برخاست و به ابوبكر
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شود تا با تو بيعت كند؟ دستور  نشسته اي، در حالي كه اين شخص محارب نشسته و بلند نمي
. حسن و حسين ايستاده بودند وقتي كه اين سـخن عمـر را شـنيدند،    بده تا گردنش زده شود

ي خود چسباند و گفـت: گريـه نكنيـد، قسـم بـه خـدا آنـان         گريستند. علي آنها را به سينه
جلو آمد و گفت: اي ابوبكر، چرا اين  عرسول اهللا  كنيز را بكشند. ام ايمن شما توانند پدر نمي

 دادي؟ عمر امر كرد كه او را از مسجد بيرون ببرنـد و قدر زود حسادت و نفاق خود را نشان 
گفت: ما را با زنان كاري نيست. بريده اسلمي برخاست و گفت: اي عمر! آيا به برادر رسـول  

كني و تو همـان كسـي هسـتي كـه تـو را در ميـان قـريش         و پدر فرزندش حمله مي عخدا
علي برويد و امارت مؤمنان را  به شما گفت: نزد عشناسيم. آيا شما نبوديد كه رسول خدا مي

 عبه او تحويل دهيد و شما گفتيد: آيا اين قضيه، دستور خـدا و پيـامبر اسـت، آن حضـرت    
بعد از آن گفت: خالفت و نبـوت   عفرمود: بله؟ ابوبكر گفت: بله اين گونه بود اما رسول اهللا 

چنـين نگفتـه    عشود. بريده اسلمي گفت: قسم به خدا رسـول اهللا   در اهل بيت من جمع نمي
كنم. عمر امر كـرد كـه او را    زندگي نمي  است. قسم به خدا در سرزميني كه تو امير آن باشي،

بزنند و بيرون كنند. سپس گفت: اي ابن طالب!، برخيز و بيعت كن. گفت: اگر اين كار را نكنم، 
ن حجت زنيم. علي سه بار عليه آنا چه؟ عمر گفت: در اين صورت قسم به خدا گردنت را مي

و دليل آورد. سپس دستش را دراز كرد بدون اين كه كف دستش را باز كند. ابوبكر بر دستش 
اي پسـر  «قبل از اين كه بيعت كنـد، نـدا سـر داد:    ؛ زد و به همين هم رضايت داد. علي

   1»اين قوم مرا ضعيف كردند و نزديك بود كه مرا بكشند.  مادرم،
هاي ديگري را بدان افزوده  گويي سير نشده و دروغ يهودهي كثيفي و از اين ب از اين اندازه 

اي ابن صهاك، اگـر  «گويد: زبير وقتي كه با ابوبكر بيعت كرد، به عمر بن خطاب گفت:  و مي
كنـيم. عمـر    كشيم و سرزنشت مي اين افراد ظالم و سركش را ياري كني، شمشير را بر تو مي

چه اشكالي  گفت: صهاك كيست؟ آوري؟ يعصباني شد و گفت: آيا از صهاك سخن به ميان م
                                                 

 . 83-89كتاب سليم بن قيس، ص - 1



   
  شيعه و اهل بيت         204 

  

 كني؟ آيا او يـك  دارد از وي سخن به ميان آورم؟ صهاك زن زناكاري بود يا آن را انكار مي
كنيز حبشي از آنِ جدم عبدالمطلب نبود كه جد تو نفيل با وي زنا كرد و پدرت خطاب را بـه  

ي  را به دنيـا آورد و او بـرده   اودنيا آورد و عبدالمطلب بعد از زنا، او را به جد تو بخشيد، و 
   1».زنازاده استو جدم، 

بـه  علـي  گويـد:   نجاست و يهودي بودنش مي ين بسنده نكرده و بنا بر خباثت وتنها به ا 
. گفت: بعد از بيعت گفـتم:  ؟و چيزي نگفتي سلمان گفتم: اي سلمان، آيا با ابوبكر بيعت كردي

فهمند كه شما چه خطاها و اشـتباهاتي كـرده    و ميكنند  مردم در دوران بعد، شما را نفرين مي
مرتكب تفرقه و اختالف شديد و از سنت پيامبرتـان منحـرف    هاي گذشته ايد و همچون امت

آورند. عمر گفت: اي سلمان، اگـر   شديد تا جايي كه شما را از معدن اين اشتباهات بيرون مي
 عده. سلمان گفـت: از رسـول اهللا   خواهي بگو و انجام ب ، هر آنچه ميدرفيقت بيعت كنيو تو 

تا  عي گناهان امت پيامبر شنيدم كه گفت: همانا تو و رفيقت كه با او بيعت كرده اي، به اندازه
خـواهي   گناه و عذاب داريد. به او گفت: هرچه مي ي عذاب همه شان، روز قيامت و به اندازه

ه خالفـت برسـد. گفـتم:    بگو. مگر بيعت نكردي و خدا چشمانت را روشن نكرد كه رفيقت ب
و نسب تـو   هاي نازل شده، خوانده ام كه به نام و صفت دهم كه در بعضي از كتاب شهادت مي

خواهي بگو، آيا خداوند آن را از اهل بيتي  دري در جهنم وجود دارد. به من گفت: هر چه مي
م كه از رسـول  ده دانيد، برنداشته است؟ به او گفتم: گواهي مي كه شما آنها را ارباب خود مي

��mmmmي اين آيات از او پرسيدم:  وقتي درباره عاهللا  ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��

llll  :گفت كه اين تو هستي. عمر به من گفت: ساكت شو، خداوند  شنيدم كه مي  26 - 25الفجر
ساكتت كند اي ختنه نشده! علي به من گفت: تو را به خدا ساكت شو. سلمان گفت: قسم بـه  

ي او نازل شده بود و هر آنچه از رسول  كردي هر آنچه درباره سكوت امر نميخدا اگر مرا به 
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تـو   گفتم. وقتي عمر مـرا ديـد كـه سـاكتم گفـت:      ي او و رفيقش شنيده ام، مي درباره عخدا
چيزي نگفتند. عمر گفت: اي ابـوذر،    مسلمان مطيعي هستي. وقتي ابوذر و مقداد بيعت كردند،

دوستانت ساكت باشي. تو بيشتر از آن دو نسـبت بـه اهـل بيـت      خواهي مانند آيا تو نيز، مي
گذاري. همان طور كه  محبت بيشتري نداري و بيشتر از آن دو به حقوق اهل بيت احترام نمي

بيني آنان از مخالفت دست برداشتند و بيعت كردند. ابوذر گفت: اي عمر، آيا تو از مـا بـه    مي
گيري؟ لعنت خدا  گداشت ايشان عيب و ايراد ميسبب حب و دوستي آل محمد و تعظيم و بزر

بر كساني كه بغض آنها را در دل دارند و لعنت خدا بـر كسـاني كـه بـه آنهـا دروغ و بهتـان       
كنند و اين امت را به انحطاط كشانده اند. عمر گفت: آمـين، لعنـت     بندند و به آنها ظلم مي مي

خدا آنها حقي در خالفت ندارند و مـردم   خدا بر كساني كه حق آنها را پايمال كردند. قسم به
ورزند. علي بـه    نيز، در اين امر مساوي هستند. ابوذر گفت: پس چرا انصار با آنها دشمني مي

عمر گفت: اي ابن صهاك، ما حقي در آن نداريم و اين براي شما و مگس خواران است. عمر 
مردم به خالفت ابوبكر راضـي   ي  اي، و همه حال كه بيعت كرده گفت: صبر كن اي ابوالحسن، 

هستند و به خالفت تو راضي نيستند، گناه من چيست؟ علي گفت: اما خداوند متعال فقط بـه  
ي عذاب و خشم و رسـوايي از جانـب خـدا بـراي تـو و       خالفت من راضي است. پس مژده

ه رفيقت و پيروانتان باد! واي بر تو اي ابن خطاب، اگر بداني كه چـه كـاري كـرده اي و چـ    
   1ظلمي بر خود و ياورانت كرده اي؟

صندوقي از هاي نخست و شش نفر از امت آخر در  شش نفر از امتدوازده نفر؛ به عالوه، 
سياه چالي بر روي صخره اي در اعماق جهنم قرار دارند و درِ صندوق محكم قفـل   آتش در

ه چال جدا مي شود بسوزاند، آن صخره از آن سيارا شده است. وقتي خدا اراده كند كه جهنم 
د. امـا افـراد امـت آخـر، دجـال و ايـن پـنج نفـر،         سوز و جهنم از حرارت آن سياه چال مي
البته علـي از ايـن سـخن     -باشند. علي به عثمان گفت:  نويسندگان و گردآورندگان قرآن مي
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به پروردگار كعبه قسم، از رسول اهللا شنيدم كه تو را نفرين كرد و برايـت طلـب   « –مبراست 
رسول خدا مرتد شدند، جز چهار نفـر.   ي مسلمانان پس از آنگاه افزود: همه». مرزش نكردآ

ي گوسـاله و   ي هـارون و پيـروان وي و نيـز بـه منزلـه      بـه منزلـه   عمردم بعد از رسول اهللا 
ـــ   1 .شدند. علي شبيه هارون و عتيق شبيه گوساله و عمر شبيه سامري است پرستان گوساله

  طلبم ـ    ها و كفرها بخشش مي خاطر نقل اين هذيانبه  از خداي متعال
بر برادر و وزير و وارث  كند كه به مردم امر كرد: نقل مي عبه دروغ و بهتان از رسول اهللا 

؛ چون او مركز زمين است كـه بـر آن   2و جانشين من سالم بفرستيد كه واليت مؤمنان را دارد
ساكنان آن را انكار كرده ايد. گوساله و سامري  قرار داريد و اگر او را از دست دهيد، زمين و

رفتند و گفتند: حق از جانب خدا و رسول وي اسـت؟   عاين امت را ديدم كه نزد رسول اهللا 
فرمود: حـق از جانـب خـدا و رسـول وي اسـت. آن دو       عصباني شد و عسپس رسول اهللا 

   3دارد. ميگفتند: اين مرد را چه شده است، مدام فرومايگي پسر عمويش را بر 
كـه   -و همسرش مادر مؤمنـان  عاين شخص ملعون با كمال جسارت به اهل بيت پيامبر 

و همسـران    خود علي و خانواده اش در ميان مؤمنان هستند؛ چون آنان جزو مؤمنان هستند،
گناه بود، بهتـان   ي صديقه، كه به شهادت قرآن پاك و بي عايشه -مادران مؤمنان اند عپيامبر

  گويد:   ميزند و  مي
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كسي را به عنوان امير المؤمنين بگذارد در حـالي كـه هـيچ كـس در      عآيا عاقالنه است كه رسول اهللا  - 2

ـ قلبـي ندار مغز و اين قوم  اما؟ اردسقيفه و هنگام ماجراي انصار و مهاجرين از آن خبر ند كـه بـا آن    دن
نهـا  آتـر از   مانند حيوانات و حتي گمـراه  اناين  .چشمي ندارند كه با آن ببينند احساس كنند و بينديشند و
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و عايشه وارد شد در حالي كه عايشه پشـت سـر او نشسـته     عبر رسول اهللا  ؛علي  
عايشه عصباني شد و گفت: آيا جايي را غيـر از    بود. علي ميان رسول خدا و عايشه نشست.

عصباني شد و گفت: اي حميراء، مـرا بـا آزار علـي،     عاين جا نيافتي كه بنشيني. رسول اهللا 
ي مسلمانان و اميرالمؤمنين و پيشواي وضوگيرندگاني است كه بر اثـر   ه او خليفهنيازار چرا ك

دهـد، و او   وضو، دستان و پاهايشان نوراني است، و خدا او را بر روي پل صـراط قـرار مـي   
ي آتش جهنم است كه اولياي خـود را بـه بهشـت و دشـمنانش را وارد جهـنم       تقسيم كننده

   1كند. مي
   كنيم: ي راشد آورده، نقل مي ي سه خليفه هدر خاتمه آنچه دربار

دوازده امـام   عرسـول اهللا  : «2سـفيان نوشـت   طالب نامه اي به معاويه بن ابي علي بن ابي
كننـد و آنـان را بـه جاهليـت بـر       گمراه را ديد كه بر منبرش نشسته اند كه مردم را گمراه مي

اميه هستند كه اولين نفر از اين  فر از بنيدو نفر از قريش و ده ن گردانند. از اين دوازده نفر،  مي
   3».اي. منظورش، عثمان بود  ده نفر، همان همنشين و ياور توست كه به خونخواهي وي آمده

خيلي زياد است؛ كتابي كه روي جلد آن  در اين كتابارزش  و بيامثال اين سخنان زشت 
ليم بن قيس عامري را نداشته از ميان شيعيان و دوستداران ما، كسي كه كتاب س«نوشته شده: 

  امام صادق. » است عباشد، چيزي از اوامر ما را ندارد و اين كتاب يكي از اسرار محمد 
   4ي آن گفته است: حقيقتاً اين كتاب يكي از اصول معتبر است. كتابي كه مجلسي درباره 

ني بـود و  گويد: قيس استاد بزرگ و نـورا  ي آن مي درباره» الفهرست«ابن نديم شيعي در 
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   1اولين كتابي كه براي شيعه آشكار شد، كتاب سليم بن قيس است.
خود كـه  » الغيبة«شيخ بزرگ و گرانقدر شيعيان، محمد بن ابراهيم كاتب نعماني در كتاب 

گويد: در ميان تمام علما و راويان شيعه در اين زمينه اختالفي وجود  در ايران چاپ شده، مي
هاي اصول است كه اهل علم و  س هاللي اصلي از بزرگترين كتابندارد كه كتاب سليم بن قي
هاي اين  كرده اند؛ چون تمامي روايت آن را روايت -عليهم السالم-حامالنِ احاديث اهل بيت
و مقداد و سـلمان فارسـي و ابـوذر و هـم      ؛و امير المؤمنين  عكتاب فقط از رسول اهللا 
ن را ديده اند و از آنها شنيده اند، نقل شـده اسـت.   و امير المؤمني عفكران آنها كه رسول اهللا 

   2كنند. اين كتاب از اصولي است كه شيعيان به آنها مراجعه و تكيه مي
  ماند كه بگويد: ي فريبكار باقي مي آيا بعد از اين مجالي براي اين گوينده

ن را اي است كـه سياسـتمداران ظـالم آ    متهم كردن شيعه به دشنام و تكفير صحابه، نظريه
اي كـه خـود را بـه بهـاي كـم       طراحي كرده اند و براي تقويـت آن از مـردم خـود فروختـه    

ي جـدايي را   فروشند، استفاده كردند و دشمنان دين نيز، از اين فرصت بهره بردند و دايره مي
توسعه دادند تا به اهداف خود برسند و از دست اسالم و مسلمانان خيالشان راحت شود. آنان 

ور كردن آتش فتنه ميان مسلمانان، برگـزار كردنـد در حـالي كـه      شعله ي را برايهاي همايش
  قلبهايشان پر از كينه و نفرت بود.

تـازد و او را بـا    شيعه به حكم و زور سياست شكل گرفت كه به هر شخصيت بزرگي مي
ـ  كند و طمعكاران از اين فرصت استفاده مي تهاجمات زشت دور مي ر كنند تا واليت خود را ب

به اين ترتيب، شيعه جزئي از حيات عقلي امت محسوب شده و آنان خودشان  كرسي بنشانند.
  دهند. را فريب مي

ي علمي را باز نكردند و مردم را از نقد علمـي و آزادي   ي بررسي و مناقشه آنان دروازه 
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واداشـتند.   ؛انديشه محروم كردند و به قبول تفكرات شيعه و دوري از مذهب اهل بيـت  
گر كسي حقيقت را از آنان بپرسد و آنها بخواهند توضيح بدهند، جوابي ندارند. اكنون مـا از  ا

   آنها مي پرسيم:
  جويند؟ كنند و از آنها برائت مي كجا هستند اين امتي كه تمام صحابه را تكفير مي  -1
  ي اهل بيت دارند؟ كجايند امتي كه ادعاي ربوبيت براي ائمه  -2
ي خـود   خـود را از ايـن مجوسـي گرفتـه و آن را بـا عقيـده       كجايند امتي كه تعاليم  -3

  آميختند؟
  كجايند امتي كه قرآن را تحريف كرده و ادعاي تغيير و نقص آن را دارند؟  -4
   كجايند امتي كه مذاهبي را خارج از دين اسالم ابداع كردند؟  -5
ـ   آنها نمي  د كـرده و  توانند جواب اين سؤاالت را بدهند؛ چون دولت اين اتهامـات را تأيي

توان آنها را قانع كرد. اگر مقداري فكـر   امكان مخالفت با آن وجود ندارد، و با زبان علم نمي
بـود، خيلـي زود    ي آگاهي و ترس از خدا و حمايت از دين خـدا مـي   كردن و ذره اي انگيزه

   1شناختند. حقيقت را مي
سياسـتمداران ظـالم طراحـي     اي استاد نظريه پرداز! آيا اين نظريه را گوييم،  ما به او مي 

هاي خود شما آن را  ثابت شده و كتاب هاباريا حقيقت گسترده و واضحي است كه كرده اند؟
  هر چند كه سعي داريد آن را پنهان كنيد؟ آورده 

خواهيد مسلمانان را فريب بدهيد كه شما    هاي كثيفي باز مي آيا پس از انتشار چنين كتاب 
  هاي اسالمي هستيد هر چند منحرف باشد؟ از گروهاي اسالمي و گروهي  فرقه
خورد، مگر كسي كه براي رسيدن  هيچ كس با اين امور بيهوده فريب نمي  نه، قسم به خدا، 

به اهداف خاصي بخواهد خود را فريب بدهد يا شخص جاهل و ناداني كه چيـزي از حـق و   
  داند. حقيقت نمي

                                                 
 .618و  617،ص 2اسد حيدر شيعي، اإلمام صادق، بيروت، ج - 1
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برند كه  را براي ظالمان و اشراري به كار مي هاي خود خواران بسياري هستند كه قلم جيره 
زنند و از   دهند و به حكومت اسالمي و مبلغان آن طعنه مي دشنام مي عاصحاب رسول اهللا  به

كننـد كـه عقـل     هاي آنها را با تأويالتي توجيه مي كنند و سخنان و كتاب اين ظالمان دفاع مي
فروخته اند و با شعار وحدت امت و اتفـاق  ماند. اينان درون خود را به چند درهم  حيران مي

و اتحاد، فريب خورده اند. آيا وحدت و نزديكي با افرادي كه به خلفاي راشدين و همسـران  
ي مسلمانان بـا هـم    آيا امكان دارد كه همه ممكن است؟  كنند، احترامي و توهين مي پيامبر، بي

مانند اين عقايد به اطالع  وند؟ وش هايي چاپ و منتشر مي جمع شوند در حالي كه چنين كتاب
   رسد؟ و با صداي بلند به گوش همه مي هديرسهمه 

گفته شـود: مگـو اف.    مضروب به شخص يا به شخص زخمي گفته شود: آه و ناله مكن و
  اي است. اگر چنين باشد، واقعاً اين قسمت ناعادالنه

دينشـان را بـه دنيـا     پس كجايند اين غافالن اهل سنت كه داعي تقريب اند يا كساني كـه 
نگرند و خـوب   ها و عقايد اين قوم، نمي فروخته اند؟ اينها كجا هستند؟ آيا به امثال اين كتاب

  كنند؟ در آن تأمل نمي
هاي اصلي شيعه نيست مگر اينكـه انباشـته از سـب و دشـنام و      چون هيچ يك از كتاب 

   1ناسزا و لعن و نفرين است، مانند كتاب سليم بن قيس.
ها را ذكـر كـرديم و در ايـن جـا نگـاهي مختصـر بـه سـاير          از عبارات اين كتاب بعضي

  اندازيم. هاي شيعه مي كتاب
معرفة الناقلين عـن  «هاي حديث و رجال شيعه، كتابي قديمي و مهم به نام  از ميان كتاب 

 كتابي كه به رجال كشـي  1از ابوعمرو محمد بن عبدالعزيز كشي وجود دارد.» ئمة الصادقيناأل

                                                 
فريـب اهـل سـنت    براي تقيه و  بانده اند كه هايي از شيعه را خوا دانيم كه بعضي از آنها تنها كتاب ما مي - 1

االمام الصادق  از محمد حسين آل كاشف الغطاء و كتاب» اصل الشيعة و اصولها«مانند  ،نوشته شده است
 از اسد حيدر. و المذاهب االربعة



  

  211      آنها با اهل بيت  باب دوم: شيعه و مخالفت
  

كه -معروف است. ويژگي ديگر اين كتاب اين است كه گفته اند: شيخ الطائفه، ابوجعفر طوسي 
آن را خالصـه و   -باشد ي شيعه مي جزو صحاح اربعه» التهذيب«و » اإلستبصار«دو كتابش، 

تنظيم كرده است. بدين صورت اين كتاب مال دو نفر است: يكي، محدث و بـزرگ شـيعه در   
رجع و تكيه گاه شان، كشي، و ديگري امـام و بـزرگ و استادشـان،    علم رجال و حجت و م

  شيخ الطائفه، طوسي. 
هاي شيعه و  گويي آوريم كه از خرافات و بيهوده هايي را مي از همين كتاب برخي از روايت

و خلفـاي راشـدين و    عتوزي شان نسبت به اين برگزيدگان و ياران پيـامبر  حسادت و كينه
  دهد. خبر ميعي آن حضرت  جانشينان هدايت يافته

محمد بن ابي بكر با علي بيعت كرد و از پدرش اعـالم برائـت و   نويسند:  در اين كتاب مي
دهم كه تو امامي هستي كه اطاعت از تو  شهادت مي«همچنين او به علي گفت:  2بيزاري نمود.

                                                                                                                              
د: گوي مي باره اششيخ گرانقدر و متقدمي بوده كه شيخ طوسي در ،گفته است: ابو عمرو او ي بارهقمي در - 1

ثقه و مورد اطمينان بوده و از اخبار و رجال آگاهي داشت. اعتقاد صحيحي داشت و همراه عياشـي بـود   
رود كه نـام   از علماي بارز به شمار مياو  .اهل علم بود محل رجوعوي  ي هكه از او نقل كرده است. خان

اختيـار   «ر كـرده و آن را  است. شيخ الطائفة آن را مختصـ » معرفة الناقلين عن االئمة الصادقين«كتابش 
گويند كه كتاب متداول و مشهور از عصر عالمه تا عصر حاضر كتاب  گروهي مي .نام نهاده است »الرجال

). او 94-3/95(الكني و األلقاب  .كش در ماوراء النهر است ي هبه منطق وبنسماختيار شيخ است. كشي 
كشي معـروف  لاين كتاب رجال ا .كرده است وفات ،در همين قرن نيز ودر قرن چهارم هجري متولد شد 

 ي ههاي االستبصار و التهذيب خود را كه از صحاح اربع كتاب ،است. ويژگي ديگري دارد كه شيخ طوسي
 حـدث م ايـن كتـاب از دو  ،و خالصه كرده است. بنـابراين   تنظيمتحت آن گنجانيده و آن را  شيعه است، 
 نشـان از  هـايي آمـده كـه    است. در اين كتاب روايـت  طوسي شيعيان،كشي و امام و شيخ  ،بزرگ رجال

 .دارد شآنها نسبت به صحابه وخلفاي راشدين  تداو حس توزي هنو كيشيعه خرافات 
 . 61رجال الكشي (ذيل شرح حال محمد بن ابي بكر)، كربالء، ص - 2
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   1».واجب است و پدرم در جهنم است
گويـد:   مـي  بعمر ابوبكر وي  درباره 2ي بدي بود كه براي عمر گريست. صهيب برده 

شود و هيچ حكم مخالف با حكم خدا و پيامبر و حكـم علـي صـادر      هيچ خوني ريخته نمي
  3شود مگر اينكه گناهش بر گردن ابوبكر و عمر است. نمي

گويد: در اسالم هر خوني كه ريخته شود و هر مالي كه برداشـته شـود و هـر     همچنين مي
آيد. ما جماعت  شود، بر گردن اين دو نفر است تا روزي كه مهدي مينكاح حرامي كه انجام 

هاشم بزرگ و كوچك مان را به فحـش و دشـنام دادن بـه آن دو و برائـت از آنهـا امـر        بني
   4كنيم. مي

��mmmmي  آيه 5گويد: ي حضرت عثمان مي درباره ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈ llll�  :ي  دربـاره  17الحجـرات

                                                 
 همان. - 1

 . 41همان (ذيل شرح حال بالل و صهيب)، ص - 2
 . 180و  179همان، ص - 3
 . 180همان، ص  - 4

؟ چون ساست يا علي برتري پيامبراصل در  شيعهدانيم كه از ديدگاه  ؟ ما نميپيامبرعلي برتر است يا  - 5

پس چـرا ديگرانـي     باشد كه داماد و فاميل وي است، عاگر شرف و فضل و برتري علي به سبب پيامبر 
هر كـس بـا پيـامبر نسـبت      ؛ چونره اندبه نسبت دارند از اين فضل و شرف بي عكه اين گونه با پيامبر 

داشت و او را تصديق كرد و به او ايمان آورد و اطاعتش كرد و او را دوست داشت و بر پـدر و مـادر و   
اين مقـام و عـزت را بـه     عاو بزرگ و محترم است و بر حسب شأن و مقام پيامبر   فرزندش مقدم كرد،

ـ   كه دست آورده است. علي شوهر فاطمه است، و چنان قلـب   ي هعلي روايت كرده است: عثمان بـه منزل
ـ   عپيامبر  حقيقـي او و اولـين    ي هبود. پس چرا نبايد بزرگ و محترم باشد در حالي كه پسر دختـر عم

  مهاجر در راه خدا بود. پس انصاف داشته باشيد اي بندگان خدا.
بلكـه   يابـد  قدر و منزلت اوسبب را به عنوان اصل ندانسته اند كه علي به  عپيامبر  شيعه،بينيم كه  ما مي
زيـرا او دختـرش را گرفـت و او را     گذارند؛ و به او احترام مي دانند را به خاطر علي بزرگ مي عپيامبر 
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   1عثمان نازل شده است.
  رند.اكه چنين عقيده اي د ندي شيعه ااين هم كشي و طوس

كه بخش مستقلي از كتابش را به لعن و طعن اختصاص داده ، بابي را به  1اما عاملي نباتي 
باب طعنه به كساني كه با ظلم و دشمني از علي پيشي گرفتند و حوادثي كه در زمان «عنوان 

                                                                                                                              
او شده و فضـيلت   ي هشيع حبيب و فاميل خود كرد. پس هر كس به علي نزديك باشد و او را ياري كند،

  و باطلي را درست كرده اند: ، روايت عجيب و غريب و جعلياز اين رو يابد. مي
كند كه گفت: سه چيز به من دادند كه علي در آن شريك بود و به علـي سـه    روايت مي عپيامبرصدوق از « 

، آن سه چيزي كه علي با تو شريك بود، ع خدارسول اي چيز دادند كه من در آن شريك نبودم. گفتند: 
  چيست؟

من است كه علي سـاقي آن   مالامل آن است، كوثر من است كه علي ح ، مالگفت: پرچم حمد و سپاس
آن است. اما سه چيزي كه به علي داده شـد و   ي همن است كه علي تقسيم كنند مالبهشت و جهنم  است، 

زهراء داده  هكه من ندارم و به علي فاطم همن در آن شريك نبودم، اين است كه به علي شجاعتي داده شد
ـ  هبه او حسن و حسين داده شدو   كه من مثل او را ندارم، هشد نعمـت اهللا   ،ةكه من ندارم. (األنوار النعماني

  جزائري).
گفت: خديجه مادر زن تو بود كه من مثـل آن را   عقانع نشده و افزوده كه رسول اهللا  ،مجلسي به اين نيز

او مثـل   ندارم و من پدر زن تو هستم در حالي من مانند خود را ندارم. جعفر برادر توست و من برادري
، چـاپ  511ص ندارم و فاطمه هاشمي مادر توست و من مانند او را ندارم. (بحار األنـوار، مجلسـي،   را

  قديم هند).
نهـا علـي را اصـل و    آكند كه  داللت مي شيعهبر حقيقت عقايد  – استكه امثال آنها بسيار  –اين روايت 

است. اين چيـزي   علي برتر از رسول اهللا ع :گويند مي  صراحت بهدانند. همچنان كه  را فرع مي عپيامبر
 .آن نيست و آشكار كه شكي در راست ظاه

 . 34رجال الكشي ، ص - 1
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ن باب بر حسب اين سه شيخ، بـه  اي«ويسد: ن باز كرده و در ذير اين باب مي» آنها اتفاق افتاد
  : 2شود سه دسته تقسيم مي

  نويسد: در نوع اول به زبان رافضي مانند خود مي
  كذبوا عليه و منزل القرآن بابكر خليفة احمدأقالوا 

دروغ بسته  ي قرآن قسم كه بر او نازل كنندهاست. به  عگفته اند ابوبكر جانشين پيامبر «
  ».اند

   .3بل كان ذاك خليفة الشيطان ما كان تيمي له بخليفة
  ».ي شيطان است باشد بلكه او خليفه ي پيامبر تواند خليفه تيمي نمي«

و يار غار وي، به زبان  عي اصحاب رسول اهللا  ي خود درباره و با دل پر از حسد و كينه
  گويد: بكر به دروغ مي محمد بن ابي

ر صداي واي بر تو آمـد و گفـت:   من و عمر و عايشه و برادرم، نزد پدرم بوديم كه سه با 
دهد و در دستش نامه اي است كه ما با  است كه مرا به آتش جهنم وعده مي عاين رسول اهللا

گـويي؟   او عهد بستيم. پس آنها خارج شدند و من ماندم و گفتند تو نيز، بيا. گفتم: هذيان مي
   4ا از ذكر تو باز داشت.گفت: نه به خدا قسم، خداوند بر ابن صهاك لعنت فرستاده است. او مر

                                                                                                                              

 877ابو محمد زين الدين علي بن يونس عاملي كـه در اوايـل قـرن نهـم هجـري متولـد و در سـال         - 1

ي جبل العامل بود از فقها وي ).7/266  فقيه و محدث و مفسر بوده است. (معجم المؤلفين،او  .درگذشت
  ).2/19(مقدمة الصراط،  بود. شريعت و مردان فاضل هاي ستونو از علماي نافذ و 

 باشد. وي مي اتترين تأليف بزرگترين آثار مؤلف و مهماز » الصراط المستقيم«كتاب 

، چـاپ حيـدري و نشـر مكتبـة     279، ص2ج لـي مسـتحقي التقـديم،   إالصراط المستقيم عاملي نباتي،  - 2
 ية.مرتضو

 .299، ص2م، جط المستقيم الي مستحق التقدياالصر - 3
 . 300همان، ص - 4
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خداوند او را با دشمنان و كينه توزان رسول  .اين چيزي بود كه اين فرد فحاش نوشته بود 
  !محشور گرداند عاهللا 

ي يهوديـان از   ي شوكت ايرانيان، فراري دهنده به قهرمان اسالم و فاتح روم و نابود كننده 
هاي آخر  در نفس م كلثوم، افترا بسته كه وي شوهر ا  جزيرة العرب و داماد علي بن ابي طالب،

  گويد: عمرش چنين مي
شكستند، اما  خوردند واستخوانم را مي اي كاش قوچي بودم كه خانواده ام گوشتم را مي« 

   1»شدم. مرتكب گناهي نمي
چيزهـايي  » سـخن در بـاب خساسـت و بـد سرشـتي او     «اين شخص ملعون ذيل عنوان 

��mmmmگويـد: آيـات    ز گفتن آن شرم دارنـد. مـي  نويسد كه فاسقان فاجر ا  مي ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��

qqqq�� ��llll  :و  100المائدةmmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��llll  :2ي او نازل شده است. درباره 26النور  
  گويد: را به قعر جهنم رسانده و مي فاروق اعظمبيشتر جسارت به خرج داده و 

  فقدم الدال قبل العين في النسب إذا نسبت عدياً في بني مضر 
ي بني مضر نسبت داده شود، در نسب حـرف دال قبـل از عـين     فههر گاه عدي به طاي« 

  ».شود آورده مي
  .3وغد زنيم عتل خائن النسب  وقدم السوء والفحشاء في رجل 

  ».نماو بدي و فحشاء در مرد زنازاده و بدخوي و خيانتكار به نسب، مقدم «
  گويد: ي ابوبكر صديق و عمر فاروق مي درباره

   4ففي رقابهما في النار طوقان ن فتنو كل ما كان من جور و م

                                                 
 ي دوم) . (خليفه 25، ص3ج - 1

 . 28، ص3الصراط المستقيم، ج - 2
 . 29همان، ص - 3
 . 13همان، ص - 4
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  ».هايي كه ايجاد شده، به صورت دو حلقه در جهنم در گردنشان است تمام جور و فتنه«
، عثمـان ذي النـورين،   عشوهر دو دختـر رسـول اهللا    ي صاحب بخشش و حياء،  درباره 
  گويد: مي

   در نوع سوم نوشته شده است:
شـود   چون موي زيادي دارد. گفته مي قورباغه است،  او را نعثل ناميده اند؛ چرا كه شبيه«

گفته كه عثمـان از  » المثالب«كلبي در كتاب » كه نعثل، بز بزرگي است كه ريش زيادي دارد.
   1زد. كردند و دف مي كساني بود كه با او بازي و شوخي مي

   2»جز كافر هيچ اسم ديگري براي عثمان بر زبان مردم نبود.« افزايد: او مي

��mmmmي:  ي راشـد گفتـه اسـت: آيـه     ي سـه خليفـه   بارهدر  ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��

____�� ��̀̀̀̀llll  :3ي اين سه خليفه نازل شده است. درباره 23محمد  
  ريزد: همچنين زهر خود را اين گونه مي

  أبياً بريئاً ومن نعثل  فكن من عتيق ومن غندر
  ».(عثمان) اعالم برائت و بيزاري كن (عمر) و نعثل (ابوبكر) و غندر از عتيق«

  4أعادي بني أحمد المرسل  كالب الجحيم خنازيرها

  ». هستند عهاي جهنم و دشمنان پيامبر ها و خوك اينان سگ«
به طور عام و به خصـوص خلفـاي سـه     عي اصحاب رسول اهللا  اينها عقايد شيعه درباره

  گويند.    گويد كه اين مطالب قديمي است و شيعيان متأخر اين چنين نميسي نگانه بود، و ك

                                                 
 . 30همان، ص - 1
 . 36همان، ص - 2
 . 40همان، ص - 3
 ).40ص 3الصراط المستقيم (ج - 4
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شود كه  خورد و هيچ جاهلي به قول بعضي ها گمراه نمي هيچ فريب خورده اي فريب نمي 
غالب آنچه به شيعه نسبت داده اند مثل عيـب و ايـراد از پيشـينيان يـا يكـي از      « گويند: مي

غير شيعه عليه شيعه بافته اند. شيعه مي گويند: احتـرام بـه اصـحاب     صحابه، چيزي است كه
به همـه   عاحترام به پيامبرمان است. پس ما به خاطر احترام به پيامبرپيامبرمان درست مثل 

   1گذاريم. ي صحابه احترام مي
هايي نگفته اند بلكه متأخرين نيز، به نوبت خود به اين مسائل رو  فقط قدما چنين هذيان 

   نقل كرديم. آورده اند كه ما آنها را از متقدمين و متأخرين و مفسرين و محدثين و فقهاء 
هايي كه متقدمان شيعه تأليف كرده اند، توسط اين متأخران چاپ شده و بر آنها  اين كتاب

كنند و در مـدح و   كنند و آنها را تمجيد و ستايش مي ي آن تحقيق مي زنند و درباره تعليق مي
ها راضـي نبودنـد، بـه     كنند. اگر متأخرين به مطالب موجود در اين كتاب ثناي آنها مبالغه مي

  كردند.  كردند و نويسندگانشان را تمجيد نمي و نشر آن اقدام نمي چاپ
توانند كتابي كه در آن تكفير و تفسيق است، چاپ كننـد و بـه حضـرت     آيا اهل سنت مي

تازه  !طعنه بزنند. معاذ اهللا - عنهمارضي اهللا –حسن و حسين  ععلي و دو نوه ي رسول خدا 
  پردازند. اي آنها نيز، ميتنها چاپ نيست و بس، بلكه به مدح و ثن

هاي شيعه وجود دارد، دقت كنيد. اين قوم تنها به چاپ و نشر آن در  به مثالي كه در كتاب
هاي خود در مبحث اماميـه،   ميان مسلمانان اكتفا نكرده اند، بلكه آن را به عنوان بهترين كتاب

ت صريح، آميخته اند كـه  قرار داده اند و آن را با داليل نقلي و عقلي و احاديث صحيح و آيا
  2دارد. به قول خود هيچ تأويل و تفسيري بر نمي

» الروضـات «گويد: اين كتاب در موضوع خود، جالب است. عالمـه صـاحب    ديگري مي

                                                 
 .69، ص1بيروت، ج ،أعيان الشيعة - 1
ي جناب حجت كبير، آيت اهللا امام شيخ آقا بزرگ تهراني، يكي از مجتهدان برجسته در نجف  متن نوشته - 2

 .24ص 2،ج ه،مقدم ها. نگا: و ديگر كتاب» الذريعة«اشرف، صاحب كتاب 
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گويد: پس از كتاب الشافي از سيد مرتضي علم الهدي، كتابي مثل اين نديـده ام حتـي در    مي
   1بعضي جهات بر آن برتري دارد.

و ديگران نقـل   6، حر عاملي5، اصفهاني4، خوانساري3، قمي2مطالب را از كحاله مانند اين 
  كرده اند كه همگي اينها از متأخرين هستند.

گيرنـد و   گويند: كه شيعه از صحابه عيب و ايراد نمـي  راجع به اينكه برخي از شيعيان مي 
ا يك نيرنگ و فريـب  است، اين تنه عمعتقدند احترام به صحابه درست مثل احترام به پيامبر

خواهند اهل سنت را با آن فريب بدهند، و تقيه اي است كه خالف آنچه را كه در  است كه مي
  كنند.  دل دارند و بدان معتقدند، اظهار مي

بهترين دليل آن، قصيده اي مدحي است كه سيد محسن امين در تعريف و تمجيـد از ايـن   
موقع سخن از اين كتاب و زير شـرح حـال    كتاب كثيف نوشته و آن را در كتاب بزرگ خود

كند، احترام به صحابه درست مثل احتـرام   مؤلفش آورده است. اين در حالي است كه ادعا مي
  است. عبه پيامبر

  گويد: بنگريد كه چه مي
  يسلك طرائقه بغير خالف  من هذا الكتاب مبشر برشاد

  ».دهد كرده مژده ميهاي هدايت را طي  اين كتاب بدون شك به هدايت كسي كه راه«
  في آخر األديان باإلنصاف   فكأنه المبعوث أحمد إذ أتى

                                                 
 . 9، ص 1شهاب الدين مرعشي نجفي، الصراط المستقيم، ج - 1
 . 266، ص7معجم المؤلفين، ج - 2
 . 101، ص2الكني و األلقاب، ج - 3
 . 400، ص1روضات الجنات، ج - 4
 .586رياض العلماء، ص - 5
 .23أمل اآلمل، ص - 6
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شود و عدالت را بـا خـود بـه ارمغـان      گويي او احمد است كه در آخر اديان مبعوث مي«
  ».آورد مي

  قدمين كسورة األعرافتمـ   الـوكأنه من بين كتب الشيعة 
هـاي    ي اعـراف از بـين سـوره    رهشيعه، مثل سومتقدم هاي  گويي اين كتاب از بين كتاب«

  ».قرآن است
  قول شاف تغني و بعبارة   ينبيك عن حال الرجال وما رووا

  ».دهد از حال و اوضاع راويان و روايت شان با عبارتي رسا و روان خبر ميتو را «
  ين القويم لسالكيه كافدال منهج فهو الصراط المستقيم و

  ».كند كه براي سالكان اين راه كفايت مي پس اين كتاب راه راست و دين استوار است«
  بكماله في سائر األوصاف    تأليف من شهدت له آراؤه

  ».دهد اين كتاب تأليف كسي است كه آراي او به ساير اوصاف آن گواهي مي«
  رب المكارم عبد آل مناف  للشيخ زين الدين قطب زمانه

خانـدان منـاف   ي  بنـده  د، صاحب مكارم و فضايل،اثر شيخ زين الدين، قطب زمان خو«
  ».است

  وأباد من هو للنصوص منافي   حيدر فلقد أنار منار شيعة
را نوراني كرده و كساني را كه مخالف نصوص هستند،  هاي شيعه و پيروان حيدر او چراغ«

  ».از بين برده است
   1أهل السماحة معدن األشراف   ه من أحمد ووصيهؤفجزا 
   ».گوار و معدن بزرگواري هاستزرمبر، آن بجزايش از جانب پيامبر و وصي پيا« 

                                                 
  . 32، ص42(به نقل از شرح حال نباتي تهراني)، ج أعيان الشيعة - 1
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��mmmm باشد. سهل انگارانخوردگان و نصيحتي براي  شايد اين تذكري براي غافالن و فريب  ��

kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��llll  :آري اين تـذكري اسـت بـراي كسـي كـه      « .12 - 11عبس
  ».بخواهد حقيقت را بفهمد

يشينيان اين امت و نيكوكاران آنچه ذكر كرديم براي شناخت كينه و بغض شيعه نسبت به پ 
هـاي ديگـر و از علمـا و     آنها كافي است اما براي كامل كردن بحث چند روايت را از كتـاب 

  آوريم. فقهاي شيعه مي
است. او بخشي از كتابش را به طعن و تكفير و تفسيق اصحاب  1ي اينان اردبيلي از جمله

ص اختصاص داده است كه در بـاب  ي راشد به طور خا به طور عام و سه خليفه عرسول اهللا
سرباز  عخلفاي سه گانه از لشكر اسامه و دستور پيامبر «نويسد:  مطاعن خلفاي سه گانه مي

   2»زدند و مستحق كفر و نفرين شدند.
  گويد: ي صديق و فاروق مي درباره

  عديينال حق وال .. الال حق تيم   فاهللا يعلم أن الحق حقهم
  ».ست نه با تيم و عديداند كه حق با آنها خدا مي«

  إذ خصه اهللا من بين الوصيين   ال تظلمن أخاتيم أبا حسن

                                                 

سال  است كه در قرن دهم هجري متولد و در -اردبيل شهري در آذربايجان –احمد بن محمد اردبيلي  - 1

و متكلم و فقيهي عالي قدر و بلند مرتبه بود و از جمله كساني بود كه امام زمان را ديده ا .درگذشت 993
قمـي    األلقـاب، و (الكنـي  » الشـيعة  قـة حدي«و » آيات األحكـام «او تأليفات خوبي دارد از جمله:  .بود
3/167.(  

رفـت و جـواب مسـايل را دريافـت      ام مـي بود، به سر قبر ام او در شب وقتي برخي مسايل برايش مبهم مي 
 ».كـرد  كرد، و بسياري اوقات امام زمان وقتي كه در مسجد كوفه بود، اين مسايل را برايش حـل مـي   مي

 .) 84ص 1(روضات الجنات ج
 . 233حديقة الشيعة، تهران، ص - 2
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ها انتخاب  خداوند او را از ميان وصي زيرا؛ اي فرد تيمي (ابوبكر) بر ابوالحسن ظلم مكن«
  ».كرده است

  1».بالعلم والحلم والقرآن والدين   خص النبي علياً يوم كفركم

  ». علم و حلم و قرآن و دين را به علي اختصاص داد  ،پيامبر روزي كه شما كافر بوديد« 
  نويسد: هاي مخصوص عمر مي تحت عنوان عيب 

   2عمر آن قدر عيب و نقص دارد كه قابل شمارش نيست.
مسـلمانان  «نويسد:  هاي مخصوص عثمان مي ها و نقص ي عثمان تحت عنوان عيب درباره

به شام فرار كند تا در آن جا كنـار  ، عثمان خواست  وقتي كه در جنگ احد شكست خوردند
يك دوست يهودي پناهنده شود و طلحه خواست در آن جا كنار يك دوست مسيحي پناهنده 

   3»شود. پس يكي شان مي خواست، يهودي و ديگري مي خواست مسيحي شود.
   4نويسد: عثمان بر باطل بوده و ملعون است. مي

پـذيرفت و مسـلمانان را بـه قتـل     را همان كسي كه سرپرستي هالكو  5ابن طاوس حسني
و  هي خود را نسبت به صـديق اكبـر نشـان داد    قبول نكرد، كينهرا عباسيان  اطاعترساند و 

                                                 
 همان. - 1

 .266همان، ص - 2
 .266حديقة الشيعة، ص - 3
 .275همان، ص - 4
 پانزدهبه مدت  به دنيا آمد و در همان جا رشد كرد و 589موسي بن طاوس، در حله و در سال علي بن  - 5

عباسيان به بغداد رفت سپس به حله بازگشت و دوبـاره بـه بغـداد برگشـت كـه اقتضـاي        نسال در زما
مـاه از جانـب    يـازده طالبين را در عراق به مـدت سـه سـال و     رهبريدولت مغول بود و  هاي مصلحت

 .منع شد  تشدبه ، هر چند كه در زمان مستنصر از واليت نقابت وي  به عهده گرفت 66كو در سال هوال
). تفرشي گفته است: او از بزرگان 44/107هـ درگذشت. (مقدمه كتاب به نقل از البحار 664در سال  يو

 ).144است وارزش و منزلتي واال داشته است. (نقد الرجال ص شيعه
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هاشم  ي خالفت دادند در حالي كه عباس و علي و ساير بني گويد: چگونه به ابوبكر اجازه مي
ند. پـس چگونـه شـخص    تيم و عدي به پيامبرشان نزديك تر بوده ا هاشم از بني بودند و بني

   1تر، منزلتي پايين تر دارد. تر و افضل، از شخص دورتر و پايين نزديك

به علي امر كرد كه در جاي وي بخوابد از ترس اين كه مبادا ابوبكر  عهمچنين رسول اهللا 
   2قريش را از رفتن پيامبر و از مكانش باخبر كند، از اين رو او را با خود به غار برد.

  گويد: گويد: او قبل از اسالم، چوبدار االغ بود و مي مي سعمر بن خطابي  درباره 
مادربزرگش، صهاك حبشي بود كه او را از طريق زنا به دنيا آورده است. سپس روايـت   
كنند كه عمر نجيب بوده  سپس با وجود اين تناقض ادعا مي كنند كه زنا زاده نجيب نيست. مي

دانسـتند كـه يـك     كنند. اگر عقل داشتند، زشت مـي  يو در همان حال خودشان را تكذيب م
  :3خليفه را قبول داشته باشند و سپس گواهي بدهند كه او زنازاده است

  به اين تعبير زشت و عبارت كثيف وي بنگريد: 
در حالي كه عمر اين وضعيت را داشت او را به عنوان خليفـه برگزيدنـد. او كـه چـوب     «

به اين  عفروخت. بعد از وفات پيامبر  رد و خرها را ميك كرد و جسدها را لخت مي حمل مي
كرد و با اهل  رفتار مي عفكر افتاد كه چه كار كند، پس با سوءاستفاده و عمل زشت، با پيامبر

   4»كرد. رفتار مياين گونه به بدي  عبيت پيامبر
  نويسد: ي راشد مي ي عثمان، سومين خليفه درباره

شد،  شد و سرش قطع مي . واي بر او اگر بالش كوتاه ميسومين خليفه مثل كالغ بلند شد«

                                                 
 .401ص  هـ ،1400خيام، ئف في معرفة مذاهب الطوائف،الطراابن طاوس،  - 1
 .410همان، ص - 2
 .469و  468الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص - 3
 . 417همان ، ص - 4
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   1.»برايش بهتر بود
حجت شيعيان و مجدد و فقيه و محدث آنها مال باقر مجلسي كه او را خاتم المحـدثين و   

باشـد. او جـزو اولـين     امام األخباريين ناميده اند كه امام شيعيان در دروغ و لعن و طعن مـي 
راء و هذيان را آغاز كرد و از تمام حدود اخالقي وغيـر اخالقـي   افرادي است كه بهتان و افت

بيـان كفـر ابـوبكر و    «باب مستقلي را تحت عنـوان  » حق اليقين«در كتاب خود  فراتر رفت. 
   نويسد: آورده است و مي» عمر
، ابوبكر و عمـر را منـافق و   ؛حضرت امير المؤمنين بديهي است كه حضرت فاطمه و 

  دانسته اند. و و مدعي بر خالف حق و اذيت كنندگان ميظالم و غاصب و دروغگ
پرواضح است هر كس از جماعت مسلمانان جدا شود و از اطاعت امام سرپيچي كند بـر   

حالت جاهليت مرده است. همچنين روايت شده كه هر كس بميرد و در گردنش اطاعت امام 
ر حالت جاهليت مرده است. ي يك وجب از جماعت مسلمانان جدا شود، ب نباشد يا به اندازه

و  2در حالي كه از ابوبكر راضي نبود از دنيا رفت. همچنين معلوم است كه فاطمه صديقه نيز،

                                                 
 همان . - 1

ز افاطمـه قبـل از وفـاتش     ش روايت كـرده كـه  گويد و به ياد ندارد كه خود روغ ميداين دشمن خدا  - 2

  شد:خواهد بيان  قبالً ذكرش رفت و بعداًچنان كه هم  ،بود يراض ابوبكر و عمر

ي اسالم و كفر نيسـت.   فاطمه از علي ناراحت شد، اين در حالي است كه رضايت و عدم رضايت وي نشانه 
  و كسي نگفته كه علي با اين كار از اسالم خارج شده است. چون فاطمه از علي نيز، ناراحت شده

   ان آورده اند:هايش خود شيعه اين مطلب را در كتاب
امـام ششـم    -از جمله روايتي است كه اين بابويه قمي ملقب به صدوق در كتاب خـود از ابوعبـداهللا، جعفـر   

  روايت كرده كه از وي سؤال شد: -شيعيان
آيا تشييع جنازه با آتش، درست است، و. درست است كه جنازه با فانوس و آتشداني كه با آن راه را روشن  

   كنند، تشييع شود؟
ها به طرف فاطمه دختـر   يكي از بدبخت ي ابوعبداهللا تغيير كرد و نشست و سپس گفت:    گويد: چهره راوي مي
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دانستي كه علي از دختر ابوجهل خواستگاري كرده است. گفت: آيـا آنچـه    آمد و گفت: آيا مي عپيامبر 

كرار كرد. غيرتـي بـه او   گويم راست است و سه بار اين جمله را ت گويي راست است؟ گفت: آنچه مي مي
زيرا خداوند غيرت را بر زنان و جهاد را بر مـردان مقـرر   -كه نتوانست خودش را كنترل كند.  دست داد

ي مردي كه در راه خـدا   كند، به اندازه كند و صبر پيشه مي نموده است. و براي زني كه خويشتن داري مي
غم فاطمه بـر اثـر آن بيشـتر شـد و تـا شـب       راوي گويد:  -هجرت كرده، اجر و پاداش قرار داده است

كرد. شب فرا رسيد و حسن را بر طرف راست و حسين را بر طرف چـپ خـود حمـل     همچنان فكر مي
ام كلثوم را گرفت. سپس به اتاق پـدرش رفـت. علـي وارد اتـاق      كرد و با دست راستش، دست چپ مي

دانست قضـيه چيسـت.    ختش آمد. نميخود شد و فاطمه را نديد و بر اثر آن غمش بيشتر شد و خيلي س
شرم كرد كه از منزل پدرش او را فرا بخواند. پس به طرف مسجد رفـت و بسـيار نمـاز خوانـد. سـپس      

اندوه و نگراني فاطمـه را ديـد    عهاي مسجد را جمع كرد و بر آن تكيه كرد. وقتي پيامبر مقداري از شن
خوانـد و هـر دو    سجد شد. و مدام نمـاز مـي  كمي آب بر او ريخت. سپس لباسهايش را پوشيد و وارد م

كرد كه خداوند غم و اندوه فاطمه را بزدايد. وقتي كه پيامبر از پـيش فاطمـه    خواند، دعا مي ركعت كه مي
بيرون رفت: فاطمه دگرگون و پريشان بود و آرام و قرار نداشت. پيامبر به او گفـت: برخيـز. دختـرم، او    

و فاطمه، حسين را و دست ام كلثوم را گرفتند و بـه طـرف علـي    حسن را برداشت  عبرخاست. پيامبر 
چـه    پاهايش را به پاي علي زد و گفت برخيز اي ابـو تـراب،   عرفتند. ديدند او در خواب است. پيامبر 

كسي تو را آزرده است؟ ابوبكر را از خانه اش برايم صدا بزن و عمر و طلحه را نيز، برايم صدا بزن. علي 
جمع شـدند. پيـامبر گفـت: اي علـي،      عاز منزلشان بيرون كشيد و همگي نزد رسول اهللا رفت و آنان را 

از جمله چيزهاي عجيب [ تن من است، هر كس او را بيازارد، مرا آزرده است. ي داني كه فاطمه، پاره مي
بت نسـ   اين است كه اين روايت تنها از طريق علي روايت شده است، اما آنها، آن را بـه ابـوبكر صـديق،   

باشد كه ملحـق بـه    تهديديگويد: اگر اين  اهللا) مي هابن تيميه (رحم شيخ اإلسالم ،بر اين اساس دهند. مي
ملحق به فاعل آن نباشد ابوبكر  تهديدطالب بشود و اگر  شامل علي بن ابي تهديدبايد اين   فاعلش بشود،

 ،را بيازارد، خداوند را آزرده استو هر كس م ]است. (المنتقي، ذهبي)دورتر از علي  تهديدنسبت به اين 
كسي كه بعد از مرگ من فاطمه را بيازارد، مانند اين است كه در زمان حيات من او را آزرده و كسـي   و

(قمي، علـل   كه در زمان حيات من او را بيازارد، مانند كسي است كه او را بعد از مرگ من آزرده است.
   آورده است).» جالءالعيون«ايت را مجلسي در كتاب . همچنين اين رو186و  185الشرائع، نجف، ص
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همچنين بار ديگر فاطمه از دست علي عصباني شد و آن زماني بود كه علي را در اتـاق كنيـزي ديـد كـه از     

  طرف برادرش به او هديه داده شده بود. متن ماجرا از اين قرار است: 
  كنند كه گويد: قمي و مجلسي از ابوذر روايت مي

ر بن ابي طالب به سرزمين حبشه مهاجرت كرديم؛ كنيزي را كه قيمتش چهار هزار درهم بود، به او من و جعف 
هديه دادم و هنگامي كه به مدينه رسيديم، آن را به علي هديه كرد تا خدمتگزار وي باشد. علي او را در 

اه كـرد. گفـت: اي   منزل فاطمه گذاشت. يك روز فاطمه وارد خانه شد و به سر علي در اتاق آن كنيز نگ
به ركيك بودن تعبير و حماقت اين قوم بنگريد و به بهتان و افترايي كه بـه  [ابوالحسن، آن كار را كردي؟ 

نـد  داراز طرف همين قوم كه ادعاي محبت اهل بيت و دوستداري آنها را  زنند، آن هم مياهل بيت نبوت 
گفت: قسـم بـه خـدا هـيچ كـاري نكـردم.        علي .]هستند ااهل بيت از امثال چنين اعمال زشتي مبر ليو

بروم؟ علي به فاطمه  عدهي كه به منزل پدرم رسول اهللا     منظورت چيست؟ فاطمه گفت: به من اجازه مي

علـل الشـرائع، نجـف    (دهم. فاطمه لباسهايش را پوشيد و به طرف منزل پـدرش رفـت.    گفت: اجازه مي

   ).44و  43ص . بحاراالنوار، باب چگونگي معاشرت با علي،163،ص

  هاي شيعه، فاطمه براي بار سوم نيز، از علي عصباني شد. ماجرا از اين قرار است: طبق روايت 
فاطمه وقتي فدك را از ابوبكر مطالبه كرده بود و ابوبكر از پس دادن آن خودداري كرد، فاطمـه بـا حـالتي     

داده و گفت: اي پسر ابوطالـب،  خشمگين و ناراحت بازگشت و از علي عصباني شد كه چرا او را ياري ن
سختي كار را به من واگذار كرده اي و خود بعد از اين كه مردان شجاع را هالك كردي در گوشـه اي از  

اين ابن قحافه، فدكي را كه پدرم به من داده بود بـه زور   خانه نشسته اي و مغلوب اين چند نفر شده اي. 
ه مرا ياري دهد و شفيع و وكيلي ندارم. خشمگين رفـتم و  و ظلم از من گرفته و كسي نيست كه در اين را

اندوهگين آمدم. گرگها آمدند و رفتند و تو حركتي نكردي. اي كاش، قبل از اين مرده بـودم و فرامـوش   
مجلسـي،   پندارم. كنم و نزد پروردگار نيز، آنها را دشمن مي شدم و من از آنها به نزد پدرم شكايت مي مي

چـاپ  » األمـالي «از طبرسـي و  » االحتجـاج «. (مانند اين در  204و  203)، صحق اليقين (بحث فدك
   آمده است.) 295نجف، صفحه ي 

وقايع ديگري نيز، اتفاق افتاده كه هر كدام از مجلسي و طوسي و اربلي و ... روايت شده است و اين وقـايع   
شـدن وي از دسـت علـي شـده      كه سبب اذيت و آزار فاطمه و ناراحت ميان علي و فاطمه اتفاق افتاده 

  است.
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ديد. تنها اين نيست و بس، بلكه هر كس به امامت ابوبكر معتقـد   او را درگمراهي و بطالن مي
   1باشد بر مرگ جاهلي مرده و گمراه است و عمر نيز، چنين است.

  نويسد: دهد و مي ادامه مي عام بر غلو و دشمني خود با اصحاب رسول اهللا وي مد 
ي كالله از ابوبكر سؤال شد، او جواب داد و سپس گفـت: اگـر درسـت     يك بار درباره« 

باشد از جانب خداوند است و اگر اشتباه باشد از طرف من و شيطان است. ابوبكر چه خوب 
و همنشين او نيز در جهنم خواهد بود. شايد منظورش  گفته كه خود را همنشين شيطان دانسته

   2»از شيطان، عمر باشد.

هـا و اعمـال    بيان گوشـه اي از بـدعت  «اين شخص ملعون باب مستقلي را تحت عنوان  
   3آورده است.» ي دوم مرتكب شد خليفه  زشت و ناپسندي كه عمر،

                                                                                                                              
هاي  دهند كه فاطمه از دست علي ناراحت شده است؟ و انسان دانيم اين قوم چه جوابي به اين وقايع مي نمي 

خـواهيم كـه جـواب     كنند؟ ما آنها را در مقام قاضي، قبول داريم و مي ي آنها چه حكم مي ه منصف دربار
  ي ابوبكر و عمر خواهد بود. همان جواب ما دربارهي علي چيست؟  بدهند. پس جواب آنها درباره

اگر بگويند: فاطمه بعد از ناراحت شدن از علي دوباره از او خشنود شده است، در جواب مي گوييم فاطمـه   
وقتي كه از ابوبكر و عمر ناراحت شد، دوباره از آنها خشنود شد. ابوبكر نزد فاطمه رفـت و بـراي عمـر    

. حق 57، ص1عمر راضي شد.( ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، بيروت، جشفاعت كرد، پس فاطمه از 
 ).331. دنبلي، شرح النهج، تهران،ص507، ص5. ابن ميثم، شرح النهج، تهران، ج180اليقين، تهران، ص

 .205و  204مجلسي، حق اليقين، ايران، ص - 1
هل و خود فروش تقريب وجود دارد كه آيا يكي از اين داعيان فريب خورده و جا. 206ص  حق اليقين، - 2

و اسـت  كه غيرتي در آنها نمانده  غيرتش از اين سخن زشت و فحش بسيار بد به حركت در آيد؟ يا اين
همچنين جوانمردي اسالمي و شجاعت اصيل شرعي در وي وجود ندارد. پـس كسـي كـه نسـبت بـه ام      

ارد. و كسي كه نسبت به دوسـتان محبـوب   غيرت ند ،به مادرش نيز نسبت المؤمنين غيرت نداشته باشد، 
 غيرت ندارد. ،نسبت به خودش نيز ،ه باشدتغيرت نداش عپيامبر 

علي بـن ابـي طالـب و      سنت ناميده است، ي هكسي كه او را خليف :به اين زوزه كش بگويدنيست كسي  - 3
. و او خود يكـي  اند بوده ها و تمامي خانواده اش ها و برادرزاده فرزندان و عموها وبرادران و خواهرزاده
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هـاي   ياد است كه كتـاب ها و ايرادهاي چنين فردي بسيار ز گويد: عيب و نقص سپس مي 
گنجـد؟ او در تمـامي    بزرگ و مفصل گنجايش آن را ندارند، پس چگونه در اين كتـاب مـي  

   1هاي اوست. هايش شريك ابوبكر است. خالفتش يكي از جرم معايب و بدي
 ناه بر خـدا از ايـن بيهـوده گـوي    عمر معروف به كافر و منافق و دشمن اهل بيت بود. (پ 

   2شهداء بر گردن اوست.كثيف) و گناه تمامي 

  ي بهترين شماست: بدترين شما، فديه

  رساند: ي فاروق اعظم را با اين كالم به پايان مي سب و دشنام و طعن درباره اخيردر 
، هاي مبسوط گفته شده    حسب عمر و زنازاده بودن او در كتاب اما آنچه از پستي نسب و 

   3گنجد. در اين مختصر نمي 
 گويـد:  ي عثمـان ذي النـورين نيـز، مـي     ي ابوبكر و عمر گفته، درباره رهسپس آنچه دربا 

گويي اي دشمن خدا و اي  دروغ مي –بزرگان صحابه بر تفسيق و تكفير وي اتفاق نظر دارند 
سپاس «گفت:  دهند. حذيفه مي و همگي به كافر بودن او شهادت مي –ي مجوسي  يهودي زاده

دارم. اما در اين شك دارم كه آيا قاتل وي كافر بود يا خداي را كه من در كفر عثمان شكي ن
همچنـين هـر كـس معتقـد     ». ي مؤمنان بيشتر است   مؤمن، تا اگر مؤمن باشد، ايمانش از همه

  4ها است. پرست باشد عثمان به مظلومي كشته شده، گناه وي بيشتر از گناه گوساله

                                                                                                                              
ن كه دخترش را به وي داد و علي به اعمال او غبطه ااز مشاوران و وزيران و قاضيان او بوده است. همچن

 با ذكر منابع و مراجع بيان كرديم.  پيش از اينخورد. همچنان كه  مي

 . 219مجلسي، حق اليقين، ايران، ص - 1
 .223همان، ص - 2
 . 259صمجلسي، حق اليقين،  - 3
 270حق اليقين، ص - 4
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و را مباح دانسته و اشكالي در قتل ا ؛دليل واضح براي كفر عثمان، اين است كه علي  
   1آن نديده است.

پنداشت، اين بود كه جسد او را رهـا كـرد تـا     دليل اينكه اميرالمؤمنين، عثمان را كافر مي 
ي يهوديت را بنگريد كـه   دشمني و كينه -كشيدند. سگها بخورند. اين سگها او را با يك پا مي

برند كـه نشـان    ي و اهل بيتش، به كار ميچگونه اين كلمات نيش دار را براي اثبات حب عل
دان پرت  و جسدش تا سه روز، مانند جسد سگ در زباله -دهند علي و اهلش از آنها بيزارند
  2شده بود تا سگها آن را بخورند.

   3و علي بر جسد وي نماز نخواند. -آري! سگهايي مثل تو- 
شمارش نيستند و من حتـي   ها، آن قدر زيادند كه قابل هاي ديگري مثل اين دروغ دروغ 
و عمر و عثمان و حتي  توانم آنها را نقل كنم. سپس اين سگ پا بريده، هرگاه اسم ابوبكر نمي

امهات المؤمنين ـ عايشه و حفصه كه به نص قرآن، مادران مؤمناني چون علي و ساير مؤمنان  

                                                 
 .271همان ، ص - 1
كنم كه اين عبارات زشت و ناپسند را عليه بنده اي از بندگان صـالحت      پروردگارا مرا ببخش و توبه مي - 2

ي تو كه وحي را بر  كنم كه در زمان حيات شان به بهشت مژده داده شدند. عليه كسي كه فرستاده نقل مي
ست تو دو دختر و نور چشمانش و پاره تنش را به ازدواج وي درآورد. بارالهـا! از  آورد، به خوا زبان مي

ي شيعه و  داني كه قصد من از نقل اين عبارات، فقط بيان مذهب و عقيده كنم و تو مي تو طلب بخشش مي
باشد. هر كس  كينه توزي شان نسبت به مسلمانان و پيشوايان ديني شان و رهبرانشان به سوي بهشت مي

دارم و هـر كـس آنـان را     آنان را دوست بدارد، به خاطر محبت تو و محبت پيامبرت، او را دوسـت مـي  
. پس مـا را از آنـان   دارم دشمن بدارد، به خاطر دشمني پيامبر هدايتگرت و دين خوبت، او را دشمن مي

، نقـل كـرديم،   پليـد و كثيـف   هـاي  قرار نده و ما را به سبب آنچه كه جهت اطالع بندگانت از اين يهودي
  بازخواست مكن.

 .274و  273همان، تهران ،ص - 3
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كند و بسـيار كـم پـيش     آورد، آنها را با نفرين و ناسزا توصيف مي هاشم بوده اند ـ را مي  بني
  آيد كه آنها را بدون اين صفات زشت نام نبرد. مي

آيا  پرسيم: قبل از بيان چند مثال در اين باره، از تمام شيعياني كه شعور و درك دارند، مي 
  ممكن است شخصي حالل زاده باشد و مادر خود را دشنام و فحش و لعن بدهد؟

   منان و اهل بيت را دشنام بدهد؟پس اين فرد چگونه توانسته مادر تمام مؤ 
ي علي يا اهل بيت، مؤمن و مسلمان است؟پس عـدالت داشـته باشـيد اي     آيا لعنت كننده

بندگان خدا! يا منكر واليت علي بن ابي طالب كافر است؟ او خود مصـداق همـين انكـاري    
عن و تكفير دهد و ل دارند، و منكر مادرش است و او را دشنام مي است كه خود شيعه اظهار مي

  گوييد؟ ي او چه مي كند. پس درباره مي
آوريم كه هيچ كس جز اين مجلسي دروغگـو و گناهكـار و    اينك داستان جديدي را مي 

  گويد: مي  افترا زننده نياورده است،
لعنت خدا بر آنهـا   -روايت كرده كه عايشه و حفصه ؛عياشي با سند معتبر از صادق  

خورند و تا  گارا، تا كي اينان اجساد اين پرهيزگارانِ خوب را ميو پدرانشان بادـ (واي پرورد
 عكني؟) رسول اهللا  دهي و عذاب سختت و زورت را شامل حالشان نمي كي آنان را مهلت مي

   1را با زهر كشتند.
توان  هاي آنها را نمي است. هيچ كتابي از كتاب اين يكي از هزاران هزار خرافات اين قوم 

تكفير خلفاي راشدين و امهـات المـؤمنين    يافت كه خالي از دشنام صريح و تفسيق آشكار و
   2باشد.

                                                 
 .700، ص2مجلسي، حياة القلوب، تهران، ج - 1
عايشه نازل شـده اسـت. (تفسـير     ي بارهدر» وانفتبي بنبإن جاءكم فاسق إ« ي: قمي به دروغ گفته كه آيه - 2

 وجود دارد.ه بهترين امت در دين روافض بر عليبيشتر از اين  يهاي بهتان البته .)2/319  قمي،
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مگر آنچه از روي نفاق و تقيه و فريب مسلمانان و اظهار دوستي و نزديكي به مسلمانان  
   نوشته شده است. 

 ولم أر دينهم إال نفاقاً هم إال خداعاًفلم أر ود  
  .»نديده امز نيرنگ و دينشان را جز نفاق دوستي آنها را ج« 
ي ابوبكر، عمر،  اين دين و عقيده اي است كه آنها به آن معتقدند. اين ديدگاه شيعه درباره 

ثقـل   -خلفاي هدايت يافته است كه عقيده و ديدگاهي كامالً مخالف كتـاب خداونـد    عثمان و
باشد. چـون آنـان    مي -از نظر شيعه ثقل اصغر-  و مخالف تعاليم اهل بيت -اكبر از نظر شيعه

   كنند: هاي خودشان روايت مي شود همان طور كه در كتاب هستند كه به آنان گفته مي
اما ثقل اكبر را رها كرديد و با اين گفته تان كه قرآن تحريف شده و تغيير كرده و بسياري  
ا در دسـت امـام   ي اصلي آن تنه از آن كم شده و در بعضي جاها ناقص است، و نسخه آيات

غايب است، از آن روي گردانديد؛ امام غايبي كه هزار سال است ظهور نكرده و هرگز ظهـور  
خود اثبات كرديم و » الشيعة و السنة«نخواهد كرد. همچنان كه با داليل قاطع، آن را در كتاب 

   1تواند آن را رد كند. كسي نمي
ده ايد؛ چون اهل سنت خلفاي سه گانه ثقل اصغر را نيز، تكذيب كرده و با آن مخالفت كر 

داريد و به آنـان ناسـزا مـي       كنند ولي شما آنان را دشمن مي دارند و تمجيد مي را دوست مي
كنند ولي شما با آنها دشـمني   دارند و از آنان پيروي مي گوييد، و اهل بيت آنان را دوست مي

ستايند اما شما خلفا  ب اسالمشان ميورزيد و از آنها بيزار هستيد. اهل بيت خلفا را به سب مي
ي حق و عـدالت   كنيد. اهل بيت با خلفا بيعت و آنها را ائمه را تكفير و اسالمشان را انكار مي

خوانيد. اهل بيت دخترانشان را به ازدواج  دانند اما شما آنها را غاصب و ظالم و خائن مي مي

                                                 
علي  ي بارهگويد: هشتاد آيه در مي  كند، هاي اوليه انكار مي صدوق از كساني است كه تحريف را در قرآن - 1

ملقـب بـه    او شريك نيست. (كتـاب الخصـال، قمـي،     نازل شده كه در كتاب خداوند است و هيچ كس با
 ) پس اين آيات كجا هستند؟2/592صدوق، 
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زنيد كـه   هايي مي امند اما شما به آنها تهمتن آورند و فرزندانشان را به نام آنها مي خلفا در مي
آيد. پس شما  چه برسد به خواص، و از نام و نسب آنها بدتان مي  پردازند، عوام نيز، به آن نمي

  در يك طرف و اهل بيت در طرف ديگر هستند.

   ي دشمنان خلفاي راشدين: ديدگاه اهل بيت درباره

  ت كرده است:خود رواي» الشافي«علم الهدي شيعي در كتاب  
باشند و  ابوبكر و عمر مي  ،عبهترين افراد اين امت بعد ازپيامبر«علي در خطبه اي گفت:  

داد، بـه   در بعضي از روايات آمده كه علي زماني كه شخصي را كه به ابوبكر و عمر دشنام مي
ـ    نزد او آوردن را د، همين سخن را گفت و بعد از اين كه جمعي بـر آن شـهادت دادنـد، او را ف

   1».خواند و مجازاتش كرد
ي مسلمانان، ابوبكر صديق  نسبت به امير المؤمنين و خليفه سعلي ي اين محبت و عالقه 

، بوده، و اين هم ديـدگاه وي  سو نسبت به قهرمان اسالم، و نيكوكار امت ستوده، عمر فاروق
  نسبت به آن دو و نسبت به دشمنانشان.

، ابوسفيان نزد علي آمد و علي را بكر صديقابوبا  مردمبر اين اساس وقتي پس از بيعت  
واي «علي در رد او گفت:  -بنا به روايت خود شيعيان-كرد به رويارويي با ابوبكر تشويق مي

هاي توست. در حالي كه مردم پيرامون ابوبكر جمع شده انـد،   بر تو اي ابوسفيان، اين از حيله
   2».انيخواهي اسالم را به جاهليت بكش تو همچنان مي

اما عثمان همان كسي بود كه علي دو پسرش را براي دفاع از وي در مقابـل مفسـدان و    
  گفتيم.  فتنه انگيزان فرستاد؛ همچنان كه پيش از اين

                                                 
 .428ي، الشافي، صعلم الهد - 1
 . 428همان، ص - 2
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گويـد:   توزان و دشـمنان وي مـي   ي كينه علي پس از مدح حضرت ابوبكر دربارهحضرت 
  1»زند. طعنه مي گيرد يا به وي خشم و غضب خدا بر كسي كه از ابوبكر نقص و ايراد مي«

لعنت خداوند تا روز «گويد:  توزان وي مي ي كينه پس از مدح و ثناي عمر فاروق درباره 
   2».گيرند قيامت بر كساني كه از او عيب و نقص مي

لعنـت  « گويـد:  ي دشمنانش مي ي عثمان درباره پس از ذكر اوصاف زيبا و اخالق حميده 
   3».كند عنت ميخداوند بر كسي كه او را ل

علي بن حسين ـ امام معصوم چهارم شيعيان ـــ بـر اسـاس سـنت        ي علي مرتضي، نوه 
ورزيد و كسي را  جنگيد و با دشمنانشان، دشمني مي ، ميي راشدينپدرانش با محاربان خلفا

   كرد. گفت، از مجلس بيرون مي كه از آنها تبري جسته و به بدي از آنان سخن مي
يت كرده كه گروهي از اهل عـراق بـر علـي بـن حسـين وارد شـدند و       اربلي شيعي روا 

ند. وقتي سخنشان تمام شد، علي بن حسين به آنهـا  سخن گفتي ابوبكر و عمر به بدي  درباره

��mmmmنخسـتين هسـتيد كـه    گفت: به من بگوييد آيا شما جـزو مهـاجران    ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��

¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°�� ��²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��llll  :ــر ــد:  8الحش گفتن

��mmmm آيا شـما جـزو  خير. گفت:  ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��

ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈ�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��ÎÎÎÎ�� ��ÏÏÏÏ llll� :ــد:  9الحشــر ــتيد؟ گفتن هس
خير. گفت: شما تبري جستيد از اين كه جزو يكي از اين دو گروه باشيد و من شـهادت مـي   

��mmmmدهم كه شما جزو اين گـروه نيـز، نيسـتيد:     ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��

IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��llll  :پيش من برويد  از 10الحشر

                                                 
 .60، ص3. مروج الذهب، ج143، ص 5مرزه محمد تقي لسان الملك شيعي، ناسخ التواريخ، ج - 1
 .60، ص3ناسخ التواريخ، ج - 2
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   1خدا از بين تان ببرد!
؛ سپسرش زيد نيز، مانند او بود. آري زيد بن علي بن حسين بن علـي بـن ابـي طالـب     

هايشـان بـه    همان كسي كه شيعه در مدح و تمجيدش مبالغه كرده و ابواب زيادي را در كتاب
ش، علي بن مدح وي اختصاص داده اند. او نيز، از همان روش پدرش، علي بن حسين و جد

گفت: اصحابم را بـرايم   كرد كه مي استفاده مي عمحمد رسول اهللا حضرت و روش ابي طالب 
   2صدا بزنيد.

ي ابـوبكر و عمـر از او    اصحابش دربـاره  شيعه روايت كرده اند كه وقتي زيد خارج شد،  
خيـر   جـز  گويم و از اهل بيت خود نيز، ي آنها نمي پرسيدند، او گفت: جز خير چيزي درباره

ي آنها نشنيده ام. گفتند: تو از اصحاب مـا نيسـتي، و از او جـدا شـدند و او را تـرك       درباره
   3كردند. زيد گفت: امروز ما را ترك كردند. پس، از آن روز اسم رافضي بر آنان اطالق شد.

  افزايد: مرزه تقي بر آن مي 
وقتي كـه فهميدنـد زيـد از    كرد.  منع مي عزيد آنها را از عيب و ايراد به اصحاب پيامبر  

او را ترك كردند و از وي جدا شدند و پس از اين حادثه، اين   جويد، ابوبكر و عمر تبري نمي
ي هر كسي كه در مذهب شيعه غلو و زياده روي كند و طعن به اصحاب را جـايز   واژه درباره

   4بداند به كار برده شد.
همين سـخن آنهـا را تكـرار     –عيان امام پنجم شي –سپس محمد باقر بن علي بن حسين  
  كـرد،  كند و نظر آنان را دارد. به همين خاطر بر كسي كه لقب صديق را بر ابوبكر انكار مي مي

                                                 
 . 78، ص2اربلي ، كشف الغمة، ج - 1
 . 87، ص2قمي، عيون أخبار الرضا، ج - 2
،  »)اخبار زيـد بـن علـي    تحت عنوان،   عمدة الطالب، ،وال زين العابديناق«تحت عنوان ناسخ التواريخ ( - 3

 .590، ص3ج
 همان. - 4
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گويد: آري، صـديق. هـر كـس بـه او صـديق       كند و مي جهد و به شدت او را سرزنش مي مي
  1داند. نگويد، خداوند در دنيا و آخرت هيچ سخن وي را راست نمي

را تكفير كنند و بعد بـا   شاقالنه است كه علي و فرزندانش، ابوبكر و عمر و عثمان آيا ع 
آنها بيعت كنند و پشت سر آنها نماز بخوانند و با آنها به خوبي معاشرت و رفت و آمد داشته 

ي سببي و دامادي ايجاد كنند و با آنان جنـگ و مجادلـه نكننـد.     باشند؛ دوستي كنند و رابطه
تكفير   كشتند، كردند و اصحابش را مي كساني را كه با او جنگ و جدل مي حضرت علي حتي

  كرد.  نمي
اصـحابش را از فحـش و دشـنام و تكفيـر و      سنهج البالغه، پر از مطالبي است كه علي 

كند. حتي آنها را از فحش دادن به جنگجويان صفين نيز، منع  تفسيق، در جنگ صفين منع مي
موقعي كه از اصحابش شنيد كه اهل شـام   سست: از سخنان علي كرد. عنوان خطبه اين ا مي

  گويند: را در ايام جنگ صفين، ناسزا و بد و بيراه مي
آيد از اين كه شما به همديگر فحش و دشنام بدهيد و اگر اعمـال و احـوال    من بدم مي« 

 ايهمديگر را توصيف كنيد، بهتر از فحش و ناسزاست و بهترين بهانه و عـذر اسـت. بـه جـ    
ي ميان  فحش و ناسزا بگوييد: خداوندا، از ريختن خون ما و خون آنها جلوگيري كن و رابطه

ما و آنها را نيكو بگردان و آنها را از گمراهي نجات بده تا حق از ناحق معلوم شود. كسـاني  
  2».ي ظلم و دشمني هستند از آن دست بردارند كه دلبسته

ريح كرده كه اين فحاشان، همان كسـاني بودنـد كـه    دينوري نيز، مانند آن را آورده و تص 
معاويـه و   د. همين طور تصريح كرده كـه آنهـا  شهيد ساختنرا  سامام مظلوم، عثمان بن عفان

  كنند. ميان آنها و علي سؤال و جوابي رد و بدل شده است. يارانش را لعن مي

                                                 
 .147، ص2كشف الغمة، تبريز (ايران)، ج - 1
 .323نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص - 2
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حجر بـن عـدي و   دينوري اين داستان را به طور كامل آورده است: علي خبردار شد كه  
پس دنبال آنها فرستاد و آنها  گويند.  به معاويه و اهل شام، فحش و ناسزا مي عمرو بن حمق،

را از اين كار بازداشت. آنها آمدند و گفتند: اي اميرمؤمنان، آيا ما بر حق نيسـتيم و آنهـا بـر    
و لعـن آنهـا   گفتند: پس چرا ما را از فحـش    باطل ؟ علي گفت: آري قسم به پروردگار كعبه.

   كني؟     منع مي
آيد از اين كه شما فحـاش و لعـن كننـده باشـيد، بلكـه بگوييـد: خداونـدا،          گفت: بدم مي

   1ي ميان ما و آنها را نيكو گردان. هاي ما و آنها را پايمال نكن و رابطه خون
ان بـن ابوسـفي   م و جنگ با معاويهطالب است كه به لعن و نفرين اهل شا اين علي بن ابي 

توان از او توقع داشت كه اهـل   راضي نيست و آنها را از اين كار منع مي كند. پس چطور مي
  مدينه و پيامبر و اصحاب او را لعن و نفرين كند؟

بلكه او به اسالم و ايمان اهل شام تصريح كرده با وجودي كه آنان بـا علـي جنگيدنـد و     
  ي اسالم خارج نيستند. و از دايره نبودهمعتقد بود كه آنان كافر و مرتد 

گفت: ما به دليل كفر  به جنگجويان مي ؛همين طور جعفر از پدرش نقل كرده كه علي 
گوييم كـه   كنند. اما ما مي جنگيم و آنها نيز، به دليل كافر دانستن ما، اين كار را نمي با آنها نمي

  2»ما بر حق هستيم و آنها مي گويند كه خودشان بر حق هستند.
  گويد:    در خطبه اش در حضور ياران و مخالفانش ميحضرت علي 

بوديم و جنگ با پداران و فرزندان و برادران و نزديكان بود. در  عما همراه رسول خدا«
هر بال و مصيبتي جز ايمان و پايداري بر حق و تسليم قضا و قدر و صبر بر دردهـاي زخـم،   

ته ايم كه با برادران مان صرفاً به خـاطر  افزود. ولي اينك در زماني قرار گرف چيزي به ما نمي

                                                 
 .165االخبار الطوال (ذيل عنوان واقعة صفين)، قاهره، ص - 1
 همان. - 2
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  1».جنگيم انحراف و شبهه و تأويلي كه دارند، مي
  گويد: صريح تر از آن مي

كنم؛ چون تقوا بهترين چيزي است كـه   اي بندگان خدا! شما را به تقواي الهي توصيه مي« 
هـاي جنـگ    توان به آن توصيه كرد و عاقبت نيك كارها در دست خداوند اسـت. دروازه   مي

   2».ميان شما و اهل قبله گشوده شده است
همچـون خـود    عحتي باالتر از اين، آنها را در ايمـان بـه خـدا و تصـديق رسـول اهللا       
اعالم مي كرد و به منـاطق   سعثمان گناهي خود را از خون دانست و همچنين برائت و بي مي

  دهد: ود و اهل صفين را توضيح ميفرستاد كه در آن ماجراي ميان خ    هايي مي     مختلف نامه
آغاز جنگ ما اين گونه بود كه ما با اهل شام مواجه شـديم و در ظـاهر خـداي مـا و     « 

پيامبر ما، يكي است و دعوت ما، در اسالم يكي است، و در ايمان به خدا و تصديق رسولش 
است كه مـا از آن   نه ما بر آنها برتري داريم و نه آنها بر ما. فقط اختالف ما، در خون عثمان

  4».تا آخر خطبه ... پس گفتيم: بياييد 3گناهيم. مبرا و بي
بنگريد كه چقدر عادل و منصف بوده است، و به اين شيعيان بنگريـد كـه    سپس به علي 

   چقدر از علي و از حق در قول و عمل، دورند؟

                                                 
 .179بحي صالح)، صنهج البالغه (تحقيق ص - 1
 .248همان، ص - 2
گويد: علـي قتـل    ميچگونه جسارت كرده كه  ،اهل بيت را دارد دوستي باكه ادعاي  -دانم مجلسي نمي - 3

اقوال امام اول و  مملو از . سپس به عالوه، نهج البالغهعثمان را مباح دانسته و اشكالي در آن نديده است
در نهج البالغه اين است كـه   س. از جمله سخنان علي ندك ه نميكه به قول خودشان اشتبامعصومي است 

بر ايـن امـر گـواهي      نهج البالغه را بخواند، هر كس گناه است. مبرا و بي و قاتالنش ساز قتل عثمان  او
هايشـان را خـورده و    قلـب  ،حسـد  زيـرا خوانـد؟   نهج البالغـه را مـي   چه كسي از اين قوم امادهد  مي

 بيند. و كسي كه خداوند نوري برايش قرار نداده باشد، نوري نمي ،دهچشمانشان را كور كر

 .448نهج البالغه (تحقيق صبحي صالح)، ص - 4
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دگاه وي و ي دشمن ترين دشمنان به نسبت او بود. حال دي اين علي و ديدگاهش درباره 
باشـد؟   و دوستانشان چگونه مـي  عي دوستداران آنها و خلفاي رسول اهللا  اهل بيتش درباره

داشتند.  همان كساني كه اهل بيت را دوست داشتند و اهل بيت نيز در مقابل آنان را دوست مي
  ي مادران مؤمنان چگونه بايد باشد؟ همچنين ديدگاهشان درباره

دهيم: آيا حضرت علي و اهل بيتش مـؤمن بودنـد يـا     اتمه مياين باب را با اين سؤال خ 
شـوند كـه    اگر مؤمن بودند كه بدون شك بوده انـد، مشـمول ايـن كـالم خداونـد مـي       خير؟

��mmmm فرمايد: مي ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��̄̄̄̄�� ��°°°° llll� :6األحزاب  
  باشد. پس به حكم قرآن و خالق هستي، عايشه مادر اهل بيت و مادر مسلمانان مي

توان تصور كرد كه شخصي ادعاي دوستي اهل بيت داشته باشـد امـا بـه     بنابراين، آيا مي 
  مادرش دشنام بدهد؟

دانيم اين است كه انسان شريف و كريم، ممكن است وقتي دشنام و فحش بـه   آنچه ما مي 
نمايد از اينكه فـردي بـه مـادرش فحـش و      او داده شود، گذشت نمايد اما هرگز گذشت نمي

  ناسزا بگويد.
  دهيد؟ دهيد به گمان اين كه كار خوبي انجام مي علي و اهل بيتش را دشنام ميآيا مادر  
ي عموم صحابه به ويژه خلفاي راشدين بود و آن هم ديدگاه اهل  اين ديدگاه شيعه درباره 

باشد كه به دروغ و  ي آنها و دشمنانشان است كه به كلي مخالف ديدگاه كساني مي بيت درباره
   دهند. ه آنها نسبت ميفريب و نفاق خود را ب

پس شيعه دوستدار و مطيع اهل بيت نيستند بلكه دشمن و مخـالف آنهـا هسـتند، و ايـن     
هاي خودشان اثبات كنيم؛ تـا   خواهيم در اين باب آن را از طريق كتاب مطلبي است كه ما مي

  كسي كه قبالً حقيقت را نشناخته، اينك بشناسند و به راه راست هدايت يابد.



  :باب سوم

   اند هايي كه به اهل بيت نسبت داده شيعه و دروغ

mmmm�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr llll� :كه دينشان را فرقه  كساني« 159األنعام
  ». فرقه كردند و دسته دسته شدند، در هيچ چيز جزو آنان نيستي

كننـد در   دسته اي شيعه شدند كه ادعاي دوستي و حب اهل بيت و پيروي از آنهـا را مـي  
مخالف اوامر و نـواهي آنهـا عمـل     كينه توزان اهل بيت و دشمنان آنها هستند كه حالي كه از 

ورزنـد و   كننـد و بـه دوسـتان آنهـا كينـه مـي       كنند و از معروف، نهي و به منكر، امر مـي  مي
كننـد.   دارند. از هواي نفس، پيروي و هيچ گاه از آن سـرپيچي نمـي   دشمنانشان را دوست مي

دهند  هايي را خلق كرده و به اهل بيت نسبت مي ها و دروغ و اسطورهها  عالوه بر اين، داستان
و در پس اين اقدامات، اهداف بزرگي دارند تا مذهبشان را رواج دهنـد و اراذل و اوبـاش را   

كننـد كـه ضـرر      پس در دنيا و آخرت ضـرر مـي   به ديني كه خود خلق كرده اند، جلب كنند.
 عسـخني مخـالف قـرآن و سـنت رسـول اهللا      اخروي واقعي است. چون اهل بيـت صـالح،   

گويند و شايسته نيست اموري كه مخالف قرآن و سنت است، به آنهـا نسـبت داده شـود؛     نمي
چون اهل بيت، مانند ساير مسلمانان به هر آنچه در كتاب خدا و سنت پيامبرش آمده اسـت،  

���mmmmجوينـد:  عمل مي كنند و به آن تمسك مـي  ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��llll   :59النسـاء mmmm�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��

aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��llll  :ــال ��mmmm 20األنف ��ÎÎÎÎ�� ��ÏÏÏÏ�� ��ÐÐÐÐ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��

ÓÓÓÓ�� ��llll  :132آل عمران mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��QPQPQPQP�� ��

RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��llll  :در سـنت ثابـت نبـوي آمـده اسـت:       36األحزاب
دو چيز را در ميان شما «»: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اهللا وسنتي«

  »شويد: كتاب خدا و سنت من. ا تمسك به آن، گمراه نميبه جاي مي گذارم كه ب
همچنـان كـه از ثقفـي در كتـاب       چيزي كه علي و اوالدش بـه آن اعتـراف كـرده انـد،     

روايت شده است: علي نامه اي به مسلمانان مصر نوشت كه آن را توسط قيس بن » الغارات«
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ـ  تاد و آنها را اين گونه به بيعت بـا  فرس  سعد بن عباده انصاري ـ او را كارگزار مصر كرده بود
   1»حق شما بر ما اين است كه ما به كتاب خدا و سنت رسولش عمل كنيم.«خود دعوت كرد: 

گويد: وقتي قيس بن سعد بن عباده انصاري، نامه را خواند، بلند شد و خداي را  سپس مي 
يد. اگر ما بـه  برخيزيد و بر اساس كتاب خدا و سنت رسولش بيعت كن«سپاس گفت و گفت: 

بيعتي ميان ما و شما نيست. پس آنها برخاسـتند و   كتاب خدا و سنت رسولش عمل نكرديم، 
   2بيعت كردند و مصر استوار شد.

اميـر   ي خـدا،  از بنـده «نامه اي را با همين عبارت به بصره نوشت:  سعلي  همين طور 
شود. سـالم   راي آنها خوانده ميالمؤمنين، به تمام ساكنان مسلمان و مؤمن بصره كه اين نامه ب

... اگر بيعت مرا بپذيريد و نصيحت مرا قبول كنيد و بر سر اطاعت مـن ثابـت    عليكم، اما بعد
   3»كنم. قدم و پايدار باشيد، طبق كتاب خدا و سنت رسولش با شما رفتار مي

شود و  هيچ قول و سخني جز با عمل شناخته نمي«فرمود:  عگفت كه رسول اهللا  سعلي
شود و هر قول و عمل و نيتي، در صورت مطابقت با  هيچ قول و عملي جز با نيت درست نمي

   4».سنت، درست است
هيچ چيـزي  «گويد:  امام ششم شان، مي و امامي از امامان شيعه،  سيكي از پسران علي  

   5».درست نيست مگر اين كه در آن كتاب يا سنت آمده باشد

                                                 
 .211، ص1واليت قيس بن سعد)، ج«ثقفي، الغارات (تحت عنوان  - 1
 .212و  211الغارات، ص - 2
 .403، ص2ثقفي، الغارات، ج - 3
 .70، ص1لعلم)، جكليني، الكافي في االصول (كتاب فضل ا - 4
كه هيچ حالل وحرامي بدون رجوع  باب رجوع به كتاب و سنت و اين  ،59، ص1 ج الكافي في االصول، - 5

 نقل كرده است. 56ص ،آن را از پدرش در كتاب الشيعة في الميزان مانندبه آنها درست نيست. همچنين 
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كـافر    اب خدا و سنت حضـرت محمـد مخالفـت كنـد،    هر كس با كت«گويد:  همچنين مي
  1».است

هر كس از سنت تجاوز كند، بـه  «نقل كرده كه گفت:  -امام پنجم شيعيان-از پدرش باقر 
   2».شود سنت برگردانده مي

بـاالترين اعمـال   «گويد:  نقل شده كه مي –امام چهارم شيعه  –از پدرش علي بن حسين 
   3».سنت انجام شود، هر چند كم باشدنزد خداوند، اعمالي است كه طبق 

به اين امر اكتفا نكردند و بيشتر از اين نيز، گفته اند؛ چنان كه كشـي از جعفـر بـن بـاقر      
  روايت كرده كه گويد: 

 عتقواي خداوند داشته باشيد و آنچه مخالف قول پروردگار و سـنت پيـامبر مـا، محمـد    
جل  و گوييم: خداوند عزّ كنيم، مي روايت مياست، از ما قبول نكنيد؛ چون ما وقتي حديثي را 

  4».چنين فرموده اند عو رسول اهللا 
هيچ حديثي را از ما قبول نكنيد مگر اين كـه  «كند:  به همين خاطر پيروان خود را امر مي

   5».موافق قرآن و سنت باشد
ه از ما نقل به امر ما و آنچ«پدرش اين گفته را اظهار داشته؛ آنجا كه گويد:  قبل از او نيز،

كنند، بنگريد؛ اگر در قرآن چيزي موافق آن يافتيد، پس به آن عمـل كنيـد و اگـر چيـزي      مي
   6»آن را نپذيريد. موافق آن نيافتيد،

                                                 
 .70، ص 1الكافي ، ج األصول من - 1
 .71همان، ص - 2
 .70، ص1جهمان،  - 3
 .195رجال كشي (ذيل شرح حال مغيره بن سعيد)، كربالء، ص - 4
 .195همان، ص - 5
 .237، ص1طوسي، األمالي، نجف، ج - 6
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آنچه موافق «گويد:  لي را بيان كرده كه ميوي اص پيش از او علي بن ابي طالب اين قاعده
   1»كنيد.رها  كتاب خدا باشد، بپذيريد و آنچه موافق نبود، 

  آورده كه فرمود: عمانند آن را باقر از رسول اهللا 
وجــل وســنتي، فمــا وافــق كتــاب اهللا وســنتي  فــإذا أتــاكم الحــديث فاعرضــوه علــى كتــاب اهللا عــزّ « 

كننـد آن را بـا    وقتي حديثي را به شما عرضه مي« :2»فخذوه، وما خالف كتـاب اهللا فـال تأخـذوه
ه موافق قرآن و سنت من بود، بپذيريد و آنچه مخالف ؛ پس آنچ كتاب خدا و سنت من بسنجيد

   ».نپذيريد بود، 
طبق  –و تعاليمي بود كه از اهل بيت و امامان معصوم شيعه  عاين دستور خدا و رسولش 

  نقل كرديم.  –پندار خودشان 
پرسيم: شما چه اعتقادي داريد و چه چيزي را به اهل بيت  در پرتو اين مطالب از شيعه مي

دهيد؟ آنچه به آنها نسبت داده ايد، آيا درست است يا نادرست؟ آيا شما راستگوييد  مينسبت 
دهيد و آنچه تصورش نكرده اند به آنها دروغ  يا دروغگو؟ آيا آنچه نگفته اند به آنها نسبت مي

  بنديد؟ مي
ها و  كنيم؛ چون دروغ پس از سرور دو عالم و رسول ثقلين و صاحب دو حرم شروع مي 

نسبت داده اند، و با اين كار جايگاه خود را از  يشانترين افتراها را به ا زيادي و زشت سخنان
  جهنم آماده كرده اند.

   :موقت) متعه (ازدواج 

 عدهند، اين است كه پيـامبر   نسبت مي عهاي زشت و كثيفي كه به پيامبر از جمله دروغ 
  فرمود:

                                                 
 .221همان، ص - 1
  .229طبرسي، االحتجاج، ص - 2
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كسي كـه از دنيـا بـرود و    : «1»هو أجدعمن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة و«
  .»آيد روز قيامت با گوش و بيني بريده مي  ازدواج موقت نداشته باشد،

من تمتع مرة واحدة عتـق « بهتان زده اند كه فرمود: عتر از اين به رسول اهللا  تر و قبيح زشت

 : «2»ق كلـه مـن النـارثلثه من النار، ومن تمتع مرتين عتق ثلثـاه مـن النـار، ومـن تمتـع ثـالث مـرات عتـ
داشته باشد، يك سوم بدن وي از آتش جهنم نجـات  (صيغه) كسي كه يك بار ازدواج موقت 

يابد و كسي كه دو بار ازدواج موقت داشته باشد، دو سوم و كسي كه سه بار ازدواج موقت  مي
   ».ماند داشته باشد، تمام بدن او از آتش جهنم در امان مي

زنند و چقدر از شـريعت   بهتان مي عر زشت و ناپسند به پيامبر بنگريد كه اين قوم چقد 
گرانقدر اسالم و تعاليم پاك آن به دورند و چگونه به نام دين و شريعت، به لـذتها و شـهوات   

به رسول صادق و امين و ناهي از منكرات، نسـبت  دهند و چطور آنها را   خود رنگ ديني مي
   دهند؟ مي

ي فاسقان و فاجران كنند تا  خواهند كه دين خدا را بازيچه مياين قوم در پس اين اعمال  
 ؛كنندگان آن را مسخره كنند. عملي كه اين افراد از يهوديان كينه توز به ارث برده انـد  مسخره

آيـا عاقالنـه اسـت كـه دينـي       3همان يهودياني كه اين مذهب و اين عقايد را تأسيس كردند.
واجبات و سختيها و رنجهـا، آزاد بگـذارد و رهـايي از     و ان خود را از تمام قيد و بندهاپيرو

  عذاب خداوند را در گرو شهوت پرستي و لذت پرستي بداند؟
به اين دروغ اكتفا نكـرده   ،عان، حضرت محمد رسول اهللامدشمن اهل بيت و پيامبر شيعه، 

 عپيامبر  -مي برماز ذكر اين كفر به خدا پناه  -اند بلكه تا حد اهانت مبالغه كرده و گفته اند: 

                                                 
 .489، ص2مال فتح اهللا كاشاني، منهج الصادقين، ج - 1
بن عبد العالي، در رساله اي كه در باب متعه نوشـته  به نقل از شيخ علي  492تفسير منهج الصادقين، ص - 2

 است.

 مراجعه كنيد.» الشيعة و السنة«براي تحقيق بيشتر به كتاب  - 3
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ومـن تمتـع    ،ومن تمتع مرتين حشر مع األبـرار  ،من تمتع مرة أمن من سخط الجبار«فرمود: 
بكند از خشـم خداونـد رهـايي     صيغههر كس يك بار : «1»ث مرات زاحمني في الجنانثال
شود و هر كس سه  يابد و هر كس دو بار ازدواج موقت بكند همراه نيكوكاران محشور مي مي

   ».دواج موقت بكند، در بهشت همراه من استبار از
تنها به گفتن اين امور اكتفا نكرده اند بلكه آشكارا اهل بيت را ذكر كرده اند؛ همان كساني  

 كه آنها را ابزاري جهت رسيدن به اهداف خود و در معرض شمشيرها و تعابير زشت و دروغ
  خود قرار داده اند.

  د كه گفته است:گوين تهمت زده و مي عبه پيامبر  
اإلمام الثالث المعصوم حسب  -درجته كدرجة الحسين عليه السالم  تمن تمتع مرة كان« 

ـ  -زعمهم  اإلمـام الثـاني    -درجتـه كدرجـة الحسـن عليـه السـالم       تومن تمتع مرتين كان
درجته كدرجة علي بن أبـي طالـب عليـه     تومن تمتع ثالث مرات كان -المعصوم المزعوم 

ومـن تمتـع أربـع مـرات      ––––ام المعصوم األول لديهم، ختن رسول اهللا وابن عمه اإلم –––– 2السالم
 – ؛ي حسين  درجه اش مانند درجه بكند،  صيغهيك بار  ،هر كس«: 3»فدرجته كدرجتي

است و كسي كه دو بـار ازدواج موقـت بكنـد، درجـه اش، ماننـد       –امام معصوم سوم شيعه 
كسي كه سه بار ازدواج موقـت داشـته    است و –امام معصوم دوم شيعه –؛ي حسن درجه

                                                 
 .493، ص2تفسير منهج الصادقين، ج - 1
متعه را عيب  ،شيعه نشين يها اهل نجف و تمام سرزمين پس معناي سخن اين فرد چيست كه مي گويد:  - 2

ر حالل باشد، و هر حاللي را كه نبايد انجام داد. (اعيـان الشـيعة، سـيد محسـن امـين،      حتي اگ  دانند، مي
پس كـدام يـك    .منافات دارد  وجوب متعه و ثواب آن ذكر شد، ي باره) اينها با اقوال ائمه كه در159ص

 ؟شما يا امامانتان  :يديگو راست مي
 .493، ص2تفسير منهج الصادقين، ج - 3
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است. و كسي كه چهار بـار ازدواج   ؛ي علي بن ابي طالب  باشد، درجه اش، مانند درجه
   ».ي من (پيامبر) است موقت داشته باشد، درجه اش مانند درجه

دهنـد   هايي كه به او نسبت مي بافته اند و بهتان عهايي كه بر زبان پيامبر  بنگريد به دروغ 
بناي اسالم بنگريد كه چگونه نابود شده و به شريعت بنگريد كه چگونه تعطيل شده و به  و به

اهل بيت بنگريد كه چگونه با هواپرستان برابر شده اند. اكنون با اين فاسقان فـاجر، چگونـه   
  بايد رفتار كرد؟

  كند كه محب و طرفدار اهل بيت هستند؟ آيا بعد از اين شيعه ادعا مي 
لب بسيار زشتي در اين باب دارند كه به اهل بيت و سـرور آنهـا تهمـت زده    اين قوم مطا 

 –ي آنچه اختراع كرده اند و به محمد باقر  كنيم. از جمله اند، كه ما گوشه اي از آن را بيان مي
ي معراج به  در واقعه عوقتي پيامبر «نسبت داده اند، اين است كه گويد:  –امام پنجم شيعيان

فرمايد: من  جبرئيل را مالقات كردم كه گفت: اي محمد! خداوند متعال مي گفت: آسمان رفت،
   1».بخشم زنان امتم را كه ازدواج موقت كرده اند، مي

بندد كه علي سائي بـه او گفـت: فـدايت     افترا مي -امام دهم شيعيان-طوسي به ابوالحسن
اي خـود عهـد بسـتم كـه     كردم و بعداً از آن بدم آمد. با خـد  شوم، من قبالً ازدواج موقت مي

ي سوگندم نذر  ازدواج موقت نكنم و اگر اين كار برايم سخت باشد و پشيمان شدم، در كفاره
و روزه را انجام بدهم. ولي من توانايي دارم كه ازدواج دائم بكنم. ابوالحسن به من گفـت: بـا   

ـ     ه از وي خدا عهد بستي كه از وي اطاعت نكني! به خدا اگر از وي اطاعـت نكنـي، بـدان ك
  2».نافرماني كرده اي

                                                 
 .463، ص3(ملقب به صدوق ـ كذوب ـ)، من ال يحضره الفقيه، جابن بابويه قمي  - 1
 .450، ص 5. الفروع من الكافي ، ج251،ص 7، ج تهذيب األحكام طوسي ،  - 2
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متعه در قرآن نازل شده «همچنين طوسي از ابوعبداهللا جعفر صادق، روايت كرده كه گفت: 
  1».جاري شده است عو در سنت رسول اهللا 

اگر آنچـه قبـل از عمـر بـود،     «طالب دروغ بسته اند كه گفت:  همچنان كه بر علي بن ابي
   2».كنند    باشد؛ تنها انسانهاي بدبخت زنا مي

دهد و راوي آن،  در اين باره داستان زيبايي را آورده اند كه از درون و باطن آنها خبر مي
محدث بزرگ قوم، محمد بن يعقوب كليني، است كه از مردي قريشي آورده كه گويد: دختـر  

داني كه من خواسـتگارهاي   عمه ام به دنبال من فرستاد كه مال زيادي داشت. او گفت: تو مي
زيرا عالقه اي به مردان ندارم فقط به مـن خبـر    ؛دي دارم و با هيچ كدام ازدواج نكرده امزيا

نيز، در سنت خود حالل كرده است، امـا  عرسيده كه خداوند متعه را در قرآن حالل و پيامبر 
آن را  -منظورش، حضرت عمر است همان طور كه در پاورقي بدان تصريح كرده اسـت -زفر

من دوست دارم كه فرمان خدا و رسولش را بـه جـاي آورم و از امـر    حرام كرده است. پس 
عمر سرپيچي كنم. پس با من ازدواج موقت بكن. به وي گفتم كه بايد بـا ابـوجعفر مشـورت    

   3».اين كار را بكن«كنم. پيش وي رفتم و جريان را برايش تعريف كردم، گفت: 
به جعفر بن محمد باقر نسـبت داده  به اين كار زشت و ناپسند آن قدر تشويق كرده اند كه 

از مـا    ي مـا را حـالل ندانـد،    كسي كه به رجعت ما ايمان نداشته باشد و متعـه « اند كه گفت:
   4».نيست

  

                                                 
 .142، ص 3طوسي ، االستبصار(باب تحليل متعه)، ج - 1
، 1ج. تفسـير صـافي،   233، ص1. تفسـير العياشـي، ج  360، ص1بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج - 2

 .32. طبرسي، مجمع البيان، ص448، ص5. كليني، كافي، ج347ص
  .465، ص5كليني ، الفروع من الكافي (باب نوادر)، ج - 3
 .458، ص3. من اليحضره الفقيه، ج347، ص 1كاشاني، الصافي، ج - 4
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  متعه چيست؟

  ي متعه سؤال شد: شيعه به جعفر صادق تهمت زده اند كه از او درباره 
ا بر اساس كتاب خدا و گويي: آي چي به زن بگويم وقتي كه با او خلوت كردم؟ گفت: مي«

به مدت فالن روز و اگـر بخـواهي فـالن     و بدون داشتن وارث و موروث، عسنت پيامبرش 
كني؟ و مقداري اجر كه بر آن توافق كرده ايد، كم يا  سال و فالن درهم با من ازدواج متعه مي

   1».بري زياد، نام مي

  :كيفيت متعه

ي مردي كه بدون شاهد با زني ازدواج  درباره –امام ششم شيعه  –گويند: از ابوعبداهللا  مي 
موقت كرده، سؤال شد: گفت: مگر اين به طور علني نيست كـه دختـران جـوان خـود را بـه      

گوييم: فالني، فالنـي را بـه    كنيم و مي همه را بر سر سفره اي جمع مي آوريم و ازدواج در مي
   2».گويد: بله آوري؟ او هم مي عقد فالني در مي

  ي جايز است؟انچه كسمتعه با 

اشكالي نـدارد كـه شخصـي بـا زن مجوسـي      «از جعفر صادق روايت كرده اند كه گفت:  
   3».ازدواج موقت بكند

اشكالي نـدارد كـه بـا زن يهـودي و     «همچنين از ابوالحسن رضا نقل كرده اند كه گويد:  
زيرا او را  ؛نداردازدواج موقت با زنان بدكار و هرزه نيز، مانعي 4».مسيحي ازدواج موقت كرد

                                                 
 .455، ص5الفروع من الكافي، ج - 1
 .249، ص5همان، ج - 2
 .144، ص3ستبصار، ج. اال 256، ص7، جتهذيب األحكام  - 3
 .184و شرائع اإلسالم، ص تهذيب األحكام جعفربن الحسن،  - 4
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–به گمان خودشان  –دارد  از كار بد باز مي
 چنـان كـه    نيز، مانعي نـدارد،  حتي با زن زناكار1

   2خميني به آن تصريح كرده است.
   3.»ي آن را داد ي ازدواج موقت با خدمتكار سؤال شد، اجازه از ابوالحسن درباره

  دهد: بر ميدو روايت عجيب نيز، وجود دارد كه از حقيقت متعه خ 
روايت كرده اند كـه   ي محمد بن راشد روايت اول را طوسي و ديگران از فضل، آزاد شده

من با زني ازدواج موقت كردم و به دلم افتاد كه ممكن است اين زن «او به جعفر صادق گفت: 
بعـد   4شوهر داشته باشد. تحقيق كردم، ديدم كه شوهر دارد. جعفر گفت: چرا تحقيق كـردي؟ 

   5».ي تو اين است كه به او باور كني بلكه وظيفه ي تو نيست،  ين وظيفهگفت: ا
بـه ابوعبـداهللا   «روايت دوم: روايتي است كه كليني از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفت: 

 بينم اما مطمئن نيستم كه شوهر دارند يا نـه؟  گفتم: من در بعضي مسيرها زنان زيبارويي را مي
ي تـو آن اسـت    ست كه تحقيق كني آيا شوهر دارد يا نه، بلكه وظيفهي تو ني گفت: اين وظيفه

   6».كه به او باور كني

  آيا متعه با زن هاشمي جايز است؟

بلـه،  «باقر سؤال شد كه آيا متعه با زن هاشمي جايز است؟ گفت :  در جايي از جعفر بن 
   7».جايز است

                                                 
 .253، ص7، جتهذيب األحكام  - 1
 .292، قم (ايران)، صتحرير الوسيلةخميني،  - 2
 .144، ص3االستبصار، ج - 3
 .253، ص7، جتهذيب األحكام  - 4
 .462، ص5الفروع من الكافي، ج - 5
 همان. - 6

 .272، ص7، جاألحكام تهذيب  - 7
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ه است. عبداهللا بن عمر ليثـي، نـزد   آن را مقيد كرد  در جايي ديگر طبق روايتي از اين قوم،
ي زنان چه نظري داري؟ گفت: در كتاب خـدا و سـنت    ي متعه  درباره«ابوجعفر آمد و گفت: 

، حال آنكه عمـر   گويند تا روز قيامت حالل شده است. گفت: امثال تو چنين مي عرسول اهللا 
ه عمر حرام كرده اسـت.  برم از آنچ آن را حرام و از آن نهي كرده است. گفت: به خدا پناه مي

هسـتم و آنچـه رسـول اهللا     عآنگاه گفت: تو بر نظر رفيقت باش و من نيز، بر نظر رسول اهللا 
گفته حق و آنچه رفيق تو گفته، باطل است. راوي گويد: عبداهللا بن عمـر آمـد و گفـت: آيـا     

ـ  خوشحال مي د؟ شوي كه زنانت و دخترانت و خواهرانت و دختر عموهايت چنين كاري بكنن
   1».راوي گويد: هنگامي كه نام زن و دختر عموهاي او را آوردم، ابوجعفر از او روي گرداند

  :ازدواج موقت با دختر بچه

آيا جايز است با كنيز ازدواج موقت كرد؟ گفت: آري! مگراين كه  از ابوجعفر سؤال شد:« 

حدي را تعيين كن   خورد. گفت: خداوند تو را صالح گرداند، دختر بچه اي باشد كه فريب مي
  2».كه بچه هرگاه به سن بلوغ رسيد، فريب نخورد؟ گفت: دختر ده ساله

  ازدواج موقت با دختر باكره بدون اذن ولي:

ازدواج با دختر باكره اي كه خودش راضي باشـد، بـدون   « گويد: ميجعفر  همان طور كه 
   3».اذن ولي اش جايز است

تواند خودش را به ازدواج  دختر بالغ و رشيد ميگويد:  حلي در كتاب فقهي مشهورش مي 
   1موقت ديگري درآورد و ولي او، حق اعتراض ندارد خواه باكره باشد يا بيوه.

                                                 
 .246، ص1. الصافي، ج251، ص7، جتهذيب األحكام . 449، ص5الفروع من الكافي، ج - 1
. جعفر هم چنين گفته اسـت؛ الفـروع   255، ص7، جتهذيب األحكام . 145، ص3طوسي، االستبصار، ج - 2

 .463، ص5من الكافي، ج
 .254، ص7، جتهذيب األحكام  - 3
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  متعه با چند زن جايز است؟

شود و از   متعه منحصر به چهار زن نيست. چون طالق داده نمي«گويند: ابوجعفر گفت:  مي 
   2».او تنها اجاره اي است برد، بلكه يشود و او هم ارث نم او ارث برده نمي

آيا متعـه منحصـر بـه    «نزد پسرش ابوعبداهللا از متعه سخن به ميان آمد و به او گفته شد: 
چهار زن است؟ گفت: با هزار تا هم ازدواج موقت بكن؛ چـون آنـان فقـط زنـان اجـاره اي      

  ».هستند

  اجرت آن چقدر است؟

ي زنان سؤال شـد، در جـواب گفـت:     ي متعه ربارهاز ابوجعفر روايت كرده اند كه از او د 
اجرت آن يك «گويد:  پسرش، جعفر مي 3».حالل است و اجرت آن يك درهم به باال است«

   5».و يك كف غذا: آرد يا قاوت يا خرما است 4كفه ترازو گندم است.

  متعه براي چه مدت است؟

كمتـرين مـدت   «و سوال شد: روايت كرده اند كه از ا –امام دهم شيعيان  –از ابوالحسن  
  متعه چقدر است؟ آيا جايز است كه مرد فقط به شرط يك دفعه از وي بهره ببرد؟ گفت: آري،

و از جدم ابوعبداهللا نقل شده كه كمترين آن يك بار آميزش است. گفت: اشكالي ندارد اما بعد 
   6».از اتمام آميزش، بايد رويش را از زن برگرداند و به او ننگرد

                                                                                                                              
 .186، ص2هـ، ج1377ئع االسالم، تهران ،نجم الدين حلي، شرا - 1
 .147، ص3االستبصار، ج - 2
 .457، ص5الفروع من الكافي، ج - 3
 .260، ص7، جتهذيب األحكام  - 4
 .457، ص5الفروع من الكافي، ج - 5
 .151، ص3. االستبصار، ج460، ص5همان، ج - 6
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ي  تواند چندين بار با وي ازدواج موقت بكند، همان طور كه از جعفرصادق درباره ميمرد 
اشـكالي نـدارد   «سؤال شد و او گفت:  كند،  مردي كه با يك زن چندين بار ازدواج موقت مي

پدرش، محمد باقر نيز بدان تصريح كرده و از وي ». هر چند بار كه با وي ازدواج موقت كند
تواند بـا او ازدواج موقـت بكنـد؛ چـون او      آري، هر چند بار مي« گويد:روايت كرده اند كه 

   1».گيرد اجاره اي است و اجرت مي
دهد، از زن حساب بكشد  تواند در مقابل اجرتي كه به زن متعه شده مي مرد متعه كننده مي

تا آن مدتي كه قرار بوده با هم باشند، زن رعايتش كند و در صـورت عـدم رعايـت شـرط،     
ه انـد كـه از وي سـؤال    از ابوالحسن روايت كرد واند از اجرت زن كم كند؛ همان طور كهت مي

د تـا اينكـه بـه    كند به شرطي كه زن هر روز پيش مرد بياي مرد با زن ازدواج موقت مي«شد: 
گذارد كه زن روزهاي مشخصي نزد مرد بيايد، اما زن عذر  مرد شرط مي شرطش وفا بكند، يا

توانـد زن را در   آيد، آيا مـرد مـي   شرطي كه گذاشته شده، پيش مرد نميآورد و بر اساس  مي
مقابل روزهايي كه پيش مرد نيامده، بازخواست كند و از او حساب بكشد و به حسـاب ايـن   
چند روزي كه پيش مرد نيامده، از اجرتش كم كند؟ گفت: بله، به مقدار روزهـايي كـه قـرار    

 زبج ،2شود شود و به آن مقدار از اجرتش كم مي وجه ميبوده زن پيش مرد بيايد اما نيامده، ت
  ».ايام قاعدگي؛ چون اين ايام حق زن است كه پيش مرد نيايد

دانند، و روايات و احاديثي را به دروغ از پيامبر  ي شيعه است كه آن را واجب مي اين متعه

                                                 
 .460، ص5الفروع من الكافي، ج - 1
نامند؟! آيا نكاح چنين است كـه در   د كه اين حماقت و بي بندوباري را نكاح ميكنن آيا از خدا شرم نمي - 2

 شود؟ اي بندگان خدا كمي انصاف داشته باشيد!. مقابل روزهايي كه زن پيش مرد نيامده، از مهريه كم مي
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 در جواب كسي كه ابوعبداهللا 2تا زماني كه متعه نكند. 1شود ساخته اند كه مؤمن كامل نمي ع
   3».من بدم مي آيد از مرد مسلماني كه از دنيا برود و متعه نكند«از متعه پرسيده بود، گفت: 

  همچنين از ابوجعفرسوال شد:
كند، ثواب دارد؟ گفـت: اگـر بـه خـاطر رضـاي خـدا و        آيا كسي كه ازدواج موقت مي«

آورد،  زن متعه شـده بـر زبـان مـي    در مقابل هر كلمه اي كه با  مخالفت با منكران متعه باشد، 
دهد. و هر بار دستش را به سوي زن دراز كند، خداونـد   خداوند ثواب حسنه اي را به او مي

خداوند گناهي را از او مـي بخشـد و     دهد. و هربار به او نزديك شود، حسنه اي را به او مي

                                                 

يي آورند كه متعه بـراي مسـافران و كسـاني كـه توانـا      دانم چگونه شيعه براي جواز متعه دليل مي نمي - 1

ازدواج دائم را ندارند، ضروري است؛ چون غالباً در صورت عدم جواز متعه، تبعات و آثار نـاگواري بـه   
  م).1960بيروت  ، چاپ146محمد حسين كاشف الغطاء ص، اثر (أصل الشيعة وأصولهاآيد.  بار مي

هاي عراق  ربكنيم اين چه عذري است كه مي آورند: شيعيان سوريه و لبنان و ع همان طور كه درك نمي
كنند،  كنند. ولي نقل شده كه برخي از زنان سن باال در شهرهاي ايران ازدواج موقت مي ازدواج موقت نمي

كننـد   اما بر اساس قاعده اي كه بيان كرديم. به رغم آن شيعيان سوريه و لبنان و عراق ازدواج موقت نمي
   بيروت). چاپ ،358ص ،مغنية ر، اث(الشيعة في الميزان و متعه در مناطق آنان رايج نيست.

ـ معتقد مادام كهد؟ و يكن د پس چرا هميشه از آن استفاده نمييدان مي ثوابكسي نيست بپرسد اگر آن را  د ي
دهيد،  ؟ اينكه آن را انجام نميديده چرا آن ر انجام نمي ،برد مي اجرشود و فاعل آن  ايمان با آن كامل مي
چـرا   و گرنـه   ان به اين كار راضي نيست و اين كار نادرستي اسـت؟ دهد كه دل انس آيا اين امر نشان نمي

آورنـد؟ اگـر متعـه از     سپس چرا بـراي تعليـل آن مسـافران را مـي     دهند؟ عرب و عجم آن را انجام نمي
چيسـت؟   گشاد دست و تنگدست و مسافر و مقـيم فرق ميان  مكمالت ايمان و سبب رفع درجات است،

در  .الزم است فرد در صورتي كه به آن نياز ندارد از آن خودداري كند :ندگفته ا شمادر حالي كه بزرگان 
 هايي براي خردمندان است. عبرت سخنان، اين

 .366، ص3من ال يحضره الفقيه، ج - 2
 .463، ص3همان، ج - 3
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بخشـد.   هـانش را مـي  ريـزد، گنا  ي آبي كه بر موهايش مي هرگاه غسل كند، خداوند به اندازه
   1».گفتم: به تعداد موها؟ گفت: آري! به تعداد موها

   امثال اين روايات بسيار زياد است.
هاي تفسير و حديث و فقه شيعه آمـده،   اين بحث را با آوردن روايت ديگري كه در كتاب

ا وي دهيم. اين روايت يكي ديگر از افتراهاي شيعه است كه به جعفر بسته اند. گوي خاتمه مي
   گفته است:

متعه، جزو دين من و اجداد من است پس كسي كه به آن عمل كند به دين ما عمل كرده «
دين ما را انكار كرده است. متعه باعث نزديكـي بـه پيشـينيان و      و كسي كه آن را انكار كند،

ي حاصل از نكاح اسـت. منكـر    ي حاصل از متعه برتر از بچه محافظت از شرك است و بچه
، كافر و مرتد است و اقراركنندگان به آن، مؤمن و موحد هستند؛ چون متعه دو اجر دارد: متعه

  2».شود و اجر متعه اجر صدقه اي كه به آن زن متعه شده داده مي 
اين است كه تا به حال در هيچ يك از   دليل اين كه متعه بهتان و تهمت به اهل بيت است، 

با او ازدواج موقـت انجـام داده باشـد، نيامـده     شيعه امان كتابهاي شيعه نام زني كه يكي از ام
و  هايي كـه در سـيره   هاي آنان در كتاب است. در حالي كه تمام زنان ائمه ذكر شده اند و نام

طالب تا حسن عسـكري و امـام    آمده است. از علي بن ابي  ي آنان تأليف كرده اند، زندگينامه
فرزندان آنها مولود نكاح موقت باشد در حالي كـه  غائب موهوم آنها، ثابت نشده كه يكي از 

  هاي تاريخ و انساب و سيره، پر از اسطوره و چيزهاي باطل است. كتاب
تـرين   ترين شان گرفته تا بـزرگ  از كوچك اين از جمله مسائلي است كه هيچ يك از آنها

  گوييد دليل خود را بياوريد؟ شان جوابي براي آن ندارند. پس اگر راست مي

                                                 
 .366، ص3همان، ج - 1
 .495، ص2مال كاشاني، تفسير منهج الصادقين، ج - 2
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   يه گرفتن فرج:عار

بخشند. طوسي از  همچنين شيعه عاريه گرفتن فرج را مباح دانسته و آن را به دوستان مي 
ي عاريه گرفتن فرج پرسيدم؟ گفت:  از ابوعبداهللا درباره«ابوالحسن طارئ نقل كرده كه گفت: 

   1».اشكالي ندارد
كنـد كـه    راره نقل مـي از پدرش نيز، مانند آن را روايت كرده اند؛ همچنان كه طوسي از ز

   2».گفت: به ابوجعفر گفتم: آيا كنيز كسي براي برادرش حالل است؟ گفت اشكالي ندارد

  :اجاره كردن فرج

زني نزد عمر آمد «بندند اين است كه گفت:  هاي زشتي كه به جعفر باقر مي از جمله دروغ 
از اين امـر   ؛ند. علي پاكم كن. عمر دستور داد كه او را سنگسار كن  و گفت: من زنا كردم،

باخبر شد و گفت: چگونه زنا كردي؟ گفت: از بيابان گذشتم كه تشنگي شديدي بر من چيـره  
، از يك باديه نشين طلب آب كردم و او خودداري كرد آب به من بدهد مگر اينكه خودم  شد

كـرد و  را در اختيارش بگذارم. وقتي تشنگي مرا عاجز كرد و از جانم ترسيدم او مرا سيراب 
ازدواج  قسم به پروردگار كعبه، ايـن   گفت: ؛من خودم را در اختيارش نهادم. سپس علي 

   3».بوده است
آبرويي را با امثـال چنـين    و بي غيرتي بيهاي فحشا و  بنگريد كه اين قوم چگونه دروازه 

  هايي باز كرده اند؟ دروغ و تهمت

  لواط با زنان:

نسبت داده اند، اين است كه از آنها نقل كرده انـد كـه   هايي كه به اهل بيت  از جمله دروغ 

                                                 
 .141، ص3طوسي، االستبصار، ج - 1
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مـردي  «لواط با زن جايز است. كليني از رضا روايت كرده كه صفوان بن يحيي از او پرسيد: 
از پيروان تو از من درخواست كرد كه از تو سؤال كنم. امام رضا گفت: چه چيزي درخواست 

تواند اين كار را بكند. به او  كي كند؟ گفت: ميتواند از پشت با زن نزدي كرد؟ گفتم: آيا مرد مي
   1».دهيم دهي؟ گفت: ما چنين كاري را انجام نمي گفتم: آيا تو نيز، اين كار را انجام مي

و - كند راجع به يك مرد كه از پشت با زن نزديكي ميمردي از جعفر روايت كرده اند كه  
گفته است:  عرسول اهللا«كرد و گفت:  صدايش را بلند از او پرسيد؟ -جماعتي بودند در خانه

منظورش اين –هر كس مملوكش او را به كاري مكلف كند كه توانش را ندارد، او را بفروشد 
ي حاضـرين نگريسـت، و در    سپس بـه چهـره   -است كه اين را براي فريب مردم گفته است

   2».گوش من گفت: اشكالي ندارد
روايت كرده اند كه بـا عبـارتي    –تم شيعه امام هش –همچنين از نوه اش ابوالحسن رضا  

ي نزديكـي بـا زن از پشـت، از وي     بسيار زشت تر از عبارت طوسي آورده كه مردي درباره
در آيه اي از كتاب خداوند آن را حالل كرده ؛ سؤال كرد، او در جواب گفت: از قول لوط

��mmmm است: ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢ llll� :3».ه استپرواضح است كه منظور آنها، فرج بود . 78هود   
يعفور روايت كرده اند كه گفت: از ابوعبداهللا  همچنين به صراحت از جعفر از عبداهللا بن ابي 

اگر زن راضي «پرسيدم؟ او در جواب گفت:   ي مردي كه از پشت با زنش نزديكي كند، درباره

��mmmmفرمايـد:   باشد اشكالي ندارد. گفتم: پس منظور اين قول خداوند چيست كه مي ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��

¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈ llll� :4».گفت: اين براي طلب فرزند است 222البقرة   

                                                 
 .244 و 243، ص3. االستبصار، ج40، ص5كليني، الفروع من الكافي، ج - 1
 .343، ص3طوسي، االستبصار (كتاب النكاح)، ج - 2
 .415، ص7، جتهذيب األحكام . 243، ص3طوسي ، االستبصار، ج - 3
  .243، ص3. االستبصار، ج414، ص7لوت)، ج(باب آداب خ تهذيب األحكام طوسي،  - 4



  

  255  اند ل بيت نسبت دادهكه به اه هايي دروغباب سوم: شيعه و 
  

كـنم و   از يونس بن عمار روايت كرده اند كه گفت: من گاهي با كنيزم از پشت نزديكي مي
كنم كه هر بار يك درهم صدقه بدهم و اين براي من سنگين است. گفت: بر  با خود وعده مي

   1تو حقي نيست و نزديكي از پشت حق توست.
نسـاء أمتـي علـى رجـال أمتـي 2محـاش«فرمـوده اسـت:    عي است كه رسـول اهللا  اين در حال 

  ».دبر زنان امتم بر مردان امتم حرام است« :3»حرام

  :شريعت

و اهل بيتش زده اند: احاديث و رواياتي است كه براي  عاز جمله افتراهايي كه به پيامبر 
امـر و نـواهي آن و جـذب    تعطيل كردن شريعت اسالمي و دور كردن مسلمانان از عمل به او

هاي سفيه ساخته اند. كساني كه در حدود خداوند اهمال ورزيده اند و  اراذل و اوباش و انسان
ورزند. عده اي معتقدند كه  كنند و به ارشادات و تعاليم وي اهتمام نمي به اوامر الهي عمل نمي

فراتـر از تـوان آنهـا    هاي نماز و روزه و حج و زكات براي آنها گناه است و قـدرتي   عبادت
شود. همچنان كه معتقدند، اطاعـت از اوامـر    خواهد و باعث تباه شدن وقت و مال آنها مي مي

شريعت در معامالت و غيره از جمله مسائل غير ضروري زندگي است كه بيهوده واجب شده 
 در امور منكر و گناه بـه طـور  ها و غرق شدن  آنان زمام نفس را براي شهوات و لذت است.
   آزاد گذاشته اند. ،مطلق
آنان براي سيركردن نفس كثيف از لذتها و براي آزاد كردن آن از حدود و قيـود دينـي و    

اخالقي، زنا را به نام متعه جايز و مباح دانسته اند هر چند كه هزار زن براي يك مرد باشد و 
هـاي خـود    ب. البته به زودي از طريـق كتـا   بر عكس. متعه اي كه جز بدكاري محض نيست

                                                 
 .244، ص3االستبصار، ج - 1
 است.برده كه به معناي جمع محش - 2

 .468، ص3من اليحضره الفقيه (كتاب النكاح، باب النوادر)، ج - 3
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شيعه، اثبات خواهيم كرد كه چگونه عمل صـالح و انجـام فـرايض شـرعي و سـنتهاي آن را      
  برداشته اند و به ساير مسائل دنيوي پرداخته اند.

  بر اين اساس به خداوند متعال نيز، دروغ بسته و گفته اند كه خداوند متعال فرموده است: 
در سرزمين هايم و امانتدار من بر علمـم  طالب حجت من بر مردم و نور من  علي بن ابي 

كنم هر چند كه از اوامر من سـرپيچي كـرده    است. هر كس او را بشناسد، وارد دوزخش نمي
  1كنم هر چند كه مرا اطاعت كرده باشد. باشد و هر كس او را انكار كند، وارد بهشتش نمي

اري نـدارد، بلكـه   معنايش اين است كه معصيت خداوند براي ورود به بهشت و جهنم اعتب
عشق به علي مالك است. پس كسي كه او را دوست داشته باشد چه به دسـتورات اسـالم و   

شود. پس بر انسان واجب اسـت   وارد بهشت مي اوامر الهي عمل كرده باشد چه نكرده باشد، 
  شود. خواهد بكند؛ زيرا بازخواست نمي كه علي را دوست بدارد و بعد هر كاري را كه مي

گويند: وقتي حكم به جهنمـي بـودن كسـي داده     به اين امر كفايت نكرده اند بلكه ميتنها  
شود و به طرف جهنم برده شود و به خاطر ارتكاب گناه از بهشت رانده شود، اگر شيعه باشد 

  نوشد.     به بهشت بازگردانده مي شود و از حوض كوثر مي

��mmmm -–همچنين بر خداوند متعال افترا بسته اند   ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��llll   :21األنعـام: 
گويند: از  و در يك روايت ساختگي مي -بندد كيست ظالم تر از كسي كه بر خداوند دروغ مي

ي مردم در يك جا به صورت  وقتي روز قيامت بر پا شد، همه«ابوجعفر روايت شده كه گفت: 
ي پنجـاه سـال    مانند تا به شدت عرق كنند و بـه انـدازه    شوند و در محشر مي برهنه جمع مي

��mmmmفرمايد:  مانند، و اين همان كالم خداست كه مي     درآن جا مي ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��

������ ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��llll  :ـي مـن      سپس ندا دهنده اي از باالي عرش ندا مي 108طهدهد كـه پيـامبر ام
ي  از مقابل همه عحضرت محمد بن عبداهللا امي كجاست؟ رسول اهللا   كجاست؟پيامبر رحمت،

                                                 
 .583، ص2. قمي، الخصال، ج23بحراني، مقدمة البرهان في تفسير القرآن، ص - 1
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اسـت و    يله و صـنعاء اي بين  ي فاصله حوض برسد كه طول آن به اندازهگذرد تا به  مردم مي
آيد  پس علي از مقابل مردم پيش مي  شود. ايستد. آن موقع دوست شما ندا داده مي آن جا مي

ي ورود بـه   دهند كه بروند. به گروهـي اجـازه   ايستد و بعد به مردم اجازه مي و در كنار او مي
بينـد گروهـي از    مي عرسول اهللاشود. وقتي  ي اجازه داده نميشود و به گروه حوض داده مي

ي علي از  شيعه  گويد: پروردگارا، كند و مي گريه مي  محبان ما از ورود به حوض منع شده اند،
گويد: چرا گريه  فرستد و مي ورود به حوض منع شده اند؟ خداوند فرشته اي را نزد محمد مي

گويـد: خداونـد    براي گروهي از شيعيان علي. فرشته بـه او مـي   گويد:       كني اي محمد؟ مي  مي
فرمايد: اي محمد، شيعيان علي را به تو بخشيدم و به خاطر محبت آنها نسبت به تو  متعال مي

ي شـما قـرار    كـنم و در زمـره     و عترت تو از گناهانشان گذشتم و آنها را به شما ملحق مـي 
هـاي گريـان    ر گفت: در آن روز بسـياري از انسـان  كنم. ابوجعف دهم و وارد حوضشان مي  مي
  .گويند: اي محمد! مي

ماند كه پيرو ما و محب ما باشـد و   بينند، و در آن روز كسي باقي نمي وقتي كه چنين مي 
شود و  از دشمن ما برائت بجويد و نسبت به آنها كينه داشته باشد، مگر اينكه وارد جمع ما مي

   1».آيد كنار حوض كوثر مي
  آورده است:» االختصاص«همچنين بحراني در تفسير خود به نقل از مفيد در  

��mmmm :از ابو سعيد مدائني نقل شده كه گفت: به ابو عبداهللا گفتم: معناي اين آيه چيسـت   ��cccc�� ��

dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��llll  :او گفت: اي ابوسعيد، خداوند قبل از آنكه خلقت خود  46القصص
ي به ما نوشت و آن را در عرش يا زير عرش خود را آغاز كند در دو هزار سال پيش، نامه ا
شما  ي آل محمد، قبل از اين كه گناهي انجام بدهيد،  نگه داشت كه در آن آمده است: اي شيعه

                                                 
 .78، ص2الصافي، ج .255، ص3تفسير البرهان، ج - 1
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كسي كه منكر واليت محمد و آل محمد نباشد او را به رحمت خود وارد بهشت  1را بخشيدم.
   2».كنم مي

كسـي كـه   « نـد: ه ابسته اند كه گويا فرموددروغ  عهمچنان كه بر رسول امين و صادق  
شـود و كسـي    خداوند حب ائمه را روزي وي قرار داده باشد، خير دنيا و آخرت نصيبش مي

   3».شك نكند كه او بهشتي است
خوشبخت است و   كسي كه مرا دوست داشته باشد،« :دروغ بسته اند كه گفت سبه علي 

   4.»شود اولياء حشر مي ي هدر زمر
حج و خسته كـردن خـود و روح خـود     ،روزه ، زكات،آن خواندن، نماززي به قرنيا پس 
او را  كـه  واجـب اسـت   خـدا بر و  او نسبت به اهل بيت كافي است بلكه تنها حب  باشد، نمي

كـه بـه   اسـت   – البته بسيار دروغگو –صدوق آنها  وارد بهشتش گرداند. ايننجات بدهد و 
اي علـي! هـر   «: ندبه علي گفتخطاب  عويا آن حضرتناحق بر رسول خدا افترا بسته كه گ

آن را خوانده باشد و هر كس يك سوم قر، مثل آن است كه را دوست داشته باشد تو كس قلباً
ا خوانـده  گويي كه دو سوم قـرآن ر   ،ياري دهدتو را   با زبانو قلباً تو را دوست داشته باشد 

گـويي كـه    ،تو را ياري كندبا دست و زبان دوست داشته باشد و  و هر كس تو را قلباً   است،
   5.»كل قرآن را خوانده است

                                                 
دانند، بـه طـوري كـه     دانند بلكه خود را نيز، در عصمت آنها شريك مي اين قوم تنها ائمه را معصوم نمي - 1

خداوند قبل از ارتكاب گناه آنها را بخشيده است و كسي كه اين گونه باشد، معصوم است. پس عصـمت،  
 باشد. هم براي ائمه و هم براي خود شيعه مي

 .228، ص3، جالبرهان - 2
 . 504، ص2تفسير نور الثقلين، قم (ايران)، ج - 3
 . 578، ص2الخصال، ج - 4
 .180همان، ص - 5
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خداونـد بـه   «ي نماز و زكات و حج از جعفر صادق نقل كرده انـد كـه گفـت:     اما درباره 
خواننـد،   خوانند، عذاب را از شيعيان ما كه نماز نمي ي كساني از شيعيان ما كه نماز مي وسيله

دهند، عذاب را از شيعيان مـا كـه    اني از شيعيان ما كه زكات ميي كس كند و به وسيله    دفع مي
را  گذارند، عـذاب  ي كساني از شيعيان ما كه حج مي به وسيله كند، و دهند، دفع مي زكات نمي

   1».نمايد گذارند، دفع مي از شيعيان ما كه حج نمي
چون بـه   پس بر هيچ يك از شيعيان واجب نيست كه نماز و زكات و حج به جاي آورند 

دهند و اين واجبات را با حب اهل بيت و زيارت آنها و گريه كردن بر  جاي يكديگر انجام مي
  كنند. هاي آنها و زيارت قبرهايشان بعد از مرگشان عوض مي ها و مرده كشته

اسالمي كه ديـن   پس دين شيعه ديني ابداعي و جديد است كه بويي از اسالم نبرده است؛ 
رائض و دين عبادات و معامالت و دين اوامر و نواهي است. ديني كه بـر  عمل به واجبات و ف

، جاري شد كه به اهل بيت خودش گفت: رهايي شـما از آتـش   عصادق و امين  زبان پيامبر
جهنم تنها با تمسك به ريسمان الهي و عمل به دستورات خدا و رسولش و دوري از منهيات 

اهل بيت و عمو و عمه و دختر و بستگان  عخدا  باشد. همچنان كه رسول خدا و رسولش مي
يا بنى عبد المطلب! يا بني عبد مناف! «فرمايد:  دهد و مي خود را به اسم، مورد خطاب قرار مي

يا فاطمة بنت رسـول اهللا! يـا عبـاس بـن عبـد المطلـب! يـا صـفية عمـة رسـول اهللا! افتـدوا أنفسـكم مـن 

اي فاطمـه،   عبـد منـاف،    عبدالمطلب، اي بني اي بني:« 2»النار، فإني ال أغني عـنكم مـن اهللا شـيئاً 
ي پيامبر، خود را از آتش جهنم  عمه اي صفيه  اي عباس بن عبدالمطلب،  ،عدختر رسول اهللا 

در وايتـي ديگـر   ». آيـد  برهانيد؛ چرا كه من در پيشگاه خداوند برايتان كاري از دستم برنمي

                                                 
. محمد بن مسعود سلمي (معروف بـه عياشـي)، تفسـير     84و  83، ص1علي بن ابراهيم، تفسير قمي، ج - 1
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ــت:  ــده اس  1»مــا شــئتم، فــإني ال أغنــي عــنكم مــن اهللا شــيئاً  اعملــوا اعملــوا، وســلوني مــن مــالي« آم

خواهيد، درخواست كنيد؛ چون از جانب خـدا   تالش كنيد، تالش كنيد، و از مالم هر چه مي:«
  ».آيد چيزي برايتان از دستم بر نمي

در تمامي  عاينان اهل بيت نبوت هستند كه تنها با عمل صالح و اطاعت از خدا و پيامبر 
شوند و  يابند و داخل بهشت مي يا و چه امور آخرت از عذاب خدا نجات ميامور؛ چه امور دن

  تواند كاري برايشان بكند.  آيد و نمي رسول اهللا كاري از دستش برنمي
نمايـد؛   آن را تأييد مـي  عاين چيزي است كه قرآن نازل شده از آسمان بر حضرت محمد
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üüüü�� ��مظمظمظمظ�� ��جعجعجعجع�� ��معمعمعمع�� ��جغجغجغجغ�� ��مغمغمغمغ�� ��جفجفجفجف�� ��حفحفحفحف�� ��خفخفخفخف�� ��مفمفمفمف�� ��ىفىفىفىف�� ��يفيفيفيف�� ��حقحقحقحق�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  :المــدثر

  شـود و   آنگاه كه پسرش را ديد كه غرق مي ؛از زبان پيامبر خود، حضرت نوح 48 - 38

��mmmmفرمايد:  يپروردگارش را نداد داد، م ��ÓÓÓÓ�� ��ÔÔÔÔ�� ��ÕÕÕÕ�� ��ÖÖÖÖ�� ��××××�� ��ØØØØ�� ��ÙÙÙÙ�� ��ÚÚÚÚ�� ��ÛÛÛÛ�� ��ÜÜÜÜ�� ��ÝÝÝÝ�� ��ÞÞÞÞ�� ��

AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��GFGFGFGF�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��LKLKLKLK�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��TSTSTSTS�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��
\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��hghghghg�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��llll  :هود

��mmmm: گفتكند كه به او  و پدرش نقل مي ؛ابراهيم  همچنان كه از 47 - 45 ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��

uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��cbcbcbcb�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��
iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��
|{|{|{|{�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��¢¡¢¡¢¡¢¡�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��©¨©©̈¨©¨�� ��ªªªª�� ��««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��̄̄̄̄�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��
³³³³�� ��llll   :فرمايـد  در جايي ديگر مي 47 - 43مـريم :mmmm�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��

oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��zyzyzyzy�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��llll  :114التوبة.  
يات مبارك از كتاب خودش بيان كرده كه نجات و رستگاري تنهـا  آخداي متعال در اين 

ي تمسك به ريسمان الهي و عمل بـه كتـاب خـدا و انجـام اوامـرش و اطاعـت از        در سايه
پيامبرش و نزديكي جستن به او توسط عباداتي همچون نماز و روزه و زكات و حج و دوري 

باشد و غير از اينها فايده اي ندارد. حتي اگر قرابت نسبي و سببي بـا   از محارم و گناهان مي
مبران داشته باشد، باز فايده اي برايش ندارد؛ چون همگـي اينهـا   اولياي خدا و صالحان و پيا

  شوند. يكسان هستند و تنها با عمل صالح محك زده مي
و از طايفـه و   شـان ياو دامـاد دو دختـر    عحقيقي رسـول اهللا   /كاكاياين ابولهب عموي

��mmmmباشد كه درباره اش اين آيه نازل شده است:  نزديكان وي مي ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��

____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��
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pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��llll  :است كه وقتي پيـامبر بـراي    ععموي دوم پيامبر ابوطالب، 5 - 1المسد

��mmmm: وي طلب مغفرت كرد، اين آيه نازل شد ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��

[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��llll  :اين امر بر تمـام   113التوبة
كه اساس نجات همان اقـرار بـه وحـدانيت    پوشيده نيست   كنند، كساني كه در قرآن تأمل مي

��mmmm: و عمل به اوامر قرآن و سنت است عخداوند متعال و رسالت پيامبر گرامي وي ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��

eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��

vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��

hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��

yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��

§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��¯®¯®¯®¯®�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��llll  :76 - 70الفرقان .  

گويند: حب علي حسنه اي است كه هيچ گناهي بـه   اين برخالف اعتقاد شيعه است كه مي
   1كند. آن ضرر وارد نمي

زدايد همچنان كه باد شديد برگ درختان را جـدا   عشق ما به اهل بيت، گناهان ما را مي«
   2».كند مي

  گويا ايشان فرمودند:  همچنان كه بر رسول اهللا دروغ بسته اند كه
طالب فضائل ال تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله  إن اهللا تعالى جعل ألخي علي بن أبي«

مقــراً بهــا غفــر اهللا لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، ومــن كتــب فضــيلة مــن فضــائله؛ لــم تــزل المالئكــة 
ن فضـائله غفـر اهللا لـه الـذنوب تستغفر له ما بقي لتلـك الكتابـة أثـر ورسـم، ومـن اسـتمع إلـى فضـيلة مـ

                                                 
 . 110، ص 8ر منهج الصادقين، جتفسي - 1
 . 111، ص8همان، ج - 2
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 :1»التي اكتسبها من السماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر له الذنوب التي اكتسبها من النظر
علي بن ابي طالب قرار داده است پس شماري را براي برادرم  هاي بي خداوند متعال فضيلت«

خداوند تمام گناهان گذشته   كند،كسي كه فضيلتي را از آنها در ذهن داشته باشد و به آن اقرار 
بخشد. كسي كه يكي از اين فضايل را بنويسد تا زماني كه اثري از آن باقي  ي او را مي و آينده

كنند و كسي كه به يكي از فضايل وي گوش فرا داده  باشد، مالئكه براي وي طلب مغفرت مي
كسي كـه بـه فضـيلتي از     بخشد و مي  باشد خداوند گناهاني را كه از راه گوش مرتكب شده،

  ».بخشد ي وي بنگرد، خداوند گناهاني را كه از راه چشم مرتكب شده، مي نوشته شده فضايل
راجع به عمل صالح به صراحت گفته اند كه نيازي به انجام كارهاي نيكو نيست؛ همچنان 

قسم بـه  «كه به دروغ از جعفر روايت كرده اند كه او شيعه را مورد خطاب قرار داده و گفت: 
  2».شود شما وارد جهنم نمي خدا هيچ يك از

حتـي در روز قيامـت در    3ي شما پر است اما بدون عمل. او به شيعه گفته است: كارنامه 
  4».ي انبياء همراه آنان هستيد درجه

هر كس حسـين را پـس از مـرگش    « دروغ بسته اند كه گويا فرموده اند:عبه رسول خدا
  5».ودش زيارت كند، بهشت نصيبش مي

دهنـد كـه گفـت:     نسبت مي –امام هشتم و معصوم شيعيان  –همچنين به ابوالحسن رضا  
ي ما برداشته شده است. هيچ يك از شيعيان ما نيست كه گنـاهي مرتكـب    قلم گناه از شيعه«

                                                 
. علي بن عيسي اربلـي، كشـف   2احمد بن محمد (معروف به مقدس اردبيلي)، حديقة الشيعة، تهران ،ص - 1

 .112،ص1الغمة، ج
 . 78، ص 8كليني، الروضة من الكافي، ج - 2
 همان . - 3

 . 21مقدمة البرهان، ص - 4
 .252ص ،مفيد، اثر اإلرشاد - 5
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ي  ي قطـرات بـاران و بـه انـدازه     هر چند كه به انـدازه   شده باشد و آن گناه محو نشده باشد،
   1»ها و درختان گناه كرده باشد.ستارگان و خار

پس كسي كه چنين جايگاهي دارد چه نيازي است كه خود را خسته كند، كافي است كـه  
زيرا قلم گناه از   به حب و دوستي آل علي اعتراف كند و بعد هر كاري كه خواست انجام دهد؛

ده است و كار او برداشته شده و گناهان و اشتباهات وي آمرزيده شده و بهشت به وي عطا ش
  افزايد. رساند و ايمان و عمل نيز، آن را نمي ناپسند به او ضرري نمي

اظهار اين حب و عالقه به اهل بيت اين گونه است كه بايد قبر حسين يا رضا يا يكي از  
ائمه را زيارت كند و مجوز رضايت و مغفرت و بهشت را از آنها بگيرد. به همين دليـل گفتـه   

   2ي مقبول است. حسين، معادل صد حج مقبول و صد عمرهاند: زيارت قبر 
: 3»مـن زار الحسـين بعـد موتـه فلـه الجنـة« :تهمت زده اند كه فرمـوده اسـت   عبه رسول اهللا 

  ».بهشتي است  حسين را پس از مرگش زيارت كند، كه كسي«
ان كه تواند او را زيارت كند، براي شهادتش گريه كند تا بهشت را ببرد؛ همچن كسي كه نمي

هر قطـره اشـكي كـه بـراي حسـين ريختـه       « زين العابدين روايت شده كه گفت: از باقر بن
بهشـت   و4»ي كـف دريـا باشـد    زدايد هر چند به اندازه خداوند گناهاني را با آن مي  شود، مي

  5شود. برايش واجب مي
هـر  «بهشتي است و از خود وي نقل شـده كـه گفـت:      همچنين كسي كه بر رضا بگريد، 

ؤمني كه مرا زيارت كند و قطره اشكي صورتش را خيس كند، خداوند متعال آتش جهنم را م

                                                 
 . 236، ص2ابن بابويه قمي، عيون اخبار الرضا، ج - 1
 .252، قم، بصيرتي، صاإلرشادمفيد،  - 2
 همان. - 3

 .468، ص2مجلسي، جالءالعيون، ج - 4
 . 464جالءالعيون (باب گريه بر حسين)، ص - 5
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   1».كند بر وي حرام مي
امـام نهـم   - اما كسي كه قبرش را زيارت كند، به نقل از پسرش، محمد ملقـب بـه جـواد   

، خداوند گناهـان   كسي كه قبر پدرم را در طوس زيارت كند«ي او گفته اند:  درباره -شيعيان
بـراي او گذاشـته    عبخشد و در روز قيامت منبري هم سطح منبر پيامبر اول و آخر او را مي

   2».شود تا اينكه خداوند از حسابرسي بندگان فارغ شود مي
كسـي كـه قبـر    «نقل كرده اند كـه گفـت:    –امام هفتم شيعه  –از پدرش موسي بن جعفر 

شود. راوي گويد، گفتم: هفتاد  وشته ميهفتاد حج مقبول برايش ن  فرزندم، علي را زيارت كند،
چقـدر   بـريم.  هاي اين قوم به تو پناه مي از دروغ خدايا،-حج؟ گفت: آري، هفتاد هزار حج. 

شوند، اما كسي كـه   هايي كه قبول نمي . سپس افزود: چه بسيار حج-ندپستزشت اند و چقدر 
كسي است كـه خـدا را در عـرش    خوابد، مانند  كند و شب در كنار قبر او مي    او را زيارت مي

زيارت كرده است. (پناه بر خدا از نقل اين خرافات) گفتم: مانند كسي كه خدا را در عرشـش  
   3».زيارت كند؟ گفت: آري

روزي خواهد آمد كه شـما قبـر مـرا در طـوس زيـارت      «از رضا نقل كرده اند كه گويد: 
بل از آن غسـل كـرده باشـد، تمـام     كنيد. هان! آگاه باشيد هر كس قبر مرا زيارت كند و ق مي

   4».شود درست مانند آن موقعي كه متولد شده است گناهانش زدوده مي
                                                 

 .227، ص2عيون اخبار الرضا، ج - 1
 . 259همان، ص - 2
 همان . - 3

شيعه در دروغ خيلي زياده روي كرده اند به گونه اي كه هيچ يك از  [ .260ص 2ج، اعيون أخبار الرض - 4
هاي گذشته و حال به آن درجه نرسيده اند. هر يك از علما و فقها و محدثانشان در سـاختن دروغ   امت

مينه خواهد بيشتر از ديگران دروغ گويد تا جايي كه فراموش كرده ديگران در اين ز   دهد و مي مسابقه مي
قايل اند به احدي  عي پيامبر     دانند كه شيعه منزلت و جايگاهي كه براي حسين، نوه چه گفته اند. همه مي

كند و  نمايد، در دروغ زياده روي مي ابن بابويه موقعي كه شروع به سخن گفتن از رضا مي دهند، ولي نمي
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هر مؤمني او را زيارت كند، خداوند بهشـت را بـر او واجـب و جهـنم را بـر او حـرام       «
   1».كند مي

همچنين كسي كه قبر خواهرش، فاطمه بنت موسي را زيارت كند بهشتي اسـت؛ همچنـان   
ي زيـارت قبـر    دربـاره  ؛از ابوالحسـن رضـا   «د بن سعد روايت شده كه گفت: كه از سع

فاطمه، دختر موسي بن جعفر، سؤال كردم كه گفـت: كسـي كـه او را زيـارت كنـد، بهشـتي       
   2».است
اين مذهب شيعه است كه مبني بر زيارت قبور و گريه و حب و دوستي اسـت نـه انجـام     

منكـرات و  و رعايـت حـدود الهـي و دوري از     دادن عمل نيك و اداي فـرايض و واجبـات  
  .انگناه

  ائمه:

نـد. دروغ  ا شيعه با دروغ سرشته شده و با دروغ خلق شده اند گويي كه با دروغ دوقلـو  
كند كه امامان شان داراي اوصاف الهي و در امور و تقـديرات خداونـد بـا وي     شان اقتضا مي

                                                                                                                              
كـرده و در دريـاي دروغ غوطـه ور    گويد تا جايي كه مذهب و اعتقاد خود را فراموش  خيلي دروغ مي

اظهار داشته كه زيارت قبر  اإلرشاددهد ؛ چون مفيد در  شود تا جايي كه رضا را بر حسين برتري مي مي
دارد كـه زيـارت    گويد، اظهار مي حسين برابر با صد حج و صد عمره است. ولي وقتي از رضا سخن مي

زيـارت قبـر    گويـد:  . فراتر از آن مي)257ص ،الرضاعيون أخبار  نگا:( هزار حج است. قبر رضا برابر با
رضا از زيارت قبر حسين برتر است؛ همچنان كه از علي بن مخرياء نقل كرده اند كه گفت: بـه ابـن ابـي    

زيارت قبر رضا برتر اسـت يـا زيـارت قبـر حسـين؟ گفـت:        فدايت شوم! «جعفر، يعني امام رضا گفتم: 
زيارت قبر وي «فراتر از آن گفته است:  ).261ص 2بار الرضا ج(عيون أخ ».زيارت قبر پدرم برتر است

 )..255ص 2ج أخبار الرضا (عيون ».از زيارت كعبه برتر است
 . 255همان ،ص - 1
 . 267همان، ص - 2
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  وهايي ـ.شريك هستند ـ پاك و منزه است خداوند از چنين غل
طالب دروغ بسته كه گويا  بر علي بن ابي –كه مانند بخاري اهل سنت است  –كليني آنها  

حتـي   –هايي داده شده كه به هيچ يك از افراد قبل از من  به من خصلت«گويد:  مي سعلي 
دانم و چيزي از چشم من  ها و امور مخفي را مي داده نشده است. من نيات و نسب - پيامبران

   1.»ن نيستپنها

  در حالي كه آنچه در كتاب خدا ثابت شده، اين است: 

mmmm�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��ÏÎÏÎÏÎÏÎ�� ��ÐÐÐÐ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��ÓÓÓÓ�� ��ÔÔÔÔ�� ��ÖÕÖÕÖÕÖÕ�� ��××××�� ��ØØØØ�� ��ÙÙÙÙ�� ��ÚÚÚÚ�� ��ÛÛÛÛ�� ��llll  :لقمان

���mmmmاين از اوصاف خداوند است كه: 34 ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��____�� ��llll  :3سبأ  

��mmmmو او پيامبرش را امر كرده كه بگويد:  ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀ llll�  :65النمـل 

اكتفا نكرده انـد بلكـه بـرخالف     سعلي ادن صفات رباني خداوند به اما اين قوم به نسبت د
كتاب خدا و سنت رسولش آن را براي تمام امامانشان اثبات كرده اند. كليني باب مستقلي را 

آورده » مانـد  ائمه به گذشته و آينده علم دارند و چيزي از ديد آنها پنهان نمـي «نوان عتحت 
  است.

گذرد، علـم   من به آنچه در آسمانها و زمين مي«كه گفت:  سپس از جعفر صادق نقل كرده
   2».گذرد، علم دارم دارم و به آنچه در بهشت و جهنم و گذشته و آينده مي

تـر   خداوند بسيار باالتر و گرامي«چنان كه بر پدرش محمد باقر دروغ بسته اند كه گفت: 
و زمين را از او منع كند. پس از آن است كه اطاعت از بنده اي را فرض گرداند و علم آسمان 

   3».گفت: آن را از او منع نكرده است

                                                 
 . 197، ص19الكافي، ج األصول من - 1
 .)261ص 1ج(الكافي، كتاب الحجة  األصول من - 2
 . 262،ص 1الكافي، ج األصول من - 3
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او نزد اسحاق بن عمار نشسـته بـود و يـك مـرد     «بر ابو الحسن، علي دروغ بسته اند كه 
چـرا   توبه ات را تازه كن و عبادتت را تازه كن؛   شيعي بر او وارد شد و به او گفت: اي فالني،

نمانده است. اسحاق گفت: با خودم گفتم: چـه عجـب او از   كه يك ماه بيشتر از عمرت باقي 
و  –چون آنچـه فكـر كـردم، او فهميـد      –اجل شيعه خبر دارد. با عصبانيت به من نگريست 

كني و به شدت  خانواده ات را دچار سردرگمي مي  ... تو، كني      گفت: اي اسحاق، چرا انكار مي
   1».شوي چيز مي مفلس و بي 

��mmmmفرمايد:  ي حق ميدر حالي كه خدا ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ llll� :59األنعام  
نيز، به آن اقرار و علم غيب را از خود و از اهل بيت انكار كرده است، چنان كه در  جعفر

من و ابوبصير و يحيي بزار و داود بن كثير «روايت شده كه گفت: » سدير«هاي شيعه از  كتاب
از گروهـي كـه    كـنم  گفـت: تعجـب مـي   بوديم كه او با عصـبانيت   ؛در مجلس ابوعبداهللا

داند. من كنيزم را  دانيم. هيچ كس جز خداوند متعال علم غيب نمي پندارند ما علم غيب مي مي
   2»دانم كه او در كدام خانه است؟ و نمي زدم و او از دست من گريخت، 

 -يكي از شاگردانش- ابوالخطاب«مانند آن در رجال كشي است كه از وي سؤال شد كه 
گويـد كـه مـن     داني و تو اين را گفته اي؟ جعفر گفت: اما اينكه مي گويد: تو علم غيب مي مي

دانم. اگر مـن   دانم، قسم به خدايي كه معبود برحقي جز او نيست، علم غيب نمي علم غيب مي
اين را گفته باشم، خدا مردگانم را نبخشايد و در بازماندگانم بركت قرار ندهد! باغي بين من و 

كشي كرديم. دشت و چشمه نصيب او شد و كـوه    بود كه ميان هم تقسيم كرديم و قرعهعبداهللا
شـد و كـوه نصـيب او     دانستم دشت و جلگه نصيب من مـي  نصيب من شد. اگر علم غيب مي

  3.»شد مي

                                                 
 . 348رجال الكشي (شرح حال اسحاق بن عمار)، كربالء، ص - 1
 . 257، ص1الحجة من الكافي، ج - 2
 . 248رجال الكشي، ص - 3
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بر محمد بن باقر دروغ بسته اند به طوري كه ابوبصير از او روايـت كـرده كـه گفـت: بـه      
دريد مردگان را زنده و كور مادرزاد و جذامي و پـيس را مـداوا   شما قا«گفتم:  ؛ابوجعفر

كنيد؟ گفت: آري، به اذن خدا. سپس به من گفت: نزديك شو اي ابو محمد، پس به او نزديك 
شدم و او دستي بر صورت و چشمانم كشيد، من خورشيد و آسمان و زمين و منازل و همـه  

ين باشي و در روز قيامت بينا باشي و مردم چيز را ديدم. آنگاه گفت: آيا دوست داري كه چن
خواهم به حالت اول برگردم. پس دستي بر چشمانم كشيد و من به حالت اول  كور؟ گفت: مي

   1».بازگشتم
هاي آسماني را  هايي كه به ائمه نسبت داده اند اين است كه آنها تمام كتاب از جمله دروغ 

  2مند.فه دارند و با وجود اختالف زبانها آن را مي
   3ميرند. ميرند و حتي با اختيار خود مي دانند كي مي ائمه مي 

توانند به هر كسي خبر دهند كه چـه چيزهـايي بـه نفعـش و چـه       امامان اگر بخواهند مي
  4چيزهايي به ضررش مقدر شده است.

   5آوردند. شوند و اخبار را براي آنها مي هاي ائمه مي مالئكه وارد خانه 
   6ي مقرب و هيچ پيامبر مرسل ندارد. كه هيچ فرشتهائمه علمي دارند 

   7كالم هيچ يك از مردم و هيچ پرنده و حيوان و جانداري بر امام پوشيده نيست. 

                                                 
 . 470، ص1الحجة من الكافي، ج - 1
 . 227همان، ص - 2
 . 258،ص 1همان، ج - 3
 . 264همان، ص - 4
 . 393همان، ص - 5
 . 402همان، ص - 6
 . 146ران، نينوي، صحميري، قرب االسناد، ته - 7
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  ظهور مهدي قائم:

ي ظهـور   دهند، روايـات و اقـوالي دربـاره    هايي كه به اهل بيت نسبت مي از جمله دروغ 
تولد نشده است. بر حسب پنـدار شـيعه،   مهدي قائم از اوالد حسن عسكري است كه هرگز م

ُكشد. همچنان كـه   كند و دشمنان اهل بيت را زنده و آنان را مي مهدي در آخر زمان ظهور مي
شـنيدم كـه    ؛از سالم بن مستنير آورده كه گفـت: از ابـوجعفر    -شيعيان محدث-كليني، 

كنـد و اگـر ايمـان     ايمان را به هر ناصبي عرضـه مـي    وقتي مهدي قائم ظهور كند،«گفت:  مي
گيرد و آنها را از شهرها بـه بيابـان    زند يا مانند اهل ذمه از او جزيه مي گردنش را مي نياورد،

   1».راند بيرون مي
نيز روايتي از جعفر نقل كرده كه گفت:  -مفسر شيعه -تنها اين نيست و بس، بلكه صافي 

به دليل كاري كه پدرانشان كردند، نوادگان قاتالن حسين را   وقتي كه مهدي قائم ظهور كند،«
   2».كشد مي

كشـد؛   كنـد و مـي   كند بلكه پدرانشان را نيز، زنده مي تنها به قتل نوادگان آنها كفايت نمي 
وقتي كـه مهـدي و قـائم آل    «كه گفت:  چنان كه مفيد به دروغ از جعفر بن باقر روايت كرده

صد نفـر ديگـر را زنـده     جدوباره پن زند و صد نفر از قريش را گردن مينجمحمد، ظهور كند پ
   3».كند زند و تا شش بار اين كار را تكرار مي كند و گردنشان را مي مي

 گويـد:  كشـد؛ چنـان كـه مـي     عياشي آورده كه او يزيد بـن معاويـه و اصـحابش را مـي     
و اصحابش و  ؛گردد، حسين بن علي اولين كسي كه به دنيا باز مي«گفت:  ؛ابوعبداهللا

                                                 
 . 227، ص 8الروضة من الكافي، ج - 1
 . 172، ص1تفسير الصافي (سورة بقره)، ج - 2
 . 364، صاإلرشادمفيد ، - 3
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   1».كشد اويه و اصحابش است كه آنها را به تاوان قتل حسين مييزيد بن مع
هـا را نگيرنـد، دلشـان آرام     شوند و تا آخـرين انتقـام   ها راضي نمي اين قوم به اين دروغ 
آيد، حميراء (يعنـي ام   وقتي كه قائم ما مي«گيرد. به محمد بن باقر افترا زده اند كه گفت:    نمي

فاطمه، را از  ،عود تا حد تازيانه بخورد و انتقام دختر پيامبرش ) زنده ميلالمؤمنين عايشه
او بگيرند. گفتند: چرا تازيانه بخورد؟ گفت: به خاطر تهمتي كه به مـادر ابـراهيم زده اسـت.    

را  عچرا خدا حد او را براي قائم به تأخير انداخته است؟ گفت: همانا خداوند، پيامبر گفتند:
   2».ا به عنوان عذاب براي جهانيان فرستاده استبه عنوان رحمت و مهدي قائم ر

هاي زياد و باطلي را آورده و آنها را به امامان خود نسـبت داده انـد.    همچنان كه روايت 
   كنيم كه ابوجعفر باقر گفت: يكي از آنها را ذكر مي

رفـت و پـنج هـزار مالئكـه      گويي من قائم را در نجف كوفه ديدم كه به طرف مكه مي« 
وي بودند و جبرئيل از طرف راست و ميكائيل از طرف چپ و مؤمنان جلوي او بودند همراه 

كرد و اولين كسي كـه بـا او بيعـت كـرد،      هاي مختلف تقسيم مي و او لشكريان را در سرزمين
   3».جبرئيل بود

  مسائل شگفت انگيز:

دروغ از  ي اهل بيت گفتـه انـد، ايـن اسـت كـه بـه           هاي زشتي كه درباره از جمله دروغ 
در حال نماز از آلت خارج  ودييا  مذياگر «ابوعبداهللا جعفر بن باقر نقل كرده اند كه گفت: 

كند و بـه   و نمازت را قطع كني؛ زيرا وضو را نقض نمي الزم نيست كه غسل انجام بدهي  شد،
ي خلط است و هر چيزي كه بعد از وضو از تو خارج شد، مثل يك دام است يا ماننـد   منزله

                                                 
الصافي،   ؛ 408، ص 2البرهان، ج »ثم رددنا لكم الكرة عليهم«ذيل آيه ي   280، ص2 تفسير العياشي، ج - 1

 .959، ص 1 ج 
 . 108، ص2ياء)، جتفسير الصافي (سورة انب - 2
 . 364، صاإلرشاد. 365و  364، ص2روضة الواعظين، ج - 3
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   1».واسير است كه چيزي نيستب
  چنان كه بر پدرش، محمد باقر بن علي، زين العابدين دروغ بسته و گفته اند:

ي مذي كه از آلت خارج شود و بر ران جاري شود از او سؤال شد؟ گفت: نمـاز   درباره«
   2»كند و الزم نيست كه ران را بشويي. را باطل نمي

   :از عمر بن زيد روايت كرده اند كه گفت
روز جمعه در مدينه غسل كردم و پاك شدم و لباس تميز پوشيدم و صـفيه از كنـار مـن     

اما دچار مشكل شدم   گذشت و رانهايم را به رانهايش ماليدم و ارضا شدم و او نيز، ارضا شد،
   3».خواهد غسل نمي و از ابوعبداهللا پرسيدم، او گفت: وضو بر تو الزم نيست و او نيز،

، حنان بن سدير را ديـد كـه كفشـهاي مشـكي     ها اين است كه جعفر ن دروغي اي از جمله
داني كه كفش مشكي سه ويژگـي   چرا كفش مشكي پوشيده اي؟ آيا مي«پوشيده است، گفت: 

بينـايي چشـم و سسـتي    ضعف باعث فدايت شوم؟ گفت:  ؟ گفتم: آن سه ويژگي چيستدارد
تو بايد كفـش زرد   .هاي متكبر است و لباس انسان شود تناسلي و ايجاد غم و غصه مي لتآ

؟ گفـت: چشـمها را تقويـت و آلـت     آن سه ويژگي كدامنـد بپوشي كه سه ويژگي دارد. گفتم: 
  4.»زدايد تناسلي را محكم و غم و اندوه را مي

  چيست؟تناسلي ي كفش با محكمي و سستي آلت  كسي نيست كه بگويد رابطه 
نگريستن بـه صـورت   «ت كرده اند كه گفت: رواي –امام هفتم شيعه  –از ابوالحسن االول 

  ».شود زيبا باعث روشني چشم مي

                                                 
 . 94، ص1. االستبصار، ج 21، ص1، ج تهذيب األحكام .  39، ص3الفروع من الكافي، ج - 1
 . 40، ص 3الفروع من الكافي (كتاب الطهارة)، ج - 2
 . 198، ص 1حر عاملي، وسائل الشيعة (كتاب الطهارة)، ج - 3
 .99، ص 1بن بابويه قمي، الخصال، جا - 4
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  شوند: زمين از باران، چهار چيز از يكديگر سير نمي«از پدرش جعفر آورده اند كه گفت: 
   1».مؤنث از مذكر  چشم از ديدن،

شـود:   ده چيـز باعـث نشـاط و سرمسـتي مـي     «همچنين از او روايت كرده اند كه گفت:  
   2».نگريستن به زن زيبا و جماع  نوشيدن،  خوردن،

يا نگريستن مرد به زن لخـت جـايز اسـت؟    آ« :همچنين روايت شده كه از او پرسيده شد
   3؟»فراتر از اين وجود دارد گفت: اشكالي ندارد. آيا لذتي

ي مردي كه فرج زنش را ببوسد، سؤال شد؟ گفت: اشـكالي   همچنين از ابوالحسن درباره 
   4ندارد.
دانيم كه امامان اينها چه ارتباطي با اين مسائل دارند و هـدف آنهـا از بيـان ايـن      ا نميم 

بوده است؟ عالوه بر اين، چه ديني اين گونه پيروانش را بـه محكـم كـردن آلـت      مطالب چه
كند كه حتي انسان عادي از گفتن  تشويق مي و جماع و خرافات و خوردن و نوشيدنتناسلي 

  رسد به امامان و معتمدان؟آنها شرم دارد چه ب
نگريسـتن بـه عـورت غيـر مسـلمان ماننـد       «همچنين از جعفر روايت كرده اند كه گفت: 

   5».نگريستن به عورت االغ است
عورت دو نوع «ي عورت مسلمان از ابوالحسن موسي كاظم روايت شده كه گفت:  درباره

دسـتت  رت جلو را بـا  شود و عو ها پوشيده مي توسط لگنعورت پشت  و پشت، است: جلو 

                                                 
 . 221،ص 1الخصال، ج - 1
 . 443همان، ص - 2
 . 214، ص2الفروع من الكافي، هند، ج - 3
 . 214، ص2الفروع من الكافي، ج - 4
 . 501، ص 6الفروع من الكافي، تهران، ج - 5
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   1».بپوشان
محمد  –به اينها كفايت نكرده اند، بلكه فضايل بيشتري را آورده اند و گفته اند: ابوجعفر  
كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد بدون پيش بند وارد حمام «گويد:  مي –باقر 
او گفت: پدر و مادرم  ي سپس برده .وارد حمام شدبدون پيش بند شود. پس گفت: روزي  نمي

اندازي؟ گفت: آيـا   كني اما خودت آن را مي فدايت باد! تو ما را به بستن پيش بند توصيه مي
  .2»؟پوشاند داني كه نور، عورت را مي مي

همچنين از عبيداهللا دابقي روايت كرده اند كه گفت: در مدينه وارد حمامي شدم، ديدم كـه  
حضور داشت. گفتم: اي شيخ! اين حمام مال كيسـت؟   پيرمردي كه سرپرست حمام بود، آنجا

. گفـتم: او وارد ايـن حمـام    -علـيهم السـالم  -گفت: مال ابوجعفر، محمد بن علي بن حسـين 
كـرد.   شد و شروع به شستن خود مـي  كرد؟ گفت: وارد مي    شد؟ گفت: بله. گفتم: چكار مي مي

يكـي از نشـمينگاهش قـرار    داد. سـپس بـه طـرف     ماليد و آن را نشان نمي آلت خود را مي
ماليدم. روزي به او گفـتم: چيـزي كـه     زد. من هم ساير بدنش را مي   گرفت و مرا صدا مي مي

  3».دوست نداشتي ببينم، ديده ام. گفت: نه هرگز! چون نور آن را پوشانده است

  چيزهاي عجيب و غريب:

باقر نقل كرده اند هاي شگفت انگيز اين است كه از محمد  از جمله مسائل عجيب و دروغ 
يا دخترش يـا خـواهرش زنـا كنـد، زنـش بـر وي حـرام         مردي كه با مادرزنش«گفت:  كه

   4».شود نمي

                                                 
 همان. - 1

 .503، 502ص  6همان، ج - 2
 . 503همان، ص - 3
 . 416ص 5ي، جالفروع من الكاف - 4
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آن   اگر شخصي با زن پدرش يا كنيز وي زنا كند،«همچنين از او روايت كرده اند كه گفت: 
   1».شود شود و آن كنيز نيز، بر صاحبش حرام نمي زن براي شوهرش حرام نمي

  اين روايات، بسيار زيادند.امثال 
 نماز جنازه بدون وضو نيز،«گويند:  از ديگر مسائل بسيار زشت و عجيب اين است كه مي

ي نمـاز   جايز است همچنان كه بر جعفر دروغ بسته اند كـه او در جـواب كسـي كـه دربـاره     
  2».خواندن بدون وضو بر جنازه سؤال كرد؟ در جواب گفت: درست است

نويسد: علماي ما بر عدم طهارت در اين نماز اجماع دارند، و از كتاب  ي آن مي هيدر حاش
وضو و حائض و جُنـب جـايز    نقل كرده كه طهارت شرط آن نيست بلكه براي بي» التذكرة«

حتي اگر آب و خاك نيز، موجـود باشـد. علمـاي مـا بـر آن        است تا بر جنازه نماز بخوانند
   3اجماع دارند.

توانـد بـر جنـازه نمـاز      زن حـائض مـي  «ر نقل كرده اند كه گفت: محمد باقبن از جعفر  
  ».بخواند

مـا لباسـي   «دارند كه از ابوجعفر محمد باقر و پسرش جعفر سؤال شد:  همچنين اظهار مي
خريم كه شراب روي آن ريخته و شهوت خوك نيز، به آن خورده است،آيا بعد از سـتردن   مي

اشكالي ندارد؛ زيرا خداوند   بخوانيم؟ گفتند: آري، آن جايز است كه قبل از شستن با آن نماز
   4».فقط خوردن آن را حرام كرده نه پوشيدن و لمس كردنش و نماز خواندن با آن

همچنين درست كردن طناب از موي خوك و كشيدن آب چاه براي وضـو جـايز اسـت؛    
با موي خوك درست ي طنابي كه  از ابوعبداهللا درباره«همچنان كه از زراره نقل شده كه گفت: 

                                                 
 . 419همان، ص - 1
 . 170، ص1. من ال يحضره الفقيه، ج178،ص 2همان، ج - 2
 (حاشيه) . 178الفروع من الكافي، ص - 3

 .170، ص1من ال يحضره الفقيه، ج - 4
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 پرسيدم كه آيا جايز است كه بـا آن وضـو گرفـت؟     شود، شده و با آن از چاه آب كشيده مي
  1».گفت: اشكالي ندارد

ي ديگي كه  درباره؛ از اميرالمؤمنين، علي«همچنين از جعفر روايت كرده اند كه گويد: 
ـ   شـود و   ه مـي پخته شده و موشي در آن است، سؤال شد، در جواب گفت: شـوربايش ريخت

   2».شود گوشت، شسته و سپس خورده مي
از او سؤال شد: اگر موش يا سگي در روغن بيفتـد  «همچنان كه از جعفر روايت شده كه  

   3».[آن روغن حالل است؟] گفت: خوردن آن روغن اشكالي ندارد و زنده بيرون آورده شود،
 خوردن گوشت حيوان نراز  عگيري كرده اند و گفته اند: رسول اهللا  از طرف ديگر سخت

   4هنگام شهوتش، نهي كرده است.
هنگام ذبـح در حـال    حيوان نرداند كه اين  اين تكليف ما اليطاق است چرا كه كسي نمي 

  شهوت بوده است يا خير؟
گيري در ميـان شـيعيان وجـود دارد. بـه      گيري بيشتر از سخت البته سهل گرفتن و آسان 

از او سؤال شد: اگر موش يا گربـه يـا مـرغ يـا     «كرده اند كه طوري كه از جعفر بن باقر نقل 
پرنده يا سگ در چاهي بيفتد، حكمش چيست؟ گفت: مادام كه رنگ و طعم آب تغيير نكرده 

  5».باشد، ريختن پنج دلو كافي است

                                                 
 .409،ص 1، جتهذيب األحكام  - 1
 .7، ص3الفروع من الكافي، ج - 2
 . 161، ص2همان، ج - 3
 . 260، ص6همان ، ج - 4
 . 5، ص3همان، ج - 5



  

  277  اند ل بيت نسبت دادهكه به اه هايي دروغباب سوم: شيعه و 
  

ي چاهي كه كيسه نجاستي خشك يا تر درون آن بيفتد، سؤال شد  همچنين از جعفر درباره
  1».ت: در صورتي كه آب زياد در چاه باشد، اشكالي نداردكه حكمش چيست؟ گف

تواننـد   ي پوست مردار از او سؤال شد كه آيا مي درباره«نقل كرده اند كه  ؛از صادق 
در آن آب و روغن بريزند؟ گفت: اشكالي ندارد كه چيزي را در آن قرار دهند و با آن وضـو  

   2».بگيرند يا از آن بنوشند
اگر در مسير آبي، موش يا كـرم يـا پشـه خـاكي مـرده اي بيفتـد و        همچنين گفته اند كه

متالشي شود، نوشيدن آن و وضو گرفتن با آن جايز نيست، و اگر متالشي نشود، نوشيدن آن 
و وضو گرفتن با آن اشكالي ندارد، و مردار در صورتي كـه تـازه مـرده باشـد، دور انداختـه      

  3.وف آبشود. همچنين است كوزه و مشك و ديگر ظر مي
اگر دو ناودان موجود باشد، يكي مربوط بـه  «از جعفر بن باقر روايت كرده اند كه گفت:  

اشـكالي    آب و ديگري مربوط به ادرار باشد و آن دو قاطي شوند سپس به تو اصابت كننـد، 
  4».ندارد

 در ظرفي كه ادرار«همان طور كه از جعفر روايت كرده اند كه يكي از شيعيان به او گفت: 
كـنم، در ايـن ظـرف آب بـه      در آن ريخته شده و غسل جنابت در آن انجام گرفته، غسل مي

  5.»مقداري كه روي زمين بريزد، وجود دارد. حكمش چيست؟ گفت: اشكالي ندارد
وارد دستشويي شد و لقمه ناني را  ؛ابوجعفر باقر«قمي در كتاب خود روايت كرده كه  

ن را برداشت و شست و به برده اش كه همـراهش بـود،   ديد كه بر روي مدفوع افتاده است. آ

                                                 
 .42، ص1.االستبصار، ج416، ص1، ج تهذيب األحكام  - 1
 . 11، 1ابن بابويه قمي، من اليحضره الفقيه، ج - 2
 .14، ص1همان، ج - 3
 .42،ص 1؛ تهذيب، ج13و  12، ص3الفروع من الكافي، ج - 4
 . 14، ص3الفروع من الكافي، ج - 5
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  داد و گفت: آن را نگه دار تا بيرون بيايم. وقتي كه بيرون آمد به برده گفـت: لقمـه كجاسـت؟   
آن لقمه در شكم هر كـس كـه قـرار گيـرد،      ، گفت:عآن را خوردم اي پسر رسول اهللا :گفت

يد كسي كه بهشتي است، خـادم مـن   آ ، چرا كه من خوشم نمي بهشتي است. برو كه تو آزادي
   1».باشد
هاي اين قوم بـود كـه سـند مغفـرت را در برابـر خـوردن كثافـت روي نـان          اينها دروغ 
  بخشند. مي

 چيزهاي خنده آور و گريه آور:

آور شيعيان، اين است كه از جعفر روايت كره اند كه گفـت:   دار و گريه هاي خنده از دروغ 
هاي خود  د روز شير نداشت كه بخورد. ابوطالب او را به پستانمتولد شد چن عوقتي پيامبر«

بست و خداوند شير را در آنها قرار داد. چند روزي از اين طريق شير نوشيد تا وقتي كه ابـو  
   2».طالب او را به حليمه سعديه سپرد

آمـد و   عپيامبر   خورد، حسين از فاطمه و هيچ زن ديگري شير نمي«گويند:  همچنين مي
   3»مكيد. شت ابهام خود را در دهانش قرار داد و او دو يا سه روز آن را ميانگ

سازند،آن هـم تنهـا    ها را مي ها و اسطوره ها و قصه بنگريد كه اين قوم چگونه اين داستان
براي كسي كه بخواهند او را تمجيد كنند حتي اگر دليلي براي آن نيابند، و چون به خوبي آن 

فهمند و به  شود. پس چه وقت اين قوم مي روشن و زشتي آن آشكار مي فسادش  بافند، را نمي
  آيند؟ خود مي

گفته  عبه رسول اهللا«ها را از باقر بن زين العابدين نقل كرده اند كه گفت:     مانند اين دروغ

                                                 
 . 27، ص1تخلي)، جمن ال يحضره الفقيه (باب احكام ال - 1
 .458، ص1الكافي (كتاب الحجة)، تهران، ج األصول من - 2
 .465، ص1همان، ج - 3
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كني، با ديگـر دخترانـت ايـن كـار را        بوسي و با او زياد رفت و آمد مي شد: تو فاطمه را مي
   كني؟       نمي

خوردم و آب آن در پشتم هاي بهشت به من داد و من آن را  فرمود: جبرئيل سيبي از سيب
سپس با خديجه نزديكي كردم و او به فاطمه آبستن شد، پس من بوي بهشت را از متغير شد 

   1».كنم او احساس مي
و  سي علـي   وقتي فاطمه اين گونه است ناچار بايد علي نيـز، مثـل وي باشـد. دربـاره    

ي     در كتابش آورده كه يـك سـيني ميـوه   2والدت وي قصه اي مشابه آن خلق كرده اند. فتال
بهشتي مثل خرما و انار براي ابوطالب آوردند و ابوطالب از انار خورد و شاد و خوشحال به 
خانه برگشت. وقتي آن را خورد و آب آن در پشتش متغير شد با فاطمه، دختر اسد، نزديكي 

   همچنين به دروغ به جعفر نسبت داده اند كه از او سؤال شد: 3ه علي حامله شد.باو كرد و 
را نبي  عباقي نماند؟ گفت: چون خداوند حضرت محمد عچرا فرزندي براي رسول اهللا« 

فرزندش براي  فرزندي داشت،  عرا وصي خلق كرده است. اگر رسول اهللا ؛خلق و علي 
   4».شد نمي داشت و ديگر وصيتي براي امير المؤمنين خالفت بر امير المؤمنين، علي اولويت

                                                 
 .183، ص1علل الشرائع، ج - 1

گويد: او حافظ و واعظ و صـاحب كتـاب    محمد بن حسن بن علي، فتال نيشابوري. قمي درباره اش مي -2

اتيد ابن شهر آشوب بوده اسـت. (الكنـي و   ي ششم و از اس بوده است. از علماي سده» روضة الواعظين«
  األلقاب).

گويد: او متكلم گران قدر و فقيه و عالم و زاهد بوده است كه ابوالمحاسن عبدالرزاق رئيس نيشـابور   حلي مي
 ).508  ،295ص  او را كشت. (رجال، الحلي،

 .87، ص1فتال، روضة الواعظين، قم (ايران)، ج - 3
 .131ص، 1علل الشرائع، نجف، ج - 4
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به افترا بستن و دروغ گفتن شروع كرده اند، لياقتشان است كه به اوجش  مادام كه شيعيان
حلقه اي در بهشـت از  «حضرت فرمودند:  دروغ بسته اند كه گويا آن عبرسند. به رسول اهللا 

زني، نداي يا علـي بلنـد    را بر صفحه ميي طاليي است كه هرگاه حلقه  ياقوت قرمز با صفحه
   1».شود مي

وقتي بـراي   2ماند.   اگر شمشير ابن ملجم نبود علي در دنيا جاودان مي ديگري گفته است:
كنند، پس الزم است شيعيان وي نصيبي از اين بزرگـي و شـرف    چنين مقام وااليي مبالغه مي

خداوند گناهان شيعيان تـو را  «علي گفت:  داشته باشند. به رسول اهللا دروغ بسته اند كه او به
   3».بر دوش من انداخت سپس آنها را به من بخشيد

از جمله افتراهاي دروغ آميز شيعه بر اهل بيت اين است كه به ابوعبداهللا دروغ بسته اند كه 
زمين بر روي چه چيزي اسـت؟ فرمـود: بـر روي مـاهي.     «ي زمين از وي سؤال شد:  درباره

روي چه چيزي است؟ گفت: بر روي آب. گفتم: آب بر روي چه چيزي است؟  گفتم: ماهي بر
بر روي صخره. گفتم: صخره بر روي چيست؟ گفت: بر روي گاو. گفتم: گـاو بـر روي    گفت:

چيست؟ گفت: بر روي خاك. گفتم: خاك بر روي چيست؟ گفت: آن موقـع علمـا سـردرگم    
  4».شوند مي

است كه به علي بن حسين ملقب به زين العابدين  هاي خنده دار شيعه اين از جمله دروغ 
خداوند فرشته اي دارد به نام خرقائيل كه دوازده هزار بـال دارد  «نسبت داده اند كه او گفت: 

   5».ي ميان هر يك از بال هايش پانصد سال است و فاصله

                                                 
 .111، ص1روضة الواعظين، ج - 1
 .112، ص1960، بيروت ،أصل الشيعة وأصولها - 2
 .442، ص2البرهان، قم (ايران)، ج - 3
 .59، ص2تفسير قمي، ج - 4
 .327، ص2البرهان، ج - 5
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 دو كتـاب و  بخواهيم، ادامه بدهيم يك كتاب، رسانيم زيرا اگر     ما اين بحث را به اتمام مي
كند؛ زيرا اين قوم با دروغ سرشته شده اند و بر آن افـزوده انـد و    حتي چند كتاب كفايت نمي

  برند. آن را در هر جا و مكاني به كار مي
  ها پرسيد، او در جواب گفت:  ي مسخ شده ابن بابويه قمي از ابوالحسن درباره

اط كار بوده است و خرس مسخ فيل مسخ شده است؛ زيرا او در اصل پادشاه زناكار و لو«
بوده و خرگوش مسخ شده، چون يك زن است كه بـه   غيرت بيشده، چون يك مرد ديوث و 

شوهرش خيانت كرده و از حيض و جنابت غسل نكرده است و خفـاش مسـخ شـده، چـون     
كسي است كه خرماي مردم را دزديده است و زهره مسخ شده، چون زني است كه با هاروت 

اسرائيل بودند كـه در روز شـنبه گنـاه     اما ميمون و خوك، گروهي از بني كرد.و ماروت فتنه 
عقرب مسخ شده؛  كردند. سوسمار و ملخ مسخ شده اند؛ چون گروهي از بني اسرائيل هستند.

چون يك مرد سخن چين است. زنبور مسخ شده؛ چون قصابي است كه گوشـت را از تـرازو   
   1».دزديد مي

هاي دروغگـو بـه پايـان     ي شيعه، از دست اين انسان شكايت ائمهاين بحث را با گاليه و 
بريم. البته هر يك از اهل بيت چند نفر امثال اين دروغگويان را در اطرافشان داشته اند و  مي

هاي شيعه مملـو از   زنند كه هيچ گاه به ذهنشان خطور نكرده است. كتاب چنان افتراهايي مي
  ست.ي ائمه از ايشان ا شكايت و گاليه

  از جمله كشي از ابن سنان روايت كرده كه گفت:
بندند  ما اهل بيت صادق هستيم و دروغگوياني هستند كه بر ما دروغ مي«ابوعبداهللا گفت: 

سـپس تـك تـك     –شـود   و صدق و راستي ما به خاطر دروغ آنان نـزد مـردم سـاقط مـي    
مسيلمه بر او دروغ بست ترين مردم بود كه  صادق عرسول اهللا  -شمارد دروغگويان را بر مي

 –ترين مردم بود كه عبداهللا بن سبأ بر او دروغ بسـت   صادق عو امير المؤمنين بعد از پيامبر 
                                                 

 .486و  485علل الشرائع، ص  - 1



   
  شيعه و اهل بيت         282 

  

گرفتار مختار شد. سپس ابوعبداهللا، حـارث   لعنت خدا بر او بادـ و ابوعبداهللا حسين بن علي،
ره بن سعيد و بزيع كند كه بر علي بن حسين دروغ بستند و سپس مغي شامي و بنان را ذكر مي

يعني اصحابش  –و سري و ابوالخطاب و معمر و بشار اشعري و حمزه يزيدي و صائب نهدي 
از دست اين دروغگويـاني كـه بـر مـا      گويد: لعنت خدا بر آنها باد؛ ما كند و مي را ذكر مي –

آتـش  بندند، در امان نيستيم. خدا ما را از دست اين دروغگويان در امـان بـدارد و    دروغ مي
   1».جهنم را به آنها بچشاند

بنان بر علي بن حسين دروغ «گويد:  ي او ابوالحسن نيز، چنين گاليه اي را كرده و مي نوه
بست. پس خداوند آتش جهنم را به او چشاند و مغيره بن سعيد بر علي بن جعفر دروغ بست 

ـ   ي بـن موسـي   و خداوند آتش جهنم را به او چشاند و محمد بن بشير بر علي بن حسـن عل
دروغ بست پس خداوند آتش جهنم را به او چشاند و ابوالخطاب بـر ابوعبـداهللا    ؛الرضا 

بست، محمد بن  دروغ بست و خداوند عذاب جهنم را به او چشاند. كسي كه بر من دروغ مي
   2».فرات بود

   3».دكش دروغگويان شيعه را مي وقتي كه قائم ما بيايد،«به همين دليل جعفر بن باقر گفت: 
كنيم و هيچ كس جز افرادي كه  ما شب مي«اين بهترين سخني است كه جعفر گفته است:  

   4».ادعاي محبت ما را دارند، دشمن سرسخت ما نيستند
گويند. خداوند ما  مي ي آنان آن چيزي بود كه شيعه گفته اند و اين چيزي است كه ائمه 

  را از دروغ و دروغگويان حفظ كند!
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  :باب چهارم

   يعه و اهانت آنها به اهل بيتش

هـاي   شيعه هيچ گاه دوستدار اهل بيت و مطيع آنها نبوده است و اين امر با نصوص كتاب 
خود شيعه ثابت شده است. آنها از همان روز اول كه به وجود آمده اند، هدفي جز فاسد كردن 

ـ      ه بزرگـان و  عقايد صحيح اسالمي و مخالفت با آن و ضـربه زدن بـه مسـلمانان و اهانـت ب
نداشتند و در رأس آنها به حامل شريعت پـاك و امـام ايـن امـت بـزرگ و       اسالمپيشينيان 

  اصحاب وي و شاگردانش و جانشينان راشدش و اهل بيت پاكش تهمت زدند.
همين است كه آنها دليل اينكه ما اين كتاب را به اسم شيعه و اهل بيت نامگذاري كرديم،  

قواعد مذهبشان  اهل بيت كنند كه ادعا مي .دانند توسط اهل بيت مي كاشته شده نخود را نهاال
را بنا نهادند و اصول عقايدشان را ثابت كردند و عالوه بر اين، آنها كساني بودند كه شـيعه را  

ند كه هيچ كـس  ردا اهل بيتچنان رابطه اي با اين شيعيان  و تربيت كردند. و هبه وجود آورد
  داشته است.چنين رابطه اي با آنها ن

ي آنها و اطاعت و حـب   ي ادعاها و پندارهاي آنها به تفصيل سخن گفتيم و رابطه درباره 
نسبت به اهل بيت در ابواب پيشين توضيح داديـم. امـا در ايـن بـاب و بـاب آخـر،        شان را

ي ديگر از عقايد شيعه را پيش روي خواننده بگذاريم. ايـن قـوم بـه     خواهيم كه يك جنبه مي
و سرپيچي با اهل بيت و دروغ و افترا بر آنها كفايت نكرده اند بلكه تا حد اهانـت و   مخالفت

بدگويي غلو كرده اند. اهانت صريح و آشكار نه اهانت مخفي و غيـر ظـاهري. گـويي آنهـا     
و يـارانش   عمنظورشان از حب اهل بيت چيزي جز دشنام و فحش بـه خلفـاي رسـول اهللا   

فراغت يافتند، آنچه در سينه دارند به اسم حب اهل بيت و به  نيست و هنگامي كه از اين كار
ها نيسـت بلكـه تنهـا     ها و بغض بعضي ريزند چرا كه هدف آنها حب بعضي نام آنها بيرون مي

هدف آنها ايجاد شك و ترديد در ميان مسلمانان و برانگيختن بغض و كينه در ميـان آنهـا و   
و اهـل بيـت    عو گرنه آيا اهانت به اهل بيت پيامبرنابودي كيان اسالم و امت اسالمي است. 

  درست است؟  سو خود علي عاست؟ و آيا اهانت به خود رسول اهللا جايزعلي 
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   گستاخي شيعه نسبت به خاتم األنبياء:

او را بر تمام مخلوقاتش برتري داده و كسي كـه   اهللا متعالآري، پيامبر صادق خداوند كه  
تا روز قيامت پايدار اسـت و پـرچم حمـد و     ايشانرد و رهبري رسالتش بر دو عالم ادامه دا

  ستايش را در دستش دارد و حضرت آدم و ساير برگزيدگان در زير پرچم او هستند. 
اينان به اين پيامبر عظيم الشأن كه افضل انبيا و رسوالن است، توهين كرده و صفاتي  آري، 

  از جمله درباره اش گفته اند: را به وي نسبت داده اند كه هيچ گاه نداشته است؛
  علي پيامبر را با خود مقايسه كرده و گفته است:

ي بهشت و جهنم و فاروق اكبر و صاحب عصا هستم و تمامي مالئكـه و   من تقسيم كننده
كنند و من نيـز، مثـل او يـك     رسوالن به آنچه براي محمد اقرار كردند براي من نيز، اقرار مي

فرا خوانـده   اهللا فرا خوانده شد و سپس خود را پوشاند و من نيز، مأموريت الهي دارم. رسول
 –خواستند كه حرف بزنم  خواستند كه حرف بزند و از من نيزشدم و خود را پوشاندم. از او 

هايي داده شده كه بـه هـيچ    و به من خصوصيات و ويژگي –تا اين جا هر دو مساوي هستيم 
دانـم و   ها و مسائل مخفي را مـي  ها و نيات و نسبكس قبل از من داده نشده است؛ من آرزو

   1ماند. كسي در اين راه بر من پيشي نگرفته است و هيچ چيز از من مخفي نمي
در بعضي صفات مثل علي است و بعضي صفات و ويژگي ها نيز، بـراي   عپس رسول اهللا

��mmmmاو حاصل نشده است؛ چرا كه او بشر است:  ��××××�� ��ØØØØ�� ��ÙÙÙÙ�� ��ÚÚÚÚ�� ��ÛÛÛÛ�� ��ÜÜÜÜ�� ��llll   :و  110الكهـفmmmm�� ��½½½½�� ��

¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÈÇÈÇÈÇÈÇ�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË�� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��ÏÎÏÎÏÎÏÎ�� ��ÐÐÐÐ�� ��ÑÑÑÑ�� ��ÒÒÒÒ�� ��
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 ...؟ ـ پناه بر خدا ـ علي باالتر از پيامبر است چرا كه او باالتر از بشر است و شايد كه ماا
  گويد: گفته اند كه علي مي

و آخر و ظاهر و باطن و وارث زمين و  من صورت خداوند و پهلوي او هستم و من اول«
   1».راه خدا هستم

ر بجسارت كرده اند و او را در برا عاين امر از شيعه بعيد نيست؛ چون آنان بر شأن پيامبر
كه نوادگان وي از ايـن امـر    2هايي را در اين باب آورده ايم علي كوچك كرده اند. ما روايت
آوريـم.   كه پيش از اين نياورده ايم، در ايـن جـا مـي   هايي را  اعالم برائت نموده اند و روايت

هايي را آورده اند كه بر باالتر بودن جايگـاه علـي از        عياشي و حويزي در تفسيرشان روايت

��mmmmكنـد كـه در ذيـل ايـن آيـه آورده انـد:        داللت مـي  عجايگاه پيامبر  ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��

DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��llll  :المؤمنين مراد از صلوات، رسول اهللا و امير 238البقرة
   3و فاطمه و حسن و حسين است و مراد از نماز وسطي امير المؤمنين است.

  آيا توهيني باالتر از اين نسبت به سرور آفريدگان و رسول ثقلين وجود دارد؟ 
فقـط بـراي    عپيـامبر  تر است كه گفته: تر و قبيح آنچه حويزي از صدوق نقل كرده، شنيع 

رسـاند،   نمـي  به وي امر شده بود  ه شده است و اگر آنچهرساندن واليت علي بر مردم فرستاد
  -پناه بر خدا  –شد.  ي اعمالش ضايع مي كارش بيهوده بود و همه

از رسول اهللا نقل كرده كه آن حضـرت بـه   »مالياأل«نص عبارت اين است كه صدوق در  
رسالتم باطل و   رساندم، اگر من به آنچه به آن امر شده ام؛ يعني، واليت تو را نمي«علي گفت: 
   4».بيهوده بود

                                                 
 .184رجال الكشي، ص - 1
 ».چه كسي برتر است؟ علي يا پيامبر؟«در باب دوم تحت عنوان  - 2
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اميـدواريم   – بلند شـده علي  ي ه وسيلهفقط ب عپيامبردر حالي كه ذكر  چرا چنين نباشد، 
هاي اين قوم مؤاخذه نكند ـ و بار گنـاهش را جـز بـه      خداوند، ما را به خاطر بيان كفرگويي

 ي: يـل آيـه  ي علي برنداشته است؛ همچنـان كـه بحرانـي از ابـن شـهر آشـوب در ذ       واسطه
﴿﴿﴿﴿كوِزْر نْكنَا عضَعورا گويد: يعني، سنگيني جنگ با كفار و اهل تأويل  مي ]٢الشرح:[ ﴾﴾﴾﴾و

   1ي علي بن ابي طالب از دوش تو برداشتيم. به وسيله
رفعنا لك ذكرك بعلـي  و«از برسي نقل شده كه پيامبر اين آيه را اين گونه خوانده است: 

   2ولي عثمان آن را برداشته است. و ابن مسعود آن را آورده »صهرك
كرد و  ي احترام حضرت علي از خداوند درخواست مي به وسيله عبه همين دليل پيامبر  

المناقـب الفـاخرة فـي    «طلبيد. همچنان كه بحراني از سيد رضي در كتابش  او را به فرياد مي
  از ابن مسعود نقل كرده كه گفت: » العترة الطاهرة

گويـد:   بيرون رفتم، ديدم كه در حال ركوع و سـجود اسـت و مـي    عبه طرف رسول اهللا«
به اين نيز، اكتفا نكرده ». گناهكاران امتم را ببخشاي خداوندا، به خاطر احترام بنده ات علي،

آسمانها و زمين خلق شده و او برتر از  عاند و بر غلو خود افزوده و گفته اند: از نور پيامبر 
ش و كرسي آن از نور علي خلق شده و علي بسـيار بزرگتـر از   آسمانها و زمين است اما عر

   3است. عرش و كرسي
از ديدگاه شيعه است و آن هم علي بود كه از پيامبر برتـر و واالتـر اسـت.     عاين پيامبر 

ي علي مبالغه كرده و از تمامي حدود تجاوز  ي پيامبر، به عمد درباره براي پايين آوردن درجه
علي و فرزندانش را ديد  به آسمان عروج كرد،  عگفته اند: وقتي پيامبر  كرده اند تا جايي كه
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   1كه قبل از وي رسيدند پس بر آنها سالم كرد و به سمت زمين از آنها جدا شد.
به آسمان عروج كردم «روايت شده كه رسول اهللا فرمود:  اشهمچنين از صدوق در امالي 

ي دو كمان يا كمتر فاصله  ميان من و او به اندازه به گونه اي كه  و به پروردگارم نزديك شدم،
  . فرمود: اي محمد، از ميان مخلوقاتم چه كسي را بيشتر دوست داري؟ بود

، ديدم كـه علـي بـن     گفتم: پرودرگارا، علي. گفت: بنگر اي محمد. به طرف چپم نگريستم
   2».طالب است ابي

 يچه زبانبا پروردگارت  ال شد:ؤس عرتنها اين نيست بلكه فراتر از اين وقتي كه از پيامب
تا جايي كه گفتم: تـو بـا     طالب، با زبان علي بن ابي فرمود:شب معراج با تو صحبت كرد؟  در

   3علي؟با كني يا  من صحبت مي
حضور دارد؛ در آسمان قبل از اوست و نزد پروردگار  ععلي در هر جايي، قبل از پيامبر 

دهد و با صداي او سـخن      ان وي پيامبر را مخاطب قرار ميقبل از اوست و خداوند با زب نيز،
شود  افضل است و توسط علي گناهانش زدوده مي عگويد و او از لحاظ خلقت بر پيامبر  مي

وي خـود و روحـش را محافظـت    شود و به قـدرت      و به احترام وي دعاي پيامبر اجابت مي
اصر همـين را اظهـار داشـته و گفتـه     كند. يك شيعي مع كند و قدرت و دينش را قوي مي مي

  است:
   4».شد ي علي نبود، اين بنا استوار نمي دين را بنا نهاد و استوار كرد و اگر ضربه«

ي شمشير امامشان، اسـالم       ديگري گفته است: توسط شيعه، اسالم برجاي ماند و به وسيله

                                                 
 . 404، ص2تفسير البرهان (به نقل از برسي)، ج - 1
 . 404، ص2تفسير البرهان، ج - 2
 . 106، ص1كشف الغمة، ج - 3
 . 68، چاپ نهم، صأصل الشيعة وأصولهامحمد حسين آل كاشف الغطاء،  - 4
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   1هايش محكم و ثابت شد. پايه گذاري شد و پايه
اهانت بزرگي كرده و اين داستان باطل و جعلـي را   عز، قمي به رسول اهللا قبل از اينها ني

  گويد: ساخته و مي
در مكه بود و تا زماني كه نزد ابوطالب بود كسـي جـرأت نداشـت بـه او      عرسول اهللا « 

كردنـد؛   ها با سنگ و كلوخ به وي حملـه مـي        رفت، بچه نزديك شود و هنگامي كه بيرون مي
 عبه اين تعبير زشت و اهانت آشـكار بـه پيـامبر     -يت آنها را نزد علي برد پس پيامبر شكا

گفت: پدر و مادرم فـدايت   –توجه كنيد پيامبري كه ناحق را باطل كرد و رهبر شجاعان بود 
آيم. پس رسول اهللا بيـرون رفـت و    باد اي رسول خدا، هر وقت بيرون رفتي من نيز، با تو مي

حمله كردند سپس علي به آنهـا حملـه    عبق معمول به پيامبر ها ط علي همراهش بود و بچه
   2».برد و آنها از ترس، صورت و بيني و گوشهايشان ُخرد شد

   3در غار محافظت كرد. عگويند: علي بود كه از پيامبر  مي 
تنها براي دعوت مردم به سوي او و دوست داشـتن   عپس علي همه چيز است و پيامبر  

هـا و   خـدايا، از ذكـر ايـن اهانـت     –در مقابل علي چيـزي نيسـت.   او آمده است و خودش 
همچنان كه ابن بابويه قمي و ديگران از جعفر روايت  –طلبيم  ها از تو آمرزش مي گويي بيهوده

صد و بيست بار به آسمان بلند كرده شد و در هر بـار خداونـد    عپيامبر «كرده اند كه گفت: 
سـفارش   عكرد و بيشتر از ساير فرايض به پيامبر ي ميوح عي واليت علي به پيامبر  درباره

   4».كرد مي

                                                 
 .123، ص1، جأعيان الشيعة محسن امين، - 1
 .114، ص1تفسير قمي، ج - 2
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اي محمـد! پروردگـارت بـه تـو     «آمد و گفت:  عهمچنين گفته اند كه جبرئيل نزد پيامبر
فرمايد: نماز را فـرض كـردم و آن را از دوش بيمـار انـداختم، و روزه را          كند و مي سالم مي

ر انداختم، و حج را فرض كـردم و آن را از دوش  فرض كردم و آن را از دوش بيمار و مساف
فقير و ندار انداختم، و زكات را فرض كردم و آن را از دوش كسي كه مالش به حـد نصـاب   
نرسيده، انداختم، و حب و دوست داشتن علي را فرض كردم و در آن رخصـتي بـراي هـيچ    

  1».كس قرار ندادم
طالب حجت من براي مردم  علي بن ابي« د:فرماي بر خداوند متعال دروغ بسته اند كه او مي

هايم و امانتدار علم من است. كسي كـه علـي را بشناسـد، وارد جهـنم      و نور من در سرزمين
شود؛ حتي اگر از امر من سرپيچي كرده باشد و كسي كـه او را انكـار كنـد، وارد بهشـت      نمي
   2».شود؛ حتي اگر مرا اطاعت كرده باشد نمي

  بران:گستاخي نسبت به پيام

گويند بلكه ماننـد آن   نمي عها و ترّهاتي را تنها بر ضد رسول اهللا  شيعه امثال چنين گفته 
ي رسوالن پيشين و پيامبران خدا گفته اند. نسبت به موسي و  را و حتي بيشتر از آن را درباره

 تـر بـوده اسـت.    گويند: جعفر از آن دو عـالم  نيز، جسارت ورزيده و ميعليهما السالم خضر 
   كليني از سيف التمار روايت كرده كه گفت:

ما همراه ابوعبداهللا و جماعتي از شيعه در يك اتاق نشسته بوديم، گفـت: جاسوسـي در   «
ميان ما نيست؟ به راست و چپ نگريستند و كسي را نديدند و گفتند: كسي جاسوسي مـا را  

                                                 
 همان. - 1

 .23همان، ص - 2
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يان موسي و خضر بودم بـه  اگر من م كند. گفت: قسم به خداي كعبه ـ سه بار تكرار كردـ   نمي
   1».دادم ترم و نسبت به آينده به آنها خبر مي گفتم كه من از شما عالم آنها مي

ي آنها ساخته اند و گفته اند:  هاي عجيبي درباره به پيامبران اولوالعزم اهانت كرده و داستان
اسـتش را در  نزد او رفت و ديد كه او دراز كشيده و دسـت ر  عپيامبر   وقتي علي متولد شد،

وي شـهادت   گويد و به وحدانيت خداوند و رسالت گوش راست قرار داده و اذان و اقامه مي
دهد. سپس به رسول اهللا گفت بخوانم؟ فرمود: بخوان. او با كتابي كه خداوند بر آدم نـازل   مي

كرده بود، شروع كرد. كتاب شيث را از اولين حرف تا آخرين حرف خواند تا جايي كـه اگـر   
كرد كه علي از او بيشـتر و بهتـر آن را حفـظ دارد. تـورات      ث حضور داشت، اعتراف ميشي

كرد كه علي از او بيشـتر و   موسي را خواند تا جايي كه اگر موسي حضور داشت، اعتراف مي
اعتراف   بهتر آن را حفظ دارد. سپس زبور داود را خواند تا جايي كه اگر داود حضور داشت،

و بيشتر و بهتر آن را حفظ دارد. سپس انجيل عيسي را خواند تا جايي كه كرد كه علي از ا مي
كرد كه علي از او بيشتر و بهتر آن را حفـظ دارد. پـس    اگر عيسي حضور داشت، اعتراف مي

رد بدون اينكه آيـه اي را  داقرآن را خواند و ديدم كه او در همان لحظه آن را مانند من حفظ 

��2mmmmم.براي او بخوان ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��NMNMNMNM�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��llll  :سـخن  « :5الكهف
  ».بزرگي كه از دهانشان در آمده جز يك دروغ بزرگ، چيزي نيست

  دهد: گفته اند كه ندا دهنده اي در روز قيامت ندا مي
خيـزد و نـدايي از جانـب     بـر مـي   ؛ي خداوند بر روي زمـين كجاسـت؟ داود   خليفه

سـپس نـدا     ي خدا بـودي.  يز، خليفهآيد كه منظور ما تو نبودي، هرچند كه تو ن پروردگار مي
خيـزد و نـدا از جانـب     طلب بـر مـي   ي خدا بر زمين كجاست؟ علي بن ابي دهد كه خليفه مي

                                                 
 .261، ص1الكافي (كتاب الحجة)، ج األصول من - 1
 .84روضة الواعظين، ص - 2



  

  291      اهانت آنها به اهل بيت: شيعه و چهارمباب 
  

ي خداونـد بـر زمـين اسـت و      آيد اي گروه مردم، اين علي بن ابي طالب خليفه پروردگار مي
   1حجت وي براي بندگانش است.

گويند: نعمت خداوند براي ايـوب، پيـامبر    به رسوالن خدا و انبياي وي اهانت كرده و مي
كه او واليت علي را انكار كرده بود و يونس فقط بـه دليـل انكـار     مگر اينخدا، تغيير نكرد 

ايـن گونـه    ؛واليت علي در شكم ماهي حبس شد و همچنين يوسـف و قبـل از او آدم   
  بودند.

زين العابدين وارد شد  عبداهللا بن عمر بر«حويزي روايتي را در تفسيرش آورده كه گويد: 
گفتي: يونس به اين بال دچار شد چون واليت جـدم   تو بودي كه مي اي ابن الحسين،  و گفت:

گويي دليـل و نشـانه اي را    را انكار كرده بود؟ متحير ماند و گفت: آري. گفت: اگر راست مي
ديدم  باز كن، به من نشان بده. پس امر كرد كه چشمان خود را ببندم و بعد گفت: چشمانت را 

خورد. ابن عمر گفت: خون من بـر گـردن    كه در ساحل دريا هستيم و موج آن به ساحل مي
گويي. پس گفت: اي ماهي! ماهي  ترسم خدايا. گفت: آرام باش اگر راست مي من مي ،توست

گفت: تو   مانند كوه عظيمي سرش را از آب بيرون آورد و گفت: گوش به فرمانم اي ولي خدا،
گفت: ماهي يونس اي سرورم. گفت: ماجراي آن را براي ما بازگو. گفـت: خداونـد    كيستي؟

هيچ پيامبري را نيافريده مگر اينكه واليت شما اهل بيت به وي عرضه شده باشد. پـس هـر   
كس آن را قبول كند، رهايي يافته و هر كس آن را قبول نكند به مصيبتي ماننـد مصـيبت آدم   

شود. ايـوب و داود   ايي مانند بالهاي نوح و ابراهيم و يوسف ميشود و گرفتار باله دچار مي
از خطا رهايي نيافتند چرا كه واليت علي را انكار كردند تا اينكه خداوند يـونس را مبعـوث   

   2».كرد و خداوند به او وحي كرد كه اي يونس، واليت امير المؤمنين را قبول كن
از سلمان آورده كه وي به حضـرت  » برهانال«ي تفسيرش،  مانند آن را بحراني در مقدمه
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ها! تو حجت خدا هستي كه خـدا   ي كوفي پدر و مادرم فدايت باد! اي كشته شده«علي گفت: 
ي تـو يوسـف را از زنـدان و از دسـت      ي تو توبه ي آدم را قبول كرد و بـه وسـيله   به وسيله

   1».طاغوتيان نجات داد، و تو سبب تغيير نعمت خدا بر ايوب بوده اي
همانـا  «علـي:   ي ي ايـن گفتـه   نقل شده كه از ابوعبداهللا درباره» معاني األخبار«از كتاب  

ي مقرب يا پيامبر مرسل يـا بنـده اي كـه     ي بسيار سختي است كه تنها فرشته واليت ما قضيه
، پرسيده شد در جواب گفت: »كند خدا دلش را با ايمان آزمايش كرده باشد، بدان اعتراف مي

فرشتگان مقرب و غير مقرب، ميان پيامبران، مرسل و غير مرسل و ميـان مؤمنـان    همانا ميان
هم كساني كه خدا دلشان را با ايمان آزمايش كرده باشد و هم كساني كه خـدا دلشـان را بـا    
ايمان آزمايش نكرده باشد، وجود دارند. واليت ائمه بر فرشتگان عرضه شد و تنهـا مقـربين   

پيامبران عرضه شد و تنها مرسلين بدان اعتراف كردند و بر مؤمنـان  بدان اعتراف كردند و بر 
  2.»عرضه شد و تنها مؤمناني كه خدا دلشان را با ايمان آزمايش كرده، بدان اعتراف كردند

ي پدر پيامبران، حضرت آدم نوشته اند كه كلماتي كه آدم از پروردگارش دريافـت   درباره
  3.ي و فاطمه و حسن و حسين بودكرد، درخواست و دعايش به حق حضرت عل

هايي  هاي خود مخفي كرده اند و اهانت ي شيعه بود كه در سينه و البالي كتاب اينها عقيده
  هاي پاك و نجيب و انبياء و رسوالن خداوند زده اند. بود كه به انسان

  اهل بيت: بهاهانت 

آنها نيـز، از بـدزباني و   يكي هستند،   در حالي كه اهل بيت پيامبر و اهل بيت علي تقريباً 
بدقلمي و بدسرشتي و پستي باطن شيعه در امان نمانده اند و شيعه به آنها نيز، مانند انبيـاء و  

                                                 
 .27البرهان، ص - 1

 .26ص ،مقدمة البرهان - 2
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��mmmmايـن آيـه:    ، گفته انـد: عي عباس، عموي پيامبر   رسوالن الهي اهانت كرده اند. درباره ��½½½½�� ��

¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��llll  :1ي وي نازل شده است. درباره 13الحج   

��mmmmي:  همچنين آيه  ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��llll  :و  72اإلسراء

��¢¢¢¢mmmm: ي آيه ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��llll  :2ي وي نازل شده است. درباره 34هود   
و  سهاشـم و كـارگزار علـي     و سـروران بنـي   عي پسر عموهاي رسول اهللا  اما درباره 

  دوست صميمي وي، عبداهللا بن عباس و برادرش، عبيداهللا بن عباس، گفته اند:
خداوندا، بر پسران فالني؛ يعني، عبداهللا و عبيداهللا ـ چنان كـه   «نين گفته است: امير المؤم 

لعنت بفرست و چشمانشان را نيز، مانند قلبهايشـان كـور بگـردان و     –در حاشيه گفته است 
  3».كوري چشمانشان را دليل كوري قلبهايشان قرار بده

در «گفته انـد:   خود اونقل از  ي عقيل بن ابي طالب و برادر پدر و مادري علي به درباره 
تر و زرنگ تر از من نبود، جز حمزه كه در جنگ احد شهيد شد  ميان اهل بيت من كسي قوي

و جعفر كه در جنگ مؤته كشته شد و من ميان دو نفر ترسو و ذليل و حقير و پست مانده ام؛ 
   4».يعني، عباس و عقيل

همراه من دو مرد ضعيف و ذليل «ه كه گفت: كليني نيز، مانند آن را از محمد باقر نقل كرد 
معروف است كه عباس و عقيـل و خانـدان    5».عقيل و عباس  و تازه به اسالم گراييده بودند؛

همچنان كه اربلي به آن اعتراف كـرده كـه از     شوند، محسوب مي عجزو اهل بيت پيامبر آنها، 

                                                 
 .54رجال الكشي، ص - 1

 .53و  52همان، ص - 2

 . 52همان، ص - 3
 . 78جزايري، األنوار النعمانية ومجالس المؤمنين، ايران، ص - 4
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آل علـي و آل جعفـر و آل   : «سؤال شد: اهل بيت تو چه كساني هستند؟ فرمود عرسول اهللا 
   1».عقيل و آل عباس

  :����اهانت به پسر پيامبر 

و  عروايت باطل ديگري را آورده اند كه باعث پايين آوردن شأن و منزلت پسر پيـامبر   
هاي پيامبر از فاطمه است. به طور خالصه داستان اين گونه است كـه   تحقير وي در مقابل نوه

ان چپش ابراهيم بود و در سمت راسـتش، نـوه اش حسـين    نشسته بود، روي ر عرسول اهللا 
بوسيد و گاهي حسين را. جبرئيل نگاه كرد و گفت: پروردگارت مرا  بود. گاهي ابراهيم را مي

شوند. پس يكي از  فرستاده و سالم بر تو كرده و فرموده اين دو در يك زمان با هم جمع نمي
به ابراهيم نگريست و گريـه   ع. سپس پيامبرآنها را بر ديگري ترجيح بده و دومي را رها كن

به اين عبارت دلسوزانه بنگريد كه چگونه ميان پسر علي و  –كرد و به سيد الشهداء نگريست 
و گريست و گفت: مادر ابراهيم، ماريه بـود و هنگـام مـرگش     –كند  پسر خودش مقايسه مي

عمـويم بـود كـه بـه      كسي جز من ناراحت نشد اما مادر حسين، فاطمه و پدرش علي، پسـر 
ي روح من است و او گوشت و خون من است و اگر پسـرش بميـرد او و فاطمـه نيـز،      منزله

ابـراهيم را فـداي     شوند. پس جبرئيل را مخاطب قرار داد و گفـت: اي جبرئيـل،   ناراحت مي
   2حسين كردم و به مرگش راضي شدم تا حسين زنده بماند.

  :���� توهين به دختران پيامبر

را از آنها نفي  عنيز توهين كرده اند به طوري كه پدر بودن پيامبر  عختر پيامبر به سه د 
هاي وي بودند. حسن  بلكه آنها دختر خوانده ، ندده امبه دنيا نياپيامبر  ازكرده و گفته اند: آنها 

گويد: مورخان گفته اند كه پيامبر چهار دختر داشته و هنگام تحقيق در متـون   امين شيعي مي
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دهد كـه آنهـا دختـران     خي دليلي براي اثبات آن نيافته ايم بجز زهرا. ظاهر امر نشان ميتاري
  1بوده اند. عخديجه قبل از ازدواج با پيامبر

  :���� علي توهين به خود

نيـز، ماننـد ديگـران     –امام موهوم خود و اولين امام معصوم شان -آنها به حضرت علي  
ه ترس و ذليلي منسوب كرده اند. گفته اند: هنگامي كه توهين كرده اند و او را تحقير كرده و ب

با ابوبكر بيعت شد و علي از بيعت امتناع كرد، ابوبكر به قنفذ گفت: برو علي را بيرون بياور و 
خانـه اش را آتـش بـزن.     اگر بيرون نيامد، خانه را بر سرش خراب كن و اگر ممانعت كـرد،  

اجازه وارد شد و علـي بـه طـرف شمشـيرش      سپس قنفذ ملعون رفت و همراه يارانش بدون
رفت و او جلوتر رفت و شمشيرها را جمع كرد و طنابي در گردنش انداخت و فاطمـه ميـان   
آنها مانعي ايجاد كرده بود و قنفذ ملعون او را با تازيانه زد و هنگامي كه فاطمـه در گذشـت،   

و علـي   ابوبكر كشـاند،   اثر آن ضربه مانند دمل بر روي بازويش بود. سپس علي را به طرف
قبل از اينكه بيعت كند در حالي كه طناب در گردنش بود گفت: اين قوم مرا ضعيف كردنـد و  

   2نزديك است كه مرا بكشند.
اين همان علي بن ابي طالب است كه شيعه او را در اين جا بسيار ترسو و بـزدل معرفـي    

ي شـجاعت و جـرأت    سياري دربارهها و داستانهاي ب كرده و او همان كسي است كه اسطوره
  بيان كرديم.  وي گفته اند كه پيش از اين 

، او را به ترس و خواري عبه اين امر اكتفا نكردند، بلكه از زبان همسرش، دختر پيامبر  
  وصف كرده اند. 
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فاطمه بعد از اينكه فدك را مطالبه و با ابوبكر و عمر مشاجره كرد، علي را سرزنش كرد  
و عصباني شد كه كسي در اين راه به وي كمك نكرده است. به او گفت: اي پسـر  و از دست ا

  1ي اتاق نشسته اي. حال آنكه تو در گوشه  كنم، ابوطالب من سختي و رنج جنين را تحمل مي
   2فاطمه او را سرزنش كرد كه چرا نسبت به اين قضيه ساكت نشسته است. 
 ختر علي را غصب كرد و او چيـزي نگفتـه و  عالوه بر اين، گفته اند كه عمر بن خطاب د 

ي ازدواج ام كلثوم، دختر علي، گفته است  ابوعبداهللا درباره«ممانعت نكرده است. كليني گويد: 
   3».آن يك فرج غصبي بوده است كه:

ترسيد، پس عبـاس، عمـويش، را    خواست دخترش را به عمر بدهد اما از او مي علي نمي 
   4وكيل ازدواج وي كرد.

ين علي بود كه خالفت و امارت را قبول نكرد، گفت: مرا رها كنيد و ديگري را بـراي  هم 
اين كار برگزينيد. با دروغ، به او توهين كرده اند و او را از جايگاه و مقامش پـايين آورده و  

ري حريص بوده و در پشت اين تصور كرده اند كه نسبت به چنين كا طامعمانند يك شخص 
آورد. آري، او را مانند هواپرستان در نظر گرفته  كه بخواهد به دست مي هر چيزي را مناصب

  آورد.  اند كه با اين كار حسب و نسب و حتي زن و فرزندانش را به دست مي
هاي مهم و معتبرشـان آن   بنگريد كه چگونه به ساالر اهل بيت اهانت كرده اند و در كتاب

ايـن  «گفـت:    شد و خبر آن به گوش علي رسيد، را ذكر كرده اند. هنگامي كه با ابوبكر بيعت
ي من است و آن روز ساكت شد و شب هنگام علـي فاطمـه را برداشـت و     اسم، تنها شايسته
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را فرا نخواند اما آنها او  عدست حسن و حسين را گرفت و هيچ يك از اصحاب رسول اهللا 
   1».ودرا به منزلش رساندند و خداوند آنها را براي ياري او ندا داده ب

است،  عآيا اهانتي بزرگتر از اين وجود دارد كه گفته شود: علي زنش را كه دختر پيامبر  
ي مردم رفته تـا بـه او    روي االغ سوار كرده است و دست فرزندانش را گرفته و جلوي خانه

  كمك كنند؟
  هاي زشت و قبيحي! خداوند، چه دروغ پاك و منزه است  

  سپس افزوده اند:
ياري نكردند و با ابـوبكر بيعـت كردنـد، در    ند و يد كه مردم او را خوار كردعلي وقتي د 

   2خانه ماند.
به اين كلمات و عبارات بنگريد و نگاهي دوباره به اين عبارات كوتاه بيندازيد كه خبر از  

دهد كه چگونه او را خوار و حقير كـرده   علي مي اصلي و آراي حقيقي شيعه نسبت بهاعتقاد 
  نه او را منزوي و مطرود از جمع دانسته اند.اند و چگو

محدث شيعيان، ابن بابويه قمي مانند اين روايات را در كتابش آورده اسـت. او داسـتاني   
طوالني را آورده كه ياران و ياوران كم حضرت علي چگونـه بـا ابـوبكر مخالفـت كردنـد و      

سـخن گفتنـد. وقتـي     ي مردم آشكارا بر ضد وي خالفتش را قبول نكردند و در حضور همه
ياران ابوبكر اين را شنيدند، شمشير به دست نزد علي رفتند و يكي از آنـان گفـت: بـه خـدا     

كشـيم. يـاران علـي در     قسم، اگر يكي از شما دوباره چنين سخناني بگويد، بر او شمشير مي
  3هايشان نشستند و بعد از آن ديگر كسي چيزي نگفت. خانه
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شت و قبيح او را توصيف كرده اند كه مفلس و فقيـر بـود و   از طرف ديگر، به گونه اي ز 
  هيچ مالي نداشت.

كرد تا اصحابش رنج وي را بدانند و بـار   در خانه اي فقيرانه تمام فرزندانش را جمع مي«
   1».سنگين آن را براي وي كم كنند

رد كـرد.   به همين دليل، وقتي كه پدر فاطمه، علي را پيشنهاد كرد، فاطمه ازدواج با او را 
  نص روايت چنين است:

خواست، فاطمه را به عقد علي در بياورد، فاطمه در گوش پيامبر  مي عوقتي رسول اهللا « 
بيناتري اما زنان قريش گفته انـد كـه او مـردي      بينيم،  گفت: اي رسول خدا، تو به آنچه ما مي

گ و لبـي خنـدان   هايي قوي و سري طاس و چشماني بزر شكم گنده با دستاني دراز و شانه
   2»است اما مالي ندارد.

اسحاق روايت كرده كه گويد: پدرم روز جمعه مرا به مسجد برد و مـرا   اصفهاني از ابن ابي
خواند. او پيرمردي با دستاني دراز و شانه هاي  بلند كرد، علي را ديدم كه روي منبر خطبه مي

  3.ج بودآمد و چشمش كمي ك پهن بود. ريشي داشت كه تا سينه اش مي
  و در يك وصف جامع گفته اند كه علي:

شكمي بزرگ و انگشـتاني مـنظم و بـازوان     گندمگون، با قدي متوسط نزديك به كوتاه،  
   4محكم و پاهايي قوي و چشماني مهربان و ريشي بزرگ و سري طاس و پيشاني پهن بود.

از ازدواج نيز، از او حتي بعد  كليني در كافي، روايت كرده كه فاطمه از علي راضي نبود،  
  راضي نبود و او را با آرامش و اطمينان قلبي قبول نكرده بود. متن روايت اين است: 
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كنـد.   وقتي رسول اهللا، فاطمه را به علي داد، بر آنها وارد شد و ديد كه فاطمه گريه مـي « 
ا بـه عقـدش   تو ر كني؟ قسم به خدا، اگر در اهل بيت من كسي بهتر از او بود،  فرمود:گريه مي

آوردم؛ من تو را به عقد علي در نياورده ام، بلكه خداوند تو را بـه عقـدش در آورده    در نمي
   1»است.
فرمـود: اي بريـده، برخيـز تـا فاطمـه را       عنقل كرده كـه رسـول اهللا   » هبريد«اربلي از  

را گريـه  كند. پيـامبر گفـت: چـ    وقتي بر آنها وارد شديم، ديديم كه فاطمه گريه مي برگردانيم. 
   2كني دخترم؟ گفت: غذاي كم و غم زيادي دارم. مي

پس چه اميدي به كساني كه به اصحاب رسول اهللا   و نظرات اين قوم. ءاين است آرا آري، 
النورين و ساير اصحاب، و به رسـوالن و انبيـاي الهـي گسـتاخي      ، صديق و فاروق و ذيع
  دانند؟ هرگز چنين نيست. ا محترم مي، وجود دارد؟ آيا آنها علي و اهل بيتش ر كنند مي

به طوري   و همسرش در يك روايت باطل و خرافي توهين كرده اند، عبه علي و پيامبر  
  كه گفته اند:

ميـان علـي و    عتنها يك لحاف داشت و عايشه نيز، همراه وي بـود. پيـامبر    عپيامبر  
خواسـت، بـا    شب بـر مـي   عخوابيد و لحاف ديگري نداشتند. وقتي كه رسول اهللا  عايشه مي

   3آورد. دستش لحاف را از وسط پايين مي
  تر از اين اهانت وجود دارد؟ آيا اهانتي بزرگ 
تر و بيشتر وجود دارد؛ از جمله، روايت كرده اند كه علي نـزد رسـول    بسيار بزرگ  آري، 
نشسـتم و   گويد: من ميان پيامبر و عايشـه  آمد و ابوبكر و عمر نزد وي بودند. علي مي عاهللا 
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پيـدا نكـردي؟ گفـت: نـه اي      ععايشه به او گفت: جايي غير از ران مـن و ران رسـول اهللا   
   1عايشه.

اشاره كرد كـه پشـتش بنشـيند، و عايشـه      عباري ديگر آمد و جايي نيافت. رسول خدا
پشتش نشسته بود و پوششي رويش بود. علي آمد و بين رسول خدا و عايشه نشست. عايشه 

عصباني  عفت: تو را چي شده كه غير از اتاق من جايي نيافتي؟ رسول خداعصباني شد و گ
  2 شد و فرمود: اي حميراء مرا به خاطر برادرم اذيت مكن.

  اينان اين گونه خود را خوار و ذليل كرده اند. 
رفتند  شيعيان در هيچ جنگي همراه وي نمي بعد از اينكه علي حكومت را به دست گرفت،  

كردند. تاريخ پر است از  آورند؛ گاه مخفيانه و گاه آشكارا از جنگ فرار مي  ميو هميشه بهانه 
خوار شدن علي از جانب شيعيانش كه او را در تمام جنگهـا تنهـا گذاشـته انـد. از ايـن رو      

  گويد: مي
خدا شما را بكشد كه دل مرا بسيار چركين و از خشم پر كرديد و در هر نفس، پـي در  « 

خورانيد و به سبب نافرماني و بي اعتنايي رأي و تدبيرم را فاسـد و   ندوه ميپي به من غم و ا
امـا علـم جنـگ كـردن       تباه ساختيد تا اينكه قريش گفتند: پسر ابوطالب مرد دليري اسـت، 

   3».كسي كه مورد اطاعت قرار نگيرد، رأي و تدبير ندارد -گويد: تا آنجا كه مي -ندارد
باشيد من شما را به جنگيـدن در شـب و روز و نهـان و     آگاه«گويد:  در جايي ديگر مي 

آشكار دعوت نموده ام. پيش از آنكه آنها به جنگ شما بياينـد، شـما بـه جنگشـان برويـد.      
ي ايشان جنگ نشده اسـت مگـر آنكـه ذليـل و      سوگند به خدا هرگز با قومي در ميان خانه

نموده ايد و همـديگر را خـوار   ي خود را به يكديگر حواله  پس شما وظيفه مغلوب گشته اند.
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ساختيد تا اينكه از هر طرف اموال شما غارت شد و ديار شما از تصرفتان بيرون رفت و اين 
است كه با سواران خود به شهر انبار وارد گرديد و حسان بـن حسـان بكـري را     فرد غامدي

ـ        ي از كشت و سواران شما را از حدود آن شهر دور گردانيـد و بـه مـن خبـر رسـيد كـه يك
و خلخـال و دسـتبند و    هلشكريان ايشان بر يك زن مسلمان و يك زن كافر ذمي داخل شـد 

توانست از او ممانعت كند. بايد صدا بـه   كند و آن زن نمي هاي او را مي بندها و گوشواره گردن
و دارايي بسيار  مالطلبيد. پس دشمنان با  نمود و از خويشان كمك مي گريه و زاري بلند مي

ند در صورتي كه به يك نفر از آنها زخمي نرسيد و خوني از آنها ريخته نشد. اگر مرد بازگشت
مسلماني از شنيدن اين واقعه از حزن و اندوه بميرد بر او مالمتي نيست حتي نزد من هـم بـه   

سوگند به خدا، اجتماع ايشان بر كار   مردن سزاوار است. بسيار جاي حيرت و شگفتي است!
ميراند و غم و انـدوه ايجـاد    و اختالف شما در كار حق و درست، دل را مينادرست و تفرقه 

هاي شما زشت و دلهايتان غمگين گردد هنگامي كه آماج تيرهـاي آنهـا    نمايد. پس چهره مي
كنيد، با شما جنگ مـي كننـد و    برند و شما غارت نمي قرار گرفته ايد. مال شما را به يغما مي

كنيد و راضي هستيد، وقتي كه به شـما در ايـام    را معصيت مي شما جنگ نمي نماييد. خداوند
گفتيد: اكنون هوا گرم است مـا را مهلـت ده تـا     تابستان امر كردند كه به جنگ ايشان برويد،

حرارت گرما كم شود. چون در ايام سرما شما را به جنگ با آنها امر كردند، گفتيـد: در ايـن   
ده تا سرما برطرف گردد. شما كه ايـن همـه عـذر و    روزها هوا بسيار سرد است به ما مهلت 

آوريد، پس سوگند به خدا از شمشير زودتر فرار خواهيـد   بهانه براي فرار از گرما و سرما مي
  1».كرد

  :����دختر پيامبر ،لللل اهانت به فاطمه

نيـز، اهانـت    لزهرا ي فاطمه  ، مادر حسن و حسين و همسر علي،عبه دختر پيامبر  
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يي را به او نسبت داده اند كه ارتكاب آن از هيچ زن مؤمن مسـلماني قابـل   كرده اند و چيزها
و سرور زنان اهل بهشت. از جملـه گفتـه    عتن رسول اهللا  ي چه برسد به پاره  تصور نيست،

كـرد و شـكايتش را نـزد     اند: فاطمه هميشه از دست علي عصباني بود و به او اعتـراض مـي  
  كرد. اهميت از علي به پيامبر شكايت مي كوچك و بي برد و در بسياري از مسائل پدرش مي

شد چنان كه محدث شيعيان، ابـن فتـال    حتي نسبت به امور خير نيز، از علي عصباني مي  
د و علـي آن را فروخـت و تمـام    داباغي را براي علـي   ع: پيامبر 1كند نيشابوري روايت مي

  باقي نماند. وقتـي بـه خانـه آمـد،    حاصل آن را ميان فقراي مدينه تقسيم كرد و چيزي از آن 
فروختي؟ گفت: آري. گفت: خوب   باغي را كه پدرم كاشته بود،  فاطمه به وي گفت: پسر عمو،

به نقد يا به نسيه؟ پولش كجاست؟ گفت: آن را به فقرا دادم. فاطمه گفـت: مـن گرسـنه ام و    
ه باشد. تنها يك درهـم  كنم گرسنه اي مانند ما وجود داشت نمي گرسنه هستند، و گمان پسرانم

تنهايم بگذار. گفت: قسم بـه    داريم و آن را به طرف لباس علي پرت كرد. علي گفت: فاطمه،
نـازل شـد و گفـت: اي     عخدا، بايد پدرم ميان من و تو داوري كند. پس جبرئيل بر محمـد  

حـق  محمد، خداوند بر تو سالم كرد و گفت: سالم مرا به علي برسان و به فاطمـه بگـو: تـو    
  2هاي علي ضربه بزني. نداري به دست

                                                 

كـه ابوالمحاسـن    محمد بن حسن الفتال فارسي نيشابوري، متكلم جليل القدر، فقيه، عالم، زاهد، باتقوا - 1

  )259ايران، ص  عبدالرزاق رئيس نيشابور او را به قتل رساند. (رجال الحلي،
). 395ة صاز اوست. (تأسيس الشيع» روضة الواعظين«ي پنجم بوده و كتاب  او از بزرگان شيعه، در سده   

او شيخي بزرگ از بزرگان شيعه و متكلم و فقيه و عالم و مفسر و متدين و زاهد بوده است. (بـه نقـل از   
 ).11ي كتاب، ص محمد مهدي خراساني، ايران، مقدمه
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ي فدك نزد ابوبكر و عمر آمد و بـا   همچنين به فاطمه نسبت داده اند كه او راجع به قضيه
آنان جر و بحث كرد و در حضور مردم سخن گفت و فرياد كشـيد، و مـردم اطـرافش جمـع     

  1شدند.
   2ي عمر را گرفت و او را به طرف خود كشاند. يك بار يقه 
كنم  موهايم را آشكار مي  ار ابوبكر را تهديد كرد كه اگر دست از سر علي بر نداريد،يك ب 

  امثال اين روايات زيادند. 3كنم. و يقه ام را پاره مي

  به حسن بن علي: اهانت

ي حسن بن علي از طرف شيعه توهين نشده است. آنها بعد از وفات  به هيچ كس به اندازه 
امام خود قرار دادند اما مدت كوتاهي نگذشت كه او را ماننـد  ، او را خليفه و سپدرش، علي

  پدرش خوار و به او خيانت كردند.
  گويد: يعقوبي مورخ شيعي مي

ي بعضي چهار ماه، حكومت كرد و عبيـداهللا بـن    حسن بعد از پدرش دو ماه و بنا به گفته 
ار هزار درهم به عبيداهللا عباس را همراه دوازده هزار نفر به جنگ با معاويه فرستاد. معاويه هز

 هبن عباس داد و او همراه هشت هزار نفر از اصحابش به طرف معاويه رفت و معاويـه، مغيـر  
بن شعبه و عبداهللا بن عامر و عبدالرحمن بن ام الحكم را نزد حسن فرستاد كه در مدائن بـود.  

حفظ كرد و از فتنه  را عگفتند: خداوند خون پسر رسول اهللا  سپس از نزد او رفتند و مردم مي
در امان داشت و او با معاويه صلح كرد. لشكر آشفته شده بود و هيچ كس در صـداقت آنهـا   

وي را غارت كردند و حسـين اسـبي را    آنها به حسن تاختند و ماليات كرد. سپس شك نمي

                                                 
 . 253كتاب سليم بن قيس، ص - 1
 الكافي في االصول. - 2
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هاي ساباط نجات يابد و جراح بن سنان اسـدي در كمـين او    براي او آماده كرد تا از تاريكي
نشسته بود و با نيزه اي به رانش زد و او ريش جراح را گرفت و بلندش كرد و ضربه اي بـه  

  گردن او زد.
كرد، به همين دليل مريض شد و  حسن به مدائن رفت در حالي كه به شدت خونريزي مي 

مردم از او جدا شدند. معاويه به عراق آمد و حكومت را به دست گرفت در حالي كه حسـن  
يض بود. وقتي حسن ديد ديگر قدرتي ندارد و اصـحابش از اطـراف او پراكنـده    مر  به شدت

  2و 1و با معاويه صلح كرد.  شدند،
در خطبه اي بعـد از توافـق بـا معاويـه     گويد: كه حسن  مسعودي شيعي در كتاب خود مي

  گفت:
 كـنم: اينكـه پـدرم را    اي اهل كوفه، اگر شما را فراموش كنم سه كار شما را فراموش نمي

مرا از من سلب كرديد و به شكم من خنجر زديد. من با معاويه بيعـت   سنت و روشكشتيد و 

                                                 
گويند  كشند و چيزهايي مي خجالت مي  شنوند، وقتي كه اين قوم اين عبارت را مي صلح حسن با معاويه؛  - 1

ي آنها اين است كه او با معاويه صلح  ي گفته كند. خالصه كنند كه عقل از آن حيرت مي تأويل مي و آن را 
الفت را به معاويه نسپرد. در اين جا براي پرهيز از طوالني شدن بحـث  كرد اما بيعت نكرد و امارت و خ

كـافي    كنيم كه براي كسي كه بصيرت داشته باشد، آوريم و فكر مي تنها يك روايت از كتابهاي شيعه را مي
است. بزرگ شيعيان در علم رجال، اين روايت را از ابوعبدهللا جعفر آورده كه او گفت: معاويه نامه اي به 

سن بن علي نوشت كه تو و حسين و ياران علي اينجـا بياييـد. قـيس بـن سـعد بـن عبـاده انصـاري         ح
ي ورود داد و خطيبان را برايشان جمـع كـرد و    همراهشان رفت و وارد شام شدند. معاويه به آنان اجازه

يز گفت: اي حسن! برخيز و بيعت كن. حسن برخاست و با معاويه بيعت كرد. سپس به حسين گفت: برخ
و بيعت كن. حسين نيز برخاست و بيعت كرد. سپس گفت: اي قيس! برخيز و بيعت كن. قيس به حسـين  
نگاه كرد تا ببيند نظرش چيست. حسين گفت: اي قيس! او امام من است. در روايتي ديگر آمده كه حسن 

 .)102(رجال كشي ص نزد قيس رفت و گفت: اي قيس! بيعت كن. قيس هم با معاويه بيعت كرد.
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  كردم پس گوش دهيد و اطاعت كنيد.
ن را بر سرش خراب كردند و با خنجر به شكم او زدند. وقتي مطمئن اهل كوفه چادر حس

   1شد چه باليي سرش آمده، به صلح تسليم شد.
چادر را بر سرش خراب كردند و به او يورش بردنـد تـا    به وي اهانت كردند تا جايي كه

جايي كه جانمازش را از زيرش درآوردند. سپس عبدالرحمن بن عبـداهللا جعـال ازدي بـه او    
ن بدون شمشير و بدون پوشش ماند و ادر را از روي سرش برداشت. پس حسحمله كرد و چ

   2هيچ كاري از دستش برنيامد.
.. و . راح بن سنان، به رانش زد و تا استخوانش را پاره كردج ي بني اسد، مردي از طايفه

ي زخمش پرداخـت و گروهـي از رؤسـاي     ... او به معالجه حسن را بر تختي تا مدائن بردند
كنند و تسليم كردن حسن را براي او  قبايل مخفيانه به معاويه نامه نوشتند كه از او اطاعت مي

سن بيشتر متوجه شـد كـه شـيعيانش او را خـوار     ضمانت كردند. اين خبر به حسن رسيد. ح
كردند، و به فاسد بودن نيات آنها و سب و تكفيرشـان و حـالل دانسـتن خـونش و غـارت      

   3اموالش، علم پيدا كرد.
 اين شيعيان همان طور كه با زبان به او توهين كردند، با دست نيز، او را آزردند. كشـي از 

ليلـي   كـه بـه او سـفيان بـن ابـي      ؛اصحاب حسن  مردي از« ابوجعفر نقل كرده كه گفت:
ي اتاقش نشسته بود. به او گفت: سالم بر تو  نزد حسن آمد در حالي كه او در گوشه گفتند،  مي

گفت: چطور فهميدي؟ گفت: تو امارت امت را به دست گرفتي سـپس    اي خوارترين مؤمنان،

                                                 
 . 431، ص2مروج الذهب، ج - 1
 . 190، صاإلرشادمفيد،  - 2
. الفصـول المهمـة فـي معرفـة أحـوال األئمـة، تهـران،        190، صاإلرشاد.  541و  540كشف الغمة، ص - 3
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و بـه غيـر حكـم خـدا، حكـم      آن را از گردن خود انداختي و به گردن اين ظـالم انـداختي   
   1».كردي
دهد كه شيعيان وي و شيعيان پدرش چه بالهـايي بـر سـر آنهـا      سپس حسن توضيح مي 

   گويد: هايي به آنها كردند. با كالمي واضح مي ها و توهين آوردند و چه بدي
 آنهـا   پندارند؛ ي من مي من معتقدم كه معاويه بسيار بهتر از كساني است كه خود را شيعه« 

كنند. قسم به خدا اگر از معاويه عهـد بگيـرم كـه خـونم      به كشتن من و غارت اموالم فكر مي
بهتر است از اين كه مرا بكشند و خـانواده و اهـل بيـتم      محفوظ و خانواده ام در امان باشند،

گيرند و مرا تسليم معاويه  نابود شوند. قسم به خدا اگر با معاويه بجنگم، شيعيانم گردن مرا مي
كنند. قسم به خدا اگر من با معاويه صلح كنم و عزيز باشم، بهتر از اين است كه مرا بكشند  مي

نهد و تا آخر زمان  و اسير باشم. اگر با معاويه صلح كنم، در آن صورت معاويه بر من منت مي
   2.»گذارد ي ما احترام مي گذارد و معاويه براي هميشه به مرده و زنده هاشم احترام مي به بني

حتـي    به او توهين كرده اند به طوري كه امامت را بعد از وي از فرزندانش قطع كرده اند، 
  ست.اكافر   فتوا داده اند كه هر كسي از ميان فرزندانش ادعاي امامت داشته باشد،

  توهين به حسين بن علي:

در حـب  هر چند كه اين قوم  تر از برادر و مادر و پدرش نبود،  نيز، خوشبخت سحسين  
  به او توهين كرده اند و گفته اند: الغه كرده اند اما قوالً و عمالًو پيروي از وي مب

كرد. همـان   از تولد حسين ناراحت بود و بارها بشارت والدت وي را رد مي لفاطمه 
ي بـد و      ي والدتش را قبول كند. فاطمه با روحيه خواست كه مژده نمي ع طور كه رسول خدا

ي همـين   اينكـه حسـين از فاطمـه شـير نخـورد نشـانه       ر او را به دنيـا آورد و روي اجبا از
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هـاي حـديثي شـيعه     ترين كتـاب  ترين و صحيح ناخوشايندي فاطمه بود. اين روايات در مهم
آمـد و   عجبرئيل نزد رسـول اهللا  «كند كه گفت:  روايت شده است. كليني از جعفر روايت مي

ورد كه امت تو بعد از تو او را خواهند كشت. پس وقتي گفت: فاطمه فرزندي به دنيا خواهد آ
و هنگام به دنيا آمـدنش نيـز، خوشـش     ن آبستن شد از آن خوشش نيامد يكه فاطمه به حس

  نيامد. سپس ابوعبداهللا گفت:
در دنيا مادري را نديدم كه پسري به دنيا بياورد و خوشش نيايد. او خوشش نيامد؛ زيرا  

 uΖøŠ¢¹uρuρ$ ﴿ ي او نازل شده است: شد. وي گفت: اين آيه درباره دانست كه كشته خواهد مي

z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $�Ζ≈ |¡ômÎ) ( çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $\δ ö�ä. çµ÷G yè|Êuρ uρ $\δ ö� ä.﴾﴾﴾﴾ ]:1]15األحقاف   

  كدام بدگويي؟! دروغ! چقدر بزرگ؟!  اهانت! چه اهانتي؟! بدگويي! 
 ع خورد. سپس پيامبر هيچ زن ديگري نيز، شير نمي خورد و از حسين از فاطمه شير نمي 

ي دو يـا سـه روز از آن شـير     آمد و انگشت ابهامش را در دهانش گذاشـت و او بـه انـدازه   
   2نوشيد. مي

رفتـار  با وي نيـز  با وي كرده بودند برادر و پدرش  همانند رفتاري كه بااين گونه شيعيان 
ي  كه مركز شيعيان بود هر آنچه خواسـتند دربـاره  كردند. همچنان كه مورخان گفته اند: كوفه 

ها عرضه شـد   واليت ما بر آسمانها و زمين و كوهها وسرزمين«گويد:  ن گفتند. جعفر مييحس
   3».و هيچ كدام جز اهل كوفه قبول نكردند

ي كوفه گفته اند: خداوند چهار سرزمين را برگزيد: و التين و الزيتون و طور سينين  درباره
تين، مدينه است، زيتون، بيت المقدس و طور سـيناء، كوفـه و هـذا البلـد      بلد األمين. و هذا ال
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 . 465همان، ص - 2
 .10، باب 2صفار ، بصائر الدرجات، جزء - 3



   
  شيعه و اهل بيت         308 

  

  1األمين، مكه است.
  شد كه در آن نوشته شده بود: ارسالاز همين كوفه حدود صد و پنجاه نامه به حسين 

  از طرف شيعيان حسين و شيعيان پدرش به حسين: بسم اهللا الرحمن الرحيم،  
پس عجله كن. عجله كن اي   منتظر تو هستند و رأيي غير از تو ندارند، مردم  سالم بر تو، 

   2پسر رسول خدا، والسالم عليكم و رحمة اهللا.
ها رسيده اند. هر گاه خواستي به  ها سرسبز و ميوه    نويسد: اما بعد؛ باغ در نامه اي ديگر مي

  3طرف سربازانت بيا.
پسر عمويش، مسلم بن عقيل، را نزد   ررسي كرد،هاي شيعه را ب ها و فرستاده وقتي كه نامه 

. آنها نيز، همگي پيرامون وي جمع شدند و با او بيعت كردند و گريستند؛ در حالي  آنها فرستاد
   4كه تعدادشان از هيجده هزار نفر بيشتر بود.

بعد از چند روز مسلم بن عقيل به حسين نامه نوشت كه: تو صد هزار سرباز شمشير بـه   
   5ري، پس درنگ مكن.دست دا

وقتـي كـه     كـنم،  من روز سه شنبه از مكـه حركـت مـي   «در جوابشان نوشت:  سحسين 
   6».آييم ي من نزد شما آمد و از اوضاع جويا شد، بدانيد كه ما پيش شما مي فرستاده

اما اوضاع دگرگون شد و شيعه مانند قبل عوض شدند و مسلم بن عقيل را بدون هيچ يار  
د. هنگامي كه حسين، خبر مرگ وي را شنيد و با لشكر ابن زياد كوفي مواجه و ياوري كشتن

                                                 
 . 223مقدمة البرهان، ص - 1
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اي مـردم، مـن   «شد، پس با كفش و رداء پيش آنها رفت. پس از حمد و سپاس خدا گفـت:  
هاي شما را دريافت كردم و شما گفتيد: نزد ما بيا كه   آمدم تا اينكه نامه هيچ گاه نزد شما نمي

ا ما را بر راه راست و هدايت جمع كند. وقتي ديدم شما اين گونـه  ما امامي نداريم، شايد خد
هستيد، نزد شما آمدم. پس به عهد و پيماني كه با من بستيد، وفا كنيد. اگر شـما ايـن كـار را    

   1».گردم من به همان جايي كه از آن آمده بودم، بر مي  نكنيد و از آمدن من خوشتان نيايد،
او روي برگرداندند و او را به دست دشمن سپردند تا اينكه  سپس او را خوار كردند و از 

  گويد: همراه چند نفر از اهل بيت و اصحابش كشته شد. همچنان كه محسن امين مي
پس حسن با بيست هزار نفر از اهالي عراق بيعت كرد اما آنها به او نيرنگ زدند و بـر او   

   2شورش كردند و او را كشتند.
سد: هنگامي كه اهل كوفه او را كشتند، اموال وي را غارت كردنـد و  نوي يعقوبي شيعه مي 

حرم او را برداشته و به طرف كوفه بردند. وقتي كه وارد كوفه شدند، زنان كوفه فرياد زنـان و  
كنند؟ پس چه كساني ما  گريه كنان بيرون آمدند. علي بن حسين گفت: اينها براي ما گريه مي

   3را كشتند؟
عيان و آنها همان اهل بيت هستند و اين هم رابطه و رفتار آنها با اهل بيت؛ اينها همان شي 

  همان كساني كه ادعاي حب و پيروي از آنها را دارند.

  :توهين به ساير اهل بيت

از اين آزار و اذيت و بدگويي و اهانت در امان  ع ساير اهل بيت علي و اهل بيت پيامبر 
ر و تفسيق كرده و دشنام داده اند و تمام كساني را كه به خون تا جايي كه آنها را تكفي نبودند،
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نفـرين كردنـد و ادعـاي امامـت و       خواهي حسين و طلب حق و حكومت برخاسـته بودنـد،  
غير اين هشت نفر از فرزندان حسين كردند؛ حاال خواه از فرزندان خـود حسـين    ررهبري د

از جملـه: محمـد بـن     باشـد؛  علـي  خـواه از فرزنـدان   واز فرزنـدان حسـن   باشد و خـواه  
بن زين العابدين و پسرش يحيي، عبداهللا بن محـض بـن حسـن     زيد  هاشم، وپسرش اب حنفيه،

دوم و پسرش محمد، ملقب به نفس زكيه و برادرش ابراهيم، پسران جعفر بـن بـاقر: عبـداهللا    
كـاظم:  هاي حسن دوم: حسين بن علي و يحيي بن عبداهللا، پسران موسي  األفطح و محمد، نوه

زيد و ابراهيم، پسر علي النقي جعفر بن علي و بسياري افراد ديگر از علويان و طالبيـان كـه    
طالب و عقيـل   اوالد جعفر بن ابي ها، اصفهاني در مقاتل الطالبين آورده است و از ميان طالبي

دنـد،  طالب. آنان معتقدند كه تمام عباسياني كه از اهل بيت بودند و ادعـاي امامـت كر   بن ابي
هاي زيـادي را در ايـن    روايت 1و فاطميان مصر. عكافرند. همچنين پسر عموهاي رسول اهللا 

                                                 

گويند كه فاطميان يك دولت شـيعي و بـاني شـكوه و     دانيم كه شيعيان معاصر بر چه اساسي مي ما نمي - 1

هـا   مدن در مصر و مؤسس مساجد و كتابخانه و دانشگاهعظمت شيعه و داعي آن بوده اند و باني علم و ت
بخش دوم) با وجود   ،264و ما بعد، اعيان الشيعة ص149ص  مغنية، در آن جا بودند. (الشيعة في الميزان، 

ي خليفـه   ي اسالم اتفاق نظر دارند. آنهـا در دوره  اين، آنها را تكفير كردند و بر خارج شدن آنها از دايره
، نامه اي نوشتند كه امضاي بزرگان اين قـوم و سـران آنـان را در     402ربيع األخر سال  قادر عباسي در

ي نهج البالغه بود؛ يعني، سيد رضي  برداشت، به خصوص كسي كه ملقب به نقيب األشراف و گرد آورنده
ن نـزار  آوريم: منصور ب و برادرش مرتضي. براي حفظ تاريخ و اعتبار آن، در اين جا متن اين نامه را مي

پسر سعد بن اسماعيل بن عبدالرحمن بـن   –خداوند حكم خواري و پستي به او بدهد  –ملقب به حاكم 
وقتي كه به مراكش رفت، خود را عبيداهللا، ملقـب بـه مهـدي     –خداوند او را خوشبخت نگرداند  –سعيد 

ودند و هـيچ نسـبتي بـا    داعيان خوارج ب –لعنت خدا بر آنها باد  –ناميد. او و پيشينيان كثيف و نجس او
طالب ندارند و اين ادعايي باطل و دروغ است كه خود را به علي نسبت داده اند. اين  فرزندان علي بن ابي

باشند. آنها حـدود   شخص و پيشينيان وي، كافر و فاسق و زنديق هستند كه پايبند به مذهب مجوسي مي
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فرمايد: روز قيامت كساني  باره ساختند؛ از جمله: از ابوجعفر باقر سؤال شد: اينكه خداوند مي
  شود، چه كساني هستند؟ صورتشان سياه مي بندند،  كه به خدا دروغ مي

  امام هستم در حالي كه امام نيست، هر چند كه علوي باشد؟گفت: كسي كه بگويد من 
  طالب باشد؟ گفتم: حتي اگر از فرزندان علي بن ابي

   1گفت:آري. در يك روايت از پسرش، جعفر آمده كه گفت: حتي اگر فاطمي علوي باشد.
   2ي آن نباشد، كافر است. همچنين كسي كه ادعاي امامت كند و شايسته 
را از هشت نفر از فرزندان حسين خلع كردنـد امـا كمتـرين تـوهين و      شيعيان، لقب امام 

هاي زيادي به حسـن و اوالدش نمودنـد و در عـوض بـراي امـام خيـالي        ها و توهينتحقير
. آنهـا را خـوار و ذليـل كردنـد و مـورد تمسـخر قـرار دادنـد و         ها بافته اند (مهدي) داستان

و به دورند. همان كاري كه با پدرانشان و با حسن  هايي به آنها زدند كه اينان از آن مبرا تهمت
  و ساير پيامبران كردند. عو حسين و علي بن ابي طالب و رسول اهللا 

  توهين به علي بن حسين:

شيعه به علي بن حسين ملقب به زين العابدين و كسي كه او را امام مطاع دانستند و بعـد   

                                                                                                                              
را دشنام دادند و پيشينان را لعن كردند   ند و انبياءو فرجها را مباح كردند و خونها را ريخت الهي را تعطيل

  و ادعاي ربوبيت دارند.
  امضاكنندگان:

يعلـي علـوي،    شريف رضي، سيد مرتضي برادرش، ابن ازرق موسوي، محمد بن محمد بن عمر بـن ابـي     
و بسـياري   قاضي ابومحمد عبداهللا بن اكفاني، قاضي ابوالقاضي، ابوالقاسم جزري، امام ابو حامد اسفرايني

هـ  874متوفاي سال   جمال الدين تسغري بردي اتابكي، ديگر (النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، 
 المنتظم و عقد الجمان). ذهبي، مرآة العقول،   . شذرات الذهب و تاريخ االسالم،229-230ص4 ،ج

 . 372، ص1الكافي، ج األصول من - 1
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گويند: او از يك شخص عادي  درباره اش مياز پدرش با او بيعت كردند، نيز، توهين كردند. 
يزيد، قاتل حسين، اعتراف كرده است. روايتـي در  براي و عامي ترسوتر است و او به بردگي 

مدينـه   يزيد بن معاويه وارد«كتاب كافي آنها از پسر زين العابدين محمد باقر آمده كه گفت: 
رستاد و او را آوردند. يزيـد بـه   دنبال فردي از قريش ف  خواست كه حج انجام دهد، شد و مي

فروشـم و اگـر    اگر بخواهي تو را مـي  ي من هستي،  كني كه تو برده وي گفت: آيا اعتراف مي
كنم. آن مرد گفت: قسم به خدا اي يزيد، تو از لحاظ حب در قريش از  بخواهي، تو را آزاد مي

بوده است و خودت نيز، در من برتر نيستي و پدرت در جاهليت و اسالم نيز، از پدر من برتر ن
گويي كه خواسته ات را برآورده كنم. يزيد گفـت: اگـر    پس چطور مي  دين از من بهتر نيستي،

تر از كشتن حسـين   كشم. آن مرد گفت: كشتن من بزرگ قسم به خدا تو را مي اعتراف نكني، 
   بن علي نيست. پس دستور داد كه او را بكشند.

د و همان درخواست را از او نيز، كرد؛ علي بن حسـين  سپس دنبال علي بن حسين فرستا
ُكشي؟ يزيد گفت: آري. علـي بـن حسـين     به او گفت: اگر اعتراف نكنم مانند آن مرد مرا مي

ي اجبـاري هسـتم. پـس اگـر      گفت: من اقرار كردم به چيزي كه خواسته بودي و مـن بـرده  
   1».خواستي مرا نگه دار و اگر خواستي مرا بفروش

از يكـي از  «گوينـد:   به فرزند و مادرش نيز اهانت كردند و او را آزردنـد. مـي   اين چنين
امامان معصوم شان سؤال شد: دو همسايه دارم كه يكي شان ناصبي و ديگري زيدي اسـت و  

  ناچارم با آنان رفت و آمد كنم، با كدام يك از اين دو نفر رفت و آمد كنم؟
از كتاب خـدا را تكـذيب نمايـد، اسـالم را     گفت: هر دو مثل هم هستند. هر كس آيه اي 

پشت سرش انداخته و او قرآن و تمام پيامبران و رسوالن را تكذيب كرده است. راوي گويد: 
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سپس امام گفت: اين ناصبي، آشكارا با تو دشمني كرده و اين زيدي آشكارا بـا مـا دشـمني    
  1».كرده است

رفت؛ به گونه اي كه گفته اند: تمـام  مادرش هم مورد اذيت و آزار و اهانت شيعيان قرار گ
يحيي بن ام طويل، جبير بن   مردم بعد از قتل حسين مرتد شدند جز پنج نفر: ابو خالد كابلي،

   2جابر بن عبداهللا و شبكه همسر حسين بن علي.  مطيع،
دانيم كه مادر علي بن حسين، شهربانو كجا رفته كه از شبكه نام بردند و او را نـام   ما نمي

  دند.نبر

  توهين به محمد باقر و پسرش:

چرا كه هيچ قباحت و زشتي باقي  هاي حقيقي هستند؛  محمد باقر و پسرش جعفر، مظلوم 
نمانده كه به آنها نسبت ندهند. با نام آنها مذهبي را اختراع و مسلكي را ايجاد كردند كه خود 

ام كرده بود، حالل كـرده اسـت؛   خدا حررا آنها خبر ندارند. آنها گفته اند: باقر از ترس، آنچه 
  باشد. مثالً فتوا داده است: هر چه باز و عقاب بكشند، حالل است، حال آنكه حرام مي

گويد:  ي محمد باقر مي بن اعين از راويان و بزرگان شيعه و مدار مذهبشان، درباره هزرار 
   3او پيرمردي است كه از خصومت و فصل دعاوي آگاهي ندارد.

از محمد باقر مسأله اي را پرسيدم و او جوابم را داد «بن اعين گفت:  هزرار آورده اند كه 
سپس مردي نزد وي آمد و همان سؤال را پرسيد و او بر خالف جواب من، به او جواب داد. 
سپس مرد ديگري آمد و بر خالف جواب من و آن مرد جوابش داد. وقتي كه بيـرون رفتنـد،   
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و فرد، عراقي و از شيعيان شـما بودنـد و شـما بـه هـر كـدام       گفتم: اي پسر رسول اهللا، اين د
  هاي متفاوتي داديد؟ جواب

اگر همگي بر يك  شود. ، اين براي ما بهتر است و باعث بقاي ما و شما ميهگفت اي زرار
كنند و اين بقاي ما و شما را كمتر  ما تصديق مي عليهجواب اتفاق داشته باشيم، مردم شما را 

  كند. مي
كوچكترين آزاري فت: سپس به ابوعبدهللا گفتم: شيعيان شما طوري هستند كه اگر زراره گ

  1».شوند. زراره گويد: او مانند پدرش جواب مرا داد از اطراف شما پراكنده مي به آنان برسد
ي جعفر گفته اند كه او از ابوحنيفه كه در حضورش بود، تمجيد كرد و پس  همچنين درباره

او را مورد مذمت و نكوهش قرار داد؛ همان طور كه كليني از محمـد   از آنكه از نزدش رفت،
بر ابوعبداهللا وارد شدم در حالي كه ابوحنيفه پيشش بود. بـه  «بن مسلم روايت كرده كه گويد: 

او گفتم: فدايت شوم خواب عجيبي ديدم. به من گفت: اي ابن مسلم! خوابت را تعريـف كـن؛   
آگاهي دارد، اينجا نشسته است. با دستش بـه ابوحنيفـه   تعبير خواب علم و  برچون كسي كه 

اشاره كرد. محمد بن مسلم گويد: گفتم: در خواب ديدم كـه وارد خانـه ام شـدم، ديـدم كـه      
وسايل زيادي را شكستم و همسرم آنها را بـه طـرف مـن     ،آيد همسرم به روي من بيرون مي

ي هسـتي كـه راجـع بـه ارث     پرتاب كرد. از اين خواب درشگفتم. ابوحنيفه گفـت: تـو مـرد   
كني. پس از تالش و زحمت فراوان به خواسـته ات   همسرت خيلي جر و بحث و مجادله مي

رسي. محمد بن مسلم گويد: ابوعبداهللا گفت: اي ابوحنيفه به خدا قسم كه خوب و درست،  مي
  خوابش را تعبير كردي. سپس ابوحنيفه از نزدش رفت. آنگاه گفتم:

بير خواب اين ناصبي خوشـم نيامـد. ابوعبـداهللا گفـت: اي مسـلم!      فدايت شوم! من از تع
ناراحت نشو؛ چون تعبير خواب آنان با تعبير خواب ما خيلي فرق دارد و تعبير خوابـت ايـن   
نبود كه او گفت. به او گفتم: فدايت شوم! تو كه به او گفتي درست تعبير كردي و بر آن قسـم  
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گفت: آري، قسم خوردم كه او به خطا، كرده است؟  گويي اشتباه خوردي حال آنكه اكنون مي
   1.»اصابت كرد

زنم و مخرج تمام آنها  من با هفتاد زبان حرف مي«اند كه گفت:  همچنين به او نسبت داده
  2».كنم را به خوبي ادا مي

و در 3ذكر كـرديم  هايي را كه انسان از ذكر آنها شرم دارد،  پيش از اين خرافات و بدگويي 
آوريم. در اين روايـت زراره   مي قط يك روايت را كه كشي از زراره نقل كرده است، اين جا ف

آلـت تناسـلي مـردان      بازگو كنم؛  از ابوعبداهللا شنيده ام، گويد: قسم به خدا، اگر تمام آنچه مي
   4كند. مانند چوب باد مي

  اهانت به موسي بن جعفر:

  ه اند:به موسي بن جعفر و مادرش نيز اهانت كرده و گفت 
انگـوري را بـه او    پسر عكاشه بر ابوجعفر وارد شد و ابوعبداهللا نزد وي ايسـتاده بـود.   « 

كنـد سـير    خـورد و كسـي كـه تصـور مـي      تقديم كرد و گفت: پيرمرد و كودك يكي يكي مي
خورد. اما دو تا دو تا بخور؛ چون اين مسـتحب    شود، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا مي نمي

كند، وقت ازدواجش رسـيده اسـت؟ يـك     جعفر گفت: چرا ابوعبداهللا ازدواج نمياست. به ابو
نشيند  ي ميمون مي آيد و در خانه  كيسه پول جلويش بود و گفت: كنيز فروشي از اهل بربر مي

خريم. گفت: برويد و هر وقت آمد، خبر بدهيد. سـپس   و با اين كيسه پول كنيزي براي او مي
م و از كنيز فروشي كه گفته بود او را خبر كرديم. گفت: برويـد و  روزي ما پيش ابوجعفر رفتي

با اين كيسه پول، كنيزي بخريد. گفت: نزد كنيز فروش آمديم و او گفت: جز دو كنيز مـريض،  
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كنيز ديگري ندارم. گفتيم: آنها را بيرون بياور تا ببينيم. سپس آنها را بيرون آورد و گفتيم: اين 
وشي؟ گفت: به هفتاد دينار. گفتيم: خوب است. گفت: كمتر از هفتـاد  فر دو را چقدر به ما مي

دانيم كه چقدر پول در  خريم و نمي دهم. گفت: ما آنها را در مقابل اين كيسه پول مي دينار نمي
آن است. مردي با موهاي سفيد نزد وي بود و گفت: آنها را جدا كن و بشـمار. كنيـز فـروش    

كنم. هنگـامي كـه كيسـه پـول را شـمردند،       شد، معامله نميگفت: اگر يك درهم كم داشته با
درست هفتاد دينار بود و كم و زياد نداشت. ما كنيز را برداشتيم و او را پيش ابوجعفر برديم؛ 
در حالي كه جعفر نزد وي ايستاده بود و ماجرا را برايش تعريف كرديم. سپس خداي را شكر 

در دنيا حميده و در آخرت محمود هسـتي.   كرد و گفت: اسمت چيست؟ گفت: حميده. گفت:
بگو آيا باكره هستي يا بيوه؟ گفت: باكره هستم. گفت: چطور ممكن است كنيزي در دست اين 

كردنـد.   كنيز فروشان سالم بماند و او را خراب نكنند. كنيز گفت: از پشت با من نزديكي مـي 
سي بن جعفر را برايت به دنيا سپس او گفت: اي جعفر! بگير كه او بهترين فرد روي زمين، مو

   1».آورد مي
گويند: راجع به زني كـه   ي علم و عقل موسي بن جعفر سخن گفته اند؛ از جمله مي درباره

كند در حالي كـه شـوهر دارد، از او سـؤال شـد، در جـواب گفـت: زن        با مردي ازدواج مي
وبصير را ديدم و بـه او  شود. اب شود مرد هيچ گناهي ندارد و حدي بر او اجرا نمي سنگسار مي

كند در حالي كه شوهر دارد، پرسيدم  ي زني كه با مردي ازدواج مي گفتم: از ابوالحسن درباره
شـود.   شود و مرد هيچ گناهي ندارد و حدي بر او اجرا نمـي  در جواب گفت: زن سنگسار مي

جعفـر)  (يعنـي موسـي بـن     كنم دوستمان   ابوبصير سينه اش را دست كشيد و گفت: تصور مي
  كنم دوستمان علمش كامل باشد. گويد: تصور نمي حكمش درست نيست. در روايتي ديگر مي

كند كه او مرد دنياست؛ همـان طـور    ابوبصير مرادي اين چنين موسي بن جعفر را متهم مي
يعفور و مردي ديگر به حيـره   كه كشي از حماد بن عثمان روايت كرده كه گويد: من و ابن ابي
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گفتيم. ابوبصير مرادي گفت: اگر اين دوسـتتان بـر    يگر رفتيم و از دنيا سخن مييا به جايي د
  1گزيند.     مي دنيا مسلط شود، آن را براي خود بر

  :اهانت به علي بن موسي

اما علي بن موسي بن جعفر كسي است كه درباره اش گفته اند كه او معتقـد بـه نزديكـي     
  2مرد با زنش از پشت بود.

  ي پدرش، موسي بن جعفر گفته اند.  را دربارههمين داستان  
دانـي كـه فـردي از     آيا مي«گفت:  ؛از هاشم بن احمد نقل شده كه گفت: ابوالحسن  

همراه ما بيا. پـس   مغرب آمده است؟ گفتم: خير. گفت: آري، مردي سرخ پوست آمده است،
هايي همراه  ت و بردههمراه او سوار شديم تا نزد آن مرد رفتيم. ديديم كه مردي از مغرب هس

ها را به ما نشان بده. او نه كنيز را به ما نشان داد. ابوالحسن گفت: مـا    داشت. به اوگفت: برده
نيازي به اينها نداريم. پس گفت: بقيه را نشان بده. گفت: ديگر چيزي ندارم. گفت: بقيه را بـه  

گفت: چـرا آن را نشـان    ما نشان بده. گفت: به خدا قسم، جز يك كنيز مريض چيزي نداريم.
دهي؟ خودداري كرد. پس ابو الحسن روانه شد و فردا ما را نزد او فرستاد و گفـت: بگـو    نمي

ب قبول دارم. پس نـزد  فروشي؟ وقتي گفت: اين قدر و آن قدر، بگو: ُخ  اكثر چقدر مي كه حد
ـ        او رفتم و گفت: نمي رم و كنيـز را  ب قبـول دا خواهم از اين مقدار كمتـر بفروشـم. گفـتم: ُخ

دهم. او قبول كرد و گفت: اين كنيز براي تو، اما مردي  دارم و اين مقدار پول را به تو مي برمي
هاشـم. گفـتم: از    هاشم. گفت: كدام بني كه ديروز با تو بود، چه كسي بود؟ گفتم: مردي از بني
ز اين ندارم. گفت: خواهم. گفتم: بيشتر ا بزرگان و سران آنهاست. گفت: بيشتر از اين مقدار مي

ماجراي اين كنيز را برايت بازگو كنم؟ اين كنيز را من از دورترين نقطه براي خودم خريده ام، 
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با زني كه اهل كتاب بود، مالقات كردم و او گفت: ماجراي اين كنيزي كه با توست، چيست؟ 
د كسي مثـل  گفتم: آن را براي خودم خريدم. گفت: شايسته نيست كه كنيزي با اين اوصاف نز

ماَنـد تـا    تو باشد. شايسته است كه نزد بهترين مرد روي زمين باشد. پس زياد پـيش او نمـي  
آيد كه شرق و غرب زمين مديون اوست. راوي گويد: پس كنيـز   اينكه پسري از او به دنيا مي

   1».را بردم و پس از مدت كمي كه پيش وي بود، علي را به دنيا آورد
هاشـم يـا سـاير     مثال موسي بن جعفر و جعفر بن باقر، زني از بنـي آيا عاقالنه است كه ا 

اشراف براي ازدواج پيدا نكنند و مجبور به خريد كنيز از كنيز فروشـان شـوند. ايـن مطالـب     
  ي شگفتي است. آور مايه دار و گريه خنده
همچنين به رضا نسبت داده اند كه او عاشق دختر عموي مـأمون بـود و دختـر عمـوي      

(فضل) و  يز، عاشق رضا بود؛ همچنان كه ابن بابويه قمي در بيان روابط ذو الرياستينمأمون ن
  گويد: رضا مي

كرد و به خـاطر اينكـه مـأمون بـرايش      رضا اظهار ميامام فضل دشمني شديدي را با « 
ورزيد. اولين چيزي كه براي فضـل از جانـب ابوالحسـن     احترام قائل بود، به او حسادت مي

داشت و رضا هم او را دوست  ن بود كه دختر عموي مأمون رضا را دوست ميآشكار شد، اي
نگريست و او را  شد و او از آنجا به رضا مي داشت و درِ اتاق وي به مجلس مأمون باز مي مي

ي  داشت. فضل اين مسأله را به مأمون تذكر داد و گفت: شايسته نيست كه در خانه دوست مي
مأمون نزد رضا  سپس مأمون دستور داد كه آن را ببندند. روزيزنان به مجلس تو باز باشد. 

آمد. منـزل ابوالحسـن كنـار منـزل مـأمون بـود. وقتـي         آمد و روزي رضا نزد مأمون مي مي
ابوالحسن نزد مأمون رفت، ديد كه در بسته است، گفت: اي امير مؤمنان! ايـن در چـرا بسـته    

يه راجعون؛ فضل چه كاري به امير المؤمنين و لإنا إنا هللا وإاست؟ گفت: نظر فضل بود. گفت: 
   حرمش دارد؟
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مأمون گفت: نظر تو چيست؟ رضا گفت: آن را باز كن و بگذار كـه دختـر عمويـت وارد    
دختر عمويش امر كرد.  شود و سخن فضل را قبول نكن. مأمون به باز كردن در و وارد شدن

   1.»ناراحت و غمگين شد  وقتي اين خبر به فضل رسيد،
يكـي از  -گوينـد: وقتـي جلـودي    دهنـد و مـي   رسويي و خواري را به رضا نسـبت مـي  ت

كسي را پيش وي فرستاد تا خانه اش را غارت كنند و امـوالش را ببرنـد،    -فرماندهان رشيد
  داد: رضا به جاي اينكه از خانواده و شرف و آبرو و حيثيتش دفاع كند، اموال را به او مي

ي جلـودي داد و چيـزي بـراي     ي اموال را به فرستاده مهابوالحسن، رضا داخل شد و ه«
هايشان را براي خانواده اش باقي  خانواده اش باقي نگذاشت حتي گردنبند و گوشواره و جامه

  2».نگذاشت و همه را از آنان گرفت و با تمامي آنچه كه در خانه بود، به او داد

  توهين به امام نهم:

ت. مردم در اين كه او پسـر رضـا   ي ابوجعفر دوم اس يهلقب به قانع كنم پسر رضا، محمد، 
باشد، به شك افتادند و همچنين در قبول امامت وي ترديد داشتند؛ چون صورتش سياه بود و 

ي او به شك افتادند، عموهـا   گويند: كساني كه پيش از همه درباره رنگش تغيير كرده بود. مي
ر بن باقر نقل كرده اند كـه او بـه بـرادرش،    و برادرانش بودند؛ همان طور كه از علي بن جعف

  يعني رضا گفت:
در ميان ما نبوده است. رضا به آنان گفت: او پسر من است. 3هيچ گاه امامي سياه پوست« 

  گفتند: 
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شناس ميان ما و شـما   كرد. بايد يك قيافه شناس حكم مي با كمك يك قيافه عرسول اهللا 
  فرستم. حكم كند. گفت: شما را به دنبال او مي

وقتي آمد، ما را در باغ نشاندند و عموها و برادران و خواهرانش را به صف كردند و رضا 
را آوردند و پشمينه اي بر تن او كردند. كالهي بر سرش نهادند و به قيافه شناس گفتند: وارد 

  باغ شو. پس ابوجعفر را آوردند و گفتند: اين پسر را به پدرش ملحق كن. گفتند:
ا كسي پدر وي نيست اما اين عموي پدرش است و اين هم عمويش و اين هـم  در اين ج 

صاحب باغ است؛ چون پاهاي اين و پاهاي او   عمه اش، و اگر كسي در اين جا پدرش باشد،
   1».گفتند: اين پدرش است  مثل هم است. وقتي ابو الحسن برگشت،

آن چـه   گذارنـد؟ و در  به اين نمايشنامه نگـاه كنيـد كـه چگونـه آن را بـه نمـايش مـي       
  علي وجود دارد؟ هايي به اهل بيت ادبي بي

كه وقتي معتصم عباسـي بـراي    و آنگاهگويند كه او فردي ترسو بود  ي امام نهم مي درباره
بار دوم او را احضار كرد، گريه كرد تا جايي كه ريشش خيس شد سپس به سمتي رو كرد و 

   2ترسيد. گفت: علي هم از اين شخص مي

  به امام دهم: توهين

گويند او هشت ساله بود كه پدرش درگذشت. پس در امامـت   ي پسرش، علي مي درباره 
وي اختالف داشتند و پيرامون آن بسيار سخن گفته اند تا اينكه امامت وي با شهادت مـردي  

  3از غير خودشان و با مجبور كردن وي براي اين شهادت، ثابت شد.
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امامتش چيزي از ميراث پدرش، از اموال و نفقه و برده بـه  گويند: او با وجود  شيعيان مي 
او تحويل داده نشد و عبداهللا بن مساور را از طرف پدرش مأمور آن كردند تا وقتي كه به سن 

   1بلوغ برسد و آن موقع تحويلش داده شود.
كنند كه جمـاعتي از شـيعيان از منـاطق دور و بـر اجـازه       با اين وجود از پدرش نقل مي

ي ورود داد. آنان وارد شدند و در يـك جلسـه      تند تا پيش وي بروند. او به آنان اجازهخواس
   2سي هزار سؤال پرسيدند و او آنها را جواب داد با اينكه ده سال سن داشت.

كنند تا مجبور باشند سرپرستي تعيين كنند تا هنگام  دانم چرا آن قدر او را كوچك مي نمي 
دانست امام بعـد از   كنند كه نمي    سرپرستي كند. سپس او را متهم ميرسيدن به سن بلوغ او را 

خودش چه كسي است. حتي علي بن محمد امامت را به پسر بزرگترش، يعني ابوجعفر، محمد 
ماند بلكه در زمان حيات خودش فوت  واگذار كرد و ندانست كه ابوجعفر بعد از وي زنده نمي

دانست كه امام بعـد از مـن    شتباه نكردم، بلكه خدا نميگفت: من ا كند. وقتي وفات يافت، مي
يعنـي پسـر   - كـه محمـد  3براي خدا روشن شد«چه كسي خواهد بود. نص روايت اين است: 

امام خواهد بود و خدا  -يعني پسربزرگش، محمد- پس از ابوجعفر -دومش، حسن عسكري
يعنـي پسـران   –سـماعيل  ي موسي بعـد از وفـات ا   دانست همچنان كه درباره قبالً اين را نمي

   4».اين امر براي خدا روشن شد -جعفر

  توهين به امام يازدهم:

باشد كه درباره اش گفته اند: وقتي خبـر   امام يازدهم حسن بن علي ملقب به عسكري مي
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مرگ برادر بزرگش را شنيد، پس از آنكه پيـراهنش را پـاره كـرد و صـورتش را خراشـيد،      
رسـد؛ همـان گونـه كـه مفيـد در كتـاب        امامـت بـه او مـي   خداوند را شكر كرد وقتي شنيد 

   2آن را اظهار داشته اند.» كشف الغمة«و اربلي در كتاب  1»اإلرشاد«

  امام دوازدهم:توهين به 

امام دوازدهم موهوم همين بس كه آنها در كتابهايشان تصريح كرده انـد كـه او بـه دنيـا      
ي از او ديده نشده است. سـپس حكايـات و   ها و تحقيقات زياد اثر نيامده و با وجود بررسي

ي والدت و  هـاي بـاطلي را دربـاره    ي وي گفتـه انـد و داسـتان    هاي زيادي دربـاره  اسطوره
يا او وجود داشته و به دنيا آمده و يا وجود نداشته و به دنيا نيامده حاال اوصافش ساخته اند. 

بـاالتر از ايـن    اي ادبي بي! چه چه معنايي دارد؟ موجود وغير مولود و معدوم  مولود و .است
ذكر  شيعهترين كتابهاي  چه توهيني بيشتر از اين وجود دارد؟ متن آن را از مهم و وجود دارد؟

يـك داسـتان طـوالني     كـه او در  كنند مي كنيم. آنها از احمد بن عبيداهللا بن خاقان روايت مي
اد كـه ابـن رضـا    دنبال پدرش فرسـت  حاكم وقتشد،  مريضري كوقتي حسن عس گويد: مي

منين به دار الخالفه بازگشـت  ؤالمر از خادمان اميراو با عجله همراه پنج نف .شده استمريض 
  كه همه از افراد مورد اعتماد وي بودند. 

د و اتا حالش را بپرسند. دنبال چند نفر از طبيبان فرست بروندحسن  ي هبه خان دستور داد
كه او  دادنداز سپري شدن دو يا سه روز، خبر  پس. دكرآنها را به مراقبت هميشگي از او امر 

. و دنبال قاضي كردطبيبان را به مراقبت بيشتر از وي امر  از اين رو .ضعيف شده استخيلي 
تـا ده نفـر از اصـحاب مـورد      كـرد مجلس وي حاضر شود و او را امر  د تا دراالقضاة فرست

 دستور داد و فرستادحسن  ي هبه خان راآنان و  احضار كردپس آنها را  .را برگزيند اعتمادش
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گذشت. ند تا اينكه دردر آن جا ماندآنان پيوسته . مراقبت و پرستاري كنندشبانه روز از وي 
د تا اتاقش را براي يافتن اسلطان چند نفر را به خانه اش فرست .صداي گريه و زاري بلند شد

كه كنيزي از  اظهار داشتنداز زنان  پسرش بگردند و زناني را كه حامله هستند، بياورند. بعضي
ـ  شتوي حامله بوده است. او را در اتاق گذا و  گماشـتند از او  تند و خادماني را بـراي مراقب

و  شـد نـد و بازارهـا تعطيـل    ختاو پردا ي هسپس بـه تشـييع جنـاز    .ندشتزناني را نزد او گذا
شبيه قيامت بود. وقتـي  آن روز  داشتند.وي شركت  ي ههاشم و ساير مردم در تشييع جناز بني

عيسي بن متوكل فرسـتاد و دسـتور   شدند، سلطان به دنبال ابو وي فارغ ي كه از تشييع جنازه
عيسي ابو تند تا نماز بر وي بخوانند، داد كه بر وي نماز بخوانند. وقتي جنازه را بر زمين گذاش

و عباسـيان و  هاشـم و علويـان    و آن را بـه بنـي   آشكار كـرد صورتش را   به او نزديك شد،
   نزديكان و قاضيان نشان داد و گفت:

اين حسن بن علي بن محمد بن رضا بود كه درگذشت و بيني اش را بر خـاك گذاشـت.    
امير المؤمنين تمام معتمدان وي و قاضيان و طبيبان را حاضر كرد؛ سپس صورتش را پوشاند 

مان خانه اي كه پدرش دفن شده و دستور داد او را ببرند. او را از خانه اش برداشتند و در ه
  بود، به خاك سپردند.

ي فرزندش كردند  وقتي به خاك سپرده شد، حاكم وقت و مردم شروع به جستجو درباره 
ها و منازل را بيشتر جستجو كردند و از تقسيم ميراثش دست برداشـتند. كسـاني كـه     و خانه

د تا اينكه بطالن حمـل روشـن شـد.    كردن همچنان از او مراقبت مي مراقب كنيز باردار بودند، 
وقتي باردار بودن او منتفي شد، ميراثش را ميان مادرش و برادرش، جعفر، تقسـيم كردنـد و   

   1مادرش ادعا كرد كه او برايش وصيت كرده، و اين امر نزد قاضي ثابت شد.
گويـد: مهـدي شـيعه و قـائم آنهـا        چه زيبا نوشته است يكي از نويسندگان سني كه مـي  
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ختگي و معدوم و موهوم بوده است و قرآن آنها نيز، معدوم و غيرموجود است و مذهبشان سا
  نيز، اختراعي و ساختگي است. و به اميد خدا از بين خواهد رفت.

اين روايتي بود كه بسياري از مورخان شيعه و مؤلفان و محدثان آنها جمـع كـرده انـد و     
امامت وي را داشتند اما در واقع آن را  زدهم وواقصد ساختن اسطوره و داستان والدت امام د

ها جز اهانت و توهين به آنها نيست به  نابود كرده اند. منظور آنها از ذكر اين روايات و داستان
و موجـود   به دنيا آمدهگويند:  موجود نيست اما از طرف ديگر ميگويند: مهدي  طوري كه مي

  انصاف خوب چيزي است. است.
والدت مهدي در زمان حيات حسن عسكري تحقق نيافـت و  «گويند:  مفيد و ديگران مي

، برادر ابومحمد امامت را ن رو جعفر بن عليي مردم او را نشناختند. از اي پس از وفاتش همه
ي او را گرفت و سعي كرد كنيزهاي ابومحمد را زنداني و همسرانش را  به عهده گرفت، و تركه

ابومحمد را از آنِ خـود كـرد و كوشـيد تـا جانشـين وي       ي ... جعفر تمام تركه بازداشت كند
  1».شود
معتقد بـه امامـت   اكنون شيعه  ؛ اگر دوازدهمي داشته باشند.بوداين هم امام دوازدهم آنها  

سب و  نيز را جعفر عادت خويش با ديگران،اما شيعه طبق  مشهورند،جعفريه  بهوي هستند و 
او فسقش را آشكار كرد و فاجر  جعفر بن محمد گفته اند:يعني،  او؛ي  هنفرين كرده اند و دربار

   2بود. خوار و پست و حقير     و ديوانه و شراب
و او را جعفر كذاب ناميده اند و امثال چنين صفتهاي زشت و قبيحـي را بـه وفـور بـه او     

  نسبت داده اند.
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م اينجا بيان كنيم كـه اهـل بيـت از    خواهي قبل از اينكه اين مطلب را به اتمام برسانيم، مي
رفتار و كردار اين قوم و برخوردشان با آنان شناخت داشتند، و بر اين اساس در عصر خـود  

هـا عليـه    عموم و سنجيدن لعن و نفـرين گاه در بيان حقيقت اين قوم و روشن شدن نظر      هيچ
  نكرده اند. خودشان كوتاهي

طالب بود. او به آنها بـه عنـوان يـك     علي بن ابياولين كسي كه گرفتار شيعيان شد، خود 
  نگريست.  مجرم پست و دشمن مي

گزارم براي امري كه واجب و الزم نمود و بـراي كـاري كـه     خدا را سپاس مي«گفت:  مي
مقدر فرمود و براي آزمايش نمودن من توسط شما اي گروهـي كـه هـر زمـان فرمـان دادم،      

پردازيد و  اگر شما را مهلت دهند به سخنان بيهوده مي د.پيروي نكرديد و دعوت مرا نپذيرفتي
دهيد و مردمـي را كـه نـزد يـك امـام جمـع        اگر جنگي پيش آيد، ضعف و سستي نشان مي

سختي و مصيبت گرفتار شويد به عقـب بـر    نماييد و اگر به شوند، طعن زده و سرزنش مي مي
در انتظار داريد؟ مرگ يا خـواري   گرديد. در پيروزي و مبارزه عليه حّقتان، چه چيزي را مي

بين من و شما جدايي  –و البته خواهد رسيد  –سوگند به خدا اگر اجل من برسد  براي شما؟
، حساب شما با خداست! آيا ديني نيست كه شما ر حالي كه از بودن با شما بيزارمافكند د مي

 اي عدهنيست كه معاويه،  را گرد آورد و غيرتي نيست كه شما را آماده سازد. آيا شگفت انگيز
كنند بدون اينكه ايشان را كمك و بخششي نمايد ولي مـن   خواند و آنها از او پيروي مي را مي

نمايم اما شما از  ي مردم مسلمانيد با بخشش فراوان دعوت مي شما را در حالي كه باقي مانده
دهـم شـما    انجام مي كنيد؟! هر كار رضايت بخشي كه شويد و مخالفت مي  دور من پراكنده مي

شـويد. بـراي مـن     زند، بر آن جمع نمي بدان راضي نيستيد و هر ناراحتي اي كه از من سر مي
عزيزترين چيزي كه آرزوي مالقاتش دارم، مرگ است. قرآن را به شما ياد دادم و با حجـت  

دهـن  شناختيد، آشنا گردانيـدم و آنچـه از    و دليل بين شما حكم كردم و شما را به آنچه نمي
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   1».گشت ديد يا خفته بيدار مي   افكنيد بر شما گوارا ساختم. كاش كور، مي بيرون مي
  گويد: باري ديگر آنها را مخاطب قرار داده و مي 
من از شما متنفرم و از مالمت كردن شما رنجيده گشتم. آيا در مقابل زندگاني هميشگي « 

بزرگي، تن به ذّلت و خواري داديد؟  بر زندگاني موقت دنيا خشنود هستيد و به جاي عزت و
به مرگ و رنج  زند گويا خوانند، چشمهايتان دور مي وقتي شما را به جنگ كردن با دشمن مي

بيهوشي مبتال شده ايد كه راه گفت و شنود شما با من بسته شده و در پاسخ به سخنانم حيران 
فهميد. هيچ وقـت شـما    كه نمي. گويي عقل از شما زايل گشته و ديوانه شده ايد دو سرگرداني

شترهايي هستيد كه ساربان شان  شما مانند .براي من امين و درستكار و ياران توانايي نبوديد
شوند. سوگند بـه خـدا،    آيند و از طرف ديگر پراكنده مي ناپيدا هستند چون از طرفي گرد مي

انديشـيد   اره اي نميكنند و شما چ هستيد. با شما مكر و حيله مي شما براي جنگ، مردم بدي
رود و  شويد. دشمن به خـواب نمـي   نمايند و شما خشمگين نمي و شهرهاي شما را تصرف مي
گيرد و فراموش كار هستيد. سوگند به خدا، مغلوبند كساني كه با  شما را خواب غفلت فرا مي

كنم اگر جنگ شدت يابد و آتش مـرگ و قتـل افروختـه     مان ميگ يكديگر همراهي نكردند.
   2».د، شما مانند جدا شدن سر از بدن، از پسر ابو طالب جدا خواهيد شدشو

   گويد: يك بار ديگر ترس و پستي و فساد آنها را بيان كرده و مي 
كنند چنان كه با شترهاي جواني كه سنگيني بار كوهان، آنها را  مداراتا چه مدت با شما « 

ي دريده شده اند و هـر بـار كـه از سـمتي     هاي كهنه كه پي در پ كوبيده كرده است يا با جامه
نمايند. هرگاه گروهي از لشـكر شـام بـه شـما      گردد، مدارا مي بدوزند از طرف ديگر پاره مي

را  يشـتن ي خـود، خو  نزديك شوند، مردان شما در خانه، همچون سوسمار و كفتـار در النـه  
يل و خوار است و كسي كه كنيد، ذل كنند. سوگند به خدا، كسي كه شما او را ياري مي پنهان مي
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سوگند به خـدا، شـما    پيكان تير انداخته است.  ي بي با ياري شما تير اندازد با تير سر شكسته
ها كم و من آنچه شما را اصـالح نمايـد و كجـي شـما را      ها بسياريد و در زير پرچم در خانه

ـ   راست نمايد، مي اختن خـود جـايز   دانم اما سوگند به خدا اصالح شما را با فساد و تبـاه س
شناسيد  ي شما را ناقابل نمايد. حق را نمي بينم. خداوند شما را خوار گرداند و حظّ و بهره نمي

آن طور كه با باطل آشنا هستيد و در صدد ابطال باطل نيستيد چنان كـه حـق و حقيقـت را    
   1».كنيد  باطل مي

  گويد:     همچنين مي
اما به خشم نمي آييد در حالي كه براي شكستن هاي خدا شكسته شده  بينيد كه پيمان مي 

دانيد. احكام خدا بر شـما وارد و از شـما     هاي پدرانتان حاضر نيستيد و آن را ننگ مي پيمان
گشت. پس مقام و منزلت خود را به ستمگران واگذار كرديد  گشت و به شما باز مي صادر مي

م الهي به آنها تسـليم شـديد. از آنـان    و زمام كارهايتان را به دست ايشان سپرديد و در احكا
دهند و در پـي شـهوات و خواهشـهاي     پيروي كرديد در حالي كه كارهاي شبهه را انجام مي

   2روند. نفساني مي
اندازيد مانند صداي پوست سوسمارها در وقتي كه بـه هـم    وقتي شما سر و صدا راه مي 

كنيد. شما  از ظلم و ستم جلوگيري نميگيريد و  حقي را نمي [تو خالي هستيد] شوند ماليده مي
را در راه آزاد گذاشته اند پس نجات و رستگاري براي كسـي اسـت كـه خـود را در آن راه     

   3».بيفكند و هالكت و بدبختي براي كسي است كه توقف كند
  گويد: با حالت تأسف و نااميدي از آنان مي
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كـنم و اگـر    شويد، راست تان مينمايم و اگر كج  اگر استقامت ورزيد، شما را هدايت مي«
خره هدايت تان كنم. اين ريسمان محكم است اما به آيم تا باآل امتناع ورزيد، باز سراغتان مي

  ي چه كسي و براي چه كسي؟  وسيله
ي شما دردها را مداوا كنم اما خودتان درد من هستيد؛ مانند كسي كه  خواستم به وسيله    مي

داند كه تيزي خار با خار است. طبيبان ايـن درد   ر است و او ميي خار به دنبال خا به وسيله
شـدند، ايـن    خواهم تا درمانش كنند. كجايند كساني كه وقتي به اسالم فرا خوانـده  كشنده مي

دعوت را پذيرفتند و وقتي قرآن خواندند، به خوبي آن را خواندند و بدان عمل و مطـابق آن  
د، مشتاقانه به سوي جهاد رفتند و به خوبي شمشير حكم كردند و وقتي به جهاد تشويق شدن

كشيدند و آرام آرام و صف به صف، اطراف زمين را گرفتند. عده اي از بين رفتند و عـده اي  
نشسـتند.   بودنـد و در عـزاي مردگـان نمـي     نجات پيدا كردنـد. بـه زنـدگاني دلخـوش نمـي     

شده و لبهايشان بر اثر دعـا   چشمهايشان بر اثر گريه سفيد شده و شكمشان بر اثر روزه تهي
داري زرد شـده، و بـر صورتشـان، عالمـت      خشك شده و رنگ چهره شان بر اثر شب زنده

  خشوع كنندگان هست.
ي ديدارشـان باشـيم و    آنان برادران من بودند كه از اين دنيا رفتنـد. برماسـت كـه تشـنه    

   1».دستهايمان را به خاطر فراق شان گاز بگيريم
  گويد: خواند و مي نويسد و آنها را فرا مي خود را براي آنها ميخره راز دل باآل 
تنها كوفه در تصرف من است كه اختيار قبض و بسط آن را دارم. اي كوفه، اگـر بـراي   « 

بار خـدايا، مـن از ايشـان     زد، پس خدا تو را زشت گرداندمن گردبادهاي تو نباشد كه بو ...
ن ملول و سرگشته اند. پس بهتر از ايشان را بـه مـن   بيزار و دلتنگ شده ام و ايشان هم از م

بار خدايا، دلهاي ايشان را آب كـن، همـان     شرّي را به آنها عوض ده. عطا كن و به جاي من
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   1».شود طور كه نمك در آب، ذوب مي
  گويد: هم ميبن علي حسن 

بهتـر اسـت.    پنداريد،  ي من مي به خدا قسم كه معاويه براي من از شما كه خود را شيعه« 
   2».شما اقدام به قتل من و دزدي اموال من كرديد

  گويد: همچنين مي
شناختم. هر كدام از آنها كه فاسد و بد است، به درد مـن   مردم كوفه و حماقت شان را مي

ولند، و در گفته و عمل هيچ تعهدي ندارند. آنان از هم زياد وفا و بدَق خورد؛ چون آنان بي نمي
هايشان از هم دور است و به ما مي گويند كه دلهايمان با شماست امـا در   فاصله دارند و دل

  3».واقع عليه ما شمشير كشيده اند
  گفت: حسين بن علي كه در كربالء ايستاده بود مي 
اي شيث بن ربعي و اي حجار بن ابحر و اي قيس بن اشعث و اي يزيد بن حارث (نـام  « 

ها جوشـيده و درختـان    به من نامه نوشتيد كه چشمههاي شيعيان وي)، آيا شماها نبوديد كه 
   4».و وقتي رسيدم، با يك لشكر شكست خورده مواجه شدم  سرسبز و همه منتظر تو هستند،

  گويد: حر بن يزيد تميمي به نيابت از او در كربال مي 
تـا  ي صالح را فرا خوانديد  كنند. اين بنده اي اهل كوفه، تمام انسانها، شما را سرزنش مي 

كنيد، سپس بر  نزد شما بيايد اما او را تسليم كرديد و پنداشتيد كه بدون او با خودتان جهاد مي
او تاختيد كه او را بكشيد اما او خشم خود را فرو خـورد و صـبر كـرد. از هـر طـرف او را      
محاصره كرديد تا نتواند در اين سرزمين پهنـاور خداونـد، بـه جـايي روي آورد و او ماننـد      
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در دست شما بود كه صاحب هيچ نفع و ضرري براي خود نبود. او و خـانواده اش را   اسيري
هاي سياه نيز،  ها و سگ ند و خوكنوش از آب فرات كه يهودي و مسيحي و مجوسي از آن مي

زنند، منع كرديد. پس تشنگي آنها را هالك كرد. شما بـد امتـي بـراي محمـد      به آن دهن مي
   1ز قيامت آب ندهد.بوديد خداوند شما را در رو

  اينها همان كساني هستند كه فرزدق شاعر، درباره شان گفته است: 
در حالي كه آنها بودند كه پسر  كني اي پسر رسول خدا، چگونه به اين كوفيان اعتماد مي 

   2عمويت، مسلم بن عقيل، را كشتند.
  مفيد نقل كرده كه وي گويد:

راندم موقعي كه  در حالي كه شتر مادرم را ميهجري همراه مادرم به حج رفتم،  60سال «
داخل حرم مكه شدم، ناگهان حسين بن علي را خارج از حرم مكـه همـراه بـا شمشـيرها و     
سپرهايش ديدم. گفتم: اينها مال چه كسي است؟ گفتند: مال حسين بن علي. پيشش رفتم و به 

ـ   اد! خداونـد آرزويـت را   او سالم كردم و گفتم: اي پسر رسول خدا، پدرم و مادرم فـدايت ب
كني؟  داشتي بدان رسيدي چرا اين قدر براي حج عجله مي برآورده كرده و آنچه كه دوست مي

داشتند. سپس به من گفت: تو كيستي؟ گفـتم:   مي كردم، من را از اينجا بر گفت: اگر عجله نمي
: از يك نفر عرب. به خدا قسم، بيشتر از آن از من پرس و جو نكـرد. سـپس بـه مـن گفـت     

مردمان پشت سرت به من بگو. گفتم: از يك نفر آگاه پرسيدي. دلهاي مردم همـراه تـو ولـي    
آيـد و خـدا هـر چـه      شمشيرهايشان عليه تو كشيده شده، و قضا و تقدير از آسمان فرود مي

   3».كند بخواهد مي
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ـ   د بـر  اما حسين وقتي ديد تنها مانده و خانواده اش را رها كرده اند و او را يـاري نكردن
  اسب خود سوار شد و با آنها روبرو شد و به آنان گفت: 

خوانديد و ما نزد شما آمديم و  اي اهل كوفه، زشت باد بر شما وقتي كه ما را به فرياد مي«
شما شمشيرهاي خود را عليه ما آخته كرديد و آتش افروختيد و ما آن را بر شما و دشـمنان  

 كرديد و ياور دشمنانتان ُشديد. مـا نسـبت بـه شـما     شما انداختيم. شما به اولياي خود پشت
گناهي نكرديم. واي بر شما روزي كه ما را نپذيرفتيد و با شمشير بـر مـا تاختيـد. شـما بـا      

ها گرد ما جمع شديد، سـپس از روي نـاداني و    سرعت براي بيعت با ما آمديد و مانند پروانه
رداختيد. سپس ما را خوار كرديد و سفاهت پيمان خود را شكستيد و به اطاعت از طاغوت پ

ما را كشتيد. آگاه باشيد كه خدا بر ظالمان لعنت فرستاده است. سپس اسبش را به طرف آنها 
   1».حركت داد و شمشير در دستش خشك شد در حالي كه او از خودش نااميد شده بود

ون و يارانش را بـه كـربال كشـاندند، حسـين همچـ      سحسين  در پايان همين كساني كه
  گويد: پدرش كه شيعيانش را نفرين كرد، آنان را نفرين مي كند. مفيد مي

سپس حسين دستش را بلند كرد و گفت: بارالها! اگر تا مدتي اينان را از زنـدگاني دنيـا   «
كني، آنان را از هم جدا كن و جمع شان را از هم بپاش، و واليان و حاكمان را از  بهره مند مي

ون آنان ما را فرا خواندند تا ما را ياري كنند، سپس دشمن ما شدند و آنان خشنود نگردان؛ چ
  2».ما را كشتند

اما علي بن حسين ملقب به زين العابدين ننگ آنها را آشكار كرد و ماهيتشـان را بـرمال    
  ساخت و گفت: 

يهوديان، عزير را دوست داشتند تا جايي كه درباره اش هر چه خواسـتند، گفتنـد؛ امـا    « 
ر از آنها نبود و آنها از عزير نبودنـد. مسـيحيان، عيسـي را دوسـت داشـتند و هـر چـه        عزي
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خواستند به وي گفتند ولي عيسي از آنها نبود و آنها نيز، از عيسي نبودند، و من نيز، بر اين  مي
سنت هستم. گروهي از شيعيان ما، ما را دوست خواهند داشـت تـا جـايي كـه آنچـه يهـود       

گويند؛ نه آنان از ما هستند و  حقّ ما مي ي عيسي گفتند، در مسيحيان درباره ي عزير و درباره
  1».نه ما از آنان هستيم

شيعيان حسين، او را خوار كردند و او را تنها گذاشتند و جز پنج نفر كسي از آنـان بـاقي   
كرده،  نماند؛ همان طور كه در روايتي كه قبالً آورديم و نيز روايتي كه فضل بن شاذان روايتش

  2آمده است.
گويد، تنها سه نفر از شيعيان حسين همـراه وي   يا بنا به روايتي ديگر كه جعفر بن باقر مي

  ماندند و همه او را تنها گذاشتند. در اين روايت جعفر بن باقر گويد:
ابوخالد كابلي، يحيي بن ام طويـل و    مردم بعد از قتل حسين مرتد شدند به جز سه نفر:« 

يونس بن حمزه مانند آن را روايت كرده و اين عبارت را بدان اضافه كـرده  -طعم. جبير بن م
   3».است: و جابر بن عبداهللا انصاري

  گويد:  محمد بن باقر نيز از شيعيان خود نااميد شده بود و مي
ي ما شوند، سه چهارم آنها به ما شك دارند و يك چهارم بـاقي   ي مردم، شيعه اگر همه« 

  4».هستندمانده، احمق 
ي مخلص و وفـادار نداشـت؛    كند كه پدرم، باقر جز چهار يا پنج نفر شيعه جعفر اشاره مي

  همان طور كه روايت شده است:
ي اين چند نفر آن  هر گاه خدا امر بد و ناخوشايندي را براي شيعيان اراده كند، به وسيله«
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كه زنده اند و چه آناني كه مـرده  دارد.آنان ستارگان شيعيان من چه آناني  مي را از شيعيان بر
ي آنان هر بدعتي را كشـف و از   كنند و خدا به وسيله  باشند. آنان ياد پدرم را زنده مي اند، مي
كنند. سپس گريه  گرايان و تأويلِ غلوكنندگان را از اين دين دور مي ي باطل برد. عقيده بين مي

درود و رحمـت خـدا چـه در حـال      كرد و گفتم: آنان چه كساني اند؟ گفت: كساني انـد كـه  
شود، كه عبارتند از: بريـد عجلـي، زراره،    حياتشان و چه پس از مرگشان، شامل حالشان مي

  1».ابوبصير و محمد بن مسلم
نقـل   ههمچنان كه از هشام بن سالم از زرار ؛اعتماد نكرد شيعيان باقر به هيچ كدام از اين 

  ال كردم، گفت: ؤان سزاركارگ ي هجايز ي هجعفر درباراز ابو شده كه گفت:
حـرام   را سلطان هاياشكالي ندارد. سپس گفت: اگر منظور زراره، هشام باشد، من كار« 
   2».دانم مي

به عالوه، همين چند نفر چگونه بودند؟ آنان را از زبان جعفر بشناس. مسمع روايت كرده  
   3».لعنت خدا بر بريد و زراره«گفت:  كه از ابوعبداهللا شنيد كه مي

  4.كرد ي ابوبصير گفته اند: سگها در صورت ابوبصير بول مي درباره
امـا  «گويـد:   نالد و خطاب به آنان مـي  جعفر بن باقر به طور بارزتري از شيعيان خود مي 

كننـد، حـالل    يافتم كه حديث مـرا پنهـان مـي    قسم به خدا، اگر از ميان شما سه مؤمن را مي
   5».آنان كتمان بكنم دانستم كه يك حديث را از    نمي
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به ابوعبـداهللا گفـتم: مـن بـا     «گويد:  مي به همين دليل يكي از مريدانش، عبداهللا بن يعفور 
كنند و از فالني و     كنم كه از شما تبعيت نمي     كنم و از سخنان آنها تعجب مي مردم معاشرت مي

كننـد كـه     ي از شما تبعيت ميكنند و به آنها وفادار و صادق هستند. اما اقوام فالني تبعيت مي
   1».امانت و وفا و صدق ندارند

كرد. به همين خاطر جز با فتواهاي     ي شيعيانش شك مي باالتر از آن، جعفر نسبت به همه
  داد تا از فتواهايش سوءاستفاده نكنند. همان طور كه قبالً بيان شد. مختلف، به آنان فتوا نمي

  گفت: او بسيار مي
   2».من باشد، بجز عبداهللا بن يعفور يافتم كه وصيتم را قبول كند و مطيع امرهيچ كس را ن« 
  گويد: بار ديگر شيعيان را مخاطب قرار داده و مي 
شورانيد؟ قسم به خدا، كسي را نيافتم كـه از مـن    شما را چه شده كه مردم را بر من مي« 

و امر كردم و بـه او وصـيت   اطاعت كند و سخن مرا گوش دهد بجز عبداهللا بن يعفور. من به ا
   3».كردم، وي از دستورم تبعيت كرد و به وصيتم عمل كرد

كند. سخن را بـا همـين مطلـب     پسرش، موسي آنها را با وصفي جامع و مانع توصيف مي
   گويد: دهيم. او مي خاتمه مي

م، بيـنم و اگـر آنهـا را بيازمـاي     اگر شيعيانم را جدا كنم، از آنها كسي جز مـداحان نمـي  « 
ماند و اگر آنها را  ي بيش نيستند و اگر آنها را خالص گردانم، از هزار نفر يكي باقي ميانمرتد

ي علي  گويند: ما شيعه ماند. آنها مدام بر تختها نشسته و مي غربال كنم، كسي از آنها باقي نمي
   4».هستيم

                                                 
  .375، ص1همان، تهران، ج - 1
 .213رجال الكشي، ص - 2
 .215الكافي، ص األصول من - 3
 .228، ص 8ي، جالروضة من الكاف - 4
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اني بود كه ادعا ي كس بودند و اين هم سخنان و آراي ايشان درباره ساينها اهل بيت علي 
كنند شيعيان و پيروان و دوستداران آنان هستند ولي اهل بيت اين چنين بر آنهـا نفـرين و    مي

كننـد.   دهند و آنچه در سينه دارند، ابراز مي    فرستند و حقيقت آنها را به مردم نشان مي لعن مي
ما ما به اين مقدار كفايـت  لعن و نفرين آنها و برائت از اين شيعيان بسيار بيشتر از اينها است ا

ي  كرديم؛ چون براي كسي كه بصيرت داشته باشد، كافي است؛ همچنان كه ما حقيقـت شـيعه  
هاي خودشان ابراز كرديم، باشد كه عاقالن تـدبر   اهل بيت علي و اهل بيت پيامبر را از كتاب

  كنند؟
ا داشته باشـد.  در اين سخنان بهره و عبرتي است براي كسي كه قلبي سالم يا گوشي شنو 

خواهم كه حق را به صورت حق به ما بنماياند و سعادت پيروي از آن را به ما  از خداوند مي
عطا كند و باطل را به صورت باطل به ما بنماياند و دوري از آن را روزي ما كند و اوست كه 

  گرديم. كنيم و به سوي او باز مي    هدايتگر به راه راست است و بر او توكل مي
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