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شروع به جمع » ئد وتاريخعقا -لويةيالبر« فارغ شدن از كتاب پس از، ن جانب*اي

اين زمينه به تنظيم موضوعات  در براي نوشتنو ي اسماعيليه كردم؛  هايي در بارهآوري كتاب
كارم از نيمه گذشته بود كه از طرف برادران  و و تصنيف و تأليف آنها همت گماشتمآن 

 آمريكا و به اي دريافت نمودم كه مرا به ديدار دعوتنامهخدا،  براي دين غيور مخلص و
محافل  و ها اييمجامع وگردهمو مراكز دانشجويان  ايراد سخنراني در ها و شركت در كنفرانس

رذالت  پليدي و كفر ومنجالب  سرزمين كه درآن  هاي متعدد در ايالت پرهيزگاري تقوي و
مسلمان در چنين جايي همچون باغهاي  شجوياناين دان .دعوت شده بودم ،غرق شده بودند

همچون دسته  و ،آب بي با طراوت در صحراي خشك و اي درختان ميوه دار و سايه و گل
  ظلماني هستند. در شب تاريك و *ي نور گلها

و ابتدا شروع به تعليم  وارد اين سرزمينها شدند؛ زبان، برادران مسلمان عرب كه وقتي
 قرآن و، روانشناسي علم روح و، فرهنگ علم تمدن و، آداب، علم اخالق، دانش كردندترويج 

تالش  كار و ت وغير، حماسه آفريني ي مشاهده . و من پس از� تعاليم پيامبرگرامي اسالم
ي  با مشاهده وسلف صالح.  و � براي حامالن دين أصحاب پيامبرگرامي اسالم براي خدا و

عالقه به شنيدن موضوعات  شوق و تواضع و خشوع و ،حفظ نماز، تقوي، پاكدامني عفت و
 بلندكالم خود را ، يقين يافتم كه خداوند شان،محافل سخنراني هاي اسالمي و علمي و ديني و

 نام و و ،ي جهان چيره خواهد ساخت    دينش را بر همه و پرچمش را برافراشته خواهد كرد و
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و  توسعه خواهد داد. نشر و ،دور با اين نسل مبارك  هاي را در اين سرزمين �ياد پيامبرش
  كه آنها همان كساني هستند كه شاعر قديم عرب در وصف آنها گفته است: اطمينان پيدا كردم
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 مجالسي كه در آن گفتار و وجود دارد و ينيكمنزلت و سيماي  درميان آنان شأن و :يعني
ناداني ها با يابي كه  ، مجالسي را ميهايشان در اطراف خانه و نزد ايشان، عمل به نوبت است

  شفايافته است . ، خرد ايشان عقل و
در همايش آنها شركت  ايشان سفر كردم و به نزد و دعوتشان را لبيك گفتم؛ ،بنابراين

 مسائل غم انگيز متنوعي بود سخن از در مسائل گوناگون به ايراد سخنراني پرداختم. نمودم و
فرقه هاي ، مبناي آن منشأ و ،مياختالف امت اسال: از جمله بحث داراي جوانب متعدد؛ و

نيز سخن از فرقه  از يكديگر دور ساخته و اينچنين ايجاد شده در ميان مسلمانان كه آنها را
از امت اسالمي به  در حالي كه برخي ديگر ،فاصله گرفته اند � هايي كه از دين ناب محمدي

 اند و در دور شده صله گرفته ويي كه از اسالم بسيار فاها و در ميان فرقه آن نزديكتر شده اند.
 ،جوابها بسيار بود سؤال ولذا . ها مي باشند اصل و ريشه با امت اسالمي اختالف دارند؛ شيعه

 در دسترس بسياري از دانشجويان و ،ي اين فرقه بنده دربارهاز نوشته هاي  سه كتاب و
محور بحث و بود. ي اساس موضوع  لذا سؤال ها در باره، اين جلسه قرار داشت حاضران در

 ي از منشأ و ا ي آن بردارد و تاريخچه                 مي چرخيد تا نقاب از چهره همچنان برعقايد اين طايفه
آشكار شود. برادران نيز به آنچه ، هايي كه از آن منشعب شده است يشرفت آن و فرقهمراحل پ

نياز شديدي داشتند ، اكنون ودند ودر كتاب هايم پيرامون عقايد آن فرقه نوشته بودم  اكتفا نم
تا اين حد از  آنان واقع شده و آنها را منشأ تغييراتي كه بر و ،به شناخت تاريخ اين قوم

جلسه با در خواست تأليف فوري كتابي در  امت اسالم دور كرده است. جماعت مسلمانان و
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ي تاريخ  در باره دشته باشقصد داكه اي  هر نويسنده . در واقعبه پايان رسيد ،اين خصوص
شامل فرقه هايي نيز باشد كه از  الزم است تحقيق او ،بنويسد چيزي منشأ آنان تحوالت و

  آنها منشعب شده است.
و به انجام  ،ي ايشان را پذيرفته بودم از سفرم برگشتم خواستهمن  درحقيقت، وقتي كه

ششم سپتامبر به سرزمينم  همين كه در بيست و و، آنچه آنها اظهار نيازمي كردند مصمم بودم
اتمام  ي اسماعيليه شدم و به شدت بر تكميل و ي فرقه فوراً مشغول نوشتن در باره، رسيدم

هرچه را او اراده  و، حريص بودم. ليكن هر چه خدا بخواهد همان استمشتاق و  ،موضوع
  هر چيزي وقت و موعدي دارد. نكند؛ نخواهد شد و

 و شب و روز به بحث ورا صرف اين كار مي كردم  تالش  خود تمام ،جديتكمال با 
داختم؛ مگر سخنراني هايي كه در شهرهاي دور و رپاين زمينه مي  درتحقيق و تنظيم ونوشتن 

شايد هم  ام و ي من بود وتا به حال نتوانسته نزديك الهور پاكستان داشتم كه همواره به عهده
  از اين مشغله ها رغم اين كه در اين اواخر علي نتوانم خود را از آن رها سازم؛ ام تا زنده

ي بسيار    بسيار برايم پيش مي آمد اما همواره از آن مي گريختم. با وجود سفرها و سختي ها
گويم كه به بنده  را سپاس مي خداوند مهربان، ذهني آرامش قلبي و استراحت و و كمبود

بحث را در اين ، كفايت ودر حد لياقت  قدرت خود و عنايت فرمود تا برحسب توان و
ي ببرد و در آن بينديشد و محقّق از آن  ا تا شايد خواننده از آن بهره ،موضوع كامل كنم

 تشيع با ترتيب تاريخي و ي شيعه و چون در باره، وتاريخ نگار به آن شاد باشد، مسرور
 و، اهداف مورد شبهه مباحث از اغراض و پاك سازي مطالب و و، سلسله بندي زماني

  كمتر كتابي نوشته شده است. ،دسيسه هاي وارد شده افسانه و داستان و
 ونخست  شيعت تحول و كه در باره ي تغيير يافت مي شوند كساني همانگونه كه به ندرت،

جز ، داده باشندكامل هوشياري  ،عوامل اين تغييرات علل و ونخستين،  يها دگرگوني شيعه
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اي  نه كسي از آن بهرهه ها، به چشم مي خورد كه دركتب شرح حال فرقكه  اتياندك اشار
  .ساخته استبي نياز  كسي را نه برده و

بيان  منشأ پيدايش آن و بررسي و پس ما اين كتاب را با بيان چگونگي آغاز تشيع و
  آغاز مي كنيم.، ي اولي شيعه

 بن سبأ وعبداهللا  ، يعنيبه سبئيه وبنيانگذار آن را  فصل دوم ،سپس به دنبال اين فصل
به  در ضمن ام و ، اختصاص دادهترويج دهدهاي أول  عقايدي كه سعي داشت در بين شيعه

در دام آنها  كههايي  فريب خوردهحيله گر، وهمدستان  كارهاي كه او وبد بيان فضايح و
 كه به سبب توطئه وجرياناتي  فساد و تالش براي ايجاد فتنه و ،از جمله شده اندگرفتار 
 ام. پرداختهه، به وقوع پيوست آنانهاي  دسيسه

 به نفوذ كردشيعه  درون به ي سبئيه ام كه چگونه فرقه در فصل سوم توضيح داده ،همچنين
از شيعيان در  اي وهمچنين عده ،آمدند طوري كه در آنان حل شده و از آنان به حساب مي

اين كه عبداهللا بن سبأ  و، آنها گرفتار شدند در دام افكار و مبارزه با او، �ي خالفت علي باره
وقايع  چنينهم چگونه كوشش نمود هوادارانش را از تمايل به شيعه وعقايدشان منع كند؛

 پنهان مانده ، حتي اهل سنتبر بسياري از مردم و ذكر حقايقي كه هنوزصفين  جنگ جمل و
 .شده باشدروشني بيان  كه اين موضوع با اين وضوح و باشد اين اولين باركه چه بسا  است،

تحول تشيع  و دگرگوني، از جمله ،به بيان مطالب ديگري پرداختمچهارم،  سپس در فصل
، سپس عقايدشان افكار و با �مقاومت حسن  ،تسلط سبئيه بر آنها، شيعيان نخستينو 

شهادت ي  حادثهبيان ها، سپس  در ميان شيعه هاي افراطي و تندرو بوجود آمدن گروه
 تشيع از تفكر سياسي به تفكر ديني و ، گرايشايج حاصل از آنبه اختصار و نت �حسين

 .شيعه از حزب سياسي به حزب مذهبي تغيير
هاي شيعه  ترين فرقهبه ذكر مهم  ،گاهي به تفصيل گاهي به اختصار و، فصل پنجم در و

به  �علي بن ابي طالب انفرزندنفر از ده  در زمان مختلف و هاي هام كه در دور پرداخته



    

  گري شيعه و شيعه      10 
 

(الزم به ذكر است  اختصار توضيح داده ام.افكار آنها به  ي عقايد و نيز در باره و، آمدندوجود 
اي نيست كه در ذكر آن تنها به كتابهاي اهل سنت اكتفا نموده باشم، بلكه  كه: هيچ گروه ودسته

 ي آنچه كه من ذكر نموده ام در كتابهاي خود شان موجود مي باشد).  همه

، تا كسي از روي ابهام و كتاب هاي خودشان بوده تنهامرجع ما  وتكيه گاه  ،بنابراين
، هر بلكه بر عكس ،نگفته ايم ما آن را كه گفته استما  در موردچيزهايي  اشكال نگويد كه

 .ايم اند، ما عين آن را نقل نموده چه آنها گفته
شيعيان امروزه  ام كه اختصاص داده، ي اثني عشريه يا اماميه اما فصل ششم را به ذكر فرقه

بدون قيد ذكر  نام شيعه كه شان در جهان اسالم بسيار است و وقتي از آنان هستند و جمعيت
ي امام  در اين فصل به ذكر ديدگاه شيعه در باره ،سپس .گرددشود جز برآنها اطالق نمي 

بيش  است يا اين كه وهم و خياليشده  پنهانام؛ كه آيا متولد شده و  پرداخته آنهاهم ددواز
  ؟نيست

ر ب. عالوه ام ذكر نمودهرا  شروط الزم براي امام ي امامت و در بارهي آنها  عقيده ،در ضمن
بودن هر كدام ادعاي اثني عشري يا اماميه يا جعفريه  هاي كه از آنها منشعب شده و ذكر فرقه
  .را دارند

 گرفته از يهود استبر  اي كه باعقايد سبئيه شيعهاعتقادي  ي رابطهفصل آخر را به بيان  و
ي ما  هاي تأليف شده چون كتاب، )1(يابد به اين ترتيب موضوع پايان مي و  ،ام اختصاص داده

                                            

اين بر حسب گمان ما است و اال كشف حقايق، نياز به كتاب هايي دارد ـ نه آن طور كه ما قبالً توقع  -1
ي شناسايي آن قوم و بيان ماهيت و حقيقت آنها  دو كتاب مختصر در باره كرديم كه داشتيم و فكر مي

كافي است، و هم اكنون پس از كتاب اول و دوم و سوم در پي تأليف كتاب چهارم هستيم اما در لحظات 
كه نويسنده اش » حجت اثنا عشري«به دستمان رسيد به نام   -از كشور ايران -آخر، يك كتاب فارسي

مت اعظم آخر كتابمان را رد كند، اما در پس نام مستعار و بدون صراحت يا اشاره به  كوشد قس مي
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اين چهار  ،و مبالغه نيست اگر بگويم، اين كتاب كامل مي شوند تأليف ي شيعه با در باره
از مردم  ريبسيا آنها، هاي و عقايد و افكار و تاريخ و فرقه شناخت شيعه وتشيع ، برايكتاب

چيزهايي در آن  ،گرداند؛ و حتي خود شيعيان نيز هاي خود شيعه بي نياز مي از كتاب را

                                                                                                                 

اش، از ترس رسوايي و براي فرار از شرمندگي و پشيماني؛ چرا كه قادر به رد علمي  مشخصات شخصي
نيست، ما در آن كتاب مطالبي را جلو چشم خواننده و » الشيعة والسّنة«مطالب ايراد شده در كتاب 

 حقّقين  شيعه و سنّي قرار داده ايم.م

پنهان كرده است؛ چندين » حقگو«اي كه خود را در پس نام مستعار  نكته جالب اين كه، همين نويسنده
ي ارزشمندي خواهد  بار با من تحدي كرده و گفته است: اگر بتوانيم اشتباه او را ثابت كنيم به ما جايزه

وي آن، نام و نشان خود را ننوشته است. آنقدر از حق ترسيده كه داد، اما نه در درون كتاب و نه بر ر
  نتوانسته محل نشر و ناشر خود را ذكر كند.

تنها اين حقيقت كافي است براي احقاق حق و نابودي باطل و آشكار كردن رسوايي و ثابت كردن راستي 
 و دروغ.

يا اين كه اين گروه ما را مجبور به دانيم اين كتاب، آخرين كتاب است در اين زمينه،  خالصه، ما نمي
ي  ي حقايق پوشيده گيري قضيه و بحث و بررسي و كشف اين حقيقت، و برداشتن نقاب ازچهره پي

هاي  كنند كه از چشم اهل سنت و حتي شيعيان هم پنهان مانده است. ما هر بار كه به كتاب ديگري مي
هايي كه فقط براي تبليغات است، و  كتاببينيم  كه دو قسمت هستند:  كنيم، مي شيعه مراجعه مي

هاي تبليغاتي در اين عصراخير،  هايي كه حاوي عقايد اصلي و اعتقادات واقعي آنها است. كتاب كتاب
هايي  ها و حيله افزايش يافته و نويسندگان آنها براي پنهان كردن حق از ديد اهل سنّت، چه بسيار دروغ

هاي آنها بوده تا افترا و حيله و  ها و حيله ت نيازمند شناخت دروغاند! و چقدر اهل سن كه به كار نبرده
ها و آشكار كردن  نيرنگ را از حق و راستي جدا سازند؛ پس به فكر كتابي افتادم كه حاوي نقد اين كتاب

اما پرداختن به نوشتن موضوعات ديگري » بين يدي الكتب« :حيله و نفاق آنها باشد، تحت عنوان
اختن ميان من و نوشتن آن كتاب شد، و نمي دانيم آينده چگونه خواهد بود و تنها موجب فاصله اند

  باشد. خداوند است كه به اسرار آگاه مي
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، درست از خطا نظر در تشخيص حق از باطل و و دقّت تعّقل و هيابند كه آنها را به انديش مي
 دارد. وا مي

هاي  ابهمچون كت - نمايم كه ما در اين كتاب خوانندگان را به اين نكته جلب مينظرو 
قع احتي در مو و ايم، اي قبل وجود دارد خود داري نمودهاز تكرار مطالبي كه در كتابه -ديگر

ايم، نه  بيان شده، ذكر نمودهمشابه آنچه قبالً  هاييچيز، به خاطر اجتناب از تكرار ،نياز هم
ديف به خاطر ر در شرايطي كه مگر ايم همواره اين قاعده را رعايت نمودهعين آنها. و ما 

تمام  ،ين ترتيبدبو نداشته باشيم.  جز تكرار اي چاره ند آنها با هم،پيو كردن موضوعات و
 .باشند اراي ارزش خاص و منحصر به خود ميبوده و هر كدام داين كتابها خالي از تكرار 

اي را از كتابي اقتباس نموده ام  وقتي كه مطلبي را از كسي نقل و يا نكته ،بر اين اساس
عبارت و جمله هارا در اين كتاب تكرار ننموده ام، مادامي كه در سه كتاب گذشته عين آن 

شناسايي كساني كه  جهتمتناسب با موقعيت  و كوتاه بيانيتنها به آن را ذكر نموده باشم بلكه 
 ام. اكتفا نموده ،ي آنها بيان نشده است قبال زندگينامه

آنها و تحول  و تغيير تشيع اول وشيعه  تاريخ اين كه شامل عالوه بر ،امتياز اين كتاب
باقي ماندند يا  ،منقرض شدند و به مرور زمانكه به اين اسم به وجود آمدند است هايي  فرقه

 به ويژه عثمان و � ي رسول خدا صحابه اما بر روش طعن و بدگويي و عيب جويي از
  ز هست.ني شيعيانمنطقي عليه  علمي و يرد ادامه دادند، شه غير معاويه و

دوستان  ،مردم عزيز ي همه اين كتاب به ي ه وسيلهتوانا ب خداوند بزرگوار و، بنده اميدوارم
وآن را ، اقدسش بپذيرد آن را خالصانه براي ذات كريم و و نزديك نفع برساند؛ دور و
  �ي اصحاب پيامبر گراميش زمره بامرا  و، دهد قيامت قرارو ، دنيا اي براي دين و ذخيره

 و � و كرامت پيامبرش او، ي شريعت و توفيق عنايت فرمايد كه از حوزه، گرداند محشور
 از پيشينيان صالح و و ،مادران مؤمنينپاك و باوفايش، همسران  ياوران و اصحاب وزت ع
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ي  همانا او شنونده ي آنان قرار دهد مرا از جمله نيكوكاران اين امت دفاع نمايم و علما و
  پذير است. نيايش

 اتمام اين كتاب و عزيزاني كه در ي برادران و پايان الزم مي دانم تشكر نمايم از همه و در
بركت  خداوند به آنها خير و ند؛ه امساعدت نمود دست يافتن به موضوع هاي آن مرا ياري و

به تمام مسلمانان  قرار دهد و اعمالشان را مقبول بارگاه خود و پاداش نيك عنايت فرمايد و
  اي خير عطا فرمايد.ايشان جز و

اهللا علي رسوله وعلي آله وأصحابه ومن اهتدي بهديهم، وسلك مسلكهم إلي يوم  وصلي
  الدين.

  إحسان الهي ظهير
  م1983/ نوامبر/ 6 مطابق  هـ1404محرم/  /30

  



   

  اول:  فصل
  اول و شيعيان نخست تشيع

شود: فالني  گفته مي شود؛ مثالً ياران انسان اطالق نمي جز بر پيروان و» شيعه« ي واژه
هر  :گفته است 1»زبيدي« كهنچناهم .ي هواداران اوست يعني از جمله ،ي فالني است شيعه

شخصي را ياري دهد و از وي  هركس شيعه هستند؛ و آنها جمع شوند يمرا قومي كه بر
 اطاعت به معني مشايعه گرفته شده كهي  ريشه اين كلمه از ي او است؛ و شيعه داري كند طرف

 .(2)پيروي است و
حقيقي آن نبوده  استعمال اين لفظ در ابتداي عصر اسالم جز به معناي اصلي و ،بنابراين

 از هاي مخالف با حكومت در برخي گروه است همانگونه كه جز براي احزاب سياسي و
كاربرد آن هنگام  و ،استعمال نشده است ي كه به قاضي و قضاوت مرتبط هستند،مسائل

 پيروان به اتباع و گسترش يافت و � شهادت عثمان بعد از � با علي � يهاختالف معاو
 ترسزاوار برحق ورا  � علي يعني چهارم ي راشد خليفه و آنها رفت علي لفظ شيعه بكار مي

او، و همچنين برحق بودن او را شايعه مي  معاويه وغيره تا براي امر خالفت مي دانستند
 همچنانكه طرف داران وطرفداري مي كردند  پشتيباني و او نمودند و در جنگ با معاويه از

پناه  � در لشكرگاه علي � ي معاويه نظرشان برعكس اين بود؛ چون قاتالن عثمان شيعه
اينچنين  چون آنها و ،حمايت مي شدند علي پر به گمان آنها زير بال و و، گرفته بودند

                                            

باشد، ايشان در  او محمد بن محمد بن عبدالرزاق حسيني زبيدي، ابو الفضل است كه ملقب به مرتضي مي -1
يث، رجال و نسب شناسي تبحر داشته اند و هاي لغت، حد هندوستان در بلگرام متولد شده و در زمينه

آيد و داراي تأليفات زيادي است،  از جمله: تاج العروس در  يكي از بزرگترين نويسندگان به شمار مي
هـ به علت مرض وبا  وفات نمود، (نگاه: األعالم 1205باشد. او در سال  شرح  القاموس كه ده جلد مي

 ).2/298از زركلي 

 .5/405وس.اثر زبيدي نگاه: تاج العر - 2
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اگر او حكم  و، معتقد نبودند طبه خالفت برحق علي بن ابي طالب پس انديشيدند مي
كه مورخين نقل و چناناو مي شدند؛  تسليم خالفت و اوامر ،صادر مي كرد قصاص قاتالن را
زياد بن  شبيث بن ربعي وو  أربحي يزيد بن قيسو  حاتم عدي بن به ط كرده اند معاويه

 عت وجما بازگشت به را به و او او فرستاده شده بودندپيش  ط حفصه كه از جانب علي
  :گفتدعوت مي كردند از امير اطاعت

و  ،اما اكنون جماعت همراه ما است، اطاعت دعوت كرديد همانا شما مرا به جماعت و« 
مردي اطاعت نمايم كه در قتل عثمان كمك كرده است و  چگونه از ،ي اطاعت نيز در باره

او را به آن متهم  و را رد نمي كنيمآن ؟ ما در قتل او دست نداشته است كه گمان مي كند
 پس آنها را به ما تحويل دهد تا بكشيم؛است،  اما او قاتالن عثمان را پناه داده )1(نماييم نمي

 .)2(دعوت شما را اجابت مي كنيم ،اطاعت براي جماعت وآنگاه 
به سوي او  طو مانند همين را به ابودرداء و أبوأمامه پاسخ داد آنگاه كه از جانب علي 

برويد نزد او و بگوييد: قاتالن عثمان را گردن بزند آنگاه من اولين كسي «بودند: فرستاده شده 
 .»ل شام هستم كه با او بيعت مي كنماز اه

جرير بن عبداهللا را نزد معاويه فرستاد و او را به بيعت دعوت  و پيش از اين، وقتي كه علي
ها مشورت كرد، اما آنها و سران اهل شام را خواست و با آن شكرد، معاويه عمرو بن عاص 

 از بيعت امتناع كردند تا قاتالن عثمان كشته شوند يا تحويل داده شوند.

                                            

ي اين  ي شان را به بهانه شدههاي دفن  كينه ،) بينديش كه شيعه�ي اين شخص (معاويه  به سخن عادالنه - 1
گويد: او را به  ي علي چنين و چنان گفته است بر او مي ريزند. دقت كن چطور با صراحت مي كه در باره

كنيم وچيزي  ي بري بودنش از خون را تصديق مي رهاش را در با قتل عثمان متهم نمي كنيم، بلكه گفته
  كند. گوييم كه علي آن را انكار  نمي

 .290ص3. و الكامل ج6ص5. و الطبري ج257ص 7البداية والنهاية، چاپ بيروت، ج - 2
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ي سران  گفته و أبوأمامه نزد علي برگشتند اند وقتي كه ابودرداء و ذكر كرده ،مورخين نيز و
 :به ايشان گفتند ايشان هم فرمود شام را
بيرون آمدند و شماري از اين مردم  ي بي    بينيد. پس عده (قاتلين عثمان) اينهاي كه مي«

 .)1( »به ما تيراندازي كند، هركس مي خواهد ي ما قاتالن عثمان هستيم؛ گفتند: همه
 وبمعاويه ما اكنون در صدد بيان علل و اسباب جنگ هايي نيستيم كه ميان علي و

هر كدام  ،لمانانمس از بزرگ بلكه مي خواهيم روشن كنيم كه دوگروه، غيره انجام گرفته است
از كسي پيروي مي كردند كه قبول داشته و بر حقش  اجتهاد خود و به گرايشي كه داشته،به 

 و، شيعيان معاويه ناميدند پس آن دو گروه را شيعيان علي ودانسته و او را ياري نموده است، 
وع مي اي علي را جانشين به حق و مشر دسته، چيزي جز اختالف سياسي نبود، اختالف آنها

 .)2(انصار منعقد شده بود عقد از مهاجرين و دانستند؛ چون جانشيني او با مشورت اهل حل و
 ؛دانستند ميسزاوارترين شخص براي جانشيني را  � معاويه بن أبي سفيان اي ديگر دسته و

مسلمانان بود؛ همان ي  خليفه و داماد رسول خداو  چون او خواهان انتقام خون امام مظلوم
بيعت  شاصحاب در روز حديبيه با او  گرفتن انتقام خونبراي  �ه رسول خداكسي ك

                                            

  ).259-253،  ص7البداية والنهاية، چاپ بيروت، (ج - 1
دهد به اين كه شوري فقط براي  ت، شهادت ميي محق بودن خود به خالف در باره � همانگونه كه علي -  2

ي كسي به توافق رسيدند و او را امام نامگذاري كردند؛ اين مورد  مهاجرين و انصار است. پس اگر درباره
رضاي خدا است و اگر كسي با طعنه و بدعت از اين اتفاق خارج شد او را به سوي آنچه از آن خارج 

به خاطر پيروي از راه غير مؤمنين با او بجنگيد و خدا او را به راهي  شده برگردانيد، و چنانچه سر باز زد
 ).367وا مي دارد كه در پيش گرفته (نهج البالغه، ص
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ي رضايت  و خداوند درباره، نام گرفت» رضوان بيعت«مشهوري را انجام دادند كه بعدها 
  .1دي نازل فرمو ا آيه ،كامل از تمام كساني كه در آن بيعت شركت داشتند

فرزندان عباس  و امل فرزندان عليحزب سياسي متحد كه ش ي شيعه بر همچنين واژهو 
و اين كلمه تنها ، ي بني اميه ي آل محمد در مقابل شيعه شيعهعبارت  با ،اطالق مي شد، بودند

كسي  ي كسي كه نظام حاكمه را در دست داشته و بيان رأي سياسي در باره: دو كاربرد داشت
  رهبري را داراست. كه حق واليت و

سجستاني نقل اثر » الزينة«صراحت اين مطلب را از كتاب  با ،ي مشهور شيعه نفر يك و
 : مي كند كه

 و ÷ پيروان او در مقابل علي بن أبي طالب قيام معاويه و بعد از قتل عثمان و، سپس«
» عثمانيه«پيروان معاويه به  ي از مسلمانان به او؛   ا تمايل عده و ،خونخواهي براي عثمان اظهار

اين  و، آنها همچنان باقي بود معروف شدند با اين حال نام شيعه بر »علويه«پيروان علي به  و
  .)2(»سلطنت بني اميه ادامه داشت در طول مدت قدرت و

  گويد: هاي حلب نقل شده كه مي هشيع ي سردسته نيز از و
ي او  شيعه هر شخص، انهوادار و، هر قومي كه از يكديگر پيروي كنند شيعه هستند«

 و از او طرفداري وپشتيباني كرد؛ يعني» ووااله َشايعه«گويند: ند. مي محسوب مي شو
به اين اسم  ؛ندبه عقايد آنها معتقد شد د ونگروه پيروي كر آنوقتي كه از  ها نيز، شيعه

                                            

‰ô﴿ ����ي خداوند:  به فرموده - 1 s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) š� tΡθ ãè Îƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf¤±9$# zΝ Î= yè sù $tΒ ’Îû 

öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑt“Ρ r'sù sπuΖŠ Å3 ¡¡9$# öΝ Íκ ö�n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $[s÷Gsù $Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪﴾ ) :يعني: به راستى خدا هنگامى كه ) 18الفتح
كردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهايشان بود باز شناخت و بر  مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مى

 ).18فتح: آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزى نزديكى به آنها پاداش داد (

  .12محسن امين، أعيان الشيعة، جزء أول، قسم أول، ص - 2
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جانشيني از بني هاشم به بني اميه منتقل  قبل از اين كه خالفت و اي شدند، عدهنامگذاري 
به بني هاشم تمايل يافتند  حسن بن علي و بني اميه بگيرد؛ آن را از و معاويه بن صخر، شود

اما همين  اشت،ند وجود اختالف يبني عباس از هيچ نظر ميان فرزندان علي و ،تا آن روز و
از آنها به حكومت افراد خونريزي  و امر فرمانروايي را بدست گرفت بني عباسسفاح كه 
كه نمي بايست انجام گيرد، و آنچه ، قه انداختفرزندان علي تفر شيطان ميان آنها وند، درسي

  .)1(»شيعه را تشكيل دادند ي  فرقه گروهي از آنها جدا شدند و و انجام گرفت
اين نكته را بيان كنيم كه در  ،لفظ سياست را تكرار كرديم چون قصد داريم در پس آنو 

نه كه سرورمان ايمان نبود همانگو اسالم و كفر وخصوص  دربين آن قوم اختالف ديني 
 د:جا كه خطاب به لشكريانش مي فرمايآن به اين امر اقرار نمود، �علي

اين بهترين توصيه است كه مي  وشما را به تقواي خدا توصيه مي كنم  ،اي بندگان خدا« 
؛ در حالي كه است نزد خداوند ، وبهترين سرانجام كارهاتوان بندگان را به آن سفارش كرد

  .)2(»گرفته است ه جنگ درأهل قبل ميان شما و
 را بيشتر توضيح حقيقت اين ،اي كه به اهالي شهرها مي نويسد نامه در � علي ،همچنين

حكم كساني را كه  ماجراي خود با اهل صفين را بازگو مي كند و آنجا كه و بيان نموده است
آنها بيان  به موضع گيري خود را نسبت وبيان نموده جنگيدند  تيراندازي كردند و عليه او

  د:فرماي كند و مي مي
بديهي است كه پروردگار ما و آنها و  ،لشكر شام روبرو شديم با ين بود كه ماچنبدايت امر 

نه ما از آنان چيزي  ،يكي است �اهللا دعوتمان در اسالم و ايمانمان به خدا و تصديق رسول

                                            

  تاج الدين بن حمزه الحسيني نقيب حلب، غاية اإلختصار في أخبار بيوتات العلوية المحفوظة من الغبار. - 1
  ).367نهج البالغه، چاپ بيروت، (ص - 2
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اين كه ما و آنان در خون  ... مگر يكي هستيمما ؛ بيشتردارند تر داريم و نه آنان از مابيش
   .)1(ريختن آن خون پاك و مبرّا هستيم و ما از، عثمان با هم اختالف داشته باشيم

ياران معاويه و  به خاطر همين بود كه ياران خود را از دشنام و ناسزاگويي به اهل شام 
  د:فرمو كرد و مي نگ در صفين منع ميدر روزهاي ج

را وصف  آنها كردار ،به جاي دشنام گفتناگر  ،اسزا گوييدمن خوشم نمي آيد كه آنها را ن«
خون آنها را حفظ  خون ما و ،است. خدايا رساتر بليغ و ور بهت ،حالشان را ذكر كنيد كنيد و
   .)2(»را اصالح گردان ميان ما كن و
، كتاب خود را تأييد مي كند كه كليني آن را درحقيقت اين ، حديث مشهور شيعه نيز و

كه مي  - امام ششم معصوم به گمان شيعه-  بن محمد باقر از جعفر .وايت كرده استالكافي ر
شيعه اش  و، علي دهد كه آگاه باشيد ، ندا سر مياي د: در ابتداي روز از آسمان نداكنندهگوي

شيعه اش فائز و  دهد كه همانا عثمان و ، و در آخر روز ندا سر ميفائز و رستگارند
  .)3(»رستگارند

جالب در اين جا، اين كه ابوالعاليه ـ تابعي مشهورـ زماني كه جوان بود به  ي نكته و
  .�مسلمان نشد تا دوران خالفت ابوبكررسيد، اما  � خدمت رسول خدا

 ،معاويه كه من جوان بودم علي و در دوران« ابوخلده از ايشان روايت مي كند كه گفت:
ديدم آنها دو صف تشكيل  ،و نزد آنها رفتم جنگ برايم از طعام لذيذتر بود؛ خودرا آماده كردم

آنها نيز سر ، داد ، اهللا اكبر سر ميوقتي يك صف ،شد ه بودند كه انتهاي صفها ديده نميداد
كدام دسته : گفتند. با خود گفتم ، آنها هم ميگفت إال اهللا ميدادند؛ و وقتي اين صف ال إله  مي

                                            

 ).448نهج البالغة (ص  - 1

  ).323همان، ( - 2
 )209، ص:  8وع، (ج الكافي في الفر - 3
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 ه جنگ بروم؟ هنوز به پايان روز نرسيده بودمرا كافر بدانم؟ و چه كسي مرا مجبور كرده كه ب
   .)1(»كه آنها را ترك كردم و برگشتم

افكار از پيش طراحي  هاي يهودي و كه در آن جا كساني بودند از توطئهكنيم  انكار نمي
ي آنها متأثر شده و از راه راست خارج شده بودند و به اين اختالفات رنگ ديني داده   شده

 اينها كساني كه در دام يهوديان كينه توز نسبت به اسالم، افتاده بودند، و ها وسبئي بودند، مانند
كه ان شاء  ،دندنمو ور مي كرد آن را شعله هرگاه آتش جنگ فروكش ميهمان افرادي بودند كه 

ي مردم از  البته عامه و ،شرح خواهيم داددر اين رابطه  به تفصيل بحث خواهيم كرد و اهللا بعداً 
 دور بودند.ها بفآن اختال

ي شيعه به تمام كساني  سرانجام كلمه بود؛ و» شيعه«ي  واژه نكاربردبه اين آغاز 
نسبت به آنها اعتقادي خاص  فرزندانش را پذيرفتند و اختصاص يافت كه واليت علي و

كساني كه قصد  ؛شدند سيراب مي  امثال او هاي عبداهللا بن سبأ يهودي و از دسيسه داشتند و
همانگونه كه  ،لكه دار سازند تعاليمش را عقايد و و، اسالم و بزرگانش را نابود كنند ،داشتند

 نويسد: مي» النهاية« ابن اثير در

و دو نفر  گاهي هم بر يك . واطالق مي شود از مردم بر گروهيشيعه  ي ، كلمهاصلدر «
اهل  و � ه عليي گفته مي شد ك ا ، سپس به دستهيا جماعتي از مرد و زن اطالق مي شدنفر 

، به اسم خاصي براي آنها تبديل شد نهايتا دانستند تا اين كه امام خود مي بيت او را ولي و
يا  چه كساني هستند؛ شود معلوم است منظور ي شيعه سخن گفته مي پس وقتي كه درباره

                                            

  ).114، ص7) و طبقات ابن سعد (ج  21، ص 4سير أعالم النبالء، امام ذهبي، (ج - 1
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» شيع«ي شيعه  ه. و جمع كلمهنزد آن فرق يعني؛ در مذهب شيعه چنين است وقتي گفته شود:
  .)1(»اطاعت است به معني پيروي وو » مشايعه« اصل آن ازكه  ، باشد مي

و  هشايع بود �در پاسخ به ادعاي كساني كه مدعي هستند اين لفظ در عهد پيامبر اما 
  برهاني بر اين ادعا ند؛ بايد گفت هيچ دليل وشيعيان در آن دوران بوده ا و همين طور تشيع

  گويد: مي» أصولهاو ةصل الشيعأ«اب كتمحمد حسين در  .دوجود ندار
ب شريعت بود؛ خود صاح، ي اسالم پاشيد            اولين كسي كه بذر تشيع را در مزرعه ،همانا«
پيوسته از جانب كسي كه آن را  و هافشاني شد دوشادوش با اسالم بذر تشيع همزمان ويعني 
بعد از وفات ايشان ثمر و . )2(تاس و در زمان او شكوفا شدهنگهداري شده،  آبياري و، كاشته

                                            

  ).244، ص2نهاية، ابن اثير، (جال - 1
استشهاد نموده است كه هيچ كدام صحيح  � اين فرد به روايات دروغ و ساخته و واهي به نام پيامبر -  2

ي افراطي، ابن  ي او رستگارند) به خاطر اين است كه شيعه ي و شيعه(همانا عل :نيستند، مانند اين روايت
گويد: اصل دروغ پردازي در احاديث فضائل از جانب شيعه بوده است،  آنها در ابتداي امر  حديد مي ابي

   )783، ص1البالغه، ج  ي آنها دشمني و خصومت بود. (شرح نهج در فضائل أئمه حديث ساختند و انگيزه
عجيب ترين عجايب اين است كه اين مرد با تمام گستاخي و وقاحت و بدون اين كه شرم ي  از جمله

دهد در حالي كه در آنها چنين حديثي  را به صحيحين نسبت مي» الطير«گويد؛ و روايت  كند، دروغ  مي
وجود ندارد. و مانند محسن امين، محمد حسين الزين و آل كاشف الغطاء و غيره كه تعداد زيادي از 

را در حال حيات آنحضرت برشمردند كه [ گويا ايشان] بر آنها اسم شيعيان علي  � أصحاب پيامبر
گذاشته اند. نمي دانم چه دليلي دارند كه در روايات زيادي در كتاب هايشان  به ارتداد تمام اصحاب جز 

مطالعه كنيد. » السنةالشيعة و«سه نفر؛ سلمان، ابوذر و مقداد حكم مي كنند. شرح بيشتر را در كتاب ما 
 �ي علي بودند، كافر هم بودند؟ و چگونه سلمان فرماندهي را از عمر بن الخطاب  آيا آنها با آنكه شيعه

در حالي كه او يكي از فرماندهاني بود كه عمر فاروق » 780، ص 2حياة القلوب، مجلسي، ج«پذيرفت؟ 
 ).67، ص7(ابن كثير، ج و والي آنجا مقرر گرديد. او را براي فتح مدائن فرستاد
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   .)1(»داده است
 نيز مي گويد: يي ديگر وشيعه

ي  عقيده، خود ي در زمان كسي كه به گفته؛ همانا تشيع در زمان نبي اسالم ظاهر شد«
در  و، ساخت آن را در ذهن مسلمانان استوار مي و، را تغذيه مي كرد اهل بيت او تشيع علي و

  .)2(»دفرمو مي رمواقع بسيار به آن ام
 گويد: مذهب به اين هم اكتفا نكرده بلكه مي مظفري شيعه و

اهللا را در  ، فرياد ال إله إّلاهمانا دعوت به تشيع از روزي آغاز شد كه نجات بخش اعظم«
از طرف صاحب  ÷ حسنالدعوت به تشيع أبي  بنابراينهاي مكه سر داد،  ها وكوه دره

  .)3(»تين بوده استرسالت دوشادوش با دعوت به شهاد
معني آن اين است كه  ؛ زيراافراطي وجود دارد مبالغه و چه ،كه در اين سخن نماند ناگفته

اطاعت  اقرار به رسالت خود و نه به يكتاپرستي و ند و ا نه به اسالم دعوت كرده �رسول خدا
 ايي وتفرقه ودوستي؛ بلكه مردم را فقط به حزب گر محبت و ايجاد الفت و اتفاق و اتحاد و و

علي را شريك در رسالت خود ساخته  ،بر حسب ادعاي مظفري و  ع علي دعوت كردهتشي
 و ندارد، راه پس آن ادعاي باطل در پيش و ، كهخداوند كالم محكمبيان در حالي كه ! ندا

بيانش  ضمانت قرائت و هم �شخود وه است قرآني كه خداوند الرحمن آن را نازل فرمود
قرآن آكنده از بلكه  .)4(ته است ؛ خالي از تمام اين حرف هاي بي سر وه استرفترا به عهده گ

                                            

  ).87صولها، (صأصل الشيعة وأ - 1
 ).29الشيعة في التاريخ، محمد حسين الزين (ص - 2

  ).9، 8تاريخ الشيعة، محمد حسين المظفري (چاپ قم، ص - 3
و شايد اين از مهمترين عوامل انكار قرآن و اعتقاد به تغيير و تحريف و نقص از جانب شيعه باشد، چون  - 4

آن را پشتيبان و ياور خود نمي بينند، بلكه تمام قرآن مخالف با اعتقاد آنها است اعم از اصول و آنها قر
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چنگ زدن به يگانه  و � طاعت رسول خدا و � وجل دعوت به اطاعت از خداوند عزّّ
 به اتفاق و گونه كه نااجتناب از غير آنهاست. هم سنت و تمسك به قرآن و و ريسمان خدا

احاديث همچنين  . وامر كرده است مسلماني اري به اسالم وو به نامگذ هدوفرمدستور  ،اتحاد
 چيزگيرد و به  موجود است كه اين مسايل را در بر مي )1(� از پيامبر زياديثابت  صحيح و

|���{��~���mد:. خداوند مي فرمايديگري غير از اين مسايل اشاره ننموده است

��g��f���e��d��c��b��a��`��_l ] :20األنفال[  
ي او را فرمان بريد و از او روى برنتابيد در      ايد خدا و فرستاده نى كه ايمان آوردهاى كسا«

  .»شنويد حالى كه [سخنان او را] مى
�د:ايفرم مي و �

�m��z��y���x���w��v��u��t��s��r��q��p��ol  :33محمد  

اطل ) ببا انجام معاصياي مؤمنان! از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد، و كارهاي خود را ( « 
   ».مگردانيد

  د:ايفرم مي و

                                                                                                                 

فروع، و برضد گمان هاي آنها است و عقل و انديشه و آرايشان را سفاهت به حساب مي آورد، براي 
  مراجعه كنيد.» الشيعة والقرآن«و» الشيعة والسنة«آگاهي بيشتر به كتاب ما

ر اين جا است كه شيعه تمام احاديث و روايات صحيح و ثابت رسول اللهه را رد مي كنند چون تعجب د - 1
دانم  نمي  -اعاذنا اهللا- ند كه به گمان آنها جملگي مرتد شده اند ا راويان حديث، اصحاب رسول اهللا بوده

ت را افرادي چگونه شيعه به روايات ساختگي و دروغ و واهي و باطل تمسك مي كنند؟ چون اين روايا
  اند يا دعوتگران از روي گمراهي، وبه اشتباه آنها را روايت كرده اند. از خودشان آنها را ساخته و پرداخته

و كمتر مي بيني كه شيعه به حديث صحيح تمسك نمايد يا به آن معتقد باشد، بلكه تمام بضاعت آنها 
  است. هاي خيالي روايات جعلي و افسانه و قصه
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�m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl  :132آل عمران  
در دنيا و آخرت) مورد رحمت و مرحمت و پيغمبر اطاعت كنيد تا كه (و از خدا « 

  .»قرارگيريد

 �mw��v����u���t��s��r��q��p �l :7الحشر   
نيد، و از چيزهائي ) آورده است اجراء كچيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهيو«

  ».كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد

�m��m��l� �k��j��i�� �h��g��f��e� �d��c� �b��a��`��_���^

��s��r���q��po��nl  :115النساء   
از راه ضاللت براي او) روشن كسي كه با پيغمبر دشمني كند، بعد از آن كه (راه) هدايت (« 

به دوزخ منتهي ان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه (شده است، و (راهي) جز راه مؤمن
گردانيم و با آن  ل ميگردانيم و به دوزخش داخ ) دوستش داشته است رهنمود ميشود و مي
    »!سوزانيم، و دوزخ چه بد جايگاهي است مي

  :فرمايد مي و

�m��S��R��QP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��A

��T��Z��Y�����X��W����V��Ul  :36األحزاب   
هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرّر « 

خدا و رسول  ي ايشان بايد تابع اراده ي و اراده) اختياري از خود در آن ندارند (نموده باشند
ار گمراهي كامالً آشكاري رفتباشد). هر كس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، گ

  ». گردد مي
  فرمايد: و مي
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�m�m�m�m��»��º���� ��¹��¸��¶����µ�� �́�³��²��±������°��� �̄�®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼llll  :65النساء   
آيند تا تو را در اختالفات و  ! به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمياما، نه« 

س ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپ
   .»تسليم (قضاوت تو) باشند

  :فرمايد مي و

�m�m�m�m���p��o��n���� � � � � �m��l��k��j��i��h���gf��e��d��c��b��a
��t��s��r���qllll  :103آل عمران   

و همگي به رشته (ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را «
(انس  براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتانياد آوريد كه بدان گاه كه (د به برخو

  ».در پرتو نعمت او براي هم) برادراني شديد( الفت برقرار و آنها را به هم) پيوند داد، پس و
  فرمايد: مي و

�m��P��O��N��M�����L��KJ���IH��G��F��E��D��C��B��A
l  :46األنفال   

كه ( (در ميان خود اختالف و) كشمكش مكنيد، پيغمبرش اطاعت نمائيد وو از خدا و « 
رود (و ترس  شويد و شكوه و هيبت شما از ميان مي اگر كشمكش كنيد) درمانده و ناتوان مي

   .»شكيبائي كنيد كه خدا با شكيبايان است ،شود) و هراسي از شما نمي
  فرمايد: و مي

�m��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~l 52مؤمنون: ال   
   ».اي بوده و من پروردگار همه شما هستم، پس تنها از من بهراسيد اين مّلت يگانه«

  فرمايد: و مي
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�m�m�m�m��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À
���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Íllll  :32 –31الروم� �� �� �� �

ان كه بايد خشم و عذاب) او بپرهيزيد، و نماز را چن( به سوي خدا برگشته، و از«
مشركان نگرديد. از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش  ي بگزاريد، واز زمره

اند. هرگروهي هم از روش و آئيني كه  هاي گوناگوني تقسيم شده ها و گروه اند و به دسته كرده
  ».دارد خرسند و خوشحال است

�m�m�m�mx��w��v��u���t����s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��hx��w��v��u���t����s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��hx��w��v��u���t����s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��hx��w��v��u���t����s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��h������������

��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��yllll  :19آل عمران   

) به است و اهل كتاب (در آن ) در پيشگاه خدا اسالم(حق و پسنديده بيگمان دين«
) به سبب ؛ اين كار هم ف برنخاستند مگر بعد از آگاهي (بر حقيقت و صحت آناختال

بداند كه) بيگمان فر ورزد (و كسي كه به آيات خدا ك .ستمگري و سركشي ميان خودشان بود
   . »كند خدا زود حسابرسي مي

  د:ايفرم مي و
�m�m�m�m���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_llll  :85آل عمران  

شود، و او در  ) اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نميو كسي كه غير از (آئين و شريعت« 
   .»زيانكاران خواهد بود ي آخرت از زمره

  د:ايفرم يم و

�m�m�m�m��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i

��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d���c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d���c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d���c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d���c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z

��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��ollll  :13الشورى  
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) بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح خداوند آئيني را براي شما (مؤمنان«
به ( ايم به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده توصيه كرده است و ما آن را

قه نكنيد و اختالف دين را پابرجا داريد و در آن تفر) ايم كه اصول كرده همه آنان سفارش
برجا داشتن اصول و اركان دين كه پاخوانيد ( شما مشركان را بدان مي نورزيد. اين چيزي كه

گزيند و  اي اين دين برميداوند هر كه را بخواهد بر. خآيد است) بر مشركان سخت گران مي
  .»گرداند ، بدان رهنمودش ميبا دين دست بكشد و) به سوي آن برگرددي نهر كه (از دشم

�m�m�m�m��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��Aد:ايفرم مي و

llll  :25األنبياء  
ايم كه: معبودي  مگر اين كه به او وحي كرده ،ايم تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ما پيش از« 

  .»جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

���m�m�m�m��~��}��|��{���zفرمايد: ومي yx��w�� �v��u���t��s��r��q��p��~��}��|��{���z�� yx��w�� �v��u���t��s��r��q��p��~��}��|��{���z�� yx��w�� �v��u���t��s��r��q��p��~��}��|��{���z�� yx��w�� �v��u���t��s��r��q��p

����llll  :159النساء   
و  آورد به عيسي ايمان مي و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مرگ خود«

  ».د بودروز رستاخيز گواه بر آنان خواه
ين يآنچه در آن قرار دارد خبر مي دهد كه رسولش خاتم النب جهان هستي واز در آخر  و

فرمان  و است، براي آن فرستاده را نفرستاده جز براي آنچه قبالً تمام پيامبران را قمحمد
  دهد كه بگويد: مي

�m�m�m�m�l��k��j��i��h��g�����f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{��z��y��x�l��k��j��i��h��g�����f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{��z��y��x�l��k��j��i��h��g�����f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{��z��y��x�l��k��j��i��h��g�����f��ed���c��b���a�� �̀�_��~����}��|���{��z��y��x������o�����n���m��o�����n���m��o�����n���m��o�����n���m
��q��p��q��p��q��p��q��pllll  :9األحقاف  
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دانم (در دنيا) خداوند با من چه  ين فرد ايشان نيستم و نميگو: من نوبرِ پيغمبران و نخستب«
، و كنم شود پيروي نمي به من وحي مي . من جز از چيزي كهكند، و با شما چه خواهد كرد مي

 .دهنده آشكاري نيستم من جز بيم
  :مي فرمايد و

�m�m�m�ml��k��j��il��k��j��il��k��j��il��k��j��i��� �� �� ���y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m

��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z��n��m��l��k���j��ih��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{z

��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��ollll  :13الشورى  
) بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح خداوند آئيني را براي شما (مؤمنان« 

ايم دين  م و موسي و عيسي سفارش نمودهتوصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهي
قه نكنيد و اختالف نورزيد. اين چيزي كه شما مشركان را بدان برجا داريد و در آن تفر را پا
گزيند و  آيد. خداوند هر كه را بخواهد براي اين دين برمي ان سخت گران ميآنبر خوانيد  مي

   . »گرداند هر كه  به سوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي
  د:فرماي ، اينچنين بيان ميپيام پيامبران را به طور خالصه خداوند سبحان رسالت و و  

�m�m�m�m��P��O���N��M���� ��� �L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M���� ��� �L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M���� ��� �L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M���� ��� �L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��Allll  :األنبياء
25  
ايم كه: معبودي  ايم، مگر اين كه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده« 

   .»فقط مرا پرستش كنيدجز من نيست، پس 
 و پيامبرانل هر يك از يفصبه ت ،جاهاي مختلف قرآنبسياري از  به همين صورت در

  رسالتشان را بيان فرموده است.
 در اين موضوع وارد شده اند. نيز قپيامبر ي شده ثابت احاديث صحيح و همچنين و
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 آنها چون ،اند مودهفر شرسول گرامي اما اين قوم برخالف آن چيزي هستند كه خداوند و
 گروه بندي و، عبراي دعوت به تشي را جز قپيامبر بزرگوارش أبر اين باورند كه خداوند

فرزندانش در  شريك كردن علي و و، صفات شريك قراردادن براي خدا در ذات و، تفرقه
د كه ناطاعت نفرستاده است. سپس براي اثبات آن رواياتي را رديف مي كن رسالت و نبوت و

چون  محتوا؛ لحاظ متن و هم از لحاظ روايت و هم از، جعلي هستند طور كلّي باطل و به
هاي معتبر  هيچ كدام از آنها در كتاب شيعياني گمراه و سرگشته هستند. و راويان اين احاديث

محتوا باطل هستند  از لحاظ متن وهم چنين اين روايات  و ،مورد اعتماد ذكر نشده اند و
چون عقل حكم مي  ،هستند همينطور مخالف عقل نيز، كريم تعارض دارندچون با نص قرآن 

دعوت به دوست داشتن اشخاص به عنوان  ولي  ،رسالت الهي شريعت و اساسي كند كه هدف
آيات قرآني به طور  نطوراهم ،نجات يافتن از آتش نيست براي رفتن به بهشت و سرپرست و

 محبت را براي رستگاري و دوست داشتن و چون قرآن ،قطع اين مسايل را انكار مي كند
  د:فرماي مياهللا چون  سرافرازي كافي نمي داند حتي محبت خدا را.

�m�m�m�m� �m�� �l��k��j�� ih��� �g��f��e�� �d��c���b��a��� �̀ �_� �^��m�� �l��k��j�� ih��� �g��f��e�� �d��c���b��a��� �̀ �_� �^��m�� �l��k��j�� ih��� �g��f��e�� �d��c���b��a��� �̀ �_� �^��m�� �l��k��j�� ih��� �g��f��e�� �d��c���b��a��� �̀ �_� �^llll  آل
   31عمران: 

، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و داريد بگو: اگر خدا را دوست مي« 
   .»، و خداوند آمرزنده مهربان استببخشايد گناهانتان را

  ايد:فرم مي و

�m�m�m�m� �s��� � � � � �r��q��p��on��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��s��� � � � � �r��q��p��on��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��s��� � � � � �r��q��p��on��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��s��� � � � � �r��q��p��on��m��l��k��j���i��h��g��f��e��dllll 

   11البروج: 
هشت از كنند، بدون شك باغهاي ب آورند و كارهاي شايسته مي مسلّماً كساني كه ايمان مي« 

ا روان است، و رستگاري و كاميابي ) آن رودبارهآن ايشان است كه از زير (كاخها و درختان
   بزرگ اين است.
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نوبختي  ، چنانكهي آغاز پيدايش تشيع آشفته است درباره ،نظرات خود شيعيان نيز آراء و
 ،نبوده ق پيدايش تشيع جز بعد از وفات پيامبر نشأت و: گويد مي "فرقال"در  ه ها،امام شيع

  نويسد: مي كه طور ناهم
 وفات سه سالگي شصت و سن در ،األول سال دهم هجرتدر ماه ربيع  قرسول خدا«

مادرش آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن  سه سال بود و وران نبوت ايشان بيست ونمود. د
امت اسالم به سه دسته تقسيم  . سپسزهره بن كالب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بود

تمام  و، بودند ÷ ي بن ابي طالبي عل شيعه نامگذاري شدند كه شيعه، اي از آنها شدند: فرقه
اي از آنها كه انصار بودند و مدعي سلطنت سعد بن  دسته اصناف شيعه از آنها منشعب شدند؛ و

پسر ابوقُحافه بودند و استدالل  ،مايل به بيعت با ابوبكر، اي نيز فرقه ي خزرجي شدند؛ و عباده
بلكه مسأله را به  ،تعيين نكردندباصراحت كسي را براي جانشيني  قآنها اين بود كه پيامبر

 . و گروهي هم بهخردمندترين افراد قوم را انتخاب كنند ترين و كردند تا پسنديده امت واگذار
ابوبكر را به امامت نماز ، ر شب وفاتشنقل شده كه دق  پيامبراز كه  استناد مي كنند روايتي

براي ق پيامبر: گفتند مي ند وستندا ين را دليل بر شايسته بودن او ميا جماعت امر كردند؛ و
خالفت را به  وپسنديم؛  پس ما هم او را براي امر دنيا مياو را پسنديده است؛  ،امر آخرت

به  ي انصار با يكديگر درگير شدند و اين فرقه و فرقه پس، اين دليل برايش واجب دانستند
مغيره بن شعبه ثقفي همراه  ابوعبيده بن جراح و عمر و ابوبكر و ي بني ساعده رفتند و سقيفه

ي خزرجي خواستار بودند و  سلطنت را براي سعد بن عباده انصاري ها خالفت و، آنها بودند
كشمكش پرداختند تا اين كه  پس آنها با مهاجرين به نزاع و ،او را مستحق آن مي دانستند

آنها اين بود كه حجت اين فرقه براميري  انتخاب مي كنيم. از شما هم  از ما اميري و گفتند:
مي  ديگر برخي ائمه از قريش هستند. و، يعني» األئمة من قريش« اند: فرموده ق پيامبر
 انصار و ،بنابراين »ندارد جز از قريش را صالحيت امامتكسي «ايشان فرمودند: : گفتند
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 ده واي كمي از جمله سعد بن عب راضي شدند؛ جز عده �پيروانشان به جانشيني ابوبكر 
 عمر به طرف شام رفت و او بيعت نكرد تا وقتي كه با نارضايتي از ابوبكر و كه نش.پيروا

به دليل شعر معروفي در روايت  ندجن او را كشته ا، اند گفته هم را كشتند. برخي روميها او
 آنها كه جن گفت:

 الخزرج سعد بن عبادة             ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده سيد قد قتلنا

خطا به از زدن قلبش او را با دو تير زديم و  سيد خزرج سعد بن عباده راكشتيم و :يعني
  .»نرفتيم

اما اين رأي خالي از اشكال نيست؛ زيرا ديده نشده و معقول هم نيست كه جني، انسان را 
دند .پس اكثريت مردم ابوبكر را انتخاب نمودند و با او و با عمر مان با تير بزند و او را بكشد

  .)1(به آنها راضي و خشنود شدندو 
بر اين نظر است كه تاريخ تكوين و به وجود آمدن شيعه در روز  )2(اما ابن نديم شيعه

  گويد: آنجا كه مي هجنگ جمل بود
قصاص قاتالن  جزهيچ چيزي را  و  مخالفت كردندزبير با علي  طلحه و هنگامي كه«

 ،گردند با آنان بجنگدنكه به أمر خدا باز تصميم گرفت تا وقتي  علي و ،عثمان را نپذيرفتند
 .)3(»شيعه نام گذاشتند ،كردند كساني را كه در آن جنگ از او پيروي ميپس 
 .)4(برخي از آنها گفته اند: اسم شيعه روز جنگ صفين شهرت يافت و

                                            

1 - 24، 23نوبختي (ص:، عةرق الشيف.(  
ي شيعي امامي،  ي ارجمند، دانشمند زبر دست و نخبه او ابن فرج محمد بن اسحاق النديم، نويسنده - 2

  ).426-425، ص1هـ .الكني واأللقاب، قمي، (ج297نويسنده ي كتاب الفهرست، متولد سال
 ) .249الفهرست، ابن نديم (ص - 3

 ).88روضات الجنات، خوانساري (ص - 4
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 و ،مانند همين مطلب را نقل كرده اند نيز، از شيعهو كسان ديگري ابوحاتم  ابن حمزه و و
 )1(»الفصل«در كتاب  ،ابن الحزم از متقدمين و ،رأي ما را تأييد مي كند نظرات بيان شده، اين

  بر اين رأي بوده اند. نيز وتعداد زيادي از متأخرين )2(احمد امين و
قطعا اصطالح مستقلي كه بر تشيع داللت كند بعد از « گويد: كي از شيعيان معاصر ميي

 متمايزي يافت كه داراي نقش و آن پس تشيع وجوداز  كه ؛ چراآمد بوجود شهادت حسين
 .)3(»اي گرديد ويژه اثر

 كه بگويد: شدبه همين خاطر است كه محسن امين ناچار 

بوده باشد يا بعد از جنگ جمل؛ و  �فرقي ندارد اطالق اين نام در زمان حيات پيامبر «
هم  �زمان پيامبر در -كه معني تشيع نيز همين است - امامت او و � صحبت از برتري علي
  .)4(»ادامه دارد ،بوده است وتا به امروز

 گويد: ميمظفري  و

  .)5(»صورت گرفتآن در روزگار عثمان  شدنبه تشيع وآشكار  تجاهر«
واحزاب مسمي هايشان بوجود نمي آيند قبل از  ا  اسماء،كه اين قول صحيح تر است؛ زير

 رأي و تالف به وجود آمد طرف داران هركه اخ هنگامياست، پس اختالفات نتيجه وجود نيز
 گاهآن ، ديورز تعصب هر گروهي نسبت به حزب خود و را تشكيل دادندحزبي  ي،نظر

قتل  قبل از و ي براي خود شد،امها وگروهها به وجود آمد وهر كدام صاحب ن جماعت

                                            

  ).79، ص 4الفصل في الملل واألهواء والنحل، (ج - 1
  ). 266، ص 8فجر اإلسالم، (ج  - 2
  ).23الصلة بين التصوف والتشيع، مصطفي شيبي (ص - 3
  .)13، ص1، قسمت اول، (جةأعيان الشيع - 4
  ).15تاريخ الشيعة، محمد حسين المظفري (ص  - 5
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راي ب �پيش از خالفت علي  و ،واقعه حاصل از آنقبل از نتايج  و �عثمان ذي النورين 
  .نه كسي تعصب داشت و وجود داشتي امور مسلمانان نه اختالفي بين مسلمانان  اداره

ياوران  ورا بر گزيدند  � برخي رأي علي اختالفات نشأت گرفت و اما پس از آن واقعه،
را انتخاب  پيروانش و شبعدها رأي معاويه  زبير و رأي طلحه و رنيزبعضي ديگ ند وشد او

 و � ي علي آمد؛ شيعهوجود در ميان مسلمانان بدو حزب بزرگ سياسي  ودر نتيجه. نمودند
جامعه  تدبير امور رهبري و حكومت و گروه، رأي خود را برايهر  و. � ي معاويه شيعه

يك عقيده داشتند همانطور كه قبالً گفته  دينشان يكي بود ودانست در حالي كه  صواب مي
 شد.

كه منجر به قتل عثمان شد اما اين داشت د جوي وتااختالف � البته قبل از شهادت عثمان
 پليد آنها،هاي  و دسيسهفريب خوردگان گرفتار در دام  هان يهود ودر بين فرماند اختالف جز

، ديم كرذكر خواهاين موضوع را اي  كه در فصل جداگانه ،امامشان نبود بين مسلمانان و و
اشت اما اين اختالفها دامنه دار و د ودوج ميان مسلماناناي  اختالفات ساده همچنانكه

ي دوم  كه دسته اي ادامه داشت لحظهتا صرف  و نبود، بلكه بسيار جزئي و عادي بوددار  دنباله
كه  كرد عملي مي نمود و فرمان خدا را اجرا و بازگشت مي قبه كتاب خدا و سنت پيامبر 

�فرمايد: مي �

�m�m�m�mÜ������ � � � �Û��Ú��Ù��Ø���� � � �×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÜ����� � � � � �Û��Ú��Ù��Ø���� � � �×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÜ����� � � � � �Û��Ú��Ù��Ø���� � � �×��Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÜ����� � � � � �Û��Ú��Ù��Ø���� � � �×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò����� �� ���ã��â��á��àß��Þ��Ý��ã��â��á��àß��Þ��Ý��ã��â��á��àß��Þ��Ý��ã��â��á��àß��Þ��Ý

���å��ä���å��ä���å��ä���å��ällll  :59النساء   
 ،پس هر گاه در امرى [دينى] اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد«

 ».تر است فرجام آن را بر [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد؛ اين بهتر و نيك

اما انصار از رأيشان  آمد، دجوبوروز سقيفه  مانند اختالفي كه بين مهاجرين وانصار در
در اين جا وبا ابوبكر بيعت نمودند؛  آنها اتفاق صف مهاجرين پيوستند وبه به برگشتند و

نام مرد ديگري براي خالفت  ومي برند، ي سومي وجود نداشت آن طور كه شيعه گمان  فرقه
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در ميان آنها وجود  نه اختالفي ابوبكر؛ بنابراين نبود جز سعد بن عباده ودرميان  إمارت و
 در ميان بود، احزاب نه فرمانده و رهبراني براي اين آراء و و با هم داشتند ونه نزاعي داشت

حبة ، و حجر بن عدي، و وقتي كه عمرو بن الحمق ،شهادت مي دهد �همانطور كه علي 
غمگين  اونزد او آمدند درحالي كه  ،عبداهللا بن سبأ پس از فتح مصر حارث اعور و، و العرني

روايت مي كند ـ وبه  ، بار بود ـ آنگونه كه عبد الرّحمن بن جندب از پدرش جندب اندوه و
 او عرض مي كنند:

 :به آنها فرمود  ÷ پس علي» ي ابوبكر وعمر براي ما بيان كن. ي خويش را در باره رأ«
ته شده شيعيان من در آن كش فتح شده است و اينك مصر و آيا براي اين نگران شده ايد؟«

، دهم در آن از آنچه سؤال كرده ايد به شما خبر مي فرستم و اي به سوي شما مي اند؟ من نامه
باز ضايع كرده ايد از حق من كه آنچه را كه از حق من پاسداري كنيد و خواهم  از شما مي و

  ك عين متن نامه:واين ،پشتيبان حق باشيد ي من بخوانيد وها پس آن را بر شيعهگردانيد، 
مسلماني كه آن را مي خواندـ السالم عليكم  به هر مؤمن و ،امير المؤمنين ي خدا از بنده«

 گويم كه هيچ معبود بحقي جز او نيست. ميمن خدايي را سپاس  ـ

 و (قرآن) تنزيلبراي امين  را به عنوان ترساننده براي جهانيان و �محمد  اهللا،همانا وبعد: 
در آن روز بر بدترين آيين ، ي عرب شما اي قبيله و، ديردانبر اين امت مبعوث گ و گواه شاهد

، در خوابيديد پراكنده ميخارهاي  مارهاي سمي و هاي زبر و ، بر سنگبدترين خانه بوديد و
خون يكديگر  غليظ مي خورديد و خوراك خشك و، آشاميديد سرزميني كه از آب آلوده مي

لتان را اموا و، كرديد وابط خويشاوندي را قطع مير ُكشتيد و فرزندانتان را مي و، ريختيد را مي
هاي بسيار  ، ودر ميانتان بتنا امن بود راههايتان بيمناك و، خورديد در بين خود به [باطل] مي

پس  ،و مشرك بوديد آورديد بيشترتان ايمان نمي و ه شده بودرگناه بر شما چي و، قرار داشت
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و از ، او را از خودتان به سوي شما فرستاد بر شما منّت گذاشت � خداوند با بعثت محمد
  فرمود: ،آنچه در كتابش نازل نموده است

�m�m�m�m��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N��\��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N

��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]��c��b��a�� �̀�_��� �̂��]llll  :2الجمعة  
است و به سويشان گسيل داشته  خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته«  

او بديشان كتاب (قرآن) و شريعت ات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. ، تا آياست
  .»آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند ) را مي(يزدان

�m�m�m�m��§��¦��¥��¤� �£�� �¢��¡���� �~��}��|��§��¦��¥��¤� �£�� �¢��¡���� �~��}��|��§��¦��¥��¤� �£�� �¢��¡���� �~��}��|��§��¦��¥��¤� �£�� �¢��¡���� �~��}��|

��«��ª��©����¨��«��ª��©����¨��«��ª��©����¨��«��ª��©����¨llll  :128التوبة   
ود شما (انسانها) به سويتان آمده است. هرگونه درد و بيگمان پيغمبري (محمد نام)، از خ«  

ورزد و  آيد. به شما عشق مي رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي
اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان 

   .»است

�m�m�m�m� � �¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ��´�� �¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ��´�� �¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ��´�� �¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ��´�� �� � �� � �� � ���Ã��Â��Á��À��Ã��Â��Á��À��Ã��Â��Á��À��Ã��Â��Á��À

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����������È��Ç��Æ������Å��Ä���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����������È��Ç��Æ������Å��Ä���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����������È��Ç��Æ������Å��Ä���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����������È��Ç��Æ������Å��Ällll  :164آل عمران  
پيغمبري از جنس  يقيناً خداوند بر مؤمنان منّت نهاد و تفضّل كرد بدان گاه كه در ميانشان« 

) بر آنان آيات (كتاب خواندني قرآن و كتاب ديدني جهان) پيغمبري كه. (خودشان برانگيخت
داشت و بديشان  ) پاكيزه مياز عقائد نادرست و اخالق زشتند، و ايشان را (خوا او را مي

) اسرار سّنت و احكام شريعت) و فرزانگي (خواندن و نوشتن(قرآن و به تبع آن  كتاب
   ور) بودند. آموخت، و آنان پيش از آن در گمراهي آشكاري (غوطه مي

�m�m�m�m��~��������}��|���{��z��yx��w��v��u���t��s��~��������}��|���{��z��yx��w��v��u���t��s��~��������}��|���{��z��yx��w��v��u���t��s��~��������}��|���{��z��yx��w��v��u���t��sllll     21لحديد: ا  
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دهد، و خدا داراي عطاء بزرگ  اين، عطاء خدا است، و به هر كس كه بخواهد آن را مي«
  .»و فراوان است

سيماي او ، شما اولين مؤمنان بوديد و، ي شما از خود شما و با زبان شما بود پس فرستاده
ت را به سن فرائض و حكمت و بنابراين كتاب و شناختيد؛ را مي عمارت او و گروه او را و

اداي  و ،اصالح روابط طرفين شما را به پيوند خويشاوندي وحفظ خون ها و و، شما آموخت
 ،پيمانها بعد از تأكيد آن عدم نقض عهد و پيمان و و وفاي به عهد و، ها به اهلشان امانت

 و، ترحم باشيد بخشش و بذل و اهل نيكي و و ،كه با عطوفت به شما امر نمود فرمان داد؛ و
 كم فروشي و تهمت وباده گساري و ورزي و حسد ستم به همديگر و چپاول و از را شما

ربا  زنا نكنيد و :تالوت كرد كه او نازل شد بر شما آنچه بر از خيانت در ترازو بازداشت. و
 در و، امانتها را به اهل آن برگردانيد و، ناروا نبريد اموال يتيمان را به ظلم و نباشيد و خوار

 ران را دوست ندارد. وگنكنيد همانا خدا تجاوز  تجاوز و، فساد راه نيندازيد ه وزمين فتن
 را شما و به شما امر كرد كند آتش دوزخ دور مي از به بهشت نزديك و كه انسان راهرخيري 

 داشت. باز ،به دوزخ نزديك مي كند هر شرّي كه انسان را از بهشت دور واز 

ان بر امر رهبري به نزاع با همديگر پرداختند درگذشت مسلمان � وقتي كه پيامبر
 ،نه به فكرم مي رسيد ونه بردلم خطور مي كرد كه عرب قسمبه خدا ادامه دادند]  �[علي

رعايت من ، دنمن بگير از ياو  ش بگيرنداز اهل بيت �را بعد از محمد  و فرمان روايي امارت
ديدم كه در ميان  صبر كردم وپس  د،براي بيعت با ابوبكر نبو عجله و شتابهم جز به خاطر 

را در دست  خالفت امر ،ترم از كسي كه پس از ايشان سزاوار � پيامبرمن بر مقام  ،مردم
به  گرفته است. پس به خواست خدا ماندم تا اين كه ديدم مردماني كه از اسالم برگشته اند

 كه اگر اسالم و پس ترسيدم، كنند دعوت مي �ابراهيم و � آيين محمد سوي دين خدا و
من بزرگتراز  ايكه مصيبت آن بر باشمدر آن  شاهد انهدام و شكافي ،را ياري نكنم مسلمانان
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اي اندك دارد و همانند سراب و ناپديد  باشد كه تنها بهرهوخالفت  ازدست دادن واليت امر
 كردم و با او بيعت رفتم و � آن موقع پيش ابوبكر . دراستنابودي  رو به زوال و ،شدن ابر

ي  هكلم و نابود شد تا اين كه باطل كنار رفت وو ايستادم آن حوادث به پا خواستم  برابردر
 برتري يافت اگر چه كافران نپسنديدند. و دين خدا »اهللا«

و همه را به و خوب راه پيمود پس حركت كرد ، به دست گرفت خالفت را بكروباپس 
دلسوزانه در كنارش  و من همدر پيش گرفت  در امور راه ميانه را يكديگر نزديك كرد و

 .)1(»هر چه كه او از خدا اطاعت مي كرددر  كردم از او اطاعت مي و ماندم
 وجود دارد: نيز اشعري »سالميينمقاالت اإل« مانند همين مطلب در كتاب

وجود آمد اختالفشان بر امامت بين مسلمانان به  قاولين اختالفي كه بعد از پيامبر و
ي بني ساعده در مدينه  انصار در سقيفه ؛وفات يافت ق ين صورت كه وقتي پيامبردبود، ب

پس به رسيد،  معمر و به ابوبكر خبراين  ،خواستند با سعد بن عباده بيعت كنند جمع شدند و
م نمود كه امامت به آنها اعال �وابوبكر، همراه مرداني از مهاجرين به محل تجمع انصار رفتند

(اإلمامة في  حجت آورد كه فرموده بودند: ق با سخن رسول خدا و ،باشد ياز غير قريش نم

به سوي حق  و پذيرفتند پس آنها تسليم شدند وامامت از قريش مي باشد؛ يعني:  قريش)
بعد از  . وانتخاب مي كنيم اميري از شما اميري از ما و بازگشتند. بعد از آن كه انصار گفتند:

هر كسي  من مجرب شمشير به دست هستم گفت: و كشيد اين كه حباب بن منذر شمشير
قيس بن سعد به ياري پدرش سعد بن  از اينكه مخالف است جلو بيايد تا مبارزه كنيم! بعد

با خواست گفت. سپس  برايش آنچه مي �عمر بن خطاب وعباده به پاخواست 

                                            

ي ابن ابي حديد شيعي و ميثم  ل اين در شرح نهج البالغه.و امثا 307-302، ص1اثر ثقفي ج» الغارات« - 1
بحراني شيعي و در ناسخ التواريخ و در مجمع البحار مجلسي و غيره وجود دارد و هر كس شرح بيشتر 

 مراجعه نمايد.» الشيعة وأهل البيت«خواهد به كتاب ما  مي
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پس ، ن نهادندبه اطاعتش گرد خالفت او اتفاق كردند و بيعت و بر امامت و �صديقابوبكر
خاطر به  قسر ارتدادشان به جنگ پرداخت همانگونه كه رسول خدا ايشان با اهل رده بر

ي آنان چيره ساخت و حق را به         وجل او را بر همه كفرشان با آنها جنگيد، پس خداوند عزّ
ر اختالف تنها بر سر امامت بود، و د قي او روشن گردانيد. و بعد از رسول خدا  واسطه

واليت  �حيات ابوبكر و دوران عمر اختالف ديگري اتفاق نيفتاد تا اين كه عثمان بن عفان 
 كارهايش را انكار كردنداي بعضي از  را به دست گرفت و در آخرين روزهاي خالفتش عده

 بر او و در انتقادي كه از او داشتند به اشتباه رفتند واز راه صحيح خارج شدند، پس چيزي كه
كشته شد در  �دند تا به امروز هم به عنوان اختالف باقي مانده است، سپس عثمان انكار كر

در  �حالي كه بر سر قتلش اختالف نمودند، اما اهل سنت و استقامت گفتند: ايشان 
تجاوزگري او را كشتند وكساني هم  ستم و هقاتالن ب كارهايش بر راه درست و صواب بود و

 ختالف تا به امروز بين مردم باقي است.اين ا و بر خالف اين مي گفتند

، به اختالف پرداختند امامت او مردم بر او بعد بيعت شد � سپس با علي بن ابي طالب
، برخي به امامت و خالفت او معتقد بودند گيري كردند و هبرخي از او كنار برخي او را انكار و

   است. اين اختالفي است كه تا به امروز در بين مردم باقي مانده و
 درگيري معاويه و اوجنگ آنها با  و زبير طلحه و مورد در � علي خالفت سپس در ايام

 .)1(»جمل شد در صفين و نمعاويه  با او اختالفي پديد آمد كه منجر به جنگ بين علي و
جنگيدن با كساني  وق مانند اختالف بر سر محل دفن رسول خدا  يو اختالفات ديگر

 سنت رسول خدا آنها به كتاب خدا و رجعتكه با  ،دادند اسالمي نميرا به حكومت  كه زكات
 شد. ها برطرف مياختالفاين  ق

                                            

  . 39ص1مقاالت اإلسالميين، تأليف اشعري ج - 1
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همين اختالف بود كه وحدت مسلمانان ، نزاعي كه پايان نيافت و اما اختالفي كه حل نشد
وآنها را به دو گروه بزرگ تقسيم  نمود متفرق جمع آنها را از هم گسست و را متالشي كرد و

وتأكيد مي كنيم كه اين  � ديگري به سرپرستي معاويه و � يكي به سرپرستي علي ؛كرد
اي نكرد، و  تمسك به عقايدتازه از آنها را وادار به ايجاد مذهبي جديد و كدامهيچ  ،اختالف
 هم چنين منجر به و ، نشدق رسول خدا ي ثابت شدهانكار كتاب خدا يا سنت  موجب

يعني  عثمان و عمر و بعد از او ابوبكر و قه رسول خداك نشدانحراف از راه مستقيمي 
 قبالً بغض و ، همان گونه كهآن را پيموده بودندآنها، هدايت يافتگان پس از  خلفاي راشدين و

كردند  كساني كه به نذرشان وفا كينه نسبت به سابقين و گذشتگان اول از مهاجرين وانصار و
 توزي را ساخته و ، اين كينهآن طور كه شيعيان امروزمطرح نبود؛  ،در راه اسالم شهيد شدند و

 مبناي حسب و اي بر هاي قبيله اختالف موجب برانگيخته شدن كينه اين نيز و اند. پرداخته
عقايد شيعيان امروز را نداشتند كه  � ترين ياوران علي ، بخصوص مخلصنسب نشد

عثمان  عمر و ابوبكر و عداوت نسبت به سلف صالح خصوصاً دشمني و عبارتست از: بغض و
نيز عقايدي كه مبناي آن انكار قرآني است كه امروزه در دست  و. رسول خدا پاك همسران و

به هيچ وجه بين شيعيان نخستين  ق انكار سنّت رسول خداهمچنين  و است انمسلمان
بت به نس كينه توزو دشمن  يهاياز يهود اين عقايد را از عبداهللا بن سبأ و وجود نداشت بلكه

دليل  سخن براي اين همانگونه كه به ياري خدا به زودي به ارث برده اند. و  گرفته اسالم
  خواهيم آورد.
مطهر  همسران پاك وو  عثمان و عمرو  ابوبكر و به خصوص قاصحاب پيامبر بلكه آنها
را  به هدايت آنها اقتدا مي كردند كساني كه پيرو اعمال نيك آنها بودند و و ق رسول خدا

ي چهارم رسول  خليفه � در رأس آنها أمير المؤمنين عليو داشتند  مي بسيار دوست
پس از فوت آنها اظهار مواالت و دوستي نسبت به  داشت و آنان را بسيار دوست مي قخدا

گفت دشمني  آنها سخن زشتي ميي  درباره كرد و نمود و با هر كس با آنان مخالفت مي آنها مي
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در ميان  يتيهود ه وينفوذ افكار سبئدر برابر قدرت توان و با تمام  كه نطوراورزيد هم مي
مسموم  سمي، كه با آن عقايد شد مي مشكوكهر كس از  كرد و يعيانش مبارزه ميش انصار و

  گزيد. جدا دوري مي شده است
 ي راشد قبلي پسرانش را با نامهاي سه خليفه ق اند كه علي ذكر كرده ،نيز خود شيعيان

  .)1(نامگذاري كرده است )ش، عمر وعثمان رابوبك(
  .)2(عمر نامگذاري كرده است ابوبكر و اسمهاي را به خود پسران � پسرش حسن

   .)3(گزاري كرده است به اسم ابوبكر و عمر نام پسرانشحسين نيز 
را به اسم آن و همچنين كسان ديگري از فرزندان علي و فرزندان حسين نيز پسران خود 

  .)4(تبرك به آنها گ نام گذاري كرده اند به خاطر محبت وزرنيك مردان ب
 روايات زيادي را از او »هل البيتأو ةالشيع« دركتابم ،پيروي از آنها ي اقتدا و واما در باره

 كنم. اما تكرار ام، در اين جا نيز ي آنچه را كه درآنجا ذكرنموده همهخواهم  نمي وام  نمودهذكر 
بزرگترين ناسزاگويان و لعن  ي سخت ترين دشمنان سّنت و گفته ت وخواهم عبار در اينجا مي

ملقب خاتم المحدثين  كه به ي ايراني شيعه، كنندگان از شيعه رامطرح كنم. مال باقر مجلسي
تأليف نموده را  »بحار األنوار« به نام روايات روافضي  و بزرگترين مجموعه، استشده 

                                            

. و 119، ص2. و تاريخ يعقوبي، ج186. و اإلرشاد، اثر شيخ مفيد، ص203ثر طبرسي صأعالم الوري، ا - 1
.و جالء العيون، اثر  64، ص2. و كشف الغمة، اثر اردبيلي ج142مقاتل الطالبين، اثر ابوالفرج اصفهاني ص

  .582مجلسي ص
ن، اثر ابوالفرج يي. و مقاتل الطالب228، ص3. و تاريخ يعقوبي ج213أعالم الوري، اثر طبرسي ص - 2

  .240، ص1. و منتهي اآلمال، ج119و  78اصفهاني ص
 .582، و جالء العيون. اثر مجلسي، ص263التنبيه واإلشراف. اثر مسعودي شيعي، ص - 3
  .براي آگاهي بيشتر از اين موضوع به كتاب ما (الشيعة وأهل البيت) مراجعه كنيد - 4
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حسين بن كه:  نوشته» معصوم ربعة عشرأومصائب  جالء العيون في حياة«در كتابش ، است
بن أبوسفيان صلح كرد كه در بين مردم به  هبا معاويشرط به اين  ÷ علي بن أبي طالب

بعد از خود  و نمايدعمل  )1(روش خلفاي راشدين سيره و و ق كتاب و سنت رسول خدا
و  حجازو  و عراق آسايش مردم را در شام امنيت و كسي را براي جانشيني تعيين نكند، و

و جان همسر  مالهمچنين  و ،يارانش طالب وي علي بن اب و پيروان  شيعه و آورديمن فراهم 
  .)2(ميثاق محكم گرفته بود بر اين امور از او قسم و امان باشند وامن و  درفرزندانشان   و

وي يكي از شروط صلح با معاويه را پير -ها است شيعه كه امام دوم -ط  حسن بن علي
و  عثمان عمر و جز ابوبكر و كسي خلفاي راشدين و ،ي خلفاي راشدين قرار داد از سيره

او نسبت به چرا كه  ي آنها را از مهم ترين شرطها قرار داد عمل به سيره نطورانبودند هم علي
به ، اسالم خالص آنها را باور داشت عالوه بر اين كه ايمان و ، وحسن ظن داشت آنها نهايت

به  )3(ن فرزندانش روايات علي و اعتقاد داشت. كسي كه در اخبار و نيز پاكي آنها وتقوا 
 از اينگونه اخبار بسيار است.، بررسي و تحقيق بپردازد

منجر  ،واقع شد ممعاويه  اختالفي كه ميان علي و خواهم اين را هم اضافه كنم كه: مي و
آن  بين آنها نشد؛ هميشگي در ي نهكي بغض و و طوالني ي رابطه قطع تفسيق و به تكفير و

هاي خيالي  حكايت آن طور كه افسانه و و، كنند اين قوم در عصرهاي اخير تصور مي طور كه
 و ،اسالم يكديگر معتقد هر دو دسته به ايمان و ،برعكسبلكه  پرداخته اند برايش ساخته و

                                            

شان را كور گردانيده، هر گاه دليلي  ي كه خداوند چشمهايلفظ خلفاي راشدين مالحظه شود، چون آنان -1
براي آنها عرضه گردد يا برهاني از كتابها و نامداران خودشان عليه آنها ارائه شود، از هيچ نوع تأويل 

  زشت و ركيك شرم ندارند.
ران هـ،. الفصول المهمة في أحوال األئمة. چاپ ته1398سال 393ص1جالء العيون، چاپ تهران ج  - 2

 314. منتهي اآلمال، اثر عباس قمي، ص163ص

 نيز، موجود است  كه مي توانيد، به آن مراجعه كنيد.» الشيعة وأهل البيت«در كتاب ما  - 3
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 م معاويه حسن با، نبنابراي كردند؛ تصالح تالش مي براي توافق و مايل به صلح بودند و
گرنه  ه است ون او نبوداز اسالم خارج شد  وبه فاسق بودن معتقد هرگز  صلح و بيعت كرد و

ي  فرماندهو  ط برادرش حسينبه و كرد از او فرمانبرداي نمي و نمود نمي بيعت با او صلح و
شيعه آمده  آن طور كه در كتاب هاي ،دنبيعت نماي كه با او كرد لشكرش قيس بن سعد امر نمي

 :. و اينك عين جمالت و كلمات الكشي در اين رابطهاستو به ثبت رسيده 
اند: محمد بن عبد  گفته پسران نصير ،ابراهيم ابواسحاق حمدويه و جبرئيل بن احمد و

 كه محمد بن راشد غالمِ، الحميد عطار كوفي روايت مي كند از يونس بن يعقوب از فضل
تو و  نوشت: إهمانا معاويه به حسن بن علي «دم فرمود: شني ÷ از اباعبد اهللا گفت:

قيس بن سعد بن عباده انصاري با آنها به شام رفتند و  پسبياييد،  به شام علي ارانحسين و ي
هاي را برايشان آماده كرد، پس گفت: اي قيس! برخيز و  آنها را اجازه داد و سخنران معاويه

ي اين دستور جويا شود او هم گفت:  ش را در بارهنگاه كرد كه نظر طبيعت كن، و به حسين 
  .)1(»بود ÷اي قيس! او امام من است ـ منظورش حسن 

و قبل از آن پدرش علي بن ابي طالب ـ نخستين امام معصوم به اعتقاد روافض ـ در 
 اي خطاب به معاويه نوشت: نامه

منع  باط داشته باشيمين كه با شما ارتا ما را از عزّت قديمي و قدرت ما بر قوم خود،«
 .)2(»؛ در حاليكه كفو يكديگر هستيمي ازدواج برقرار كرديم نكرد پس با شما رابطه

دختر علي بن ابي » رمله«ي كفر و ايمان مطرح بود  همچنين اگر در اين جا مسأله
  .)3(ن حكم ازدواج نمي كردبا معاويه بن مروا �طالب

                                            

 .395، ص1. جالء العيون، اثر مجلسي، ج 316. همچنين منتهي اآلمال، ص102رجال الكشي، ص - 1
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 )1(مادرش) كه دختر عروه بن مسعود ثقفيو ام سعيد ( �دختر علي » رمله«و همچنين 
  .)2(ازدواج كرده اند بود و دخترديگرش خديجه با عبدالرحمن بن عامر اموي

و پدرش عامر بن كريز اموي از جانب معاويه به سمت امير بصره منصوب شده بود و در 
ي دختر  خديجه . وشركت نموده است � عليه علي ب جنگ جمل همراه با طلحه و زبير

و شيخ مفيد در  )3(د، چنانكه طبرسي در كتاب األعالمشده بو از كنيزكي متولد طلي ع
 .نموده اند ذكر )4(اإلرشاد

 .)5(ي اموي ازدواج كرد و يكي ديگر از دخترانش با عبد الملك بن مروان خليفه
يه ازدواج كردند و پسران بني امو با بمانطور دختران حسن و دختران حسينو ه

ازدواج كردند، واين پيوند  طيه با پسران هاشميان به خصوص با اوالد علي مدختران بني ا
خواهد  تفصيل بيشتري مي ايم و هر كس ذكر كرده» هل البيتأالشيعة و« دامادي را در كتاب
مي  اما در اين جا يك نفر از دختران علي و يك نفر از پسرانش را ذكر به آن مراجعه نمايد.

ازدواج نمود.  )ي عثمان نوه( با زيدبن عمرو بن عثمان ي علي نوه و كنم. سكينه دختر حسين
  .)6(شان فوت كرد سكينه از او ارث برداي كه قتيو و

                                            

  ).203عالم الوري، اثر طبرسي (ص: ) و أ186مفيد (ص: رشاد، اثر شيخ اإل - 1
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ي  با وليد بن عبد الملك بن مروان خليفه دختر زيدبن حسن بن علي همچنين نفيسهو 
 باي نسب شناس مشهور در كتاب خود  اين ازدواج را يك شيعه اموي ازدواج نمود. و
 : ركيك ذكر كرده است عباراتي بسيار زشت و

آمد الملك درعقد وليد بن عبد بهكه دختري داشت به نام نفيسه  بن علي و زيد بن حسن
زيد در مقام هيأت اعزامي نزد وليد بن  و در مصر در گذشت... از او فرزندي به دنيا آورد و و

و  )به خاطرجايگاه دخترشي نشاند (م تخت خود به احترام بر او را وليد رفت عبد الملك مي
 .)1(يك بار سي هزار دينار به او داد

زيد بن حسن از جمله كساني بود كه در كربال همراه عمويش  ،ذكر است كه الزم به
زينب دختر حسن المثني نيز با وليد  ،ي حسن بن علي نوه حاضر شد. و همينطور �حسين

  .)2(بن عبد الملك اموي ازدواج كرد
 دامادش حسين در كربال حضور يافت و حسن بن المثني همراه با عموي خود وپدرش  و

جلب مي كنم كه شش نفر از به اين نكته  و توجه خوانندگان را به شدت مجروح گشت.
 و اند بزرگان امويه در آمده ازدواج رهبران و دختري و چند نفر از پسرانش به عقد هاي نوه

ي  همه و اند بيشتر از بيست مورد برآورد كرده نسب شناساناين ارتباط فاميلي و ازدواج را 
 )3(صفين بعد از جنگهاي جمل و وه، معاويه رخ داد بين علي و آنها بعد از اختالفي بود كه

ي حّكام ازدواج  نيز بسياري از هاشميان با دختران امويان و خانواده . واتفاق افتاده است

                                            

  ).234ص5)، طبقات ابن سعد (ج 70بي طالب (صأنساب أعمدة الطالب في  - 1
  نساب العرب.أجمهرة  - 2
خاصمت با علي كفر است و شخص دانم شيعه اين اعتقادات را از كجا آورده اند كه جنگ و م نمي -  3

هاي ساختگي و اين  هستند كه اين حرفي او  ر است اينها اوالد و اهل خانوادهمحارب علي كاف
 كنند. هاي باطل را تكذيب مي گمان
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 خصوصا با ،رفتند به مالقات همديگر مي رستادند وف مي اياند و براي يكديگر هد ا نموده
 دشمني با امويه و هيچ كدام از آنها به مبارزه و ؛ زيراهاي ايشان خانواده ي اثني عشر و ائمه

 البته جنگ هاي پدر بزرگوارش طي آنان نپرداختند جز حسين بن علي  سلطه قدرت و
گونه كه صلح برادر بزرگترش با معروف است همان مشهور و، علي بن ابي طالب با معاويه

حسين زين  فرزنداما آنچه از ، براي هيچ كس قابل انكار نيست است و معاويه امري مشهور
اش بخاري شيعه يعني كليني است ـ كه طبرسي  العابدين علي روايت شده كه روايت كننده

ي  اب شيعهگويد: اين كتاب يكي از چهار كتابي است كه آسي او ميي  محدث شيعه در باره
در بين آنها مانند خورشيدي است در ميان ستارگان » الكافي«كتاب و  چرخاند اماميه را مي
ي حال آحاد رجال سند آن بي  اگر كسي با انصاف در آن تأمل نمايد از مالحظه آسمان... و
 .)1( - كند ثبوت احاديث آن اطمينان مي به صحت و و، نياز است

مجبور هستم، اگر  اي مكره و بن معاويه گفت: من بنده همانا علي بن حسين به يزيد«
 .)2(به فروش رساناگر خواستي  و خواستي نگه دار

باس بوده اند به ي بني اميه بودند، و آنان كه در دوران بني ع كساني كه دردوره ي  بقيه و
سلطنت ايشان  آنها داشته اند جز كساني كه عليه قدرت و ي خوبي با همين صورت رابطه

هاي آنها نداشته اند چون با  اي از نيكي و خوبي بهره، اين صورت مبارزه كرده باشند كه در
 ي خود و همينطور خود شيعه خصوصا اثني عشريه با ائمه اند. مبارزه بوده ايشان درجنگ و

هر كس : به ادعاي اين كه تكفير كرده اند و آنها را ترك ،صادقانه نداشته اند ي پاك و رابطه
 .)3(شايستگي آن را نداشته باشد كافر است امامت نمايد و ادعاي

                                            

 هـ.1321، ة)، چاپ  تهران، كتابخانه دار الخالف 546، ص 3مستدرك الوسائل، اثر طبرسي (ج - 1

  ).235ص  8جكتاب الروضة من الكافي ( - 2
  .)373ص  1الكافي في األصول، (ج - 3



    

  گري شيعه و شيعه      46 
 

فدايت عرض كردم:  ÷ از حسين بن مختار روايت شده است كه گفت: به ابوعبداهللا و

≈tΠöθtƒuρ Ïπyϑ﴿معني  شوم uŠÉ)ø9 $# “t� s? šÏ% ©!$# (#θç/x‹ x. ’ n?tã «! هر منظور : گفت ؟چيست ﴾...#$
 اگر فاطمي علوي هم باشد؟: گفتم امام نباشد هدرحالي ككند  ادعاي امامت ي است كهكس

 .)1(فرمود: بله اگر فاطمي علوي هم باشد
افكار خرافي و غلط  ص واعقايد خ ،تشيع اولو مدلول قطعا مفهوم  :حاصل بحث اين كه

 �رأي علي ازكه شيعيان اول نيز تنها يك حزب سياسي بودند  همانگونه كهاست  نبوده
كناره گيري  تنازل و و � اما بعد از شهادت علي � رأي معاويهاز  نه كردند، پيروي مي

همانطور كه  ،از معاويه اطاعت و با او بيعت كردند ي مردم مهه  دوباره از خالفت س حسن
 صلح وبا او ي لشكرش قيس بن عباده  فرمانده و � برادرش حسين و � امامشان حسن

و ، وجود نداشت نسب تعصب حسب و و يولينزاع قبو  بيعت كردند و بينشان اختالف ديني
حسين پسران  خواندند همانگونه كه حسن و مي نماز آنها پشت سر و ،درفتن مينزد حكام 

 معاويه مي رفتند. به ديدار �هاي رسول اهللا  نوه فاطمه و علي و

رفت  با او آمد و ببرادرش حسن و حسين ،وقتي كه خالفت معاويه استقرار يافت
سالم و احوال پرسي  آنها اب و داد قرار مي احترام آنها را بسيار مورد اكرام ومعاويه  و داشتند
در يك روز دويست به عنوان مثال،  وبخشيد  مي به آنان را فراواني هاي بخشش و داشت
نه  نه قبل از من و ، بخدا قسمبگيريد كه من پسر هندم گفت: و بخشيد را به آنها دينار هزار
كسي قبل تو و نه هيچ حسين گفت: واهللا نه  ،به شما نبخشيده است را كسي آن قدر مناز بعد 

كه حسن و وقتي . نبخشيده است ما از فاضل تركسي برتر و به اي  هديهنه بعد از تو  از تو و
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و مورد اكرام  بخشيد او هم هدايا به او مي و رفت ، حسين همچنان نزد معاويه ميوفات يافت
  .)1(داد احترامش قرار مي و

روايت كرده است كه: روزي  - امام ششم شيعيان -همچنين مجلسي از جعفر بن باقر 
گفت: همانا هداياي معاويه در اول ماه آينده خواهد  م عبداهللا بن جعفر به حسين و �حسن
 .كنم دريافت مي هدايا و بخششهايمعاويه جانب از  رسد، من ، چرا كه هرگاه سر ماه ميرسيد

قسمت باقي  و ،ادا نمود ايارا از آن هد هايش و بدهيهكار بود حسن بن علي خيلي بد و
هايش اموال  اما حسين پس از پرداخت بدهي، نمود ميشيعيانش تقسيم  مانده را ميان اهل و

دو  و، ي خويش افراد خاصه قسمتي براي شيعيان و نمود: مي تقسيم سهم سه هب باقي مانده را
 .)2(بوده است جعفر نيز به همين صورتعبداهللا بن  .عيالش قسمت براي اهل و

را براي علي بن  اي مستمري ماهيانههمچنين كليني ذكر كرده است كه مروان بن حكم 
 تعيين كرده بود. شهرمستمري همانگونه كه براي جوانان ديگر حسين تعيين نموده بود

ي جوانان قريش مروان بن حكم را والي مدينه قرار داد و به او دستور داد كه برا، معاويهو 
 د: نزد ايشان آمدمايفرم مي كرد. علي بن حسين پس او هم اين كار را حقوقي تعيين كند

 .)3(برايم حقوق تعيين نموداو پس  ،گفتم علي بن حسين اسمت چيست؟ گفت:
 ط معاويه به ديدار طعلي  بزرگ برادر همچنين عقيل بن أبي طالب عموي حسين و

هزار درهم به او  سمعاويه  مورد استثناءيك  ، حتيگرفت هدايايي مياز او  رفت و مي
  .)4(بخشيد

                                            

  ).151، 150، ص: 8البداية والنهاية، چاپ بيروت، (ج - 1
  ).376مجلسي (ص –جالء العيون  - 2
 .19، ص6الكافي في الفروع،  كتاب العقيقة باب األسماء والكني،  ج - 3
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 : اين مسأله اقرار نموده آن جا كه نوشته استه حديد شيعي نيز بابي الابن  و

پسرش يزيد اولين كسي بود كه  ومي بخشيد مردي بود كه هزار هزار  نخستين معاويه و«
، داد هر سال هزار هزار درهم جايزه مي درحسين  حسن و هركدام از و به، چند برابرش كرد

 .)1(»جايزه مي داد عبداهللا بن جعفر نيز و به عبداهللا بن عباس و
 ويد: گي غالي مي  شيعههمچنين ابو مخنف  

و عالوه برآن هدايايي از هر نوع مي  دينار هزار هزار ايشان يعني حسين معاويه نزد«
 .)2(»فرستاد

جعفر بن محمد باقر خواندند.  نماز مي سراي معاويه ام پشت سر حكام و عالوه بر اين
كردند  اقتدا مي مروان بهن  حسين ده كه: حسن ونموهم از پدرش علي بن زين العابدين ذكر

آن را با اهميت به حساب  كردند و نماز را هم اعاده نمي خواندند و نماز مي و پشت سر او
  .)3(آوردند مي

نه از امير مدي كه به عنوان همانگونه كه أبان بن عثمان ودامير مدينه ب مروان در آن موقع و
ن محمد بن علي علي بسوي عبدالملك بن مروان اموي انتصاب شده بود، به درخواست 

ابوهاشم بن محمد بن علي به ايشان  زيرا داد؛ را انجام مي ه امامت نمازيفمشهور به محمد حن
 : گفت

ت دارد اگر اين طور نبود تو را پيشنماز قرار دانيم كه امام براي نماز اولوي ما مي«
  .)4(»او نماز خواند بر پس جلو رفت و داديم نمي

                                            

  ).823، ص2شرح ابن ابي حديد، (ج  - 1
  .7مقاتل ابي مخنف، ص - 2
  .258، ص8البداية والنهاية، چاپ بيروت، ج - 3
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  49  تشيع اول و شيعيان نخست
 

 و قعموي پيامبر ،عباس بن عبدالمطلب آنها پدر بزرگ بر را پدرش نماز همچنين و
  خواند: ،ط عموي علي

دو در  رمضان سال سي و ديگر، در به قوليبنا  دوازدهم رجب و ،عباس در روز جمعه«
در بقيع دفن  عثمان بن عفان بر او نماز ميت خواند و و ،هشت سالگي درگذشت ن هشتاد وس

  .)1(»گرديد
  .زيادندبسيار روايات  امثال اين و
نصراني تأثير  مجوس و از افكار يهود و و شيعه دگرگون شد بعد از آن عصر و روزگار، و

 به نيرنگ و رار گرفت وهايي براي انتقام عليه حكام ق تحت تأثير دسيسه پذيرفت و
تحت تأثير كساني قرارگرفت كه براي سرپوش  و ،تزويرهاي يهود و مجوس فريفته شد

 از ارتباط و و، كردند تظاهر به اسالم مي ،ي خود تدابير خرابكارانه گذاشتن بر مكايد پليد و
شان يهافاتح سرزمين ب حاكم برخود واعرا كه از يها وموالي ها وبابلي فارس اختالط با

  تأثير پذيرفتند.، ناخشنود بودند
 بود يهاي يهود فرستادهكه  عبداهللا بن سبأ ، كسي نبود جزاين عقايد و افكار ي سردسته و
ي  خليفه عليه امير المؤمنينرا آتش فتنه  و نمودنام اسالم خود را استتار  در زيرپرچم وكه 

بزرگوار و ي سخاوتمند  مهپسر ع و هپيامبرشوهر دو دختر  منتخب اصحاب و ،مسلمانان
همانگونه كه در فصلهاي ، شعله ور نمود و در آن دميد ط عثمان بن عفان ايشان ذي النورين

  ان شاء اهللا. ،برهان از آن صحبت خواهم كرد با دليل و بعدي مفصل و
به منافقين  يهوديان و، ها مجوسيها، سبئي از بدون ترديد بسياري از پيروان عبداهللا بن سبأ

شده  نيزكه وارد لشكرگاه معاويه  گونههمان  ،شده بودند ط لشكرعلي ي علي وارد شيعه منا
گروهي  اي مستقل و ي معاويه، بلكه آنها مجموعه نه شيعه ي علي بودند و نه شيعه اما، بودند
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 اهداف پي آرمان و در و ،به خود مخصوصعقايد  داراي افكار و و ،ياغي وتبهكار بودند
آتش ، اتحاد برقرار نمايند خواستند صلح و مي كه دو طرف هر بارو  بودند مورد نظر خود

زدند. آنها همان كساني  به اختالفات دامن مي ساختند؛ و ور مي درگيري را شعله جنگ و
را  نمعاويه عثمان و همان افرادي كه علي و، بودند كه گروه خوارج از آنها نشأت گرفت

شورانيدن مردم عليه  ساقط كردن خالفت عثمان وتنها نها آ چون قصد، كردند ميكافر قلمداد 
غزوات  بستن راه فتوحات و نابودي دولت اسالمي و ،نيت آنها بلكه تمام هدف و، نبود او

دن مردم بر ضد يشوران وقتي با ايجاد فتنه بين مسلمانان وبس. به همين دليل  اسالم بود و
ي   و وحدت كلمه ،به موفقيت دست يافتند ق رسول خداين جانشين سوم و ي راشد خليفه

عليه علي هم  ،ايجاد نمودندوچند دستگي  بين آنها تشّتتدر  مسلمانان را از بين بردند و
لجاجت  و جز كسي كه داراي تكبر و ورش كردند و همينطور عليه معاويه شورش كردند.ش

اين واقعيات را انكار پردازد، چه كسي  به جدل و مناقشه مي بصيرت يا بدون آگاهي و است
   مي كند؟

پيشوايشان از  امام و چنانچه مبرّا بودند اشخاصبدون شك شيعيان مخلص اول از اين 
خواري  ، آري!رساند آنها رابه قتل مي و نمود طردشان مي و، كرد بيزاري مي آنها اظهار تبرّا و

غالب  شيعيان عليمردي بر نا مروتي و ، بيبي ارادگي ،بي استقامتي، ترسويي، تنبلي، زبوني و
به همين صادق و وفادار بودند،  ب شيعيان معاويه وبرعكس شيعيان عثمان ، شده بود

 گله مند بود و شانيعيش دست با وجود شجاعت كم نظير و نام آوري خود از ط علت علي
  :فرمود به همين خاطر مي . وي بودبسيار هاي داد و گرفتار سختي مي شكوه سر ناله و
زنان تازه  اي كساني كه فهم و شعورتان همچون عقل كودكان و و !ه مردينامردان شباي «
ي  نتيجه، سوگند به خدا ،شناختم نمي ديدم و جله رفته است. اي كاش شما را نميبه ح

جگرخون شدم از دست بكشد  است؛ خدا شما را من اندوه غم و شناختن شما پشيماني و
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 باو  ي غم واندوه را به من نوشانديد، يك نفس پيمانه و، وديدام را پر از خشم نم سينه وشما، 
پسر : تباه كرديد تا اين كه قريش گفتند تدبيرم را فاسد و رأي و اعتنايي خود، بي نافرماني و

  ابي طالب از دانش جنگيدن بي بهره است.
ر د جنگ داشتند و درت مرا جدي آيا هيچ كدامشان مهارت و، خدا پدرشان را بيامرزد

 ي هنوز به بيست سالگي نرسيده بودم كه آماده؟ من بهتر بودند ايستادگي از  پيش قدمي و
كسي كه  (در جنگ هستم)، گذرد بيش از شصت سال از عمرم ميكه اكنون  جنگ گرديدم و
  !)1(»رأي و تدبير ندارد، فرمانش را نبرند

  د:ي معاويه مي فرماي در مقايسه بين آنها و شيعه و
نه به اين علت ، گردند ر شما چيره مياين قوم ب، به آن كه جانم در دست اوستاما سوگند 

 ي ايشان براي بدست آوردن باطل و      جهت عجله، بلكه ندبه حق سزاواراز شما  كه بيشتر
من از  و، قطعاً امتها از ستم رؤساي خود ترس دارند من. و ديرجنبيدن شما براي گرفتن حقّ

 و نرفتيد؛ جنگيدن با دشمن طلبيدم را براي رفتن به جهاد و م. شماستم رعيت خود ترس دار
پند واندرز  و اجابت نكرديد؛، را دعوت كردم آشكار شما در نهان و و ، نشنيديد،گوشزد كردم

 رعيت ستيد؟ و با اين كه غالم ونيمانند غائبين  ،آيا شما با اين كه حاضريد نپذيرفتيد؛ دادم
، از آنها گويم ها براي شما مي پنداريد! حكمت ميرؤسا  بزرگان ومانند ، خويشتن را هستيد

را به  شماهرگاه   و ،جوييد ، از آنها دوري ميدهم هاي نيكو پند ميبا اندرز شما را ،گريزيد مي
متفرق و پراكنده مي شما را  كه نرسيده پايانسخنم به هنوز  ،كنم تبهكاران ترغيب مي جهاد بر
 انكنيد؛ بامداد سخنان خويش اغفال مييكديگر را با  گرديد و مي بازبه محافل خود بينم كه 

اندرز دهنده  آييد، شب به سوي من مي مانند پشت كمان كج شده دارم اما به پا ميرا  شما
  .ناتوان شد و شنونده مشكل پنداشت
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به ، و هايشان گوناگون است انديشه عقل شان غايب و كه جسم شان حاضر و اي گروهي
از شما  ،كندرا اطاعت  خدا امير شماه است اگر ندما گرفتار شان رؤساي آنها مبتال وسبب اي

 مطيع اوبدون چون و چرا  كند دستور او سر باز مي زنيد، اما اگر فرمانده شما نافرماني خدا 
 مانند داد واي بر سر شما انجام دهم،  معامله معاويه با به خدا سوگند دوست دارم كههستيد 

يك نفر  وبدهم  و اشما را  از ده نفر را با درهم معاوضه مي كند، من هم،كه دينار  فستد صرا
  از لشكريانش را به من بدهد.

شنوا  نا ،اندوه گرفتارم: با اين كه گوش داريد غم و به شما خصلتاز پنج  !اي اهل كوفه
هنگام جنگ ستيد، ه بينا نا ،با آنكه چشم داريد هستيد؛ و الل ،با اين كه گوياييدو  ،هستيد

مورد  سختي برادران حقيقي و در بال و و ثبات قدم چون مردان آزاده نيستيد؛ در راستي و
 ساربانشان از آنها دور ، دستهايتان فلج باد. گويي شتر هستيد كه اگر چوپان واطمينان نيستيد

كنم كه  ن مي، سوگند به خدا گماگردند ميپراكنده  يگرد آيند از سمت ديگر جهتياگر از  ،شد
از پسر ابي طالب جدا خواهيد  ي شما ور شود همهشعله  آتش آن و درگيرد ياگر جنگ

  .)1(»شد
حقيقي و رئيس  اين است كه برادر س اعتنايي شيعه نسبت به علي بزرگترين دليل بر بي و

ر د و، به معاويه ملحق گرديد او را ترك نمود و ،عقيل بن ابي طالبش، ي هواداران فرماندهو 
و   بزرگ شيعه به آن اقرار نموده برضد ايشان جنگيد همانگونه كه تاريخ نگار زير پرچم او

  گويد: مي
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در جنگ  و نزد معاويه فرار كرد همانا عقيل در ايام خالفت علي از برادرش جدا شد و«
  .)1(»صفين حضور يافت

و واضح و روشن  كردند در تاريخ نگاشته شده  با حسين بعد از او و آنچه با حسناما و
آن را ذكر كنيم سخن به درازا مي  ي همهاگر نمي توان بر آن سرپوش گذاشت، كه  و است
  كشد.

جعفر بن باقر ملقب به از زبان را  ط شيعيان علي راستي صدق و عدم امانت داري و
  گويد: مي شاگردانش عبداهللا بن يعفور يكي از. اقرار نموده استبشنويم كه به آن  صادق 

 من با مردم ارتباط دارم و از كساني تعجب مي كنم كه شما را گفتم:(جعفر)  ابوعبداهللا به«
به پا  بود، نشسته كهسپس ابوعبداهللا  صدق ندارند. اما امانت و وفا و ،دانند مي امام خود

و ايمان ندارد كسي كه واليت امامي را  دين گفت: به من كرد و رو شديد خشمخواست و با 
امامي  و سرپرستيي كسي كه با واليت مورد نكوهش نيست جانب خدا نيست و زكه ا بپذيرد

  .)2(»كند كه از جانب خدا است دينداري مي
اما در فصل دوم به توضيح  خواستيم در اين فصل اثبات كنيم. چه آن ي خالصهاين بود 

  ي در اين باره مي پردازيم.بيشتر
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  : ل دومـــــفص
  بئيهــــس ع ويـــتش

و  سستي حق و توجهي در برابر و كم بي اعتنايي با وجود شهرت وآوازه دراول  تشيع
خيانت و  پيمان شكني و ترسويي و و �پشتيباني از رهبرشان علي در ياري و تنبلي

 س علي كهنچنا عدم فداكاري در راه حق، زندگي بر مرگ ودادن برتري  دنياپرستي و
  گويد: خطاب به آنها مي

 به سبب اتفاق و ،شوند آنها بر شما مسلط مي ،به زودي قين دارم كهي ،به خدا سوگند«
به  و، داريدي كه شما در راه حق پراكندگي تفرقه وبه سبب  و، راه باطل دارنددر وحدتي كه 
آنان در راه باطل از  و ،كنيد پيشواي خود نافرماني مي شما در راه حق از امام و ،علت اين كه

اما  گردانند را به صاحبش باز مي ، و به سبب اينكه آنها امانتيندنما پيشواي خود پيروي مي
پس  ،كنيد شما فساد مي امانمايند  آنها در شهرهاي خود اصالح مي و...، نماييد شما خيانت مي

  .)1(»چنگك آن را ببرد ترسم بند و مي ،يكي از شما را بر قدح چوبي بگمارم اگر
اعتقاد  مثل انكار قرآن و. ر با ديگران اختالف نداشتندافكا در عقيده وها، اين تمام با وجود
را  ه اصحاب رسول خدا ،و عالوه بر اين هانكار سنت نبوي و ،تغيير آن به تحريف و

ي  خصوصا سه خليفه ،كردند فضل وبرتري ايشان را انكار نمي و ،آوردند كافر به حساب نمي
مذهب و راه  دوست داشتند. آنها را ههمسران رسول خدا عثمان و عمر و ابوبكر و ؛راشد

به ، كردند در نماز به آنها اقتدا ميو نداشتند.  ي مسلمانان رسم خاصي جدا از مذهب عامه
ي  رابطه و دادند به آنها زن ميدر عين حال  و ،كردند فرمان ايشان حج مي به همراه آنها و

قبل از حوادث دردناك و چه  ،چه پس از آن ها ونمودند؛ چه قبل از جنگ فاميلي برقرار مي
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م خواه مفصل ذكر) به طور شاءاهللا ان، (بعداً نيز گونه كه قبال بيان نموديم وهمان ،چه بعد از آن
  د.كر

افكار غير اسالمي  هاي يهودي و دسيسه جز كساني كه خود را در پس افكار وارداتي و
 جماعت و ر از راه مستقيم وبا اين كا مخفي نموده و متظاهر به اسالم ها و منافقان سبئيمانند 
ياغي بودند كه نه با علي  گمراه و هاي منحرف و ، اينها فرقهشدند ي علي خارج مي شيعه

اينان به نام  مبراء بودند. واز آنها پاك و  شفرزندان او و نه با اوالد او. و ارتباطي داشتند و
دارد و نه در سخنان  چنين چيزهاي  وجودقرآن در ساختند كه نه  دين چيزهايي بافتند و

  .�رسول خدا ي وسيره
اما بعد از مدت زماني خصوصاًً  ،نقل نشده است ،خالف اين شيعيان اولاز هيچ كدام از 

 انيهودي عقايدي چنگ زدند كه سبئيه حامل آن بود و و به افكار سپس از شهادت حسين 
را  آن سم، اسالمي دشمن امت تبه كار و هاي باطل و ديگر فرقه آتش پرستان مجوسي و و

فرو  در آن افكار و به هر اندازه كه شيعيان به آنها تمسك نمودندند. آري كرد منتشر پخش و 
گشت. و به چند  سفاهتشان افزوده مي به همان اندازه بر گمراهي ونمودند، اغراق رفتند و 

 كردند و تجاوز مياسالم  از تمام حدود افراطي بودند و بسيار از آنها فرقه تقسيم شدند: برخي
و  پايبندي به باطل بلكه در تمسك و ،نه متوسط در حقبودند، اما  متوسط ديگر برخي

برخي ديگر عقايد كمي از آنها گرفتند و كف و بنابراين آنها متوسطين ناميده شدند.  خرافات،
پس  ،شناور نشدندو خرافات ل يباطا در و، نرفتند در عمق آن فرو و نوشيدند ،دستي از آن

 گي دست پرورده و را دامان ناپاك يهودمنصفين نامگذاري شدند. اما تمام اين افراد  معتدلين و
جمع  )فرزند زني سياه پوستابن السوداء ( ؛نيرنگ باز و شياديهودي حيله گر، عبداهللا بن سبأ

مگر ، كرد مياكتفا  خود به سهم و نمود در يافت ميآن  از خود ي اندازههر كس به  كه كرد، مي
كه در اين صورت آنها نيز، او  ندكرد از آنها به طور علني اعالم ميكساني كه بيزاري شان را 
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و به ويژه بين مسلمانان، مخفيانه در ميان  افكارآراء و اين  )1(دندنمو ترك مي را رفض و
اي بود كه بافت آن از سوي يهود  ز توطئه. پس انمود ش سرايت ميفرزندان و )2(موالي علي

 ،و هدف آنها گرفت صورت مي سبأ يمن با همكاري كساني ديگر به سركردگي عبد اهللا بن
شمشير ، آشوب ايجاد فتنه و ،متالشي ساختن وحدت آنها، قه بين مسلمانانايجاد تفر

 هدفالحاد به  كفر و باري و ي بي بند و توسعه نشر و، تباهي دين آنها، كشيدنشان بر يكديگر
  .بود تعطيل آن و تغيير آسماني وشريعت  ساختندگرگون 

  گفته است: ،هاي شيعه در كتاب خود بعد از ذكر فرقه )3(اسفرايني ،به همين دليل
تكفير  را �ي رسول ، صحابهكه ذكر كرديم به اتفاق  هاي اماميه ي فرقه بدان كه همه«

از سوي  ست؛ وكرده ا تغيير به صورت اولي خود نمانده بلكهكه قرآن  كنند ادعا مي و، كنند مي
نيز  قرآن اول اعتماد كرد. و رتوان ب كنند كه نمي گمان مي و است، زياد شده صحابه كم و

در قرآن  به گمان آنها، و دانند، ميمورد اعتماد نرا  هاحاديث روايت شده از رسول خدا
گمان  و ،اند عبارت صريحي بر امامت علي وجود داشته كه صحابه آن را از بين برده نص و

 ظهور در انتظار و ،است دست مسلمانان كنند كه نمي توان به شريعتي اعتماد كرد كه در يم

                                            

  مانند منصفين از پيروان زيد بن علي بن الحسين، چنانكه ذكر خواهد شد، ان شاءاهللا. - 1
بردند، تا با اين كار نيت هاي پنهان و اهداف  مي چون آنها نام علي و اهل بيتش را با بهتان و دروغ بكار -2

شوم خود را بپوشانند، به همين علت قومي كه مدعي دوستي با علي و اهل بيت او بودند فريب آنها را 
  خوردند.

ور بن طاهر بن محمد اسفرايني الشافعي مفسر امام با استعداد، وصاحب يكي از اسفرايني ابو مظفر شاهف - 3
 ،و در علم اصول فقه نيز تأليفات دارد، به دنبال علم سفر كرده و بسيار تحصيل نموده است ،تفاسير معتبر

هاي فراواني  با نظام الملك در طوس ارتباط داشته چند سالي آنجا اقامت گزيد، و تدريس كرد و بهره
 ـ وفات يافت.ه 471است، در سال » التبصير«بخشيد، و مردم از او استفاده كردند، از جمله تأليفات او 
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در حال حاضر بر هيچ ديني  و ،امامي به نام مهدي هستند كه شريعت را به آنها بياموزد
برداشتن تكليف شريعت از خويش است تا آنچه را  منظورشان تنها ساقط كردن و نيستند.

 نزد مردم عوام براي تحريف شريعت و و ،وانند براي خود حالل كنندشريعت حرام نموده بت
، تر نيست در حقيقت هيچ كفري از اين بزرگكه  ،آورند تغيير قرآن از سوي صحابه حجت مي

  .)1(»د كه بخواهند به آن پايبند باشندچون هيچ چيز از دين باقي نمي مان
را اثبات  نخستي  تغيير شيعه اول و دگرگوني تشيع خواهيم عالوه بر آنچه ذكر كرديم، مي

 ي يهود و   با همراهي نماينده ومجوس  كنيم كه اين دگرگوني تنها با دخالت افكار يهود و
و آن را  شيعه به اين افكار تمسك نمودند و (عبداهللا بن سبأ) صورت گرفته است،مجوس 

جماعت سبئيه  و ،أ بپردازيمعبداهللا بن سب ما بايد به موضوع بنابراين ،خود ساختند گردن بند
پراكندن سموم اعتقادات غير اسالمي در  فساد و ي فتنه و توسعه و هايشان براي نشر كوشش و

 چون موضوع بحث ما در اطراف سبئيه و بين مردم نادان بررسي نمائيم درون هاي سست و
  افكار آنها است.

  عبداهللا بن سبأ و سبئيت

 . اين يهودي در قلبش برنام داشت سوداءمادرش  عاء واهل صن يهودي و ،عبد اهللا بن سبأ
قدرت آنها بر عرب  چون با آمدن اسالم سلطه و، ي پرورش داده بود ا ضد دين جديد عقده

در روزگار  رفت. لذا از آن خشمگين بودند.، از بين بردند حجاز كه از آن بهره مي مدينه و
گذار پرداخت و  ي حجاز به گشت وسپس در شهرها، اسالم آوردبه ظاهر  �خالفت عثمان

نمود افراد كم  كرد تالش مي او به هر شهري كه سفر مي .رفت كوفه و سپس به شامو به بصره 
به مصر  بعدرد. ب راه به جايي نمي شد و خوشبختانه موفق نمي اما، خرد و نادان را فريب دهد
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با سخناني  كرد و رف ميحمن پيوسته آنها را از اصول دينشان در آن جا اقامت گزيد و رفت و
جاي پاي مناسبي براي  خره چراگاه وكرد تا اين كه باآل هايش را آراسته مي ، گفتهفريبنده

گفت: من در شگفتم چگونه تصديق  خود يافت. از جمله سخنانش به آنها اين بود كه مي
 �ي محمد ارهاما همين مسأله را در ب، گردد كنيد كه عيسي بن مريم به اين دنيا باز مي مي

كرد تا اين كه اعتقاد به  تكذيب مي كنيد؟ پيوسته مردم را از اصول دينشان روي گردان مي
او اولين كسي بود كه اعتقاد به رجعت را و را پذيرفتند »رجعت« بازگشت مردگان به دنيا

وصي  و، هرپيامبري يك وصي دارد، سپس گفت: پذيرفتند مطرح كرد و مردم نيز براي مردم
ستمكارتر از كسي نيست كه مانع  در ميان مردماست! و  سعلي بن ابي طالب  نيز �دمحم

از اين هم فراتر رفت و محكم و استوار وصي را بايد  حتي ،شود �اجراي وصيت رسول اهللا
به او ظلم كرده است.  و غصب نموده قطعاً عثمان حق علي را ونمود،  به گرفتن حقش وادار

 جويي عليه أمرا و عيب طعن و، براي برگرداندن حق به صاحبش ما نيزو راه ش ،پس قيام كنيد
باشد چون شما با اين كار دل مردم را  نهي از منكر مي اظهار أمر به معروف و و ،فرمانروايان

طرفداراني پيدا كرد كه  اين دعوت و ادعاها و در شهرهاي ديگر نيز براي متمايل مي سازيد.
اولين قرباني اين كه شد  چنينالهي  به داشت تا اين كه تقديربه طور مستمر با آنها مكات

 به خانه و بود،قرآن پايبند و ملتزم به  شد در حالي كه يدهود كه مظلومانه شاي ب ، خليفهتوطئه
  .)1(جا و شايسته است فرمان خدا همواره بهمسلم است كه  و ،حريم او تجاوز شد
يهودي و  ،عبد اهللا بن سبأ« ونه ذكر كرده است:در اين باره اين گ، طبري امام المؤرخين؛

سپس  پوست بود و در زمان عثمان اسالم آورد، سياه ش سوداء، زنيمادر و اهل صنعاء بود
از حجاز آغاز كرد؛  سرزمين مسلمانان به گشت و گذار پرداخت تا مردم را گمراه كند. در

                                            

  ).50، ص1مقاالت اإلسالميين، اشعري (مصر، ج - 1
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 شام به هدفش دست نيافت و اما در ميان اهل .را گشتسپس بصره و كوفه و سرانجام شام 
از جمله سخناني  عمري را در آن جا سپري كرد. او را بيرون راندند تا اين كه به مصر رفت و

عيسي به دنيا  ،كند كنم از كسي كه گمان مي ، اين بود: تعجب ميگذاشت كه با آنها درميان مي
  ند مي فرمايد:در حالي كه خداو، كند را تكذيب مي هگردد اما بازگشت محمد مي باز

�m�m�m�mH���G��F��E��D��C��B���AH���G��F��E��D��C��B���AH���G��F��E��D��C��B���AH���G��F��E��D��C��B���A llll�       :85القصص   
همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ «

  ».گرداند ) برميقيامت(

اين سخن را از دهد:  طبري ادامه مي از عيسي است.به بازگشت سزاوارتر  همحمد، پس
ي آن به سخن  پس در باره ،به بازگشت ـ را برايشان بنيان گذاشت او پذيرفتند و آن ـ قول

هر كدام يك وصي داشتند و علي وصي  اند و نفر انبياء بوده بعد به آنها گفت: هزار، پرداختند
خاتم  ÷خاتم األنبيا و علي ه محمد سپس گفت:، است هو وصيت پذير محمد

جايز  را هي است كه وصيت رسول خداكس األوصيا است. و بعد گفت: چه كسي ظالم تر از
 سپس به آنها گفت: همانا أمر امت را در دست گيرد! و عليه وصي ايشان به پاخيزد و نداند و
پس براي ، است ه خالفت را به ناحق گرفته در حالي كه علي وصي رسول خدا عثمان

نهي  امر به معروف و ، در قالببا طعن به أمراء او را به حركت واداريد و، قيام كنيد حق اين
دعوتگران خود را در  ،آنها را به اين امر فراخوانيد. بنابراين مردم را متمايل نماييد و، از منكر

آنها نيز  براي كساني كه در شهرها خواهان فساد بودند نامه نوشت و شهرها پراكنده ساخت و
 اظهار أمر به معروف و تند واو پرداخ به صورت پنهاني به تبليغ آراء كردند و ميبا او مكاتبه 

 ي عيوب فرمانروايان و   شروع به نامه نوشتن به شهرها كردند. در باره و، نهي از منكر كردند
در اين باره  ،اهل هر شهر هم با شهر ديگر و نوشتند؛ مي يكديگرشان نيز براي  رانهمكا

تا  حكومت چه مي كنند]شد [كه كارمندان  ها در شهرها قرائت مي ، پس نامهكردند مكاتبه مي
ي  تمام سرزمينها به اشاعه در وو به مدينه رسيد اين كه اين مسأله تمام شهر را در بر گرفت 



    

  گري شيعه و شيعه      60 
 

از  گفتند: ما ند. پس اهل هر شهري مينمود فساد پرداختند و اهداف پليدشان را مخفي مي
ايعه هارا كه در تمام اين شطرفدارانش  ابن سبأ وم. سالمت هستي، آنچه مردم در آن گرفتارند

طلحه نزد عثمان  محمد و وكردند  جمع آوري مي بود، ي ستم كارداران حكومتي باره
كه در مورد مردم به ما مي رسد، به شما  اي اميرمؤمنان آيا خبريرفتند و گفتند: النورين  ذي

ه ما به ما جز خبر سالمتي نرسيده است، گفتند: ب : خير. به خدا سوگندنيز رسيده است؟ فرمود
فرمود: پس شما شريك  ط ي شكاياتي به او خبر دادند. عثمان در باره و خبرهايي رسيده

يد. گفتند: مشورت ما بر اين است كه بدهمن مشورت  هشاهد مؤمنان هستيد بياييد ب من و
بنابراين محمد  افراد مورد اعتماد را به شهرها ارسال نمايي تا اخبار آن جا را برايت بياورند.

عمار بن ، بن زيد را به بصره هاسام سلمه را فرا خواند و او را به سوي كوفه فرستاد وبن م
به جاهاي  مردان ديگري نيز عبداهللا بن عمر را به شام اعزام داشت؛ وو  ياسر را به مصر

ما نسبت به چيزي ناراضي  !گفتند: اي مردمو  فرستاد. همه قبل از عمار برگشتندديگري 
همه گفتند: مسأله تنها  و ،عوام هم ناراضي نبوده اند اران سرشناس مسلمان ونامد نبوده ايم و

اما ديدند كه  كنند. كارداران در ميانشان با عدالت رفتار مي امراء و امنيت مسلمانان است و
عبداهللا بن  ،ناگهان، شده است تروربرنگشت تاجايي كه گمان كردند شايد  كرد و عمار دير

 : عبداهللا بن سوداء و جمله ازبرخي از افراد شرور مصر  كه رش دادگزا سرح سعد بن ابي
او به آنها پيوسته  و را فريب داده اندعمار  كنانه بن بشر سودان بن حمران و خالد بن ملجم و

  .)2(نيز به همين صورت بيان نموده اندابن اثير  ابن كثير و و .)1(است
  گويد: ابن خلدون در تاريخ خود مي و

                                            

  .)99-98،  ص5طبري، (ج - 1
  ).167، ص 7البداية والنهاية، چاپ بيروت، ( ج - 2
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پس در دوران عثمان ، عبداهللا بن سبأ كه به ابن سوداء معروف بود يهودي بودهمانا «
سپس به ، به كوفه ملحق شد از بصره خارج شد و، اما اسالم آوردنش نيك نبود هجرت كرد

 بسيار طعن و ،عليه عثمان و، بنابراين رهسپار مصر شد شام رفت اما او را بيرون راندند؛
را به قيام عليه  مردم و نمود... اي امامت اهل بيت دعوت ميپنهاني بر كرد و عيبجويي مي

براي اين كار با همديگر  گرايش نشان دادند وبه او مردم  برخيدر ، و نمود امراء تشويق مي
به همراه داشت.  را نيز كنانه بن بشر سودان بن حمران و خالدبن ملجم و به مكاتبه پرداختند.

عليه عثمان انكار  چيزهاي كهي  از جمله(و  مدينه بازداشتند عمار را از رفتن بهدر ميان راه 
، داشت مي بود، و چيزي كه او را به اين امر وا همدينه به ربذ وابوذر از شام  تبعيد )كردند مي

ابوذر بود چون او مردم را به سخت گيري در دين و زهد در دنيا، و اين كه مردم  ورع شدت
كرد، و با آيات و احاديثي در  داشته باشند، دعوت مي را خودنياز  بيش از قوت و روزينبايد 

 طاو را نسبت به معاويه آمد و نزد او مي آورد. ابن سبأ ي طال و نقره دليل مي مذمت ذخيره
كرد  نمود مي چنين وا و، گفت: مال از آنِ خداست كرد و مي عيبجويي مي از او داد و فريب مي
 ،سلمانان گردد تا اين كه ابوذر به نكوهش معاويه پرداختاموال صرف م اين خواهد كه او مي

 عباده درداء و به همين صورت نزد ابو است مسلماناناز آن گويم مال  مي: از اين پس گفت و
اين است كه : گفت عباده او را نزد معاويه برد و خود راندند و نزد بن صامت رفت اما او را از

   .)1(»شوراند ابوذر را بر ضد تو مي
  از ابن عساكر ذكر نموده است: در تاريخ خود، حافظ ابن حجر نيز

                                            

  .139، ص2تاريخ ابن خلدون (تحت عنوان بدء االنتقاص علي عثمان)، ج - 1
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زمين مسلمانان به گشت در سر تظاهر به اسالم نمود و، يهودي بود در اصل اهل يمن واو 
 منصرف سازد و در ميانشان شرّي بر پا كند و ،تا آنها را از اطاعت ائمه ،پرداخت گذار و

  .)1(»وارد دمشق شد ،براي همين
  نوشته است:را مانند آن  ،ايني نيزاسفر و
 و كرد با تظاهر به اسالم خود را استتار مي مردي يهودي بود و ،همانا ابن سوداء«

  .)2(»تباه گرداند خواست دين مسلمانان را فاسد و مي
 ذكر كرديم واي از اخبار او را  گوشه ،كاري تبه و فساد ي تالش او براي فتنه و اما در باره

روزي در  كه او روزي در بصره ونموده ذكرآن را تاريخ خود به طور مفصل  در، طبري نيز
  كند: نقل مي ، همانطور كه از حكيم بن جبله ،روزي در مصر بود كوفه و

عبدالقيس  خبر يافت كه در، گذشت هنگامي كه سه سال از فرمانروايي ابن عامر مي«
مردي راهزن بود كه وقتي لشكريان حكيم بن جبله  و، مردي نزد حكيم بن جبله اقامت گزيده

شورش عليه  در سر زمين فارس به تحريك و و، كرد گشتند خود را از آنها پنهان مي بر مي
داشت و بر  مي خواست بر هر چه مي كرد و در روي زمين فساد مي و نمود اهل ذمه تالش مي

او هم به عبداهللا بن بله نزد عثمان از او شكايت كردند، اهل ق گشت. بنابراين اهل ذمه و مي
از بصره خارج شود تا نگذارد  حبس نمايد و عامر نوشت: كساني را كه با او همراه هستند

نمي  تربيت صحيح عادت كند. بنابراين او را زير نظر گرفت و به رشد واصالح شود و 
ت وارد آن شهر شد نزد او رف )ابن سبأ، (توانست از آن شهر خارج شود. وقتي كه ابن سوداء

اينكه به آن كشيد بدون  انبرايش نقشه و طرحي چند نفري هم با آنها جمع شدند واو هم و

                                            

  ).289، ص3الميزان، (جلسان  - 1
  ).109ابي مظفر اسفرايني (ص -التبصير في الدين  - 2
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يكي را نزد او  ابن عامر او را گرامي داشتند. از او قبول كردند وكند، آنها نيز طرح را  حيصرت
اسالم  به و چه كسي هستي؟پاسخ داد كه او كسي است از اهل كتاب از او پرسيدتوفرستاد 
برو  ،اين به من ابالغ نشده است: گفت د.كنزندگي مي خواهد در جوار او  وپيدا كرده گرايش 

 ،جا هم رانده شد. پس در مصر مستقر شدز آنخارج شد تا به كوفه رسيد اپس او هم  ،بيرون
 مرداني هم در بين آنها در با او مكاتبه كردند و ،آنها نيز بنابراين شروع به مكاتبه با آنها كرد و

  .)1(»باط بودندارت
  همراه با قاتالن عثمان به مدينه آمد. سرانجام در مصر ماند و

 ششصد و آنها را هم برخي در چهار گروه عليه چهار نفر از امراء خروج كردند اهل مصر
و  ي اين دسته ها: عبدالرحمن بن عديس بلوي        سركرده، هزار نفر ذكر كرده اند ديگر برخي

ي كل  قتيرة بن فالن سكوني بودند. فرماندهو  سودان بن حمران سكوني و شر ليثيبكنانه بن 
نند كه براي جنگ خارج جرأت نداشتند به مردم اعالم ك و غافقي بن حرب عكي بود.

  .)2(»همراه داشتند، ابن سوداء را نيز شوند و مي
  نويسد: در اين باره مي امين مصري نيز احمد

عباده  بن صامت رفت اما به حرفهايش گوش نكردند و هعباد ابن سوداء نزد ابي درداء و
به او گفت: به خدا سوگند اين است كسي كه ابوذر را عليه تو  نزد معاويه برد و او را گرفت و

اهل  ابن سوداء ملقب به عبداهللا بن سبأ است. او يهودي و دانيم كه او ما مي و، شوراند يم
 در تالش بود دين مسلمانان را تباه و كرد و در زمان عثمان تظاهر به اسالماست،  صنعاء

                                            

  ).90،  ص5تاريخ طبري، (ج - 1
 ).104و103، ص5تاريخ طبري، (ج - 2
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به احتمال زياد اين ، بصره عقايد بسياري پخش نمود در شهرهاي حجاز و و، فاسد گرداند
  .)1(»ي هاي عراق يا يمن ياد گرفته استتفكر را از مزدك

  نويسد: و همچنين مي
كرد، و او از  ق ميبراي دعوت به سوسياليستي (اشتراكي) تشويو او كسي بود كه ابوذر را «

آنچه  كرد، ... وادار مي سبزرگترين كساني بود كه در شهر ها مردم را به شورش عليه عثمان 
شود اين است كه تعاليمي را براي نابودي اسالم طرح ريزي نمود و  تاريخ او استنباط مي از

براي  يك جمعيت سرّي، براي نشر تعاليم خود تشكيل داد و اسالم را پوشش و استتاري
مخفي كردن اهداف خود قرار داده بود، بعد از اسالم آوردن در بصره ساكن شد و به دعوت 
پرداخت، بنابراين، والي بصره او را اخراج نمود، سپس به كوفه رفت از آنجا هم اخراج شد، 

   .)2(»ي از آن جا در اطرافش جمع شدندمردم پس به مصر رفت و
ي علل و اسباب تفرّق مسلمانان و متالشي شدن و از  هو قبل از اين كه به تحقيق در بار
داماد  و هصحابي رسول خدا ي مسلمانان و خليفه بين رفتن وحدت آنها و نقشه عليه

ن دسته از عقايد يهود خواهيم به آ مي ،بپردازيم ط عثمان بن عفان ؛صاحب دو نور ايشان و
آن  و ،ي آن بود توسعه صدد نشر و در س كه آن پليد ناپاك ملعون بر زبان علي اشاره كنيم،

هر  و ،هايي از آن ايجاد گرديد فرقه آن منشعب شد و هايي از شاخه و يد را استوار گردانيدعقا
  خواهد. هوايش مي به دنبال چيزي است كه نفس وي  دسته فرقه و
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  ي يهود    ها و دسيسه افكار

او كه دشمن  ،ارش يهودي بودگفتيم كه افك قبالً به بيان افكار ابن سوداء پرداختيم و
رسول  مسلمانان و عليه اسالم و قرآن كريم بود. امت او و و هكينه توز پيامبر سرسخت و

 روز اول كه وارد يثرب شدند وآنحضرت از  ديد جويي برآمد چون مي در صدد انتقام هخدا
خيبر را  قاع وبني قين بني نضير و آن را به مدينه تبديل كردند چگونه يهوديان بني قريظه و

  .چيني پرداختند توطئه ، لذا عليه مسلمانان بهنابود ساختند
، و از نامداران شيعه در قرن سوم هجري، يكي نوبختي ابومحمد حسن بن موسي

كتاب ها  و گروه قي فرَ درباره ها، از ميان شيعه ي كهاولين كس شيعه و ترين تاريخ نگار مقدم
  نويسد: مي وداده ما خبر  از تمام اين مطالب به، نوشته است

 انتقاد را عليه ابوبكر و كه طعن و و اولين كسي بودياران عبداهللا بن سبأ بودند و ا: سبئيه«
فرمان نموده  : علي او را به اين امرگفت و از آنها بيزاري جست د و، آغاز كرعثمان عمر و

به قتلش فرمان داد. مردم  پس ،نمود او هم اقرار كرد و محاكمهعلي او را دستگير و  است، لذا
بيت تو و واليت  كشي كه به دوستي اهل آيا مردي را مي !اعتراض كردند كه اي امير المؤمنين

  كند؟ پس او را به مداين تبعيد كرد. بيزاري از دشمنانت دعوت مي تو و
 يهودي بود سپس اسالم ،اند كه عبداهللا بن سبأ جمعي از اهل علم از ياران علي نقل كرده و

، ي يوشع بن نون دربارهو در حالي كه هنوز بر دين يهود بود.  آورد و واليت علي را پذيرفت
 ÷ليي ع       اين اعتقاد را درباره آوردنش، . و بعد از اسالمبوده ÷: وصي موسيكه گفت مي

از دشمنانش  او اولين كسي بود كه فرض بودن امامت علي را رواج داد و و ترويج مي داد،
 :اند همين جاست كه مخالفان شيعه گفته از، به كشف مخالفانش پرداخت رائت نمود واظهار ب

هنگامي كه عبداهللا بن سبأ شنيد كه در مداين كسي خبر  و، اصل رافضي برگرفته از يهود است
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هفتاد كيسه  را در اگر دماغش گويي به او گفت: دروغ مي ه است،را اعالم كرد ÷مرگ علي
دانيم كه تا او  ميپذيريم و  نميهم ما  باز گواهي دهند كه كشته شده،عادل هفتاد نفر  بياوري و

  .)1(»ميرد ، نمينشودمسلط زمين  بر
ترين كتاب شيعه در  يدر قديم ،وابو عمرو بن عبدالعزيز كشي شيعه از علماي قرن چهارم

ر نموده كه افكارش ذك عقايد و ي عبداهللا بن سبأ و روايات متعددي را در باره ،ي رجال باره
  كنيم: برخي از آنها را در اين جا ثبت مي

محمد بن قولويه گفت: سعد بن عبداهللا روايت كرد كه يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسي «
 بن ايوب ازدي از ابان بن عثمان نقل كرده كه هاند و او هم از فضال از علي بن مهزيار نقل كرده

   فرمود: شنيدم مي ÷از اباعبداهللا گفت:
] Q�#  	
 >�R
 ,����	 '��� �)�*�	 Q�# S G�.�.��	 T�U	 '6= ;L51 �.  	 �5�  	 ���

 S '��96 W �� �)�B >���9� X���N >=
 ,�)��� �YR �� /���	 ,X��Z�[   X	�5� ����	 '��� �)�*�	
�,)�  	 @= #:6 �,)�  	 @= #:6 ,�)�D6#[  

اميرالمؤمنين همانا او اولين كسي بود كه ادعاي خدا بودن  ،ن سبألعنت خدا بر عبداهللا ب«
، اما كسي ي مطيع خدا بود         بنده ÷ علي المؤمنين، اميرسوگند به خدا و، را مطرح كرد علي

، گوييم ي خود نمي ي ما سخناني بگويند كه ما درباره   قومي كه در باره كه بر ما دروغ ببندد و
  .»جوييم نزد خدا از آنها بيزاري مي جوييم يزاري مينزد خدا از آنها ب

، از پدرش ،احمد بن محمد بن عيسي سند از يعقوب بن يزيد از ابن ابي عمير وهمين  با و
ي ثمالي روايت است كه  ، از ابي حمزهاز هشام بن سالم ،از ابن ابي عمير ،حسين بن سعد و

  د:فرمو ÷علي بن حسين  گفت:

                                            

  ).42، 41م، (ص1959ل بحرالعلوم، سا ي نجف، (با شرح آل ي حيدريه فرَق الشيعة، نوبختي، چاپ خانه - 1
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عبداهللا بن سبأ را به ياد  ي كهبندد، من وقت ت خدا بر كسي كه عليه ما دروغ ميلعن«

مي بايست اين ن(ابن سبأ) ادعاي بزرگي كرد كه  شود، او آورم، تمام موهاي بدنم سيخ مي مي
رسول  د و باوبصالح  فرمانبردار ي مطيع و بنده ÷. عليدعا را بكند (لعنت خدا بر اوباد)ا

به كرامت ه فرمانبرداري از رسول خدا طاعت خدا وبا جز بست، و  پيمان برادريهخدا
ي رفيع كرامت  ، با اطاعت از پروردگار به درجهنيز هو رسول خدا خدايي نايل نشد

  .»رسيد
با اين سند از محمد بن خالد طيالسي از ابن ابي نجران از عبداهللا [بن سنان] روايت باز  و

گذاريم هيچ  هستيم و نمي راستگو ،اهل بيت، : مافرمودند ÷ ابوعبداهللا است كه گفت:
رسول  ،نزد مردم با دروغ پايمال نمايد صداقت ما را دروغگويي عليه ما دروغ پردازي كند و

عليه او دروغ پردازي  ،. اما مسيلمهبود راستگوترو  صادق تر ،بشريت تمامنيز از  هخدا
كه خدا او را تبرئه  رين كس بودصادق ت هبعد از رسول خدا نيز ÷اميرالمؤمنين و، كرد

 د ورك ميو صداقت او را تكذيب عليه او دروغ پردازي ميكرد عبداهللا بن سبأ ، اما كرده بود
  زد. ميبه خدا افترا 

واليت  اسالم آورد وو  يهودي بود ،اند كه عبداهللا بن سبأ ذكر كرده ،برخي از اهل علم و
 (با غلو و افراط) ي يوشع بن نون ود دربارهدر زماني كه يهودي باما  را پذيرفت. س علي
ي  همين حرف را درباره نيز ه بعد از وفات رسول خداو . بود وصي موسياو  گفت: مي

از مخالفانش  اولين كسي بود كه فرض بودن امامت علي را شهرت بخشيد و علي گفت و او
به همين  و، نمود تكفيرشان به كشف مخالفان او پرداخت و بيزاري نمود و اظهار برائت و
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برگرفته  ت،رافضي تشيع وي  و ريشهاصل اند:  هكساني كه مخالف شيعه بودند گفتجهت است 
   .)1(»است از يهود

  ي رجال حديث گفته است: ، در كتاب مشهورش در بارهحسن بن علي، حلي شيعه
ادعا  همچنين او ادعاي نبوت داشت وبأ به كفر برگشت و زياده روي كرد، عبداهللا بن س«

سه روز به او فرصت داد اما وي  او خواست توبه كند و از علي لذا خدا است.، علي نمود كه
آتش  در، داشتند ي او اين ادعا را پشيمان نشد. پس او را به همراه هفتاد نفر كه در باره

  .)2(»سوزاند
ح تنقي« رجال در كتاب خود علمو مشابه اين مطلب را مامقاني امام متأخر شيعه در 

  .)3(نوشته است» المقال
  مي گويد: فارسي نوشته است زبان به، در كتابش كه ايراني ي تاريخ نگار شيعه و
متوجه مصر  ،در مصر بسيارند ،عبداهللا بن سبأ وقتي كه دانست مخالفان عثمان بن عفان«

ر پس از اين كه د تا اين كه مردم را فريب داد و، پرهيزگاري تظاهر نمود به علم و شد. و
مسلك خود نمود كه هر كدام از  ي مذهب و اشاعه شروع به ترويج و ،ميان آنها نفوذ كرد

كسي جز علي  ،جانشين او و هپس وصي رسول خدا ست،ا جانشين داشته وصي و ،انبياء
تقوي است.  مّتصف به امانت و شجاعت و مزين به كرم و فتوي و نيست كه آراسته به علم و

 و ،واليت او را غصب نموده حق خالفت و ه علي ظلم كرده است وهمانا اين امت ب: گفت و
بيعت عثمان را كنار  پشتيباني نمايند و طاعت و را ياري و او ،برهمه واجب است اكنون

                                            

 ).101: ،100رجال كشي، (ص - 1

  .469هـ،  ص: 1383كتاب الرجال، حلي، چاپ تهران، سال  - 2
 ).184، ص: 2چاپ ايران، (ج - 3
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، نظرات او قرارگرفته بودند و بسياري از اهل مصر كه تحت تأثير افكار بگذارند. بنابراين
  .)1(»كردند عليه عثمان شورش حرفهايش را پذيرفتند و

  نويسد: نيز چنين مي ،استرآبادي، رجال شناش شيعه و
خداست. اين  ÷ كرد كه امير المؤمنين گمان مي كرد و عبداهللا بن سبأ ادعاي نبوت مي«

گفت:  اقرار نمود و نيز او، از او سؤال كرد خبر به امير المؤمنين ابالغ شد او را فراخواند و
شيطان تو را تسخير نموده  ،مادرت به عزايت بنشيند مودند:امير المؤمنين فر بلي تو خدايي.

سپس سه روز او را حبس  و توبه ننمود، ابا كرد او اما ،توبه كن آي و باز، است از اين سخن
  .)2(»را در آتش سوزاند پس او ،باز هم توبه نكرد، نمود

 اين است كه علي مخالف، ي افراطي معتزلي و شارح نهج البالغه شيعه ،اما ابن ابي الحديد
سخن خدا بودن علي را بعد  ،اين باور است كه عبداهللا بن سبأ او بر، او را سوزانده باشد ÷

كردند كه آنها  پيروي گروهي از او ، بعد از اين كه آن را اظهار نمود و ،اظهار نموداز وفاتش 
   .)3(»را سبئيه ناميدند

كند كه  نمايد و به آن اضافه مي يد ميعبدالقادر بغدادي ـ اهل سنت ـ اين سخن را تأي و
  نويسد: از بيم شماتت اهل شام او را نسوزاند. بغدادي مي س علي
گويي كرد  زياده غلو و ي علي       كسي كه در باره، همان سبئيه پيروان عبداهللا بن سبأ بودند«

يي كه گمان كرد او ي او غلو كرد تا جا   درباره، از اين فراتر پيامبر است كرد كه او گمان مي و
 سخبرشان به علي و ،گروهي از افراد گمراه كوفه را به اين امر دعوت نمود خداست؛ و

                                            

 ).292، ص: 2تاريخ شيعه: روضة الصفا. به زبان فارسي، چاپ تهران، (ج  - 1

 ).203منهج المقال، (ص: - 2

 )309، ص: 2شرح نهج البالغه، (ج - 3
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 ،اي از آنها را در دو چاه آتش زدند حتي بعضي از شاعران دستور داد دسته علي پس، رسيد
  در اين باره چنين سروده اند:

�g� �. +4�^ h�� iU	�"	  
 

 ��2 j 	_= �.�2�D"	 �B  
 

  اگر به داخل دو چاه انداخته نشوم. يعني: حوادث هرجا كه خواست مرا پرت كند
ي آنها را  و بقيه از اختالف صحابه ترسيد از شماتت اهل شام بيمناك بود و طعليسپس 
ابن سبأ  ،كشته شد طبه سباط مداين تبعيد نمود. وقتي كه علي ابن سبأ را ،بنابراينآتش نزد. 
بلكه شيطاني بوده كه براي مردم در  نبوده، ÷علي ،فرد كشته شده اين بود كه گمانش بر

، به پسر مريم همانطور كه عيسي ،به آسمان صعود كرده است طعلي قالب او مجسم شده و
، نصاري در ادعاي قتل مسيح گفت: به همان صورت كه يهود و صعود كرد. ابن سبأ ميآسمان 

نصاري هم تنها  يهود و و، گفتند علي كشته شدهخوارج هم به دروغ  ها و دروغ گفتند ناصبي
 ،كشته شده طپس كساني كه مي گويند عليخصي صليب شده شبيه عيسي را ديدند، ش

بعداً  علي به آسمان صعود كرده و وشته است، اند كه به علي شباهت دا شخص مقتولي را ديده
ئيه گمانشان بر اين است كه برخي از سب گيرد. و از دشمنانش انتقام مي گردد و مي به دنيا بر

هر كس از آنها كه صداي ابر را  صداي اوست و، برق علي در داخل ابر است و صداي رعد و
  عليك السالم يا امير المؤمنين. گفت: مي شنيد مي

به ابن سبأ گفته شد: همانا علي  گويد: مي روايت است كه ،از عامر بن شراحيل شعبي و
او تا از ، كنم اي برايم بياوريد مرگش را تصديق نمي ر كيسهاگر مغزش را د: گفت، كشته شد

  نمي ميرد. ،مالك تمام زمين نگردد آسمان بر نگردد و
اسحاق بن سويد  است و � علي ،اين طايفه پندارشان بر اين است كه مهدي منتظر و

ظهار اها،  قدريه و ها رافضي اي بيزاري خود را از خوارج و عدوي از همين طايفه در قصيده
  اين چند بيت است: ،قسمتي از آن كند، مي
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دانم  ليكن من با تمام قلبم و مي و ابن باب آنها از غزال و از آنها نيستم ز خوارج وبيزارم ا
  فردا به ثواب نيك اميدارم. ،با آن صديق را دوست دارم و كه صواب اين است رسول اهللا و

او در اصل يهودي  و ،عبداهللا بن سوداء هستند رأي شعبي ذكر كرده كه گروه سبئيه بر و
خواست كه نزد اهل بصره بزرگي و رياست  سپس تظاهر به اسالم نمود و ،بود از اهل حيره

 طعلي و، هر پيامبري يك نفر وصي دارد ،پس برايشان گفت كه در تورات، داشته باشد
او بهترين اوصيا است همانطور كه محمد بهترين انبياء است. وقتي  و ،است ه وصي محمد

را اجابت  ي تو اين مرد خواسته ه علي گفتند:شنيدند ب او ي علي اين سخن را از كه شيعه
سپس سخناني در  ،ي پايين منبر نشاند او را بر پله و، منزلتش را باال برد كند. پس قدر و مي
ابن عباس او را از اين كار  اما، تصميم به قتلش گرفت ،او به ايشان ابالغ شد بنابراين ي باره

تو قصد  و ،كنند يارانش با تو اختالف پيدا مي ،يگفت: اگر او را به قتل برسان برحذر داشت و
كه با وقتي كه متوجه شد پس ، يارانت هستي نيازمند دوستان و جنگ با اهل شام را داري و

آنها را به مداين اد، بيم د اين كاراز او را  ابن عباس نيزوابن  شود مي پا اي بر قتل ابن سبأ فتنه
ابن سوداء به آنها  افراد زيادي فريب او را خوردند و ط يبعد از قتل عل ،بنابراين تبعيد نمود.

ي آب بجوشد كه يكي عسل  كه اميدوارم در مسجد كوفه دو چشمه سوگند به خدا گفت: مي
  ها از آن بنوشند. شيعه و ،ديگري روغن باشد و

خواست با تأويالت  مي و، بر دين يهود بود ،ابن سوداء اند: اهل سنت گفته محقّقاني از و
اعتقاد شان  ،تباه گرداند تا مردم و دين مسلمانان را فاسد، اوالدش و ط ي علي ود در بارهخ

سبئيه از وقتي كه  ،بنابراين، باشد ÷ي عيسي ي آنها مانند اعتقاد نصاري درباره در باره
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را به آنها  اند خود بيشتر در كفر غرق شدهبدعت  هاي اهل اهواء و روافض از تمام فرقهديدند 
  .)1(»پوشاندند مياو تأويالت  دادند وگمراهي خود را با  نسبت

قاموس «تستري در  و )3(شيخ طوسي و )2() هـ301متوفاي( كساني مانند سعيد قمي و

 و )6(»روضات الجنات«خوانساري در  و )5(»تحفة األحباب« عباس قمي در و )4(»الرّجال
عقايدشان،  آنها و خود از )7(يخرصاحب روضة الصفاء در تا و» ناسخ التواريخ«اصفهاني در 
  ياد كرده اند.

» رقرق بين الفالَف«مانند بغدادي در كتاب  نيزعلماي اهل سنت، اي از  عده، انگونه كههم
  قبال بيان گرديد.چنانكه  ند،عقايدش را ذكر كرده ا

اعتقادات فرق « رازي در و )8(»التبصير« اسفرايني هم همين مطالب را در كتاب خود و
  ذكر نموده اند. ها،غير آن و» الفصل«ابن حزم در  و )9(»سلمين والمشركينالم

  شهرستاني تحت عنوان سبئيه گفته است:

                                            

 . چاپ مصر).235-233الفرق بين الفرق، (ص: - 1

  .21م، ص1963المقاالت والفرق، سعد بن عبداهللا اشعري قمي. چاپ تهران. سال - 2
 . 51م .ص1961رجال طوسي، چاپ نجف. ،سال  - 3
 .463،ص: 5ج  - 4
 .184ص:  - 5
 روضات الجنات. - 6

 ). 393، ص: 3چاپ ايران، (ج - 7

 .109، 108ص:  - 8
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پس او را  تو خدايي. :يعني أنت أنت :گفت كسي كه به علي ،سبئيه ياران عبد اهللا بن سبأ«
ر زماني كه و د، اسالم آورد گمان بر اين است كه او يهودي بود و به مدائن تبعيد كرد. و

 ي     است همان گونه كه درباره ÷گفت او وصي موسي ي يوشع بن نون مي يهودي بود در باره
رفض ، او اولين كسي بود كه با پذيرش امامت عليو است.  هپيامبر گفت او وصي علي مي

 )س(علي گمانشان بر اين بود كه او هاي افراطي از او منشعب گشتند و فرقه و، را اظهار نمود
ممكن نيست بر او چيره  و، ي از مقام خدايي در او وجود داردئجز كشته نشده و نده است وز

او فرود خواهد  وي او است،  برقِ ابر تازيانه آيد و مي او كسي است كه صدايش از ابر شد.
نمايد.  داد مي آكنده از عدل و ،ستم شده است آمد و زمين را به همان صورت كه پر از جور و

  .)1(»آشكار كرد علي هايش را پس از أ سخنابن سب و
  كند كه: ابن عساكر در تاريخ خود از جابر نقل مي و
پس عبداهللا بن سبأ بر اي ايراد فرمود،  ، ايشان براي مردم خطبهبيعت شد طوقتي با علي«

گفت: تو  از خدا بترس، :فرمود طعلي ؟هستي »دابة األرض«تو عرض كرد: خاست و
پس به ، اي رزق را گسترانده اي و جهان را آفريدهگفت: تو ، ز خدا بترسا :، فرمودپادشاهي

  .)2(»گفتند: او را به مداين تبعيد كن رافضيها جمع شدند و ،بنابراين قتل او فرمان داد.
  نويسد: دهلوي ميابن حكيم آلوسي به نقل از  و
مثل سلمان فارسي ، گويند جز چند نفر سبئيه عبارتند از: كساني كه صحابه را ناسزا مي«

از  و، دهند نفاق نسبت مي ـ به كفر و ايشان راـ العياذباهللا و نياسر عمار و مقداد و ابوذر و و
 آورند جز ـ مرتد به حساب مي ـ العياذباهللا كساني از آنهارا و ،كنند ايشان اظهار برائت مي

 ت مواله فعليمن كن« :فرمودند هروزي كه رسول خدا آناني كه در غديرخم حضور يافتند
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با كسي ديگر بيعت  وفادار ماندند و هدر بيعت با امير مؤمنان بعد از وفات پيامبرو  »مواله
 بن سبأ يهودي صنعاني كاري عبداهللا با فريب ÷اين فرقه در دوران اميرالمؤمنين نكردند. و

   .)1(بوجود آمد
  :پردازيم مي است وشتهجماعتش ن ي او و احمد امين در بارهپايان، به نقل آنچه در و 

واليت  شد كه به خلع عثمان وومنتشرجمعيت سرّي تشكيل ، س در اواخر دوران عثمان
 و، كردند دعوت مي س در ميان آنان كساني بودند كه به امامت علي و، كرد غير او دعوت مي

. او بين دكر مي اسالمتظاهر به  واز يهوديان يمن بود، كه از نامدارترين آنها عبداهللا بن سبأ
، وصي داشته استيك نفر هر پيامبري  گفت: مي مصر در گردش بود و شام و كوفه و بصره و

تر از كسي است كه وصيت رسول  پس چه كسي ستمكار ،است هوصي محمدنيز علي 
 عليه آن ايستادگي كند. او از بزرگترين كساني بود كه عليه عثمان را انجام ندهد و هخدا
  .)2(تا كشته شد فتنه انگيزي كرد توطئه چيني و س

براي نشر آن يك جمعيت سرّي  و ،ده بودوضع نموتعليماتي را  ،براي نابودي اسالم او
 تظاهر به اسالم،خود قرار داده بود. بعد از  شوم اسالم را پوششي براي اهداف تشكيل داد و

سپس به كوفه ، رون رانداما والي آنجا او را بي ،دعوتش را منتشر كرد واقامت گزيد در بصره 
اطرافش جمع ، در كساني از اهل مصر بعد به مصر رفت و، رفت اما از آنجا هم اخراج گرديد

را در ميان مردم ترويج  رجعت وصيت و هاي موضوع يعني ،شدند و تعليماتش شهرت يافت
انگيزي اهل اساس فتنه ، اش ي وصيت را قبالً بنيانگذاري كرده بود و همين ايده . اما مسألهداد

، گرفته است طخالفت را به ناحق از علي ط مصر عليه عثمان شد. به ادعاي اين كه عثمان

                                            

 .6-5م، ص: 1383ي اثني عشريه، چاپ مصر، سال  مختصر تحفه - 1
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 ي رجعت كرد. اما درباره تأييد مي ،گرفت عثمان مي ايرادهايي كه از رأي خود را با عيب و و
: گفت ميو ، آغاز كرد هسخن خود را از بازگشت محمد [برگشت به اين دنيا پس از مرگ]

را  هاما بازگشت محمد كند تصديق ميرا  ÷عيسي بازگشتكنم از كسي كه  مي تعجب
 علي گويد: و مي -اما به چه دليل؟ معلوم نيست -نظرش را تغير دادهسپس ، كند تكذيب مي
  گردد. مي باز كند و به اين دنيا رجعت مي

غزش را اگر هزار مرتبه م كشته شد ابن سبأ گفت: س وقتي كه علي :گويد ميو ابن حزم 
داد نكند همانگونه كه پر  تا زمين را پر از عدل و و، كنم برايم بياوريد مرگش را تصديق نمي

، ي رجعت را ابن سبأ از آيين يهود برگرفت اين عقيده ميرد. و ، نمياست شده از جور و ستم
 نقانو و دين و بازگشت خواهد كرد و، چون به اعتقاد آنها الياس نبي به آسمان صعود كرده

  .)1(»بوده است، هاي اول در مسيحيت نيز اين انديشه در دوره گرداند. و مي را بر خود
هاي  توطئه ها و عقايدش. اين افكار با نقشه افكار و دعوت و اين بود عبداهللا بن سبأ و

 دشمنان امت اسالم واز طرف  و پيامبر، دشمنان خدا و مجوس و محكم از جانب يهود و
عقايد مسموم خود را در بين  تا بتوانند افكار و ،ودي اسالم طرح شده بودرهبرانشان براي ناب

با  بعداً خواهيم ديد كه چگونه شيعه اين افكار را و ترويج نمايند. ،مسلمانان به نام اسالم
ي اول  شيعه چگونه تشيع اول دگرگون شد و به آن عقايد چنگ زدند و آغوش باز پذيرفتند و

 نفوذ كرد و علي با آنها مقابله كرد؛ و آنها عقايد به داخل مين افكار ودقيقاً ه تغيير كرد و
 رساند و آنان را به قتل مي نمود و از آنها تبراء مي كرد و چگونه كساني كه علي طردشان مي

  در تشيع زياده روي كردند. لعنت مي كردند آنها را اوالدش خود و
كنيم كه برخي از مردان متولد قرن  مييادآوري  ،ين زمينهبيشتر در ا قبل از توضيح و

اما  ،كنند وجود اين يهودي حيله گر را انكار مي ،خصوصاً از شيعيان ،چهاردهم هجري
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اين انكار آنها مانند انكار خورشيد است در  و، مستند به هيچ دليل و برهاني نيست ،انكارشان
 ،اند ز ابن سوداء ياد نكردها، مخاصمان نفر از مخالفان و چون تنها يك يا دو ،ي روز ميانه

 سيره اريخ و، و ترجال ها و ي فرقه كه در زمينه) ي شيعه و اهل سنت ائمه( بلكه تمام كساني
 ةالشيع« واقعي در كتاب اين قضيه را با تحليلي منطقي و .اند تأليف نموده اند از او ياد كرده

بررسي قرار  بحث و مورد اند دعاهايي كه در اين عرصه مطرح شدهبا بيان ا» هل البيتأو
آيا قبل از قرن  آن اين كه: و ،كنيم ذكر مي را از آن اي اين جا خالصه در ليكن و، ايم داده

  است كه وجود اين مرد را انكار نمايد؟ بودهكسي  ها شيعهميان  چهاردهم حتي از
د و ي اين مرد نوشته ان كه در باره ،تاريخ رجال و ،ها ، ملتها فرقه هاي كتاب ،سپس
، باشند  مي متفق معني در لفظ و ي آنها تقريباً همه را بيان نموده و افكارش عقايد و اوصاف و

  .كنيم؟ را چكار مي

 آن پنهان كردن، اگر در اين جا ننگي مطرح است و رسوايي چرا؟ ننگ و ترس از پس
  چرا؟
وقوع  ويه ومعا شود كه كسي هم وجود علي و [حقيقت] منجر به اين نمي آيا اين انكار و

عالم شيعي معاصر ـ با وجود  سخن اينحوادث ديگر را انكار كند؟ چقدر عادالنه است 
  :گويد بحث كرده و مي ،تاريخ آن ها و ش ـ كه از زياده رويتعصب
دوران او گروهي ظهور  در علي، بعد از به دست گرفتن خالفت از سوي امير المؤمنين«

چون اين  و برسانند، »خدا« ي رتبه به» تمسك واليت و«ي  درجهكردند كه خواستند او را از 
ي  جمعي از كساني را كه در باره خبر به ايشان ابالغ شد در نهايت شدت آن را انكار كرد و

  .»، سوزاندنده بوداوغلو كرد
سوزانده ، در آن موقع بر اين عقيده نبوده و از آن دسته نيز نبوده كه ظاهراً عبد اهللا بن سبأ

ابن سبأ سخنش را حدود يك سال  گويد: اين رأي ابن ابي الحديد است كه ميو  ند،شده ا
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گروهي از او پيروي  آن را اظهار كرد و سپس بعد از وفات اميرالمؤمنين علي .دنموپنهان 
  كردند كه سبئيه نامگذاري شدند.

  گويد: شهرستاني با او موافق است آن جا كه مي و
  »آشكار كرد. س ذشت عليخود را بعد از درگ رأيابن سبأ «

روايت كرده كه عبداهللا بن سبأ ادعاي  زيرا او ؛است اما استرآبادي مخالف اين دو رأي
 اين خبر به امير المؤمنين رسيد فرمود:، خدا است ÷كرد كه علي گمان مي كرد و نبوت مي

سر باز  ، اما اواز اين سخن برگرد است شيطان تو را تسخير كرده ،مادرت به عزايت بنشيند
، لذا توبه نكردباز اما  ،را زنداني كرد سه روز او ÷از نظر خود باز نگشت، پس علي زد و

  آتش سوزاند. در را او
ابن سبأ مشمول سوزاندن  :است باشد كه گفته ست كه رأي ابن ابي الحديد راجحبعيد ني

فق او است شهرستاني موا و آشكار كرد. ÷ادعايش را بعد از وفات امير المؤمنين نشد و
  است: اگر چه قبل از آن گفته

پس او  )خدايييي (منظورش اين بوده كه تو تو تو :يعني أنت أنت گفت: ابن سبأ به علي«
چون احتمال دارد كه  ،ي ديگرش منافات ندارد اين حرف با گفته و را به مداين تبعيد نمود.

در دوران  ط ان حيات علياما در زميي، توتو :ابن سبأ به علي گفته باشد: أنت أنت يعني
در حدود يك سال مخفي  حرفش را ،وفات يافت ÷بعد از آن تا زماني كه علي تبعيد و

  نگه داشت.
اگر  است لو نمودهغابراز  در دنيا وجود خارجي داشته و )ابن سبأ( به هر حال اين مرد

، داد كنندشخصي خيالي قلمخود، به خاطر اغراض  او را ي او شك كنند و چه برخي در باره
شك نداريم بله ابن  ،در وجود او و افراطي كه داشته خود، هاي اخير اما ما بر حسب بررسي

به جماعت زيادي كه به نام او ، كه همين افكار است بدعت او سبأ در دين خود غلو نمود و
قايل شدن به  بعد از او به سرعت متحول شد تا جايي كه از و ،سرايت كرد، نام گذاري شدند
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يا بيشتر  ، پنج نفر از اهل بيتچهار، سه، دو بودنقام خدايي براي يك نفر گذشت و به خدام
  .)1(قائل شد

به وجود ابن سبأ » تاريخ شيعه«مظفري در كتاب خود  ،نيز از نامداران متأخر شيعه و
  .)2(ه استنمود اقرار
ار كرده ي خود به وجودش اقر»موسوعه«در  ،از بزرگان اين قوم ،سيد محسن امين و
   .)3(است
  .بسيارند كتاب ها و اظهاراتنوع از اين  و

 تعبير دقيق و هبو  –اين بود عقايدي كه آن را براي مسلمانان  اين بود عبداهللا بن سبأ و
برخي  ي مناسبي بودند براي آن بذر. و عهرچون آنها مز ،مطرح كردها  براي شيعه -تر صحيح
رهبرشان خشم  اسم تا به بودند هاي هوشيار قلب شنوا و هاي گوش به دنبال پيدا كردناز آنها 
  ند.ها را بر انگيز و كينه
خصوصاً بعد از آن ، عقايدش جذب كند به خود و عمالً هم توانست بسياري از آنها را و

هاي باطل  افسانه ها و ، اسطورهشدپيروز  ط عثمان بن عفان، كه در نابودي امام مظلوم
وصي  وا علي معتقد بودند: معيت سرّي تشكيل دادند كه در مورديك ج و )4(بسياري ساختند

                                            

 م.1979) چاپ دار اآلثار بيروت، سال  212-213ص:الشيعة في التاريخ، محمد حسين الزين ( - 1

  .10، محمد حسين مظفري. چاپ قم، ص: ةتاريخ الشيع - 2
 أعيان الشيعة  (خصوصاً جزء اول از قسم اول). - 3

هاي ساختگي در اين كتاب فصل مستقلي تخصيص خواهيم داد چون  هاي باطل و افسانه براي اين قصه - 4
ها را جز از ابن سبأ  امروز ارتباط محكمي دارند و نيز اين كه آنها اين تهمتي  ها با شيعه اين افسانه

اند، و دليل و برهان آن را ان شاء اهللا بيان  اند، به همان صورت كه عقايدشان را از او دريافت كرده نگرفته
  خواهيم كرد.
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 اوعبادت  كه به تقديس و مرداني را به وجود آورد وباشد،  مي هوارث رسول خدا و
ي  و همه، كردند كه خاص خداوند بود هايي وصف مي ويژگي را با اوصاف و وا پرداختند و مي

عقايد  و ،با هم آميخته شده بودند علي بودند ودر ميان شيعيان  اين افراد در زير لواي او و
 برخي تأثير پذير بودند و ،همنشينان خود تزريق كردند مسموم خود را ابتدا به رفيقان و

ي كساني پرداخت كه خود  به شكنجه طعلي بن ابي طالب آن را كتمان كردند و ديگر برخي
، شكنجه كردو آنها را تعذيب  به شدت ي خود را آشكار كردند و مخفي شده اصلي و عقايد و
ي  در حضور عامه و آتش به قتل رساند برخي را با شمشير و تبعيد نمود و طرد و برخي را و

 ها از سبئيه كسي، چنانچه معلوم گردد كه ي مطيع خدا نيست و مردم اعالم كرد كه او جز بنده
 شده باشد، تأثرماز آنها اگر كسي  و، كند كه باسوخته شدگان انجام داد او كاري مي با ،است

عمر برتري دهد يا در اين باره حرف بزند او را هشتاد  را بر ابوبكر و طبه طوري كه علي
كند كه سويد  روايت مي» زيد بن وهب«همانگونه كه  ،كننده است زند كه حد افترا تازيانه مي

ردم كه از من بر چند نفري گذر ك: گفت، و بن غفله به نزد علي رفت در دوران خالفتش
رأي آنها بر اين بود كه تو هم مانند آنها نسبت به آن دو خليفه  كردند و عمر ياد مي ابوبكر و

 طد. عليها را اظهار كر گفتهعبداهللا بن سبأ بود كه اين  يكي از آنهاو ، چيزهايي در دل داري
از اين كه نسبت  )پناه بر خدا( سپس فرمودند: كجا؟ السوداء) (ابناين خبيث  فرمود: من كجا و

كه عبداهللا بن  سپس امر كرد ،چيزي در دل داشته باشمخوبي،  و نجز حسن ظنفر به آن دو 
سپس بر منبر  ،كنم هرگز با او در شهري سكونت نمي :فرمود سبأ را به مداين تبعيد كنند و

در  كرد وتفصيل بيان  با طول و، بعد مدح و ثنايي از ابوبكر و عمر، ايستاد تا مردم جمع شدند
 ي دهد،برتر )بعمر ابوبكر و( پايان فرمودند: اگر به من ابالغ گردد كه كسي مرا بر آن دو

  .)1(زنم حد مي )كننده به عنوان افترا( قطعاً او را

                                            

 ).290، ص:3لسان الميزان، ابن حجر عسقالني، چاپ بيروت، (ج - 1
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ـ نيز اين روايت را ذكر كرده اما در روايت او نكات . هـ415معتزلي ـ متوفاي  يهمدان و
 وا مطرح كنيم. اين جا آن را ست كه قصد داريم درفوايدي وجود دارد كه در غير آن ني و

او وارد دمشق  مرا گفت:علي گفت: همانا امير المؤمنين  گويد: ابن سبأ به ياران خود مي مي
اسراري را كشف  شود و بر اهل زمين مسلط مي سازد و مي گردد ومسجدشان را منهدم مي

 او در اين مقام مانند رشان است وپروردگا كند كه او را به آنها معرفي مي خود كند و مي
  عثمان نيست. عمر و ابوبكر و

 بود نزد ايشان آمد و سعلي بزرگان اصحاب نزد  و سويد بن غفله كه از افراد خاصه و
 عمر و ي ابوبكر و دربارهكه  نزد چند نفر از شيعيان عبور كردم! به اي امير المؤمنين: گفت

گمان  و، آنها در ميان امت به آن معروف هستندگفتند غير از آنچه  عثمان چيزهايي مي
، دو مرتبه گفتند ي كه آنها علني ميدارنسبت به آنها چيزي را در دل  كردند كه تو نيز مي

، كنم از اين كه براي آنها چيزي را آرزو كنم جز آنچه براي خود آرزو مي، أعوذ باهللا :فرمود
آنها دو برادر براي رسول ، اشته باشدلعنت خدا بر كسي كه براي آنها جز نيكي در دل د

رحمت خدا بر آنها باد. سپس با چشم پر از اشك ، دو وزير بودند ياور و و دو هاهللا
سپس  تا مردم جمع شدند. برخاست در حالي كه ريش سفيد خود را گرفته بود گريست و مي

دو پدر  و فرمود: كساني دو سرور قريشو  ،كوتاه ايراد كرد اي بليغ و خطبه ايستاد و
 و، اند بيزارم از آنچه گفته و، مبراء هستم كنند كه من از آن منزه و مسلمانان را طوري ياد مي

 اما قسم به كسي كه دانه را شكافت و، كنم مجازات مياو را  هركس چنين چيزهايي را بگويد
از آنها كسي از فاجر بدكار  غير و، نفر را دوست ندارد جز مؤمن كسي آن دو ،روح را آفريد

نهي ، امر كردند، وفا بودند با صدق و ههمدم رسول اهللا آن دو نفر رفيق و، اي ندارد كينه
تجاوز  هاما در آنچه كردند از رأي رسول اهللا مجازات كردند؛ كار انجام دادند و، كردند

 او را دوست نداشت و رسول، هيچ كس مانند آنها و، هيچ رأيي مانند رأي آنها نبود و، نكردند
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رفتند كه مؤمنان از دنيا هر دو در حالي  آنان راضي بود و در حالي از دنيا رفت كه از هاهللا
اين چند روزي كه در قيد  كه: به ابوبكر دستور داد هاز ايشان راضي بودند. رسول اهللا

 از ميان ما برداشت و وقتي كه خداوند رسولش را، او امام جماعت باشد ،حيات هستند
 مؤمنين واليت را به او دادند وباز گشت به نزد خويش بود، برگزيد كه چيزي را برايش 

 اجبار با او همواره باهم بودند سپس بدون اكراه و ،زكات را به او تحويل دادند چون آن دو
، من از ميان بني عبدالمطلب اولين كسي بودم كه اين وظيفه را به او محول كردم، بيعت كردند

پس به ، اين وظيفه را عهده دار گردد يدوست داشت كس ديگر وپسنديد  در حالي كه نمي
در  تقواتر و از همه با بيشتر و پايدارتر بود و ،مهربانيش خدا سوگند از همه كس عطوفت و

در  در مهرباني به ميكائيل تشبيه كرده بود و او را هرسول اهللا ،تر بود اسالم از همه مقدم
 را تا وقتي كه خدا او ،راپياده كرد هي رسول اهللا سيره ،عفو و وقار به ابراهيم. در ميان ما

 ،مسلمانان را به كار گماشت سپس عمر واليت أمر را به دست گرفت و، نزد خود برگرداند
اما هنوز از دنيا نرفته بود كه كساني را هم كه  ،برخي ناخشنود بعضي از او راضي بودند و

سوگند به خدا  قرار داد و هپيامبر و روش هحكومت را بر را ناخشنود بودند راضي نمود و
پشتيبان.  ياور و، براي مؤمنان عليه ستمگران و ،باعطوفت بود مهربان و، با مسلمانان ضعيف

خداوند  ،خدا حق را بر زبانش قرار داد ،مانع او نبود، سرزنش هيچ كس لومه و ،در راه خدا
ي استواري دين  هجرتش را مايه و سرافرازي بخشيد اسالم را عزّت و ،اسالم آوردن او با

بيم از او را قرار داد.  در دل كافران ترس و در قلب مؤمنان گذاشت و را محبت او، گردانيد
 به نوح ،كينه از كفار در خشم و يل وئبه جبر، او را در خشونت عليه دشمن هرسول اهللا

داد. پس كدام  مي تشبيه كرد. سختي را در اطاعت خدا بر آسايش در نافرماني خدا ترجيح
رحمت خدا برآنهاـ در گذشته كه  بر راه آنها بوديم از رزق و  همانند آنها است ـ ،يك از شما

 پيروي از و يدوست محبت و غير برحق ندارد كه مند گشتيم. پس هيچ كس  وزي بسيار بهرهر
هر كه  و ،بنابراين هر كه مرا دوست دارد بايد آنها را نيز دوست بدارد ،باشد آنها آثار
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اگر به خاطر آنها كسي را  و، بيزارم من از او و دوستشان ندارد قطعاً با من دشمني دارد
هر كس راپيش من  ،پس از اين زمان به بعد، كنم مي شديدترين مجازات را ،مجازات نمايم

ين بهتر ،زنم. آگاه باشيد حد مياو را كننده  بياورند به جرم عيب جويي از آنها به عنوان افترا
داند كه بهترين كيست و  عمر هستند و سپس خدا مي ابوبكر و هپيامبراز اين امت بعد 

  .)1(»كنم شما طلب آمرزش مي از خدا براي خود و كجاست. اين را به شما گفتم و
 مورددر ،و سخن نوبختي شيعه، اند اين خطبه را نقل كرده ،بسياري از شيعه و اهل سنت و
  چنانكه گذشت.،ي آن است ندهابوبكر وعمر تأييد كن ذكر

 با مخفي كار را شروع كردند و به طور سري و مسائل خويش راپنهان كرده و ،سبئيه
  .)2(سرپوش تقيه خود را استتار كردند

 عقايد و ميان آنها و ي خود را حفظ كند و توانست شيعه اينگونه تالش نمود و طعلي و
از » ابن ملجم مرادي«نكشيد كه به دست اما طولي ، افكار يهودي و مجوسي فاصله اندازد

صراحت ظاهر  با تمام قدرت و ،عبداهللا بن سبأ سبئيه و و پس از آنخوارج به شهادت رسيد 
  گفتند: ، به او ميكرد ميخبر شهادتش را به آنها اعالم  هركسو  ،شدند
 شاهد هفتاد نفر اي با به خدا سوگند اگر مغز او را در كيسه ،دروغ گفتي اي دشمن خدا«

او نخواهد  و، شود نه كشته مي ميرد و دانيم كه او نه مي مي كنيم و تصديق نمي، عادل بياوري
 منزل علي مالك زمين گردد. سپس همان روز تا مرد تا عرب را با عصايش سوق دهد و

و به  خانه اش زدند مانند كسي كه به زنده بودن صاحب خانه باور دارد رفتند و درِ ÷
سبحان اهللا! نمي  اوالد ايشان گفتند: ياران و افراد حاضر از اهل و، وار استمالقاتش اميد

                                            

  ). 548-546، ص:2ئل النبوة، همداني، چاپ بيروت (جتثبيت دال - 1
اولين  � ي تقيه هم از آنها به شيعه منتقل شده باشد چون آنها از بيم مجازات وطرد علي شايد عقيده - 2

  كساني بودند كه آن را بكار برده اند.
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 شود تا با تازيانه و دانيم كه او كشته نمي ما مي: دانيد كه امير المؤمنين شهيد شده است؟ گفتند
او صداي  و ،داد آنها را سوق مي ،دليل عرب را سوق دهد همانگونه كه با حجت و، شمشيرش

در تاريكي همچون  انداز سنگين ما آگاه است و رو لباس و و از زير، نودپچ پچ را مي ش
  .)1(»درخشد اي مي برنده شمشير صاف و

ادعا ، در رأسشان عبداهللا بن سبأ ي خارج شده از دين و اين فرقه اين گروه پليد و
ر را جز از آنها اين افكا نموده و اين تعاليم را به آنها القاء ط كردند كه علي بن ابي طالب مي
 از جمله مورخين و ،كه بسياري از علما به اين نكته اشاره كرده اند همانطور، اند نگرفته ياد او

 ي اين حقيقت است كه كنندهتأييد است، آنچه نوبختي ذكر كرده فرقه شناس. و علماي رجال و
امر نموده  رعم لعن ابوبكر و گفت: علي مرا به طعن و مي در زمان حيات علي ،عبداهللا بن سبأ

  .)2(است
هايي كه خود ساخته  گفته عقايد و به طرف او و فريب او را خوردند و ،بسياري از شيعيان

شيعيان اول تغيير  تشيع اول دگرگون شد و، به اين ترتيب و، گرايش يافتند، پرداخته بود و
  ت.د به يك حزب ديني تبديل گشبوشيعه بعد از اين كه يك حزب سياسي خالص  كردند و

ي اول  آنجا كه از شيعه ،كند نيز همين سخن را بيان مي »ولهوزن« شرق شناس آلماني و
توان  ديني نبودند بلكه مي ي در اصل يك فرقه و، كند كه ابتدا در عراق به وجود آمدند ياد مي

ي ساكنان عراق  ، همهآن سرزمين بودند. بنابرايني سياسي در       رأي و انديشه، يك گفت
چيز ديگري مالحظه  ،جز تشيع شيعه بودند و ،رؤساي قبايل اهل كوفه و قبايل و خصوصاً

 از همين جا تمجيد و و، رمز سروري شهرشان بود ،مفقود شده و از نظر آنها عليِ، شد نمي
تمجيدي كه در زمان زنده بودنش انجام ، نشأت گرفت ،اهل بيتش ستايش از شخصيت او و

                                            

  )549، ص:2المقاالت والفرق، سعد بن عبداهللا شيعي قمي. و تثبت دالئل النبوة (ج - 1
  ).44فرق الشيعه،  نوبختي (ص:  - 2
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پرستش شخص او ، مخصوص انديشه به يك مذهب سرّياما طولي نكشيد كه اين  ،نشد
  .)1(تبديل شد

خود يا اهل بيتش را برتر از  زيرا در روايات نقل نشده كه علي؛ اين است سخن حق و
بر  و، داد خانواده اش برتري مي بلكه آنها را بر خود وعثمان دانسته باشد،  عمر و ابوبكر و

همانگونه ، دانست ي خالفت آنها مي ادامه، اخالفتش ر كرد و روش و مسلك آنها حركت مي
  اي خطاب به معاويه فرمود: در نامه، اي مشهور كه در خطبه

پيمان  با من عهد و ،بيعت كردند و به همين طريق بعمر كساني كه با ابوبكر و«
 د وو انتخاب كن اختيار كسي را د جز اوه، حق ندارحاضر بودكسي كه و در اين بيعت ، بستند

پس اگر  انصار است، مشورت حق مهاجرين و و ،نبايد آن را رد كند ،حاضر نبوده كسي كه
خشنودي خدا در اين كار بوده  رضا و ،پيشوا ناميدند مردي را خليفه وو آمدند  آنها كه گرد

دار  او را به اطاعت وا ،اثر بدعتي سر پيچي كرد اگر كسي به سبب عيب جويي يا بر است و
چون از راهي غير از راه مؤمنين پيروي ، نها را نپذيرفت با او بجنگيداگر فرمان آ و، كنيد

  به آن روي آورده است. ،خداوند او را واگذارد به آنچه نموده و
از خواهش نفس صرف نظر  اگر با عقل و درايت بنگري و !سوگند به جانم اي معاويه و
، داني كه من از اين كار مي مرا مي يابي كه در خون عثمان از همه كس پاك تر بودم و ،كني

پنهان كني  به من نسبت دهي و زني و كشته شدن او رابمگر آنكه بهتان  ،گوشه گيري كردم
  .)2(»آنچه را نزد تو آشكار است

  هم به همين ترتيب گفته است:» ولهوزن«

                                            

 ).113الخوارج والشيعة، (ص:  - 1

 ).367-366نهج البالغة، (ص:  - 2
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پس دانستند،  اي مساوي با سائر خلفاي راشدين مي ياوران پيشقدم علي، او را در مرتبه«
امويان متعصب،  خالفت او را در مقابلكرد،  ا ابوبكر و عمر و نيز عثمان، همراهي مياو ب

حق او را در جانشيني، ناشي از اين مي دانستند كه از  دانستند. وشرعي خالفت ي  ادامه
باالترين درجه قرار دادند و از اهل مدينه بيعت  برترين بزرگان صحابه است و او را در

 هي پيامبر از خانوادهاو حد اقل به طور مستقيم ـ ناشي از اين نبود كه گرفتند و اين حق ـ 
   .)1(»است

زند و از  ن يا كسي كه خود را به ناداني ميو اين حقيقتي است ثابت و روشن كه جز نادا
  كند. ورزد، آن را انكار نمي عناد مي روي تكبر،

، و سامان دهي به اوضاع ي امور و ادارهدر  ضعف حسين بن عليبا سپس تشيع و سبئيه، 
هاي  نقشه دن توطئه ونموخنثي و توفيق نيافتن در  بر جماعت پدرشوي تسلط كامل عدم 

هايي  نيز نقشه و توانستند خوب به پيش بروند؛ مجوس و پشت پرده از جانب يهود پنهاني و
شوكت و  ضد عرب كه قدرت و دشمني موالي فارس شكست خورده بر از خشم وناشي 

كارگر افتاد، و همچنين حسين بن  ديدند ميرفته و منهدم شده  ود را از دستتمدن خ
را به خاطر  هاي دورتر كه منافع خود هاي افرادي ديگر از ملت نتوانست نقشهب علي

ضد فاتحان  خروش بر هر لحظه در انتظار فرصتي براي جوش و ديدند و در خطر مي ،اسالم
شرك  ي بت پرستي و كردند بودند تا باقيمانده عزام ميحكامي كه لشكريان را ا سر زمينشان و

  گران مستبد را از بين ببرند، خنثي نمايد. تسلط طغيان ستم ستمگران و و
براي دفع اين مسايل و جلوگيري از سرايت افكارشان در ميان شيعيان مخلص  طحسين

ايي در قلب بي اعتن ضعف و خصوصاً بعد از آنكه بيم و، پدرش قدرت كافي نداشت خود و
، و افكار حيله گرانه گسترش يافت، دروغ به نام اهل بيت زياد شد نيروهايش رسوخ يافت و

                                            

 ) .171خوارج و شيعه، (ص:  - 1
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در كتاب خود به نقل از يكي از ائمه » سيد محسن امين«ي نامدار  همانگونه كه شيعه
  گويد: مي

جعفر  از ابي» الدرجات الرفيعة في طبقات اإلمامية من الشيعة«سيد علي خان در كتاب «
  ايشان به برخي از ياران خود گفت:كند كه  روايت مي علي باقربن محمد 
دارند، و هرآنچه به ما و دوستانمان  تمام ستمهاي كه قريش در برابر ما روا مي !اي فالني«

بر ما سنگيني  هرسد از ستم و تجاوزگري قريش، به اندازه فوت و از دست دادن پيامبر مي
اما قريش  بيشتر در اولويت هستيم از هر كسي سزاوارتريم و ما براي مردمكند چرا كه  نمي

با حق ما عليه  نمودند تا اين كه واليت أمر را از جايگاه خود خارج ساختند و قيام عليه ما
 بيعت ما يكي يكي گرفت تا همه برگشتند و را سپس قريش حقوق ما، انصار حجت آوردند

ي كه واليت أمر را در دست داشت تا زماني كه كس ويدند، ضد ما جنگ بر را وارونه كردند و
، پيمان بسته شد عهد و و پسرش حسن بيعت شد بعد با ،در مقام وااليي قرار داشت كشته شد

 و زدند را از پهلو با خنجر او مردم عراق در برابر او ايستادند و و كردندخيانت  سپس به او
خون  معاويه صلح كرد وبا پس ، شد خلخال زنان به تاراج برده ونمودند غارت را لشكرش 

تعداد آنها كم بود و حق و حقوق كمي هم داشتند.  زيرا اش را حفظ نمود. خانواده خود و
 عليه او كردند، وبه او خيانت  اما بيعت نمودند حسينبا  از اهل عراق نفر بيست هزار سپس

ما تاكنون مورد  و. تندرا كش اودرحالي كه بيعت او برگردنشان بود  دندنموسركشي  طغيان و
مورد اهانت قرار  شويم و طرد مي ،شود مان ناديده گرفته مي حق گرفته ايم و تحقير قرار

آنان درغگوياني  ،امان نيستيم دوستانمان در كشند و با مارا مي ،شويم محروم مي گيريم و مي
هاي  به قاضي اند براي نزديك شدن راهي را يافته، كنند هستند كه دروغ خود را انكار مي

از ما چيزهايي نقل  و كنند ميبرايشان نقل  را ساختگي احاديث دروغ و، بدكار در هر شهر
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ي مردم  كينه مورد خشم و ،به اين ترتيب و نه انجام داده ايم كنند كه نه آنها را گفته ايم و مي
  .)1(»يما رفتهقرار گ

و رواياتي  ،نشر گمراهي دروغ گفتند براي ترويج باطل و، دروغ گويان كذّاب ،آري
در رأس دروغ پردازان و فتنه  و مبراء بودند فرزندان پاك او از آنها بيزار و ساختند كه علي و

آن هم چه موفقيتي!  ،پس موفق شدند ،قرار داشت ،رهبرشان عبداهللا بن سبأ سبئيه و ،گران
اسالم ناب محمدي از  بسياري از مردم را اغفال كنند و، چون توانستند پس از مدت طوالني

سازگار سوق  و مردم را از دين راستين الهي به سمت مذهبي غريب و پوچ و نا، دور سازند
 از يكتاپرستي و و دور سازند بت پرستي عقايد ساده وخالي از شرك واز آنها را و دهند. 

يگر با بيگانه سازند به طوري كه د ي،كرامت انسان عدالت و احترام به رأي و جهاد و آزادي و
آنها  ، ابن سبأفرقي نداشته باشند. آري ،رياست حكومت و مقام و نسب و در حسب و ،كسي

عقايد فلسفي كالمي  واز مفاهيم عميق و اساسي دين اسالم دور ساخت و به جانب مفاهيم  را
پيچيدگي هاي  بت پرستي مجوس و و ،هاي يهودي بافي پيچيده برگرفته از فلسفه گنگ و

 ايجاد تفرقه و رواج بردگي و شرك ورزيدن به خداوند متعال و نيز واد سوق د مسيحيت
با معيار بومي ، و رياست حكم و مقام و جاه و نسب و تبعيض در بين مردم با معيار حسب و

افكار  سبئيه و، بنابراينرا رواج داد. بدون داشتن هيچ فضيلت ديگري  ،گري رهعشي بودن و
اختالفشان بر  و، هايي شد كه از شيعه جدا شدند ي فرقه هي هم ء، اساس و پايهابن سودا

دريافت  كسي كه مجموع آن افكار را، اساس ميزان عقايدي بود كه از او برگرفته بودند
برخي را رها  گرفت و كسي كه برخي از آن عقايد را مي شد و كرد به آن اسم نامگذاري مي مي
روش ديگري  چ كدام از آن فرقه ها از راه واما هي و، شد كرد باز به آن اسم شناخته مي مي
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مراه با معرفي ه، هاي شيعه ي فرقه بعد، در باره فصلبه اميد خدا در كردند.  پيروي نمي
  بحث خواهيم كرد.محكم،  براهين با داليل وو هاي موثق  كتاب

  هاي نخست، گفته است: هاي شيعه و شيعه ي فرقه بر همين اساس، حكيم دهلوي درباره
و پيروان عبد  سي دوم: گروهي سست ايمان و اهل نفاق بودند كه قاتالن عثمان  هطبق«

گفتند و همينها بودند كه  باشند و اينها كساني بودند كه اصحاب كرام را ناسزا مي مي اهللا بن سبأ
خواندند آن هم به  ي او مي در لشكر امير شكاف ايجاد نمودند در حالي كه خود را شيعه

گروهي هم دست  ن جنايت بزرگ (قتل عثمان) كه از آنها صادر شده بود وخاطر ترس از آ
جايگاه، و همچنين، از اين طريق  به دامان امير المرمنين شدند به اميد رسيدن به منصب و

امنيت بيشتري براي خود تأمين نمودند اما با وجود آن، آنچه در دل پنهان نموده بودند از 
بر مخالفت خود  رابر امام آشكار نمودند، دعوتش را نپذيرفتند وديني، آن را در ب بي پليدي و

منصب و پستي كه اشغال نموده بودند  با او اصرار ورزيدند تا اينكه خيانت و ستم خود را در
زبان خود را با  كردند و اموال آنها را چپاول كردند و اعمال كردند و عليه بندگان خدا تجاوز

اين گروه، همان رؤساي رافضيها و  آلودند. و هامبرجويي از اصحاب پي عيب طعن و
ايمانشان  مسّلم است چون آنها مبناي دين و ثابت و سلف آنها بودند، و اين نزد آنها بزرگان و

 ي كهقرار داده اند و لذا بيشتر روايات، آن فاسقان منافق از طريق را بر اساس روايات نقل شده
سبب بهره بردن مورخين  وطريق آن مردان بوده است.  از نقل نموده اند س ز اميرالمؤمنينا

 معاويه و«ي حكميت بين  كه قبل از واقعه اند را اينگونه بيان كرده ي روايت منافقين از مسأله
بيشتر آنها به علت زياد بودن تعداد شيعيان اول در سپاه امير المؤمنين بر سبئيه مسلط » علي

نزديك  دهي امور خالفت و سامان نظم و اميدي از نا ي حكميت و اما بعد از حادثه، بودند
رسيدن دوران سختي شيعيان اول كه از  فرا و ،انقراض آن ي خالفت و شدن به پايان دوره

 اميد و نااز پيروزي  به سرزمين هاي خود برگشتند و - پايتخت حكومت آنها دومة الجندل ـ 
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به  ،تفسير قرآن مجيد ايت احاديث ورو و، ارشاد با ترويج احكام شريعت وو  ،مأيوس شدند
 و، به آن كارها پرداخت وارد كوفه شد و سعليهمانطور كه ، پشتيباني آنها پرداختند تأييد و

اطراف او باقي  داشتند كسي در سكونتدر آن موقع جز تعداد كمي از شيعيان كه در كوفه 
 مناسب يافتند را ميدان گمراهي خود عرصه و وقتي كه اين گروه گمراه براي اظهار ،نماند

 غيره را مرده و پيروان زنده و ياران و ادبي در حق امير و از قبيل بي آنچه پنهان كرده بودند
 عراق و هنوز چون منصب و قدرت داشتند،هنوز طمع ، با وجود اين ،آشكار كردند اظهار و

حكومت او  و هاي واقع شده در آن اطراف در تصرف امير ديگر سرزمين فارس و خراسان و
همانگونه ، كردند رفتار مي كرد كه آنها با او رفتار مي با آنها طوري ساميرالمؤمنين علي و، بود

با منافقان رفتار  هپيامبر كرد، و همانگونه كه ، اين گونه رفتار ميبا يهود ÷كه موسي
  .)1(كردند مي

  نويسد: نوبختي هم به اين امر اقرار نموده است آنجا كه مي
 ثابت ماندند به سه گروه تقسيم مردمي كه بر امامت او، كشته شد ÷علي وقتي كه«

نه خواهد مرد تا  نه كشته خواهد شد و و، نه مرده علي نه كشته شده و اي گفتند: شدند: فرقه
جور  داد كند همانگونه كه پر از زمين را پر از عدل و و، با عصايش عرب را سوق دهداينكه 

موروثي ( در اسالم كه اعتقاد به وقف امامت اي بودند ولين فرقهاين ا است. و شده ستم و
 افراط نمودند و اي بودند كه غلو و اولين فرقه و، را مطرح كردند هپيامبر بعد از) كردن آن
 آنها از كساني بودند كه عليه ابوبكر و و ،را سبئيه ناميدند) ياران عبداهللا بن سبأ(– اين گروه

 :گفتابن سبأ  و .از آنها اظهار بيزاري كردند ونموده،  جويي يبع ناصحاب عثمان و و عمر
ي سخنش از  در باره را دستگير كرد و علي او كه اين كار را بكند، لذا علي به او دستور داده

اي  فرياد زدند: نزديكانش اما ،علي به قتلش فرمان دادپس كرد  اقرار، او سؤال كرد او نيز
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 و ،اهل بيت و واليت تو رساني كه به دوست داشتن تو و به قتل ميآيا كسي را ، امير المؤمنين
جمعي از  و ي مداين كرد. را روانه او، كند؟ بنابراين مخالفان تو دعوت مي بيزاري از دشمنان و

اسالم  يهودي بوده وقبال، حكايت كرده اند كه عبداهللا بن سبأ  ÷از اصحاب علي علماء
ي يوشع بن نون نيز همين حرف را  در باره ،يين يهود بوددر زماني كه بر آ او آورده است.

او اولين  و گفت. ÷ي علي را در بارهاقوال نيز همين  هپس بعد از وفات پيامبر، گفت مي
 از مخالفان و را تبليغ كرد و گسترش داد و ÷كسي بود كه واجب بودن امامت علي

از به همين علت است كرد.  ايي ميمخالفان را شناس و، بيزاري نمود دشمنانش اظهار برائت و
به  ÷وقتي كه خبر وفات علي اصل رافضي از يهود گرفته شده. :ندشيعه گفته ا ينمخالف كه

پيش در هفتاد كيسه با هفتاد شاهد عادل  اگر مغزش را، دروغ گفتي گفت: ،ابن سبأ ابالغ شد
  .)1(»ميرد مين نگردد نميتا مالك ز و، نه كشته شده بياوري ما مي دانيم كه او نه مرده ومن 

  كنند. همين سخنان را مطرح مي ،از كساني كه نام برديم ديگران نيز كشي و
اين  نيز و، موضوع دارد باارتباط مستقيمي  چرا كه نموديم، تكرار عمداً اين عبارات را

اين  ،همچنين ممكن است خواننده و، اهميت بسيار دارند ،شيعه تشيع و شناختبراي  ،مطالب
  كنيم. بازگو  آنها را دوبارهكه  لذا نا چاريمفراموش كرده باشد  الب رامط

كه  بود اي تغيير ريشهنخستين  وافتاد  اتّفاق شيعاي بود كه در اعتقاد ت حادثه اوليناين 
از همين جا است كه دگرگون ساخت،  در طي زمانهاي گذشتهرا شيعه مسلك  راه و منهج و

 و» نوبختي«همانگونه كه ، تشيع را به دست گرفت شيعه و افكار بر و تسلط رياست ،يهود
ه اقرار نمود ، به آنبسياري ديگر و» سعد قمي«قبالً نيز  و، ندا هبه آن اقرار نمود» كشي«بعداً 

از مسلمان گرفته تا  ست،ا غربال كردن تاريخ پرداخته و پژوهش تحقيق و ، و هركس بهندا
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 شان، ازعقايد و فرقه ها ي در بارهو نوشته ها  تالصاحب مقاو علماي رجال  غير مسلمان و
. چنانكه و همه و همه بر اين عقيده اند نصاري يهود و مستشرقين و اهل سنت و شيعه و

  ولهوزن گفته است:
به عبداهللا بن سبأ نسبت  . وگردد مي بر حسن سبئيه به زمان علي و و پيدايش منشأ و«

گفته مي ، او اهل صنعاي يمن بود ،ستپيدا ا آشنايش وآن طور كه از نام نا، داده شده است
 ، واز يهود است ،ي سبئيه واين داللت مي كند بر اين كه اصل فرقه، شود كه يهودي بوده است

نمايند، ليكن  مياطالق  يست،چيزي كه در واقع چنين ن بررا  ي (يهودي) مسلمانان كلمه
به  ،بنيانگذار آن بوده او سوب است وست كه مذهب شيعه كه به عبداهللا بن سبأ منآشكار ا
   .)1(»و به آنها نزديكتر است تا به ايراني ها، گردد مي يهود بر

، به ددنمسلح كر دانب را نآنا يها و ديگرانعقايدي كه يهود از سبئيه وو در صفحات بعد، 
قبل  و، هم در آنجا از آنها سخن به ميان آوريم سخن خواهيم گفت؛ چون ناچاريم باز تفصيل

، كه جماعتي از شيعيان اول شويم يادآور، شايسته است، از اين كه سخن را به پايان ببريم
، كه با عقايد مسلمانان صدر اسالم هيچ تفاوتي نداشت ه بودنداي باقي ماند همچنان بر عقيده

، از جمله: حسن فرزندان علي، در رأس آن جماعت تا اين كه تغييرات ديگري حاصل شد و
ي بني هاشم از قبيل:  بقيه و نفرزندان ديگرش عباس و، عثمان، ابوبكر، مدمح، حسين

  بودند ،عموي پدرشان اوالد عموهاي حسين و طالب و جعفر و عقيل و فرزندان عباس و
اكنون به فصل ديگري  و، اين آخرين مطلبي بود كه خواستيم در اين فصل بيان كنيم

جويي هاي مختلفي است كه  عيب دات واهي وايرا هاي باطل و امل تهمتپردازيم كه ش مي
اختراع  طنالنوري ، عثمان ذيي مسلمانان خليفه امير و سبئيه براي نابودي دولت اسالمي و

بنيان  ناخلف هايي بر سر كار آمدند كه آن افكار را، ي اول ي دوره چون بعد از شيعه، نمودند
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با  با تبعيت از سلف ناصالح خود و، را رها نمودند اهل بيت او راه علي و و گذاري كردند
  چيره شدند.، عليه آن امام مظلوم كه به ناحق كشته شد ،قلم زبان و
كساني كه با قاتالن او  و يشانبا موضوع مربوط است چون قاتل ا سالنورين  ذيمرگ و 

در با  از آنها بوجود آمدند و و، همكاري نمودند همان افرادي بودند كه سبئيه را تأييد كردند
 كينه ورزي و و، هدايت منحرف گشتند ي حق و از جاده گمراه و ،آغوش گرفتن عقايد شان
نيز با علم به اين  و، زنده شدند ها دوباره تجديد و و زخم آزارها، و دشمني پديد آمد و دردها

از او  تنها از خداوند است و، توفيق و، كنيم نتايج آن حركت مي و ، همراه جريان تاريخمطالب
  ي حق عنايت فرمايد. اصابه و داشته باشد در گفتار لداع خواهم مراي م

***  
  

  



   

  : فصل سوم

   ،�النورين هايشان از ذي عيب جويي شيعه و

  در ايام خالفت او شان هاي فتنه سبئيه و
 خواهيم از برخي حقايق واقع شده پرده برداريم كه تاكنون بر قبل از آغاز سخن مي

  جمله: از ،مخفي مانده است، افراد خاص برحتي  بسياري از مردم و
 را آن» تقيه«نام  دروغ را شعار خود قرار داده و به ،شيعه به طور عموم : اينكهنخست

  گويند: را كه آنا ميچ اند رنگ ديني زده
» r� >b�= Wq 8!'� G�92 W �«)1(.  

 به محمد باقر افتراء اين روايت را با تهمت و . وكسي كه تقيه نكند ايمان ندارد :يعني

  نسبت داده اند.
دانند، از دست آنها  كساني كه شيعه آنها را امام خود مي جايي كه علي و اهل بيت او، و تا

اند. به همين جهت، كشي بزرگ مرد  داده شان، شكوه و ناله سر ستمهاي هاي بسيار و و دروغ
  كند كه: آنها در علم رِجال، از ابن سنان روايت مي

تا  بندند دروغ مي اما هميشه برما، هستيم ما اهل بيت راستگو :فرمود ÷ابوعبداهللا
ي  مسيلمهاما  بودراستگو ترين مردم  هرسول خدا، صداقت ما را نزد مردم ساقط نمايند

ه صادق ترين كسي است كه خدا او را تبرئ ÷امير المؤمنين . وبند كذاب بر ايشان دروغ مي
او دروغ  بر - لعنت خدا بر او باد -ن عبداهللا بن سبأكرده در حالي كه پس از اميرالمؤمني

سپس ابوعبداهللا حارث شامي ، به مختار گرفتار بود ÷حسين بن علي، اباعبداهللا و، بست مي
بن  هسپس مغير، ساختند دروغ مي ÷گفت: آن دو به نام علي بن حسين بنان را ذكر كرد و و

صائد نهدي را  يزيدي و ي حمزه، و اشعريبشار و  معمرو  ابا الخطابو  سريو  ،بزيغو  سعيد

                                            

 ).19، ص: 2الكافي في األصول (باب تقية)، چاپ ايران، (ج - 1



    

  گري شيعه و شيعه      94 
 

آسوده ، از دست كساني كه بر ما دروغ مي بندند ما باد، آنها لعنت خدا بر گفت: و ذكر كرد
گرماي آهن را به آنها  بس است در برابر دروغ هر دروغگويي و خدا ما را ،نيستيم

   .)1(»بچشاند
ند و منجر به قتل امير ا هرا ذكر كرد هاايراد و ها : اين كه بيشتر راوياني كه آن تهمتدوم

مسايل بودند كه  ها شيعه ،در ميان مسلمانان فتنه ايجاد كردند شدند و طالمؤمنين عثمان
از جانب تاريخ  و، آتش فتنه را برافروختند كردند و ميبزرگ  با آب و تاب كوچك را

حق را از ، ي را از دروغراست و، اند همه چيز را نقل كردهدقت،  بدون نقد و تحقيق و ،نويسان
اني كه از آنان كس رخين آنها وؤم اند. و نكرده ناچيز را از درست جدا شخص پست و باطل و

اختراعي آنها را ثبت  أغراض دروغين و أهداف و مذهب و، شايعات باطل، اند نقل كرده
  اند. نموده

، بلكه ده باشندبوه قضي شاهد، وقايع را از كساني نقل نكرده اند كه خود ،: اين راويانسوم
بيشتر  و چه بسا .را با باطلباطل  ورا با دروغ دروغ اند روايتش نموده اند،  هرچه شنيده

آن راوي و بينيم بين  كه اگر درست تحقيق شود مي اند نمودهنقل از فردي اي را  واقعه، اوقات
  بزودي بيان خواهيم كرد. ها سال فاصله بوده است، چنانكه ، دهحادثه
به دروغ و دروغ با اين كه براي مذهب خود  هايشان و ي دروغ با همه ،: اين راويانارمچه

، . چون از آن گروهيك طرف قضيه قرار دارنددر اند، اما خودشان  نمودهدعوت پردازي 
بنابراين ، سازند آتش فتنه را شعله ور مي زنند و باد مي، كنند كه بر خاكستر آتش طرفداري مي
همان كاري را  نمايند و تبه كاري كوشش مي فتنه انگيزي و و براي فساد ،و قلمآنها با زبان 

بنابراين بر هر  ند.ا هانجام دادآن را روحشان  با جسم و نا پاكشان، كنند كه پيشينيان تكرار مي
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باتوجه به قابل قبول بودن روايات آنها و  ،خواهد حقايق را بشناسد انسان منصفي كه مي
و در ، از آنان برحذر باشد الزم است هوشيار و ،ترديد و داشتن بصيرت از شك و پرهيز

  احتياط عمل كند. با، ديگر آن را تأييد نكرده است يبرابر هر روايتي كه روايت معتبر
نتيجه  براي استنباط و ،نقل كرده باشند» كلبي اقدي و، وأبو مخنف«رواياتي كه تنها  ،لذا و

  د.نگير ار نميمورد توجه قر ،گيري وحكم كردن
 سروران و و هدرگيري بين اصحاب رسول خدا وقايع وو  ي روايات هعمد ،بدبختانه

پيرو كساني  اينان خود نيز جانشين و و ،رهبران اين امت را اين چند نفر روايت كرده اند
حامل همان  ووخود نيز همان اعتقاد را داشته اند، د بو يهودمزدوران  بودند كه رهبر ياغيان و

 روشي را در پيش گرفته بودند كه در راه و و، كه با آن مسموم گشته بودند بودند فكاريا
  معروف شد.» جوئبلز«سالهاي اخير به روش 

، چه ي اينها دروغ هستند توان گمان كرد كه همه گفتند كه نمي چنان بدون شرم و حيا مي
داديم كه جز به استناد چه گستاخ بودند!! ما وعده  چه زشت و ها كه گفتند وبسيار دروغ

نزنيم بلكه با و تخمين حرف  با ظن و گمان و، نگوييم حقايق را ،برهان قاطع داليل روشن و
  :و داليل قاطع اينك سند و، ثابت كنيم آن را ،منابع معتبر اسناد موثق و

ي تاريخ، سيره  تحت عنوان مؤلفان شيعي در زمينه "أعيان الشيعة"محسن امين در كتابش
  ها اين چنين در مورد ابو مخنف مي گويد:  هغزوو 

 و از اصحاب اخبار (روايات - ابومخنف لوط بن يحيي ازدي غامدي گفت: نجاشي
هاي بسياري نوشت، از  تر و بزرگتر بود و كتاب در كوفه بود و از همه بلند پايه  -وقايع)

و غيره.  ÷سينجمله: فتوح شام، عراق، خراسان، جمل، صفين، نهر، غارات،  كشته شدن ح
گويد: خط احمد بن حارث خزاز را خواندم كه، نوشته  مي» الفهرست«و ابن النديم در كتاب 

ي أمور عراق و أخبار و فتوحات آن، از ديگران  اند: آگاهي أبو مخنف درباره بود، علماء گفته
يره از ي حجاز و س ي خراسان و هند و فارس، و واقدي درباره بيشتر است، و مدائني در باره
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عه شريك ي ثبت و روايت فتوحات شام، دو نفر از آن سه شي اند، اما در باره همه آگاهتر بوده
   .)1(بودند: أبومخنف و واقدي

كتاب  افزايد: مي كتابهاي كه ذكر شدند،وه بر ي نويسندگان شيعه، عال و نجاشي، در باره
مقتل  ، ومقتل امير المؤمنين ، وكتاب الحكمين، و كتاب قتل عثمان، و  كتاب شوري، و السقيفة

 مقتل محمد و، اخبار محمد بن ابوبكر، اخبار الزيات، و خبار مختارأو، بن عدي حسين حجر
وقايع در كوفه  و روايت و اهل اخباراستاد  او شيخ و ،كتاب هاي ديگر. همانطور كه ذكرشد

كه روايت مي نمود در  در كنار هر روايتي پايه تر بود و بلند از همه بزرگوار تر و بود و
از جعفر بن محمد روايت شده ي ( شد و در سند آن جمله نهايت به جعفر بن محمد منتهي مي

   .)2(داد را قرار مي )است
خود ذكر » رجال«طوسي ذكر كرده كه پدرش از ياران علي بود همانطور كه در كتاب  و

او از  ت: پدرش از ياران باقر ودر ميان افراد مورد اعتماد ذكر نموده اس را نموده وحلي او
  .)3(ياران جعفر بود

  گويد: مي و در كتاب خود از او ياد كردهنيزقمي  و
بزرگترين  لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف بن سليم ازدي از صاحبان أخبار كوفه و«

روايت  ÷از صادق وفات يافت و هـ. 157دراو  - آن طور كه مشهور است - آنها بود 
صحابي  ،بزرگش مخنف بن سليم پدرو  نموده است،روايت او  ازنيز  بن كلبي و هشام، كرد مي

در سال ، او د بودازحامل پرچم  و ÷از ياران عليحضور داشته و جنگ جمل  در بود و
كه شيعه  با اين و، بومخنف از بزرگان تاريخ نگار شيعه است، ادر اين حادثه شهيد شد  هـ36
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 ). 225-224فهرست أسماء مصنفي الشيعة، نجاشي، چاپ قم، (ص:  - 2

 ).282الرجال، حلي (ص:  - 3



    

  97  �هاي شان از ذي النورين  جويي شيعه و عيب
 

 مانند طبري و ،نت در نقل روايت به او اعتماد نموده اندعلماي اهل س ،بودنش شهرت دارد
از ، سيره دارد در تاريخ و كتاب هاي بسياري ،مخنف بوبايد دانست كه ا غيره. و ابن اثير و

   .)1(»به او اعتماد كرده اند كه بيشتر علماي پيشين از او نقل نموده و مقتل الحسين جمله:
افراط در تشيع  نام كتابها هم از اغراق گويي و ي علماي شيعه است و ها گفتهعين اين 
  مانند كتاب هايي كه از نجاشي برشمرديم. ،دهند خبر مي

اند آن طور كه امام ابن حجر عسقالني از آنها نقل  ي او سخن گفته اهل سنت نيز در باره و
  :ستكرده ا
 عتماد نيست،مورد ا بي اعتبار در روايت است وتاريخ نگاري  :ابو مخنف لوط بن يحيي«

  .»را ترك كرده اند اوبسيار ديگر از نويسندگان وتاريخ نگاران،  ابو حاتم و
يحيي بن معين گفته است: موثق نيست.  و ،ضعيف است ابو مخنف دارقطني گفته است: و

  : چيزي نيست.است مرّة گفته و
 من - آنها استو روايات صاحب اخبار  اي سوخته است و : شيعهاست ابن عدي گفته

عبدالرحمن  مدائني وو مجالد روايت كرده است.  جابر جعفي و بن زهير و بگويم: ازصعق مي
 و - ، است فوت نمودههفتاد  قبل از سال يكصد و واز او روايت نموده اند،  بن مغراء

 اش سؤال كردم پس دستش را تكان داد و الحاتم در باره از ابا ابوعبداهللا آجري گفته است:
(يعني ارزش اين را ندارد كه در باره اش گفتگو  .كند؟ سؤال مي اوي  ر بارهآيا كسي د گفت:

  .)2(ذكر نموده است» الضعفاء«و را در عقيلي ا وشود). 
   .)3(را ذكر كرده است مانند اين اقوالخود » ميزان االعتدال«ذهبي نيز در كتاب  و
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تحت عنوان  ،سالم ابن تيميهاز شيخ اال» منهاج من ال المنتقي«ذهبي او را در همانگونه كه 
قول اشهب بن  (آنهاي كه معروف به دروغ گويي بوده اند) ذكر نموده است و به دنبال او

  گفته است:را ذكر نموده كه عبدالعزيز قيسي 
ايشان روايت  از با آنها صحبت مكن و سؤال شد؟ فرمود: هاي رافضي در باره طاز مالك«

 طشنيدم از شافعي له بن يحيي نقل شده كه گفـت:از حرم گويند. و دروغ مي، چون كنن
از مؤمل بن شهاب ربعي  و ام مانند رافضه به دروغ شهادت دهد. هيچ كسي را نديده فرمود: مي

 [كتاب] علم ،از هر بدعت گذاري از يزيد بن هارون شنيدم كه گفت: روايت است كه گفت:
از  گويند. و دروغ مي آنها واقعاً شود كه به بدعتش دعوت نكند جز رافضي؛ چون پذيرفته مي

 گفت: شريك بن عبداهللا نخعي شنيدم مي از گفت: محمد بن سعيد اصفهاني روايت است كه
سازند  چون آنها خود حديث مي ،رافضياز  گيرم جز كنم مي شتاكه مالق يعلم را از هر كس

عمش شنيدم كه از ا: از ابي معاويه روايت است كه گفت كنند. و آن را حديث معرفي مي و
 - برم  نام ديگري برايشان بكارنمي» كذّابين«دروغ گويان كساني را ديدم كه جز  گفت: مي

  سپس به نقل از شيخ االسالم گفت: -منظورش روافض بود 
همه به از  بيند كساني كه بيشتر تعديل تأمل نمايد مي هر كس در كتاب هاي جرح و«

چون ايشان به  كنند ها اقرار به دروغ مي ، رافضيي شيعه هستند دروغ شهرت دارند از طايفه
   .)1(»تقيه اعتقاد دارند

ي ابي  متخصص در فن نقد رجال درباره ماهر و و تعديل ي جرح و اين بود آراء ائمه
  قابل اعتماد.  ي آنها در اين باره سند است و ، كه تنها گفتهمخنف
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اعتبار براي  مورد اعتماد و ،د سنينه نز ابي مخنف نه نزد شيعه و ،ي مطلب اين كه خالصه
ي قُمي كه گفت: با  هر دو گروه در اين باره اتفاق دارند. اما به گفته روايت نيست و نقل و

علماي نقل از اهل سنت همچون طبري به او اعتماد  ،وجود اين كه شيعه بودنش مشهور است
چون نيست،  ز ديگرياين سخن نيز مانند عادت هميشگي اين قوم جز دروغ چي، اند نموده

معلوم است كه او  ،مشاهده كرده باشد را آن براي هر كس كه كتاب طبري را خوانده باشد و
اصال او  و ذكر نمايد،در كتابش بوده آن را شرط نبسته است كه هر چه به نظرش صحيح 

ي كتاب خود تصريح  در مقدمه . وه استنبود نمايد، چه نقل ميپايبند به صحت آنملتزم و 
  نموده است كه:

كند يا به نظر  در اين كتاب هست و خواننده آن را انكار مي ،هر خبري كه از گذشتگان«
 ،حقيقت در معلوم نيست و ، برايشآيد به خاطر اين كه صحت و سقم آن شنونده زشت مي

بلكه از جانب برخي نقل كنندگان آمده  ،بايد بداند كه اين از جانب ما نيست ،معنايي ندارد
  .)1(»آن را ادا كرده ايم، به ما نقل شده است آن گونه كه ما و، است

 اخبار، در نقل كه از طبري نقل كرده و نمايد ميي كتابش تصريح  اما ابن األثير در مقدمه
  گويد: به طبري اعتماد داشته آنجا كه مي

 و ،تجمع نشده اس يكتاب هيچ ام كه تا كنون در من در اين كتاب چيزهايي را جمع كرده«
ام كه  پس ابتدا از تاريخ بزرگي شروع كرده ،هر كس در آن تأمل كند درستي آن را مي فهمد

 و، ي مردم است ه است چون كتاب مورد اعتماد عامهامام ابوجعفر طبري آن را تأليف نمود
 ام و ها را از او نقل كرده ، بنابراين تمام زندگي نامهمرجعي است مناسب براي زمان اختالف

  .)2(»دام را رها نكرده امهيچك
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  او. هابن اثير ب اعتماد طبري و و ،پس اين است واقعيت ابي مخنف
  گويد: اش مي حسن شيعه درباره ،و اما واقدي

نيك  او اهل تشيع بود و گفته است:اش  در بارهابن نديم  .واقدي محمد بن عمراما «
از جمله معجزات  ÷علي :نمودكه روايت  است . و او كسيبود پايبند به تقيه مذهب و

 ÷ ها از سوي عيسي بن مريم زنده كردن مرده و ÷مانند عصاي موسي است،  ÷پيامبر
 و جلد 600، اوبود اخبار فتوحات و سيره و و )جهاد غزوه و( غيره. او عالم به مغازي و

قبل از آن  و ،از خود به جاي گذاشت كه هر كدام كوله بار دو مرد بودند مجموعه كتاب را
 روز داراي دوغالم بود كه شب و و ،فروختند هزار ديناررا به قيمت دو از او هايي  ، كتابمه

فتوح ، اخبار مكه، المبعث، زيغاالم، تاريخ الكبيرال و داراي كتاب هاي، برايش مي نوشتند
همچنين صاحب كتابهاي بسيار  و، ةالسير، ÷حسين المقتل ، الجمل، فتوح العراق، الشام

  .)1(باشد سيره مي تاريخ وي  ينهديگري در زم
  قمي نيز از او اينچنين ياد كرده است: و
فتوحات  مغازي و داراي تأليفات و، امام بود عالم و ،يابو عبداهللا عمر بن واقد مدن«

و از قديم ترين مورخين اسالم. كتاب ، غيره بوده است و» رده«صاحب كتاب  و ،شهرها
جماعتي از  محمد بن سعد و، به زبان انگليسي است شرح هايي مغازي او داراي مقدمه و

به حفظ قرآن اهتمام  ،عالوه بر وسعت علم ،واقدي، از كتاب او روايت نموده اند، نامداران
خواهم فردا براي مردم نماز جمعه  مي به واقدي گفت:مأمون الرشيد روايت شده كه  نداشت،

 به خدا ،نه گفت: ،انجام دهي ايد آن راحتما ب گفت:و مأمون  امتناع ورزيد او ،اقامه كني
به نصف  تا اين كه شروع به حفظ كرد و، ي جمعه را حفظ ندارم سوگند اي اميرالمؤمنين سوره
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و وقتي نيمه دوم را حفظ  ،آن را حفظ نمود به نيمه دوم پرداختكه نصف وقتي ، سوره رسيد
به  ،شود اينطور دچار لغزش ميخسته شد كه  ديگر مأمون، كرد نيمه اول را فراموش كرده بود

او هم ذكر كرد كه مانند مأمون نمي تواند به او ، تو به او ياد بده! اي علي علي بن صالح گفت:
 خواهي بخوان. اي را كه مي هر سوره پس مأمون گفت: برو براي مردم نماز بخوان و ،ياد بدهد

¨¨﴿ي:  كه آيه ماز غسان روايت است كه گفت: پشت سر واقدي نماز جمعه خواند و ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 ÉÉ ÉÉ#### ßß ßßssss ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪  ÉÉ ÉÉ#### çç ççtttt àà àà¾¾¾¾ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪﴾﴾﴾﴾  :را اين چنين تالوت نمود»#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 

ÉÉ ÉÉ#### ßß ßßssss ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪  #### çç ççtttt àà àà¾¾¾¾  »44» عيسي 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪«)1(.  
: كه كرد وايت مياو كسي بود كه ر بود، و پايبند به تقيه نيك مذهب و و اهل تشيع از او
زنده كردن مرده  و ÷مانند عصاي موسي مي باشد، ÷از جمله معجزات پيامبر ÷علي

  .)2(ديگراخبار  و ÷ ها از سوي عيسي بن مريم
  داده است.» امام العالم«به او لقب  خوانساري هم در كتاب خود از او ياد كرده و

 توانست حفظ و ، نميحافظه بودبد  او شيعه و ،اين كه رب ، مبنيبود ها اين اقرار شيعه
  گرفت. قلبش قرار نمي ضبط كند و قرآن در خاطره و

تعديل از اهل  در جرح و چيره و زبر دستافراد  اما آنچه پيشوايان علم رجال شناسي و
  :به قرار زير است ي او گفته اند درباره ،سنت

                                            

دانيم چگونه اين قوم معتقد به امانت او در تاريخ و نقل حوادث و وقايع هستند كه نمي توانست  اما نمي -1
ها و حوادث را  اي كوچك از قرآن را حفظ نمايد، آيا مي توان به چنين كسي اعتماد كرد كه واقعه سوره

يد؟ آيا علت اين كه نمي توانست قرآن را حفظ كند اين نبود كه به آن اعتقاد با تاريخ و تفصيل ذكر نما
ايم، و هر كس  اثبات كرده» الشيعة والسّنة«ي قرآن در كتاب  ي آنها را در باره نداشت؟ همانطور كه عقيده

 خواهد بداند به آن كتاب مراجعه نمايد. مي

 ).232، 231، 30، ص:3لقاب، (جالكني واأل - 2
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) ثابت(از علما  د وكر روايت مي ،افراد موثّق وارونه از او احاديث را ابن حبان گفت:
ابن مديني  و كرد. احمد بن حنبل او را تكذيب مي و نمود. احاديث معضل را روايت مي

  .)1(كند را جعل مي ديثاحاواقدي  گفت: مي
  .)2(كرد جعل مي را حديثاو  :ويدگ مينسائي  و، اجماع بر ترك او استگويد:  مي ذهبي

 ،ذكر كرده است كه واقدي و هآوري نمودجمع  ي او اما ابن حجر اقوال علما را در باره
ابن  احمد بن حنبل و متروك الحديث است، و، در بغداد سكونت داشت اهل مدينه بود و

بن صالح گفت: احمد  هو معاوي، اسماعيل بن ذكريا او را ترك كرده اند ابن نمير و المبارك و
  بن حنبل به من گفت: واقدي كذّاب است.

 هيچ: او يعني ،مرّه گفت: ليس بشيء او ضعيف است. و: گفته است يحيي بن معين و
در و تر است.  ، از واقدي موثقهيثم بن عدي نزد منگويد:  ميابن مديني  نيست... چيزي

  كتاب هاي واقدي همه دروغ هستند. :گويد ميشافعي  حديث از او راضي بود.
دروغ  هول خدابه نام رس كه معروف پردازان دروغگفته است: » الضعفاء« نسائي در

 مصلوب در شام و محمد بن سعيد، مقاتل در كوفه، چهار نفرند: واقدي در مدينهبستند،  مي
  غير موثق هستند. شابن عدي احاديثگفت:  و ،ذكر كرد، چهارمي را نيز
 و، اساس ندارند كه اصل و : نزد من بيست هزار حديث وجود داردگويد ميابن مديني 

  ست اما به نظر من حال او از واقدي بهتر است.ذّاب ا، كابراهيم بن يحيي
شكي ندارم كه  ،كنم حديثي هم از او روايت نمي نويسم و حديث او را نمي ابوداود گفت: و

  از او دروغگوتر نديده ام. بندار گفت: و كند. او حديث جعل مي

                                            

 ).284، ص:2تاب المجروحين، ابن حبان. چاپ دكن، (جك - 1

 619، ص:2المغني، ذهبي، ج - 2
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ابن  كند. و اسحاق بن راهويه گفت: به نظرم او از جمله كساني است كه حديث جعل مي و
ر بودند كه سند احاديث را جعل كند كه فرمود: در مدينه هفت نف العربي از شافعي نقل مي

  يكي از آنها واقدي بود.، كردند مي
  عقيلي متروك الحديث هستند. دوالبي و ابوبشير گفـتند: ابو زرعه و و

 و ركمنو  مجهول استادان ديديم كه واقدي در مدينه از شيوخ و ابوحاتم رازي گفت:
او حديث جعل  كند كه گفت: ابن الجوزي از ابي حاتم حكايت مي و، ودنم نامعلوم روايت مي

 گويي و در دروغ كند كه بيانگر گستاخي او ، داستاني را نقل ميبعد از آن ابن حجر كند. و مي
  فريبكاري است:

و او  خيثم اي از ثوري او هم از ابن به واقدي گفتم: آيا ثبت كرده گفت:براي ما عمرو ناقد 
ي  درباره ابي،عبدالرحمن بن حسان بن ثابت او هم از  از، او نيز، هم از عبدالرحمن بن نبهان

آن را بر : گفتم ،گفت: سفيان برايمان حديث نقل كرد ،روند زناني كه بسيار به زيارت قبرها مي
ثوبان به عبدالرحمن بن : گفت، ن ديكته نمودم بر مسندپس آن را به صورت ، من ديكته نما

داني  نژاد جن را مي ساب وان تورا رهنمون كرد،  گفت: ستايش خدايي را كه تو، ما خبر داد
جز او  حديث قبيصه بود و ،آن حديث ست؟ ساجي گفت: واچنين چيزي بر تو مخفي اما 

واقدي در روايت  ،سفيان روايت نكرده است. و نووي گفت: به اتفاق آرا كسي آن را از
برخي از  و، مستقر استاو سستي  بر وهن و ،اجماع هبي در الميزان گفت:ذ و، ضعيف است

  آيد. اند با چيزي كه با كالم او جور در نمي او را نقد كرده ،شيوخ ما
  دارقطني گفته است:  و
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: مورد كه جوزجاني گفته د. ونديثش بايد مورد تحقيق قرار گيراحا ضعيف است واو 
  .)1(پذيرش نيست قناعت و

او عالوه بر شيعه بودنش به  ،و منزلت او نزد علماي نامدار اهل سنت ،واقدي اين بود
  .بود دروغ گفتن تر، ملتزم به به تعبير درست پايبند به تقيه، واز كساني بوده كه ، اعتراف خود

» رخينؤطبقات الم«محمد امين در كتاب . پسرش هشام محمد بن سائب ودر مورد اما 
ابن نديم شيعي  ،آنها ياد كرده است. به همين صورتو به شيعه بودن از  )2(دانسته شيعهآنها را 

 همانگونه كه نجاشي از هشام بن محمد اينگونه ياد در فهرست خود از آنها ياد كرده است.
  :است كرده
هشام بن محمد بن سائب بن بشير بن زيد بن عمرو بن حارث بن عبد الحارث بن عزي «

بن ا بن عوف بن زيد الالت و هود بن عوف بن كنان ان بن عبدبن امرئ القيس عامر بن نعم
آگاه به حوادث و نسب شناس : منذر هبن كلب بن وبرنسب او را اينطور ثبت كرده است: ثور 
داراي حديث مشهوري  و، علم كه به مذهب ما اختصاص داشته مشهور در فضل و ،روز

پس ، دانش خود را فراموش كردم و علم به بيماري بزرگي مبتال شدم و گفته است: و، است
 و، علم به من بازگشت جامي به من آشاميد و علم را در نشستم و ÷نزد جعفر بن محمد

هاي فراواني  ، و داراي كتاببا اوگشاده رو بود كرد و را به خود نزديك مي او ÷ابوعبداهللا
كتاب ، يرالمؤمنينمقتل ام، مقتل عثمان، مثالب بني أميه، است از جمله: كتاب مثالب ثقيف

  .)3(»غيره و، هيف، اخبار محمد بن حنمقتل حسين، كتاب الحكمين، حجربن عدي

                                            

، 3). و ميزان االعتدال، ذهبي (ج368- 363ص 9تهذيب التهذيب، امام ابن حجر عسقالني، (ج - 1
  )110ص:

  ).128- 127، ص1أعيان الشيعة، (ج - 2
 ).306، 305رجال، نجاشي، (ص:  - 3
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و را از ياران باقر ذكر ا ،در قسمت اول كتاب رجال خود ،همانگونه كه ابان بن داود حلّي
  .)1(كرده است

  .)2(كرد ياد كرده كه جعفر او را به خود نزديك مي، از پسرش هشام و
 نيز و )3(محمد بن سائب را در كتاب رجال خود از ياران صادق ،اين طايفهشيخ  ،طوسي و

  برشمرده است.  ) 4(رباقياران  از
مشهورتر از آن است كه نياز  ،دالوري ي رواياتش درباره اخبار و و بود غالياو در تشيع 

   .)5(به مبالغه داشته باشد
  كند: ر ياد مينف اينگونه از آن دو، عالم شيعه در علم رجال ،عباس و
نضر محمد بن  منذر هشام بن ابي ابو: دگوي كلبي نيز ميابن  را كه او، نسب شناس، كلبي«

برخي از دانش خود را  ،ي استساهل كوفه عالم ترين مردم به نسب شنا ،سائب بن بشر كلبي
ابونضر  و، بود ياد گرفت ‡صادق  محمدبن السائب كه از ياران باقر و نضر از پدرش ابي

گويد: پدر  طالب ياد گرفت، ابن قتيبه مي صالح، او نيز از عقيل بن ابي ب قريش را از ابينس
بزرگش ِبشر، و پسرانش سائب و عبيد الرحمن در جنگ جمل و صفين با علي بن ابي طالب 

اند، و سائب با مصعب بن زبير جنگيد، و محمد بن سائب كلبي همراه  حضور داشته
اجم حضور يافت. او نسب شناس و عالم به تفسير بود و در عبدالرحمن ابن اشعث در جم

ي محمد بن سائب ابومنذر،  كوفه وفات يافت. و از سمعاني نقل شده است كه او در زندگينامه

                                            

 ).312(ص رجال، ابن داود حلي، - 1

 ).369-368همان كتاب، (ص:  - 2

 ).289رجال، طوسي، (ص - 3

 ).136همان كتاب، (ص - 4

 ).59، ص:1اعيان الشيعة، (ج - 5
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پسرش  قائل به اعتقاد به رجعت بود) و نوشته است كه داراي تفسير قرآن و اهل كوفه بود (و
  بود. هشام داراي نسب عالي و در تشيع، افراطي

  آمده است:» الرجال الكبير«و در كتاب 
آگاه به ، علم مشهور در فضل و ،ابومنذر نسب شناس عالم هشام بن محمد بن السائب«

 بزرگي مبتال شدم و به بيماري سخت و گويد: مي ،به مذهب ما تعلق داشت ، واتفاقات روز
علم به ، ي به من نوشانيدرفتم علم را در جام، نزد جعفر بن محمد علم خود را فراموش كردم

  داشت. مي و به نشاط وا كرد نزديك مي را به خود او ÷ابوعبداهللا من بازگشت. و
ي او حكايت كرده اند كه قرآن را  قدرت حافظه ي در باره ،گويم: المعاني و ديگران من مي

علم  ÷چون كسي كه صادق، گوييم اين كار بديعي نيست من مي و، در سه روز حفظ نمود
 206در سال ، او كند در كمتر از سه روز حفظ  بايد در جامي به او نوشانيده است قرآن را را
  .)1(»وفات يافت 204يا 

چون هر دو در  ،كافي است، محمد به نظرم همين مقدار براي بيان حقيقت احوال هشام و
  ي خالص بوده اند. ي شيعه زمان قديم از يك خانواده

  اش گفته اند: اما آنچه اهل سنت در باره و
 كذاب و در كوفه دو كه گفت: ،نقل كرده است ،او هم از پدرش ،از معمر بن سليمان

گفت: در كوفه  نيز و ليث بن ابي سليم .كلبي است از آن دو د: يكيوجود داشته ان دروغگو
 ،از يحيي بن معين» دوري«و  ديگري سدي است. كذاب وجود دارند يكي از آنها كلبي و دو

ضعيف او  بن صالح از يحيي نقل كرد كه گفت: همعاوي نيست. و زياو چي كه گفت: نقل كرده

                                            

 ).96-94، ص: 3الكني وااللقاب، (ج - 1
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با ارزشي  سفيان هم از او چيزي و، سفياناز عبدالرحمن  يحيي واز  ابوموسي گفت: و است.
  .اندكرده نروايت را 

از يحيي بن يعلي » دوري« و، را ترك كرده اند ابن مهدي او يحيي و :گويد ميامام بخاري 
نفر هستند كه از آنها چيزي را روايت به زائده گفته شد: سه  اربي نقل كرده است كه گفت:مح

به خدا  ،اما جابر، كنم از ابن ابي ليلي ياد نمي جابر جعفي و كلبي. گفت:، ابن ابي ليلي :نكن
آمد داشتم از او  با او رفت و، ي كلبي ، اما در بارهسوگند كذّاب است به رجعت اعتقاد دارد

توانستم چيزي را حفظ  نمي گفت: بيمار شدم و تمام علمم را فراموش كردم و نيدم كه ميش
باره به  پس تمام آنچه را از ياد برده بودم دو ند،رفتم در دهانم تف كرد هكنم نزد آل محمد

  را ترك كردم. او و بعد ،ياد آوردم
آن را ام كه هر كس  هچيزي را از كلبي شنيد نقل كرده كه گفت: ،اصمعي از ابي عوانه و

عبدالواحد  آن را انكار كرد. ، اما اواز او سؤال كردم، ي آن در باره، پس گردد بگويد كافر مي
نزد ما  ،در منزل ابوعمرو بن عالء» ابو جزء« نقل كرد كه گفت: ،بن غياث از ابن مهدي

از  او گفت: ي گفت: يزيد بن زريع در باره ،دهم كه كلبي كافر است نشست؛ گفت: شهادت مي
از او شنيدم كه  گويد؟ گفت: گفتند: چه مي ،دهم او كافراست شهادت مي او شنيدم كه گفت:

وحي نازل كرد؛ سپس رسول خدا براي نياز خود  هگفت: جبريل براي رسول خدا مي
او بر علي وحي كرد. يزيد گفت: من اين را از او نشنيده ام، اما پس  ،علي نشست برخاست و
گفت: من سبئي هستم، من سبئي هستم. عقيلي گفت: آنها  مي زد و به سينه اش ميرا ديدم كه 

  هستند. ،سبأ ياران عبداهللا بن و ها صنفي از رافضي
وقتي  گفت: تا ،كه به محمد ابن سائب كرد ، نقل مياو هم از ابراهيم ،ابن فضيل از مغيره و

 زيد بن الحباب گفت: جئي بود. وو همينطور او مر، كه بر اين عقيده هستي به ما نزديك نشو
به پدرم  حاتم گفت: ابن ابي كند. گفت: شگفتا! از آنچه از كلبي روايت مي مي ،از ثوري شنيدم



    

  گري شيعه و شيعه      108 
 

حكايت او را با  و، نبود گفت: قصد او روايت از او ،او روايت كرده ثوري خودش از گفتم:
  دادند. يت قرار ميآن را روا نوشتند و ، ميكرد كساني كه حاضر بودند تعجب بيان مي

قسم ياد كرد كه من ، ابي صالح نقل كرد كه گفت: جناب كلبي علي بن مسهر از ابي و
كلبي به من  سفيان ثوري گفت: ابوعاصم گفت: ام. و چيزي از تفسير را بر كلبي قرائت نكرده

آن را و دروغ است ، ستابي صالح و او از ابن عباس روايت كرده ا كه ازحديثي  ره گفت:
كردند كه كلبي  روايت مي از قُرّة بن خالد نقل كرده است كه گفت: اصمعي وايت نكنيد. ور

فراموشي بر او  كلبي پير شده و ابو حاتم گفت: و منظورش دروغ گفتن بود.، گويد مزخرف مي
است » ذاهب الحديث« حاتم گفت: همه بر ترك حديث او اجماع دارند. او ابو و چيره گشته.

 شود. حديثش نوشته نمي ثقه نيست و نسائي گفت: شود. و يث او مشغول نميكسي به احاد و
كه از ابو صالح  ديگري نيز هست او غير از آنچه ذكر نمودم داراي احاديث ابن عدي گفت:

و تفسير او معروف است و تفسيرهيچ كس از  ،هستند و صحيح و خالص، روايت كرده است
از آن راضي  و از او تفسير نقل كرده اند، رد اعتمادمو افراد ثقه و و، او طوالني تر نيست

ها  خاطر اين كه در حديث در بين ضعيفاما در حديث داراي احاديث منكر است به ، بودند
بخاري  حاتم گفت: ابن ابي . و)استدالل نه براي نقل و( شود و حديثش نوشته مي شهرت دارد

 حديثي شنيده و، ضرميحعبداهللا  از عمرو بن نوشته است: محمد بن بشر يدر جاي ديگر
محمد بن عبداهللا ، او همان كلبي است محمد بن اسحاق از او شنيده است. ابن ابي حاتم گفت:

ابن سعد  گويم: مي شش در كوفه وفات يافته است. چهل و ضرمي گفت: سال يكصد وح
االشعث در پسرش سائب با ابن  گفت: پدر بزرگ و د.نك نسب او را به كلب بن وبره متصل مي

در سال  هاي آنها بود و انساب عرب وگفته عالم به تفسير و و، جماجم حضور يافته بودند
 چنين گفتند: اين اين را به من خبر داد، پسرش هشام است. شش در كوفه وفات يافته چهل و
  در روايت بسيار ضعيف است.، نيست
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 . و)ياتش را ترك كرده اندروا(متروك است  حاكم و دارقطني گفته اند:، علي بن جنيد و
دروغگويي او  :است ابن حبان گفته و ساقط است. او دروغ گو و :است جوزجاني گفته

آشكارتر از آن است كه نياز به اغراق در توصيف داشته باشد، از ابي صالح تفسير روايت 
ل به احاديث او استدالكرده است و ابو صالح حديث را از ابن عباس نشنيده و حالل نيست 

حديث او متروك است و به علت افراط در تشيع، در روايت بسيار  :گويد مي شود، نساجي
ترك  ضعيف است. و افراد مورد ثقه و معتمد و اهل نقل اتفاق نظر دارند بر ذم و نكوهش او و

جعلي  و موضوعهاحاديث  ،از اباصالح ابوعبداهللا حاكم گفت: فروع. و روايت او در احكام
  .)1(»ستروايت كرده ا

و اين هم وضع  و ،ي او سخن علماء در بارهبود اين  و ،منزلتش اين است آن مرد و شأن و
  دروغ پردازي هايش تا حد كفر. او در تشيع وحال 

رافضي ترك شده واو او هم مثل پدرش بوده: ، اما پسرش هشام كه از او نقل كرده است
   .)2(ندا هگفت او غير همانگونه كه ذهبي واست 

عيبجويي از صحابه نوشته بود كه ابن مطهر حلي در كتاب  لبي كتابي در سرزنش وو ك
   .)3(ه استذكر نمود آن را »منهاج الكرامة«خود 
  كند: ي او چنين نقل مي گفتار ائمه را درباره ابن تيميه شيخ اإلسالم و
نف لوط مخ از ابي از پدرخود و او شيعه بود و روغگوترين مردم بوده است.د هشام كلبي«

كنم  گمان نمي امام احمد فرمود: و كذاب هستند. و هر دو متروك و ،درك روايت مي ،بن يحيي
انساب بوده است. دارقطني  او صاحب مجلس شب نشيني و، كسي از او حديث نقل كند

                                            

 ).181-178تهذيب التهذيب، ابن حجر (ص - 1

 ).305-304ميزان االعتدال، (ص - 2

 ).58مامة ملحق به كتاب منهاج السنة ابن تيميه، (صإلنگاه: منهاج الكرامة في إثبات ا - 3
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ابن عدي گفته است: هشام كلبي شب نشيني بر او غالب بود و  و او متروك است. گفت:
ابن حبان  اعتبار بوده است و بي ساقط وو كذاب  پدرش نيز و، شناسم حديث مسند از او نمي

نيازي به اغراق در توصيف او واضح بودن دروغ در او روشن تر از آن است كه  :است گفته
   .)1(باشد

ي  حكايات و خزعبالت درباره بيان روايات ودر گاه مورخين  تكيه اين چهار نفر معتمد و
هايي كه ميان  جنگ و، بوده اند. به وقوع پيوست ط مان عثماناتفاقاتي كه در ز حوادث و

 و س بودند تا شهادت حسيناو قصاص قاتالن  كساني كه خواهان خون عثمان و و س علي
 ها و آنها به اين داستان. از اين افراد روايت شده است ي اين شهادت بود حوادثي كه نتيجه

 ،عقايدشان را توسعه دهند تاريخ سبئيت و ،ي آن حكايات رنگ خاصي زده اند تا از دريچه
بعد از آنكه بسياري از مردم را به نام دوستي اهل بيت فريب دادند و ورودي جديدي براي 

آنهم به علت  ،برگزيدگانش گشودند و  �زشت جلوه دادن اصحاب رسول اهللا عيبجويي و
 ياران و اهللا بن سبأ وديني كه عبد ؛ان داشتنداين سادگي مردم و غفلتي كه از محتواي دين

پايه گذاري كرده  طرفدارانش تأسيس و او و اصولش را قواعد و آوردند و حاميانش آن را
بررسي اين افراد را قبل از ذكر حوادث و وقايع بيان كرديم  به همين علت شناخت و ند،بود

لوم شود و مع ،منزلت روايت كنندگان ارزش روايات آنها نيز شناخته شود تا از روي شأن و
داراي اعتبار  قابل اعتماد و ،ندشاب روايت كرده آن را شيعه سبئيه واي كه تنها  كه هر واقعه

  نيست.
براي از هم پاشيدن مسلمانان و  ،توان گفت: سبئيه مي ،ي اين امور مهم پس از بيان همه و

مبستگي ه ي وحدت و متالشي ساختن يكپارچگي و تفرقه اندازي بين آنها و پاره كردن كلمه

                                            

 ).19، ص3منهاج السنة، (ج - 1
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و ها چيدند  توطئه ها كشيدند و نقشه ،نابودي خالفت اسالمي انهدام وجود اسالم و آنان و
  تدابيري انديشيدند. و ترفندها بكار بردند

افكار وارداتي و بيگانه در بين مسلمانان. سپس با نشر سخنان  نشر عقايد يهود و اول: با
واليان امور. گفتار ابن جرير طبري را كه  و ي حكام انگيز در باره فتنه اخبار دروغ و كاذب و
 ي سوم راشد كنيم تا حقيقت عيبجويي كه عليه خليفه تكرار مي ،ي سبئيه ذكر شد در باره

معروف النورين  ذيعثمان . اختراع كردند روشن شود ابداع و �عثمان بن عفان �رسول اهللا
ي  پسر عمهد، ايشان بو بردباري و سخاوتمندي و شرافت و حيا مشهور به كرم و و

 و �ستايش شده از جانب پيامبر ممدوح و و �رسول اهللا رشوهر دو دخت و �خدا رسول
ه توطئه چيدند و معلوم شود كه چگون تا و ،)1(مي باشد فرزندانش اهل بيت ايشان و علي و

وجود ها به كاربردند و چه كساني در پشت صحنه ترفند افروختند و ها بر برضد ايشان فتنه
  .اشتندد

  گويد: طبري مي
زمان عثمان اسالم ، در مادرش سياه پوست بودبود،  اهل يمن ويهودي  أ،عبداهللا بن سب«

 ، سپس بصره از حجاز شروع كردكرد،  مي سفر مردم براي گمراه كردن شهر به شهر آورد و
ندند تا بعد او را بيرون را ،اما نزد هيچ كس از اهل شام به هدف خود نائل نشد ،كوفه و شام

گفت اين بود: شگفتا! كسي كه گمان  ، از جمله سخناني كه ميميانشان ماند در به مصر رفت و
در حالي كه خداوند فرموده  كند را تكذيب مي گردد اما بازگشت محمد مي كند عيسي بر مي

  :ستا
�mH���G��F��E��D��C��B���Al�������������       :85القصص  

                                            

  مراجعه كنيد.» الشيعة وأهل البيت«براي آگاهي بيشتر به كتاب  - 1
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گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ واجب ) قرآن را بر تو همان كسي كه (تبليغ«
  ».گرداند مي ) بر(قيامت

پس مردم اين سخن بازگشت است.  از عيسي بيشتر سزاوار رجعت و همحمد ،بنابراين
هزار پيغمبر بوده  بعد به آنها گفت: ،ي رجعت به بحث پرداختند در باره قبول كردند ورا از او 

خاتم  هاست. سپس گفت: محمد هعلي وصي محمد و، هر كدام يك وصي داشته اند و
 بر را اجرا نكند و هكه وصيت رسول خداكسي است  چه كسي ستم كار تر ازو  ،انبيا است

اين  سپس به آنها گفت: امر امت را به دست گيرد. مقاومت نمايد و هضد وصي رسول خدا
در اين مسأله با به ناحق گرفته است و علي وصي رسول خدا است. پس  حق را عثمان

مردم را به اين  ،قيام كنيد ،نهي از منكر اظهار امر به معروف و حكام و و ءعيبجويي عليه اُمرا
در شهرها افرادي كه خواهان فساد  كار متمايل كنيد. پس دعوتگران خود را پخش نمود و

امر ، ددنكر مي اهداف خود دعوت كردند و مخفيانه ايشان را به عقايد و ميبا او مكاتبه ، بودند
شروع به مكاتبه با مردم شهرهاي ديگر  و، كردند ميمنكر را آشكار  نهي از به معروف و

در هر شهري  برادرانشان نيز گرفتند و كاران حكومتي ايراد ميردست اند كردند و از واليان و
ات را به خواندند تا شايع هاي يكديگر را مي ، و مردم هر شهر نامهنوشتند براي آنان نامه مي

خواستند غير  در حالي كه آنها چيزي مي، در تمام زمين شايعه پخش شد مدينه هم رساندند و
آسايش هستيم از آنچه  سالمتي و ما در گفتند: كردند. اهل هر شهر مي آشكار مي، از آنچه

، رسيد اهل مدينه كه از تمام شهرها به آنها خبر مي، اند شهرهاي ديگر به آن گرفتار آمده
عثمان در  و ، محمديمهست در آن قرار دارند سالمت شهرهاما از آنچه مردم ديگر :گفتند يم

 !اي امير المؤمنين: بگوييد نزد عثمان برويد و گفتند: مدينه اين اخبار را جمع آوري كردند و
به من ، د: نه. سوگند به خدا جز سالمتي خبريما رسيده نزد شما هم آمده؟ فرموآيا آنچه به 

 ، و خبرنامه هايي كه به آنها رسيده بود،اين خبرها به ما رسيده است گفتند:، ده استنرسي
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پس با من  ،شما شريك من و شاهد مؤمنان هستيد :فرمودند، ايشان براي ايشان بازگو كردند
نظر ما در اين مشاوره اين است كه چند نفر از مردان مورد اعتمادت  گفتند:. مشورت نماييد
 سلمه را به كوفه ومپس محمد بن  .كسب كنندفرستي تا اخبار آنجا را برايت را به شهرها ب

 و ،را به شام فرستادند عبداهللا بن عمر را به مصر و عمار بن ياسر بن زيد را به بصره و هاسام
: اي گفتند قبل از عمار برگشتند و ي آنها همهبه جاهاي ديگري فرستاد  نيز مردان ديگري را
ي آنان ناخوشايند باشد، و  ايم كه براي ما يا بزرگان مسلمانان يا عامه ديدهمردم! ما چيزي ن

كارگزاران حكومت در ميانشان با  فرمان از آنِ مسلمانان است، و واليان و گفتند: امر و
 نمايند. اما مردم ديدند كه عمار دير كرده، تا كنند و به امور رسيدگي مي عدالت رفتار مي

ربوده شده و ترور شده است، اما ناگهان از طرف عبداهللا بن سعدبن ابي جايي كه گمان كردند 
اي رسيد و به آنها گزارش داد كه قومي در مصر عمار را به جانب خود متمايل  سرح، نامه

ن بن ي آن افراد: عبداهللا بن سوداء، خالد بن ملجم، سودا آنها مانده و از جمله ساخته اند و نزد
  .)1(هستندحمران و كنانه بن بشر 
در  ،را كه طبري ذكر كرده است طالنورين ذي عكس العمل عثمان، در پايان اين بحث

  كنيم: اين جا ذكر مي
همانا اين جانب در موسم حج كارگزاران و واليان  ها نوشت:پس عثمان به تمام شهر«
را به ي واليت امور  از زماني كه وظيفه و، دهم بازپرسي قرار مي را مورد بازخواست و خود

 پس هر شكايت و، ام نهي از منكر مسلط گردانيده امت را بر امر به معروف و ،ام دست گرفته
ها را برآورده  خواسته ام و ، حتما رسيدگي كردهاي كه از كارگزاران به من رسيده باشد خواسته

 هر چيزي از رعيت گرفته شده باشد به آنها برگردانيده شده است. اهل مدينه و، ام نموده
آزار قرار  اذيت و شتم و جماعتي مورد ضرب و شكاياتي رابه من رسانده اند كه گويا اقوام و
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و آنها  گيرند پس در موسم حج حاضر باشند كه عمال مورد بازجويي قرار مي، گرفته اند
را ببخشند  بگيرند يا حق خوداست،  كسي كه ظلم كرده هر از من يا از توانند حق خود را مي

  نيكي را دوست دارد. ل بخشش وكه خدا اه
هر جا كه براي مردم قرائت  و را به شهرها فرستادند طعثماناميرالمؤمنين اين پيام 

شرّي در ميان امت در حال  گفتند: و برايش دعاي خير كردند مردم به گريه آمدند و ،گرديد
عبداهللا بن  ند.ونزد او حاضر شبه تمام واليان نامه نوشت  طپديد آمدن است. عثمان  تولد و
ي  به جلسه ،عمرو را هم سعيد و و نزد ايشان حاضر شدند ،عبداهللا بن سعد و ،معاويه، عمار

اين همه شايعات  فرمود: واي برشما! اين شكايات وو  رايزني دعوت كردند مشورت و
اين مسأله تنها مرا  و، ترسم اين شكايت عليه شما راست باشد به خدا سوگند مي چيست؟!

 ؟ديه اآيا شما تعدادي را براي بررسي امور نفرستاد عرض كردند: دهد. قرار مي فشارتحت 
 ،در يك مورد هم حتي گزارشات آن قوم را به شما نداديم كه هيچ كسي آيا ما خبرها و

ي كارداران حكومت  همه گويند. و حرفي باآنها درميان نگذاشت؟ به خدا سوگند راست نمي
تواند  هيچ كس نمي و ،اساسي ندارند دانيم كه اين شايعات اصل و يم كنند و به خوبي كار مي

چيست؟ سعيد بن خبرها اين ، پس به من بگوييد: دليلي ارائه نمايد. فرمودند ،بر آن ادعاها
اين  ،افرادي به صورت سرّي ساختگي است و اين امر توطئه و ،به نظر من: عاص گفت

آن را مطرح  آنها هم در محافل خود و كنند القاء ميسخنان را به افراد ساده لوح و بي معرفت 
 ،آن قوم را فراخوان: فرمودند: پس چاره چيست؟ گفت شود. بدين ترتيب شايع مي كنند و مي

  به قتل برسان. كنند،  را پخش و پراكنده ميسپس كساني را كه اين شايعات 
وظايف آنها را از  ،حقوق مردم را پرداخت نمودي عبداهللا بن سعد گفت: وقتي كه حق و

قومي والي  معاويه گفت: تو مرا بر مّلت و اين بهتر است از رها گذاشتن آنها. ،ايشان طلب كن
(عبداهللا بن سعد دو نفر  و اين  ،شود كار پسنديده از آنها صادر نمي اي كه جز نيكي و قرار داده
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چيست؟ گفت: حسن هستند. فرمودند: پس رأي ، آشناتر به كار نواحي خودو سعيدبن عاص) 
بسيار نرم تر و ، اين مردم شما با ،به نظر منگفت: نظر تو چيست؟ ، فرمودند: اي عمرو ادب.
بايد در رفتار  نبه نظرم اند. از رفتار شما سوء استفاده كرده ايد و از عمر برخورد كرده تر ماليم

نرمي درجاي ، گيريدرا در پيش ب(ابوبكر و عمر) ي پيشين  ي دو خليفه روش و رويه، با مردم
 سختگيري در مقابل كساني كه از هيچ شرّي در شدت و تندي در محل خود. تندي و خود و

دلسوز مردم  نرم بودن براي كساني كه خيرخواه و مالطفت و و، كنند ، دريغ نميحقّ مردم
 طآنگاه عثمان  الزم است. درحالي كه شما نسبت به همه نرمي و بخشش داريد. ،هستند
، پيشنهادات شمارا شنيدم د: نظريات وروردگار فرموتمجيد پ پس از ستايش و ت وبرخاس

اين مشكلي است كه بر امت وارد آمده  راهي هست كه بايد آن را يافت و براي هر مشكلي
، شريعتي كه پيروي از حدود خداوند نيست هماهنگي و، مالطفت، است و راهش جز نرمي

خدا  و، برهاني ندارد كسي عليه آن حجت و و، ستي بيابدكا تواند در آن نقص و هيچ كس نمي
ب به خدا سوگند آسيا ام. مردم كوتاهي نكرده داند كه من از هيچ خيري نسبت به خود و مي

آن را به چرخش  عثمان كه بميرد وبه حال خوشا  وي چرخيدن است،  فتنه و آشوب آماده
 عفو باشيد اهل گذشت و، نسبت به آنها يد وحقوق آنها را بده نياورد. مردم را آرام كنيد و در
  .)1(سهل انگاري نكنيد در حقوق خدا سازش و و

هايي كه براي متالشي كردن  عيبجويي اشكاالتي كه بر ايشان وارد ساختند و اما ايراد و
 آنها را ذكر كرد و پاسخ داد يكي يكي ،اي در خطبه ،عثمان ذي النورين ،دولت اسالمي كردند

  :، فرمودستايش خداوند از آن ياد مي كنند كه ايشان بعد از ثنا و ،اريخ نگاراني ت و كليه
اما به گمانشان تذكر ، كامالً از آن آگاهند ،كنند كه مانند شما از اموري ياد مي، واقعاً اينان«

گفتند: در سفر نماز را كامل ، كنند دانند واضح و روشن دهند تا آن را براي كساني كه نمي مي
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آمده ام كه شهري  بهمن  ،گردد. آگاه باشيد قصر مي در حالي كه نماز در سفر ،انيخو مي
 آيا اينطور نيست؟ گفتند:، خوانم كامل مي، پس نماز را به اين علت ،آنجا هستندام در  خانواده

گويند او مراتع را ممنوع كرده است. به خدا سوگند  مي :آري به خدا قسم چنين است. فرمود
آن آنچه اهل مدينه بر  ام جز چيزي را ممنوع نكرده يا براي هيچ كس ديگري، من براي خود

حيوانات  مخصوص كهي مرتعها، يا مراتع سپس كسي را از چرا نمودن درآنغلبه كرده اند. 
آن اختالف بوجود  سر همجوار بر تا بين افرادمنع نكرده ام،  زكات مسلمين است دقات وص

ي منع شده يا براي كسي آزاد شده باشد مگر كسي كه پول داده اينطور نيست كه از كس ،نيايد
نيازي هم به چراگاه  و( شتري ندارم جز دو شتر براي سفر حج من هيچ گوسفند و و، باشد
آيا چنين ، شتر داشتم گوسفند و ي عرب بيشتر حال آنكه قبل از خالفت از همه)، ندارم

  آري به خدا چنين است. نيست؟ گفتند:
تو همه را ترك كردي جز يك نسخه. آگاه ، قرآن داراي چند نسخه بود اند: گفتهفرمودند: 

و من در اين كار از  ،ن فقط يكي است كه از جانب خداوند يكتا نازل شده استآباشيد قر
  آري به خدا چنين است. آيا چنين نيست؟ گفتند:، ام اصحاب پيروي كرده

  ران را اعدام كند.ايشان درخواست نمودند كه آشوبگ مردم از ابعد
 آن حكم مكي است و، ام را رد كرده ه گويا من حكم رسول خداگفته اند : فرمود

  آري به خدا چنين است. آيا چنين نيست؟ گفتند:، آن را انجام دادند ،رسول خدا در مكه
، بالغ قيقد اما من جز افراد ،ام حكومت گذاشته كار سر نوجوانان بي تجربه را بر اند: گفته

ي خود مهارت  ام و آنها نسبت به وظيفه دادهن امور قرار سر سنديده كس ديگري را برو پ
افرادي جوانتر از اين هم  من، اهل همين سرزمين هستند در حالي كه قبل از خالفت دارند و

تر از اين هم ، سخناني تندي فرماندهي اسامه درباره هو به رسول خدا ،بودند سر كار بر
  .همه گفتند: آري خدا گواه است كه چنين است ر نيست؟، مگر اين طوگفتند
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در حالي كه تنها يك ، اي داده) غنايم بدون جنگ(به ابن ابي سرح از اموال فئ  اند: و گفته
گمان كرده كردند،  نيز چنين كاري را ميعمر  ابوبكر و ام كه صدهزار بود و داده پنجم را به او

پس آن را برايشان برگردانيدم اما مال ، ند بوده استاند كه اين كار براي سپاهيان ناخوشاي
  آري به خدا چنين است. آيا چنين نيست؟ گفتند:، آنها هم نبود

به آنها بيشتر از ديگران  و شوي قايل مي اند: تو نسبت به اهل بيت خود تبعيض گفته
حق و ، شناسي ، و با وظيفهبخشي اما محبت من به آنها همراه با ظلم به ديگران نيست مي

چون اموال مسلمانان را ، ام اما من از اموال خودم به آنها بخشيده، دهم حقوق هر كس را مي
 و هزمان رسول خدا من در ،دانم. عالوه بر اين حالل نمي ديگريبراي نه  نه براي خود و

در حالي كه آنموقع نسبت به مال  ،بخشيدم را مبالغ هنگفتي از مال خويش، و عمر ابوبكر
هستم و مدت زيادي از عمرم كمتر بخيل  ، بخيل بودم آيا امروز كه به مال خويش ،خويش

 يچكنم؟ به خدا سوگند من ه سپري شده است با اين حال از اموال بيت المال بخشش مي
تا آنها حق داشته باشند چنين چيزي را  ام، كردهنتحميل  از شهرها افزايشي را بر شهري

كه آن هم  ش،به آنها بازگردانده ام جز خمسيم آورده بودند، ي آنچه برا بگويند، و من همه
و والي مسلمانان آن را بر محل اموال گذاشته است و از اموال خدا  ،حالل نيست براي من

  كنم. من تنها از مال خودم استفاده مي يا بيشتر تلف نشده است و 1يك فلس
مهاجرين  ،كه زمان فتح آن اراضياي در حالي  اند: اراضي را به مردان ديگري داده گفته و

، فتح شده سكونت داشته باشد هايهر كس در آن مكان و، اند انصار درآن شريك بوده و
خانواده اش برگشته باشد چيزي را كه خدا به او  هر كس نزد اهل و و، الگوي اهل خود بوده

خدا  ،دون جنگنظر كرده ام كه ب غنائمي سهم فئ وپس من به  ،خود نبرده است داده است با
در به خواست خودشان آنها را برايشان به مردان اهل اراضي  به آنها بخشيده است و
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اكنون در دست  و سهمشان را به ايشان منتقل كرده ام و ،ام عرب فروختههاي  سرزمين
  خودشان قرار دارد نه من.

ش را يكي از پسر و اموال خود را در ميان بني اميه تقسيم كرده بود طالنورين ذي عثمان
ده  آل حكَمبه مردان  بني ابي العاص شروع كرده بود و از، كه سهم داشت كساني قرارداده بود

 بين بني العاص و در و، به بني عثمان هم مثل آنها داد و، شد داد پس سهم آنها صد هزار هزار
ها  طايفهيشاوندان عثمان نسبت به آن خو حواشي و و الحرب هم تقسيم كرد بني بني العيص و

  دادند. انعطاف نشان مي نرمش و
عثمان امتناع  عثمان، كشته شوند اما : بايد شايعه پردازان و عيبجويان ازمسلمانان گفتند

  ورزيد.
ميان خود قرار گذاشتند كه همراه حجاج و  و، به سرزمين خود برگشتندشورشيان پس س 

ي ديدار  وعده و، كاتبه پرداختندبا همديگر به م و، به شكل حج كننده به مدينه حمله كنند
  .)1(اطراف مدينه بودماه شوال در  ،آنها

خارج  اهل مصر در چهار گروه به سرپرستي چهار نفر از مصر ،پنج شوال سال سي و در
  برخي هزار نفر را ذكر نموده اند. اند و اند ششصد نفر بوده برخي گفته، شدند

 سودان بن حمران سكوني و، ليثي بن بشر هكنان، ها عبدالرحمن بن عديس بلوي سرگروه
آنها جرأت نكردند  غافقي بن حرب عكّي بود. ،سرپرست كل و قتيره بن فالن سكوني بودند

همانند آنها با ابن  بلكه همراه حجاج و، خارج شدن از مصر را به قصد جنگ اظهار كنند
ي يزيد بن صوحان از مصر بيرون آمدند. اهل كوفه نيز در چهار دسته به سرگروه ،سوداء
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عبداهللا بن اصم و يكي از بني عامربن صعصعه  زياد بن نضر حارثي و، مالك اشتر، عبدي
  سرپرست كل عمرو بن اصم بود. و راهي حج شدند كه تعدادشان به اندازه تعداد مصريان بود

زريح  ،عبدي هبه سرپرستي حكيم بن جبل اهل بصره هم به همان صورت در چهارگروه و
ابن محرش بن عمرو حنفي به سرپرستي  حطم بن ضبيعه قيسي و ،بشر بن شريح ،بن عباد

  تعداد آنها همانند مصريان بود. حرقوص بن زهير سعدي راهي سفر شدند و
ي اين  همه كوفيان به زبير. اهل بصره به طلحه و بودند و اهل مصر به علي عالقمند

در  مدينه اتفاق نظر داشتند و م درقيا شورش واي بر ،وقت خروج از شهر خودبه ها  دسته
تا به ، دانست ها پيروزي را از آنِ خود مي هركدام از فرقه ميان مردم پراكنده شده بودند.

در  مردي از بصريان جلو رفت و ي سه ميلي از مدينه رسيدند و به حركت ادامه دادند. فاصله
جمعي ، آنجا پياده شدند رسيدند و» اعوص«جمعي از كوفيان هم به  ،فرود آمدند» شبذاخ«

عبداهللا  زياد بن نضر و رها كردند و» ذي مرؤة«جمعيت را در  ،از مصريان هم به آنها پيوستند
عجله نكنيد تا وقتي كه  گفتند: وكردند  ميآمد  رفت و ،اهل بصره بين اهل مصر و بن اصم در

، اند آماده كرده ما لشكرايم كه آنها براي  گرديم چون شنيده مي بر شويم و ميما وارد مدينه 
را حالل  جنگيدن عليه ما پس به خدا سوگند اگر اهل مدينه با ما خلف وعده كرده باشند و

و بيهوده كار ما باطل   و، كار ما سخت تر است، فهميده باشند نموده باشند و عمق كار ما را
آن را به  ،ل باشداين خبر باط و حالل نكرده باشند ضد ما را اگر جنگيدن بر وخواهد بود، 

 رزبي طلحه وعلي و  و هدر راه به همسران رسول خدا. برويد گفتند: دهيم. گزارش مي شما
خواهيم  ميامير از  و، ايم ي خدا آمده خانهزيارت  ما تنها به قصد گفتند:و  برخورد كردند

از آنها براي  اعدب، ايم و تنها براي اين كار به اينجا آمده، دبرخي از كارگزاران را بركنار نماي
اي  كاسه گفتند: ندادند ورا ي ورود به آنان  هيچ كدام از آنها اجازه، ورود مردم اجازه خواستند

 اي نزد علي رفتند عده ها جمع شدند و بعد جمعي از مصري پس برگشتند.، زير نيم كاسه است
اگر همه با شخص  :هركدام از اين سه دسته گفتند ،تعدادي نزد طلحه و تعدادي هم نزد زبير و
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جماعتشان را  كنيم و در غير اين صورت آنها را اغفال مي و بيعت كردند چه بهتر ،مورد نظر ما
بنابراين مصريها نزد علي  كنيم. آنها را غافلگير ميو گرديم  مي سپس بر و سازيم متفرق مي

ي سرخ رنگ  قهاي از شقي با عمامه لباسي نو برتن داشت و بود و» زيت احجار«رفتند كه در 
جماعتي  همراه با حسن نيز پيراهن برتن نداشت. و شمشير به گردن آويخته و آماده بود يمني

علي همچنان نزد  و ه بودنشست ط كنار عثمان حسن دردر حالي كه از آنان نزد عثمان رفت. 
به  س، علي را عرضه نمودند خودپيشنهاد  مصريان به او سالم كردند و، دبواحجار زيت 

دانند كه  صالحان مي گفت: و طردشان نمود و برآورد برسرآنها فرياد جرد شنيدن گفتار شانم
به برگرديد و خدا ، اند گرفته نفرين قرار مورد لعن و هزبان محمد لشكر ذي خشب بر

كه با جماعتي كه  بودند اهل بصره هم گروه ديگري از نزد او برگشتند. آنها نباشد. همراه تان
به طلحه  نزد طلحه رفتند و علي هردو پسرش را نزد عثمان فرستاده بود. ،دنزد علي بودن

دانند سپاه ذي  مؤمنان مي طردشان نمود وگفت: كشيد و هم برآنها فرياد پس او، سالم كردند
پس همه ، اند نفرين قرار گرفته مورد لعن و ه اعوص بر زبان محمد شب وذي خ مرؤة و

گردند  نمي چنين وانمود كردند كه ديگر بر و اره ملحق شدندبرگشتند تا به لشكريان خود دوب
سه  تا به همراهان خود رسيدند واين مسافت را در اعوص هم گذشتند شب واز ذي خ و

 و – چون ظاهراً خطر رفع شده بود -اهل مدينه ديگر متفرق شدند  مرحله طي نمودند.
 و د ناگهان به طرف مدينه برگشتندبرگشته بودند اما به محض اين كه به سپاهيان خود رسيدن

مردم تكبير گفتند و آنها متوجه شدند كه اطراف مدينه گرفته شده  و، مردم را غافلگير كردند
 هركسي دست نگه دارد و: گفتند و عثمان را محاصره كردند لشكريان پياده شدند و و، است

 و داشت از جماعت برپاعثمان چند روز براي مردم نم امان است. با ما وارد جنگ نشود در
علي هم در  مانع سخن كسي نشدند سپس مردم پيش آنها آمدند و مردم در خانه ماندند و

  د:فرمو علي، گفتگو پرداختند با هم به بحث و و ميان آنها بود
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اي را از نامه رساني گرفتيم كه  نامه گفتند:» چه چيزي شمارا بعد از باز گشت برگرداند؟«
بصريان نيز همين حرف را به ، طلحه هم نزد آنها رفت نوشته شده بود. در آن حكم كشتن ما

از همه  كنيم و ما همه برادران مصري خودمان را ياري مي بصريان گفتند: كوفيان و ،او گفتند
اي  و !علي گفت: اي اهل كوفه ،گويي همه براي اين توطئه متّحد شده بودند ،نماييم دفاع مي

مصريان آمده است درحالي كه شما از اينجا  سر ديد كه چه برچگونه متوجه ش !اهل بصره
 پس چرا شما برگشتيد؟! به خدا سوگند اين مسأله در ،شديد چند مرحله هم دور رفتيد و

 ،خواهي فكر كن هرطور مي گفتند: آنجا تصميم به اين ترفند گرفتيد. مدينه طرح ريزي شد و
   .)1(ي كندكناره گيربايد  يمنيازي ندار -عثمان  -ما به اين مرد

همه  ،زبير طلحه و علي و و، را به شدت محاصره كردند ط ي عثمان خانهگر  منافقين فتنه
سپس  .)2(نگهباني از عثمان فرستادند پسرانشان را براي دفاع و ي خود برگشتند و نزد خانواده

  داد و فرمود: ي مردم را مورد خطاب قرار همه ط عثمان
خواهم بعد از من جانشين خوبي  از خدا مي، كنم ا خدا حافظي مياز شم !اي اهل مدينه«

ي من  به خدا از امروز به بعد نزد كسي نروم تا خدا تقديرش را درباره، را نصيب شما گرداند
كنم كه  در هيچ موردي از آنها اطاعت نمي كنم و ام رها مي را پشت در خانه آنها و، اجرا كند

، همان دالت كنند و خدا هرچه اراده فرمايدين خدا دخ در و، عليه شما امتيازي بگيرند
  .»شود مي

                                            

 )105 - 103، ص: 5(ج طبري،  - 1
هم ذكر كرده ايم، هركس مي » الشيعه وأهل البيت«تمام اين مطالب را با استناد به كتب شيعه در  كتاب  - 2

 خواهد به آن مراجعه نمايد.
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 طلحه وبن محمد  جز حسن و ،بنابراين مردم برگشتند، مردم شهر را قسم داد كه برگردند
باقي  ،عثماناميرالمؤمنين امثال آنها كه به فرمان پدران خود نزديك درِ منزل  و زبيرفرزند 

   ماند.عثمان همچنان در خانه  ماندند و
ي  اش را آتش زدند در حالي كه عده بعد درِ خانه ،دو روز محاصره شد بيست و ،عثمان

ي دفاع  به ما اجازه آنها گفتند: مروان. از جمله: عبداهللا بن زبير و، زيادي درون خانه بودند
، من برآن صابر خواهم بود پيمان بستند و با من عهد و هفرمودند: رسول اهللا ،كردن بدهيد

، پس خواهند اند جز براي اين كه چيزهاي بزرگتري مي تش نزدهآي خانه را  اين قوم دروازه و
خواست  د: برايم قرآن بياوريد چون ميدهم. بعد فرمو نمي كشتار ي جنگيدن و به كسي اجازه

د: پدرت اكنون در وضعيت دشواري ، فرموكنارش ايستاده بود حسن بن علي در، قرآن بخواند
كرب از  به ابا و) تا پدرت برايت ناراحت نباشد( دهم كه بروي را قسم مي تو ،برد بسر مي

نقره  باري بيت المال بايستند كه جز دو  هزاوداد تا بر در مردي انصاري دستور همدان و
مروان را تهديد  ابن زبير ومحمد بن ابي بكر وقتي كه آتش خاموش شد  چيزي آنجا نبود.

را  برخي با مشت او برخي با شمشير و ،يورش بردند طثمانبر ع ،از پشت بام آنها كرد.
روي  خونش بر كرد و گلويش فرو اما ناگهان مردي جلو آمد و تيري بزرگ در ،زدند مي

 بود. بس بزرگي  زيرا مسأله ؛ترسيدند كشتن او مي آنها در آن حال از .قرآن ريخت
پاهايش را ، بيهوش يافتند را اي ديگر وارد خانه شدند اما او عده ،بيهوش شد طعثمان

اين زمان  در، دادند ناله سر دخترانش فرياد و همسرش نائله و، زمين كشيدند بر گرفتند و
 بروي او ايستاد و نائله رو، كند شكم او فرو در شمشيرش را كشيد تا وارد شد و» ُتجيبي«

ي عثمان  شمشيرش را روي سينه اما تُجيبي دست او را قطع كرد و ،خود را سپر ساخت
 قبل از غروب آفتاب به شهادت رسيد. سعثمان ي راشد  خليفه برآن فشار آورد. گذاشت و

 مباح باشد اما مالش حرام و گفت: چنين نيست كه خونش حالل و و يكي فرياد كشيد
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، غارت بيت المال روي آوردند سپس به چپاول و را به غارت بردند. ممنوع. پس همه چيز
  ي آنها بود. اين خواسته، فرار گفتند: رها شدند و دند ودو نفر در را باز كر
عبدالرحمن بن محمد به  كه گفت: نقل نمودهاز عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ،محمد بن عمران

خود را به عثمان رساند  ي عمرو بن حزم باال رفت و ديوار خانه من گفت: محمد بن ابوبكر از
ديدند كه ، همراه او بودند عمرو بن حمق نيز سودان بن حمران و ،بن بشربن عتاب هو كنان

قرآن است. محمد بن ابوبكر جلو ي بقره از  سورهعثمان نزد همسرش نائله مشغول قرائت 
 طذليل كرد. عثمان و را خوار خدا تونعثل، اي  گفت: ريش عثمان را گرفت و رفت و
فالن به  فالن و معاويه و امير مؤمنانم. محمد گفت: ي خدا و بلكه بندهنعثل نيستم : من فرمود

پدرت هيچگاه مثل تو  ،ريشم را رها كن !زادهر د: اي برادفرمو طعثمان دادت نرسيدند.
طلبم. محمد  ياري مي عليه تو از خدا كمك و د:فرمو ط عثمان سپس ،ريشم را نگرفته بود

كه در  با تيرهايي ،بن بشر هپيشاني ايشان را زخمي كرد و كنان ،با تيري كه دردست داشت
ضربه زد تا به  سپس با شمشير بر او، دست داشت برگوش عثمان زد تا از گردنش بيرون آمد

  شهادت رسيد.
بن بشر با يك عمود فلزي بر  هكنان گفت: از ابو عون شنيدم كه مي عبدالرحمن گفت:

و بعد از آن سودان بن حمران ، زمين افتادند قسمت پيشاني و جلوي سرش زد و ايشان بر
  اي زد و او را به شهادت رساند. او ضربهي بر مراد

محمد بن عمر گفت: عبدالرحمن بن ابي زناد از عبدالرحمن بن حارث نقل كرد كه كنانه 
بن بشر بن عتاب تُجيبي، ايشان را به شهادت رساند، و همسرِ منظور بن سيار فزاري، 

به عرج رسيديم، شنيديم  گويد: راهي سفر حج شديم و از شهادت عثمان بي خبر بوديم تا مي
  گويد: مي خواند و كه مردي در تاريكي شب آواز مي
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به  )، كشته شدهپيامبر و ابوبكر و عمر( د كه بهترين انسان، بعداز سه نفرآگاه باشي يعني:
  .باشد ، ميدست ُتجيبي كه از مصر آمد

ر حالي كه ايشان نشست د ي روي سينه به طرف عثمان رفت و ،گفت: عمرو بن حمق
  .)1( شمشير بر ايشان زد و نُه ضربه هنوز جان در بدن داشت،

 ،مسعودي شيعه» مروج الذهب« و» تاريخ طبري« ي داستان كه آن را از خالصه اين بود
اختالف ميان  سبئيه در ايجاد تفرقه و ،يببه اين ترت بدون تحريف و به اختصار بيان كرديم. و

خطاب به  ط پايان نمي يابد چنانكه عثمان ،مسلمانان توفيق يافتند. اختالفي كه تا قيامت
  :فرمود داد و از آن خبر ديگر شورشگرانمالك اشتر و 

 و، خوانيد پس به خدا سوگند اگر مرا بكشيد بعد از من هرگز همه دسته جمعي نماز نمي«
  .)2(رويد نمي جهاد هم به جنگ و هرگز با

اشكاالتي  عيب وو با بحث اين ي مستقيم با  چون رابطه، سخن به درازا كشيد در اين باره
براي سرنگوني نظام حاكم از  كردند و مطرح مي طدارد كه سبئيه نسبت به عثمان بن عفان

ابن  ،بازماندگان سبئيهاز اين ايرادها آن طور كه به زبان يكي ، كردند اين سخنان استفاده مي
  چنين بود:، شود بيان مي ،مطهر حلي
ي امور را  اداره مسلمانان را به دست كساني سپرد كه صالحيت واليت و امور طعثمان

و واليت را در بين ، از برخي خيانت ظاهر شد گناه و تا جايي كه از برخي فسق و، نداشتند
نكوهش قرار گرفت اما  انتقاد و مورد ،ألهچندين بار براي اين مس و نزديكانش تقسيم نمود

در  گساري از او ديده شد و سر كار گذاشت كه حتي باده وليد بن عقبه را بر، دست نكشيد
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هايي از او كار و شد و سعيد بن عاص را والي كوفه قرار داد حال مستي پيشنماز مردم مي
هللا بن ابي سرح را والي مصر عبدا توسط مردم شد. و، ديده شد كه منجر به اخراج او از آنجا

پنهاني با او مكاتبه كرد كه بر  و، دادند شكوه سر ستم او ناله و كرد كه مردم از دست ظلم و
او را به قتل محمد بن ابوبكر  نوشت. ند بر خالف آنچه آشكارا برايش ميسر كار باقي بما

 اهللا بن عامر را والي وعبد دستور داد. معاويه را والي شام كرد كه آن آشوبها به پا شد. و
كارهاي خود را به مروان واگذار كرد و كليد  و ،داد فرمانرواي عراق كرد كه منكراتي انجام مي

و  ،مهرش را نيز تحويل او داد كه منجر به قتل خودش گرديد ، تمام امور را به او سپرد
، داد يگران برتري ميال بيت المال بر ددر امو اهل خود را و اي بين امت به وقوع پيوست فتنه

 تاجايي كه به چهار نفر از قريش كه دخترانش را به عقد آنها درآورده بود چهارصد هزار
عيبجويي  او ابن مسعود از يك ميليون دينار به مروان بخشيد. و و، دينار پرداخت نمود

چار فتق زد تا د عمار را مي و، را زد تا مرد وقتي هم كه به حكومت رسيد آنقدر اوكرد،  مي
چشم من و گروهي طغيانگر عمار پوستي است در بين دو  فرمود: هدرحالي كه پيامبر، شد

  زد. طعنه مي عمار بر او و شوند كه مشمول شفاعت من در قيامت نمي كشند او را مي
 و مروان از مدينه طرد را همراه با عموي عثمان، حكم بن ابي العاص هرسول خدا و

، ابوبكر و عمر طرد شده ماندند و هپسرش در زمان پيامبر ود وهمچنان خ و، اخراج نمود
 مروان را كاتب و و، اش باز گرداند به مدينه را پناه داد و او ،همين كه عثمان برسر كار آمد

  :اين كه خداوند فرموده است صاحب امور خود كرد با

�m��L��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��Al  :22المجادلة  
، ولي كساني را به ا و روز قيامت ايمان داشته باشندرا نخواهي يافت كه به خد مردماني« 

   ».دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند
 ه با آنكه رسول خدا، به سختي او را شكنجه نمود تبعيد كرد و» ربذه«ابوذر را به  و

  در حق او فرمودند:
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ي آنها  به من درباره به من وحي نمود كه چهار نفر از اصحاب مرا دوست دارد وخداوند «

 ، وعلي سرور آنها است فرمودند: آنها كي هستند؟ ،عرض كردند اي رسول خدا د.امر فرمو
  »ابوذر. مقداد و سلمان و

وقتي  جاري نكرد ،حد قصاص را بر عبيداهللا بن عمر، نابود كرد حدود خدا را ضايع و و
در ، به قتل رساند شرا بعد از اسالم آوردن؛ي امير المؤمنين  ي آزاد شده بنده ،هرمزانكه 

اما به معاويه  ،بود ي او ي قصاص وظيفه تعقيب عبيداهللا بود و اقامه حالي كه امير المؤمنين در
خواست حد ضربه زدن به وليد بن عقبه را تعطيل كند تا اين كه اميرالمؤمنين  و ملحق گشت.

اذان روز جمعه  و شود در حالي كه من حاضرهستم. حد خدا باطل نمي د:فرمو ا حد زد واو ر
شد مسلمانان با او تا وقتي كه كشته  اكنون سنت شده و و، را افزايش داد كه بدعت است

  .)1(مخالفت نمودند
پدران به  فرزندان از ،نسل به نسل وند كه شيعه از آنها تحويل گرفت ،اين است ارث سبئيه

اركان خود  قواعد و مذهب و ،ي امروز اين هم يكي ديگر از داليلي كه شيعه و، اند ارث برده
ارتباطي باشيعيان  هيچ عالقه و و، قرار داده است، تأسيس كردند آن را اي كه سبئيه را بر پايه

                                            

  .)67-66ي منهاج السنة، (ص منهاج الكرامة، ضميمه - 1
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شاء نه از نزديك. همانگونه كه ان نه از دور و ندارند ،ي اول اسالم اوالد او در دوره و ط علي
  اهللا به زودي در محل خود بيان خواهيم كرد.

 طعثمان ذي النورين، ابداع كردند اشكاالتي كه برخي از سبئيان اختراع و پس ايراد و
  .هغيره بيان شد همانگونه كه در تاريخ طبري و داد پاسخ رد به آنها ،در زمان خود

علماي نامدار  و، ه استاصالً مطرح نبود ،در حالي كه برخي از آن اشكاالت در آن زمان
مثل شيخ ، اند ها پاسخ داده دروغ ي اين امت به تمام آن اكاذيب و ائمه گذشتگان صالح و و

 براهين روشن به آنها را ذكر كرده سپس با اصول ثابت و االسالم ابن تيميه كه يكي يكي آنها
ضي ابوبكر بن قا و ذهبي كه كتابش را خالصه كرده است.، نيز شاگردش و پاسخ داده است.

پاكستان جمع زيادي در رد و ي هند  در شبه قاره و ،متكلمين فقها و، غيره از علماء العربي و
 صاحب كتاب ،دهلوي ولي اهللا شاهآن جمله:  از ،اند پاسخ داده ،ها عيبجويي آن اعتراضات و

 و» ءاالفة الخلفزالة الخفاء عن خإ« و »قرّة العينين في تفضيل الشيخين« و »البالغةاهللا حجة «
كه  ،بسياري افراد ديگر پسرش عبدالعزيز دهلوي كه آلوسي كتابش را تلخيص نموده است و

ند، عادت كرده ا ،اصرار بر آن به دروغ و» شيعه« اما اين قوم، اند برخاسته، ها ه رد اين شبههب
  تا مردم ساده همچنان در غفلت باشند.

تاريخ شكل  ه از شيعه منشعب گرديده است وهايي ك فرقه از سبئيه و چون ما بحث را
خواهيم به ذكر اين  آغاز كرده ايم و مي، ي اول دور از شيعه گيري آنها و افكارشان را جدا و

به  و، خواهيم با روش خاصي به آنها پاسخ دهيم آن مي عالوه بر و، ها بپردازيمانتقاد عيب و
دفاع  اسالم و براي دفاع از حدود ،يما شاهد آورده ،هاي خودشان خاطر رضاي خدا از كتاب

 آنها را هكه به آنها ارادت داريم چون رسول اهللا هكرامت اصحاب رسول اهللا از شرافت و
  قبول داريم. از خداوند رجاي توفيق و دوست داشتند و

نزديكان  گفتند:،اين بود كه وارد كردند طالنورين ذي اولين انتقادي كه بر سرورمان عثمان
گفته است:  گزيده وبه آنها برتري داده است. تاريخ نگار شيعه نيز اين را ذكر كرده وخود را بر
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اش حرف  در باره و او را نكوهش كردند ،گذشت مردم بعد از شش سال كه از خالفت او مي
  .)1(تبعيض قائل شدنش زدند به خاطربرگزيدن نزديكانش و مي

 طالنورين ذي عثمان آيا در حقيقت،كه  حقيقت اين انتقاد بنگريم با ديد انصاف به اكنون
هاي  كه اين ادعا از دروغ امور مملكت را در بين نزديكان خود تقسيم كرد يا اين واليت و

د ندار فتنه وا تا مردم را برضد عثمان به آشوب و ندپرداخته ا سبئيه است كه آن را ساخته و
طغياني كه  سبئيه در شورش و تا امروز هم براي تأييد مبناي آن از جانب شيعه است و و

ك ورزند؟ اين وفاداري نسبت به آنها برآن اصرار مي دوستي و براي اظهار محبت و كردند و
منصوب شده كه به ذكر عامالن  بشنويم شيعي تاريخ نگار مشهور ،يعقوبي حقيقت را از زبان

  :گويد و مي پردازد مي بر امر واليت، عثماناز جانب 
 .يمن ، عامليعلي بن اميه تميميباشد.  اطق مختلف به شرح زير ميمن عثمان برن عامال«

ي  ، قاسم بن ربيعههمذان ، عاملجرير بن عبداهللا بجلي، عامل مكه، ضرميحعبداهللا بن عمرو 
عبداهللا بن  ،بصره عامل عبداهللا بن عامر كريز ،كوفه عامل ابوموسي اشعريعامل طائف،  ثقفي

  .)2(»شام عامل يه بن ابي سفيان بن حربمعاو. مصر عامل سعد بن ابي سرح
را  بر واليات و منصب هاي واال قرار داشته اند كه ي عامالني نام بقيه ،ابن اثير طبري و

  ، طبري و ابن اثير گفته اند:اند ذكر كرده
ابو  ،قنسرين عامل حبيب ابن مسلمه، حمصعامل  و عبدالرحمن بن خالدبن وليد را

 عبداهللا بن قيس الفزاري ،فلسطين عامل لقمه بن حكم كنعانيع ،اردنعامل  االعور سلمي
قعقاع  ،ماليات خراج و عاملجابر بن فالن مزني ،  )شام( قضاء عامل ابوالدرداء ،بحرين عامل

                                            

 ).174-173، ص:2تاريخ يعقوبي، (ج - 1

 ).176، ص:2تاريخ يعقوبي، (ج - 2
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 عامل اشعث بن قيس كندي ،قرقيسياء عامل جرير بن عبداهللا بجلي ،ي جنگ هفرماند بن عمرو
 .ري عامل سعيد بن قيس ماه.عامل  مالك بن حبيب ،حلوان عامل بن نهاس هعتب، آذربايجان

زيد بن و  بيت المال عامل بن عامر هعقب ،ماسبذان عامل حبيش، اصفهان عامل سائب بن اقرع
  .)1(گذاشته بود قضاوت بر سر كار را براي ثابت
عبداهللا بن عباس بود  ،در سال هاي اخير عبدالرحمن بن عوف بود و ،نائب او در حج و

  .)2(قوبي در تاريخ خود ذكر كرده استكه يعهمانطور 
 و ،ابن عبدالبرّ در االستيعاب، ابن اثير در تاريخ خود بن كثير و. و اابن سعد در الطبقات و

  هر كدام اين مسايل را ذكر كرده اند. كسان ديگري نيز
هاي كه سبئي بودن خود را  دروغ سبئيه ،در اولين نگاه به طور بديهي و ،از اين فهرست

و نيز دروغ بازماندگان و وارثين گردد،  مي آشكارنمايند،  كنند و بدان افتخار مي اعالن مي
 خود را پنهان كرده اند ،از ترس رسوايي ،عهاي آنان كه در زير نام تشي عيبجويي وآنها  افكار

  .معلوم مي شود
كساني كه ها و و پست منصبها و اين هم ،ن و كارگزاران، عامالاين از واليات سرزمين اسالم

  با ثبت تاريخي و به گواهي خود شيعه.، ها را در دست داشته اند منصب آن مقام و
  از: بودند عبارتپستهاي عالي در دولت  منصب و

بلكه به زيد بن ثابت  ه،كه در دست هيچ يك از نزديكان او نبود :قضايي نصبم - اول
  انصاري واگذار شده بود.

  .قرار داشتبة بن عامر برآن سمت عق: بيت المالسرپرست  - دوم

                                            

) و برخي از اين نام ها درالبدايةو 95، ص: 3). و ابن اثير، (ج149-148، ص: 5تاريخ طبري، (ج - 1
  ) ذكر شده اند. 322النهاية، (ص

  ).176، ص: 2(ج - 2
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  عبداهللا بن عباس. :حج سرپست امور و امير -سوم
  عهده دار آن بودند. ،سماك انصاري ني وزجابر بن فالن م ي:امور ماليات خراج و - چهارم
  قاع بن عمرو.، قعي جنگ فرمانده - پنجم
ذ از فقنعبداهللا بن  ، مسئول آن رامورخيناز برخي كه  :انتظامات پليس و - ششم

  ذكر كرده اند. )1(تميم بني
 س يا نزديكان عثمان ،در دست بني اميه ،اين شش منصب عالي در دولت از هيچ كدام

  نبود.
 شان. تنهاوسعت فراواني و آنهمه وجود باو كار گزاران آنها: اما عامالن واليات  و - هفتم

بلكه د، عثمان منصوب نكرده بو كه يكي از آنها را در مسند آن قرار داشتندسه نفر از بني اميه 
گزاران را عزل كار عمر با اين كه بسياري از عمال و و از سوي ابوبكر منصوب شده بود

همانگونه ، بود م معاويه بن ابي سفيان آن هم را ثابت گذاشته بود كهاو ايشان  اماه بود، نمود
  .)2(از واليان عمر ذكر كرده است كه مورخ شيعه او را

 )3(والي تيماءكه   ميزيد بن ابي سفيان برادرش و معاون در سمت نائباو را  يزابوبكر ن و
 ،پدرشان هآن حضرتهمانگونه كه ، قرار داده بود به آن جا بود، هي پيامبر و فرستاده
  .)4(ه بودوالي نجران قرار داد را طابوسفيان

                                            

  )157، ص: 1تاريخ خليفه بن خياط (ج - 1
  ).161، ص: 2(ج تاريخ يعقوبي، - 2
  ).24، ص:7). البداية والنهاية، (ج130، ص:4تاريخ طبري، (ج - 3
) مصعب زبيري،  نسب قريش. 62، ص: 1(ج � تاريخ خليفه بن خياط، تحت عنوان عمال رسول اهللا - 4

  ).126) (ص:� ابو جعفر بغدادي،  كتاب المحبر (امراي رسول اهللا
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عبداهللا بن سعد بن  :كه عثمان آنها را منصوب نموده بود تنها دو نفر باقي مانده استپس 
  عبداهللا بن عامر بن كريز. و ،ابي سرح

 بلكه از بني عامر، از بني اميه نبود ،ذكر است كه عبداهللا بن سعدبن ابي سرح نيز الزم به
(يعني عبد اهللا بن  شير داده بود مادر اين عبداهللا بود ط اما زن شير دهي كه به عثمان، بود

  .سعد برادر شيري عثمان بود)
  فاميلي. هاي خويشاوندي و بود حقيقت تمام تبعيضاين 

آن هم با توضيحي كه بيان و عبداهللا بن سعد ، اشتن عبداهللا بن عامر بن كريزمكار گ آيا با
عثمان بن  ،سرورمان از ناسزاگويي جايي براي عيبجويي و ،آن همه كارگزار شد، در ميان

  وجود دارد؟ طعفان
فقط  كسي از نزديكان خود را متولي امور قرار دهد؟!، امير آيا شرعاً حرام است خليفه و

قرآن  ، نصي ازي او است؟ آيا در اين باره از خويشاوندان يا قبيله يا عشيرهاين كه  به خاطر
حرام او به  فرزندان حتي علي و آيا كسي از صحابه يا اهل بيت و يا سنت وارد شده است؟ و

  است؟ عار ننگ و كار، اينآيا  تصريح نموده اند؟ وبودن چنين كاري 
سزاوارتر  طي علي بن ابي طالب بايد گفت اين سخن درباره ،است كار، ننگ اگر اين

 ،)1(عبيداهللا بن عباس را والي يمن ،قثم بن عباس را والي مكه، است كه در ايام خالفت خود
 .)2(ار دادوالي مصر قر محمد بن ابي بكر را، پسر همسر خود ،عبداهللا بن عباس را والي بصره

جعد بن هبيره را بر خراسان گذاشت همانگونه كه محمد بن ، پسر خواهرش داماد و و
  قرار داد.، خودسپاه  سر لشكر را )3(حنفيه

                                            

  )179، ص: 2تاريخ يعقوبي شيعه، (ج - 1
  مروج الذهب. - 2
 )، منهاج السنة، ابن تيميه، و العواصم من القواصم.351، ص:2مروج الذهب، مسعودي شيعه، (ج - 3
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 و ،قثم بن عباس، 37در سال  و ،عبداهللا بن عباس، هـ 36نائب حج خويش را در سال و
  .)1(قرارداد ،عبيداهللا بن عباس 38در سال 

نزديكان  كه خويشاوندان و ،كنند اعتراض مي سبه عثمان  (روافض) مپس چگونه اين قو
اما آنها  ،همانطور كه اثبات كرديم ،سر كار گذاشته است در حالي كه اين طور نبود خود را بر
همين امامت را تنها به  دهند و قرار مياو وصي  هپيامبر با خويشاونديبه دليل علي را 

  دانند؟ علت حق فرزندان علي مي
»عظيم وعار عليك إذا فعلت«  

  .براي تو ا گر خودت اين كار را انجام دهي) ننگ بزرگي است(
به سنت  طكرديم كه كار عثمان ثابت مي ،سپس اگر به خاطر طوالني بودن موضوع نبود

، حال آنكه كسي در ميان اصحاب، نزديكتر بود تا آنان كه بعد از او آمدند هرسول خدا
...، هيچ  كردند و اهالي شهرها و والياتي كه واليان بر آنها حكم مي هاشميان و وعلي  حتي
  است.شده همانگونه كه در تاريخ ثبت  ،كارگزارانش معترض نبودند و (عثمان) به كار اوكدام 

، كنند ي آن زمزمه مي در باره، ي عصر حاضر تمام آنچه اين قوم از سبئيه تا شيعه اين بود
از آن بهره ، شيعيان جديد كه سبئيون قديم وعيبجويي  زرگ واين بود حقيقت آن تهمت ب و

  برند. مي
 ،در پاسخ به اين مسايل ذكر كرده است» المنتقي«اين جا به نقل آنچه ذهبي در  در

  پردازيم: مي
 نافرماني عمال و علي به ايشان خيانت كردند حتي از خيانت و ان و جانشينانواقعاً نائب«

زياد بن ابي سفيان  ،ط تر. بعضي از آنها به معاويه پيوستند. عليكارگزاران عثمان هم بيش

                                            

 .)213تاريخ يعقوبي، (ص - 1
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، محمد بن ابي بكر را والي قرار داده بود مالك اشتر و و -قاتل حسين - عبيداهللا بن زيادپدر 
ي چيزي از  جاي تعجب است كه شيعه درباره و ،ا بهتر بودآنهي  در حالي كه معاويه از همه

عثمان : گويند ميه بود، شد آنمرتكب  طبيشتر از عثمان طليد كه عنگير عثمان انتقاد مي
در حالي علي نزديكترين ، كار گذاشت سر بر بني اميه را و خويشان خود نزديكان و
مانند عبداهللا و ، كارگزار خود قرار داد مادرش را والي و از طرف پدر و خود خويشاوند

محمد ، پسر همسر خود بن عباس. و هثمام قثم بن عباس و ،پسران عمويش عباس، عبيداهللا
ام هانئ را والي مصر قرار قرار ، پسر خواهرش و .بن ابوبكر را كه در دامن او پرورش يافت

 جانشين خود قرار داده را اوالدش، با نص صريح كنند كه علي سپس اماميه ادعا مي ،داد
حقّ فرزندان منكر  ر باشد درسر كار گذاشتن خويشاوندان منَك و واضح است كه اگر بر .است

كنند تا زبان عيبجويان  مي، امثال آن براي علي ادعاي عصمت وو اگر پسر عمو.  تر است تا
 ول تر است تا زبان طعنه زنان وبمق معقول تر و طپس اجتهاد عثمان ،را بر او ببندند

شتن پسر كار گذا سر الگوي عثمان در بر ي اينها، عالوه بر همهعيبجويان بر ايشان بسته شود. 
، ابوسفيان را بر نجران قرارداد، بود كه عّتاب بن اسيد اموي را بر مكه هپيامبر، عموهايش

  .نيز بر سر كار گذاشت حتي وليد بن عقبه را، سر كار گذاشت خالد بن سعيد بن عاص را بر و
 اي بودند ام جز اين كه از نژاد و قبيله كار نگذاشته سر گويد: من كسي را بر مي طعثمان

پس از ، نيز معمر همچنين ابوبكر و و، آنها را از كارگزاران خود قرار داد هكه رسول اهللا
، داد يزيد بن ابوسفيان بن حرب را سرپرست فتوحات شام قرار، ابوبكر .كردندكار را او همين 

(برادر يزيد بن ابو سفيان)  معاويه شبرادر طسپس عمر ،كارش را تأييد نمودفاروق عمر  و
مشهور  ثابت و هكارگذاشتن اينان از جانب پيامبر بر سر و سرپرست قرار داد.از او،  بعد را

بر سركار گذاشتن  يعني ،جايز بودن اين امر ،بنابراين متواتر است. ،حتي نزد اهل علم، است
تر است از  اي آشكار نزد هر خردمند فهميده ه بني اميه به دليل نص صريح از رسول خدا

ك شخص معين از بني هاشم با نص صريح. چون ادعاي تعيين يك ادعاي جانشيني ي
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سر كار گذاشتن چندين  دروغ است اما بر ،نقل جانشين معين به اتفاق اهل علم به روايت و
اما رسول  به اتفاق اهل علم راست و درست است. هنفر از بني اميه از سوي رسول خدا

ي مؤته همراه با غالم  سرپرستي غزوهجعفر به ، و بر يمنرا از بني هاشم جز علي  هخدا
   .)1(ه استكار قرار نداد سر ابن رواحه را بر و ،شده اش زيد آزاد

 جاي هيچ حرفي ندارد چون وليد از اعيان و ،اما والي قرار دادن وليد بن عقبه بر كوفه
  .نامداران قريش بود

شاعري  ن قريش وادب يكي از فرزانگا بردباري و حلم و، سنجي نكته لحاظ هوش و ازو 
  .)2(بلند همت بود شريف و

 ناظر و سرپرست بر به عنوان او را هروز فتح مكه اسالم آورد سپس رسول خدا  در
  .)3(صدقات بني مصطلق مأمور كرد

اي مي پردازيم كه خطيب  سعيد بن عاص. در اين جا به بررسي واثبات مسأله در مورد اما
  نگاشته است:» منهاج السنة«و » المنتقي«در پاورقي  ،الدين محي
عثمان او را  و، ي واالي فصاحت در ميان قريش قرار داشت سعيد بن العاص در قله«

ي او از  زبان او جاري گردد چون لهجه قرآن بر عربيتنويسي قرآن مأمور كرد كه  هنگام باز
 ايمانش به حدي بود كه روزي عمر صداقت و و، شباهت داشت ههمه بيشتر به رسول خدا

 تو را نكشتم اما تو دائي من عاص بن هشام را كشتي. سعيد گفت: من پدر گفت: به او ط
  او بر باطل. حق بودي و تو بر ،كشتي هم پدرم را مي اگر تو

                                            

  ).383-382المنتقي، ذهبي، (ص:  - 1
 )143، ص: 11تهذيب التهذيب، (ج - 2
  ).126).و  كتاب المحبر، (ص:142، ص:11همان منبع، (ج - 3
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سعيد بن عاص كسي بود كه فاتح طبرستان شد و در جنگ گرگان هم در ميان لشكريان، 
داشتند. و براي بزرگواري او  كساني چون حذيفه از بزرگان اصحاب، تحت فرمانش قرار

آورد   همين بس كه عبداهللا بن عمربن خطاب روايت كرده است: زني، قبايي را نزد رسول خدا
ترين شخص عرب بدهم، رسول خدا به  ام اين قباء را به گرامي و عرض كرد: من نذر كرده

سعيد بن عاص  ،پسر آن و( ايشان فرمودند: آن را به اين پسر بده، در حالي كه او ايستاده بود
 ها والي قرار دادن ايشان بر كوفه را بر عثمان مورد انتقاد قرار فاتح بود كه رافضي و مجاهد

  .)دهند مي
پس ، ي فخر و مباهات او نزد رافضي نباشد بر زبان سعيد بن عاص مايه ،ي قرآن اقامه اگر

ترين افتخارات  ترين شخص عرب است از بزرگ به اين كه او گرامي هشهادت رسول خدا
يها مجوس دست ايران را از . آري ايشان تنها يك عيب داشت و آن اينكه:دنيا است دين و

آري  ي جديدي را در تاريخ براي آن گشود، صفحه و مشرف نمودبه اسالم  آزاد كرد و آن را
احاديث او در صحيح  و ،گرگان بود فتحي بزرگان صحابه در  فرمانده او فاتح طبرستان و

را  »الكافي« هاي كتاب اما رافضي كه دروغ ،دنجامع ترمذي وجود دار سنن نسائي و م ومسل
 ،حديث نبوي هاي سنت و هيچ كدام از مجموعه داند به صحيح مسلم و براي خود كافي مي

، كند ها را شديداً خشمگين ميه افتخارات سعيد بن عاص كه رافضياز جمل و اعتنائي ندارد.
 او هم از پدر ،ي از طريق محمد بن قانع بن جبير بن مطعم از پدرشروايتي است كه طبران

با  را ديدم به عيادت سعيد بن عاص رفت و هرسول اهللا كند كه گفت: بزرگش روايت مي
ش بزرگكرد. برخي در صدد بر آمده اند كه اين افتخار را به پدر اي گرم او را داغ مي پارچه

اما اين غيرممكن است چون قبل از هجرت  -ص بودنام او هم سعيد بن عا كه - نسبت دهند 
چنين كاري را براي  هاگر صحيح باشد كه پيامبر پدر بزرگ سعيد مشرك بود و ،در مكه

ي محبت خويشاوندي بوده است چون از بني عبد مناف  پس از جنبه باشد،مشركي انجام داده 
در اسالم با اين منافات  ت وناسزاگويي رافضيها به امويه از بني عبدمناف در جاهليو  بود.
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از آن سخن ، داده بودند كه قبالً آن را سبب محبت خويشاوندي قرار هدارد كه رسول خدا
رفت و  رسول خدا با ابوسفيان در دوران جاهليت به سبب محبت فاميلي و حتي ،به ميان آمد
ترين  را به گراميآن  ،بايي كه يكي از زنان صحابي نذر كردبنابر ذكر حديث ُق . وآمد داشتند

در ، كه آن را به سعيد بن عاص هديه كند امر نمود هرسول خدا و، شخص عرب اهدا نمايد
با  هقطعاً اين حديث يكي از عالئم نبوت بود كه رسول اهللا و، حالي كه هنوز يك پسر بود

ترين فرد عرب خواهد بود. ابن ابي خيثمه از  گرامي ،نور وحي الهي كشف نمود كه سعيد
خود رفت  نزد پدر، محمد بن عقيل بن ابي طالب يق يحيي بن سعيد روايت كرده كه گفت:طر
 و، پسر عمويم ومن : گفت كيست؟ ترين مردمان) (شريف اشرف الناس از او سؤال كرد: و

است: كريم  گفته سمعاويه و .از لحاظ شرافت و كرامت العاص كافي است براي تو سعيد بن
تا جايي  ،نيكي بود جوانمردي و سخاوت و ه مشهور به كرم وك ، سعيد بن عاص استقريش
در جايي ، آن موقع نداشتند كه به او ببخشند خواست و در كسي از ايشان چيزي مي كه اگر

داشتها  از آن ياد هشتاد هزار دينار، وقتي كه وفات يافت، داده شود به او نوشت كه بعداً مي
 ،اين همان شخص اموي بود كه رافضيه و وفا كرد.به آن  ،بود كه پسرش عمرو اشدق بدهكار

عيبجويي  كوفه به باد انتقاد و دادنش بر را به خاطر والي قرار طامير المؤمنين عثمان
اين را هم  .)1(»هـ. فوت كرد53در كاخ خود در سال سعيد بن عاص « گويند: مي گيرند و مي

همانطور كه ، كرد م هديه قبول مياز او ه بخشيد و هديه مي طم كه ايشان به علياضافه كن
به صورت هيأت اعزامي نزد عثمان در ، سعيد بن عاص«نويسد:  ابن سعد در طبقات خود مي

 به علي و، بخشش آورد هديه و ،انصار و ي مهاجر براي افراد مهم و عالي رتبه و، مدينه رفت

                                            

 ).376 - 375من  منهاج السنة، ذهبي (ص: نتقي الم - 1
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گويند پس چطور از  عه ميشي اينطور باشد كه سبئيه و اگر .)1(علي قبول نمود هديه داد و ،نيز
  بر عالوه اين سعيد بن عاص: هديه قبول كرده است؟! و او

او هم  از فاطمه كه با عمر ازدواج كرده بود خواستگاري كرد و دخت علي، از ام كلثوم
   .)2(جواب مثبت داد

�m������s����r��q������������p����������o����n��m��l�������k��j��i��h�����������g��f��������t

��w��v����ul  :4 -  3الملك   
اي  پس ديگر باره بنگر (و با دّقت جهان را وارسي كن) آيا هيچ گونه خلل و رخنه«

باز هم (ديده خود را بگشاي و به عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز   بيني؟ مي
   . »گردد سويت باز مي، به ، و درمانده و ناتوانكن. ديده سرانجام فروهشته و حيران

آن طور كه ذهبي ياد  ي اموي بنگر. سخاوت خانواده عثمان و كارگزاران  پس به شهامت
  كند: مي

هزار دينار  سعيد بن عاص بعد از وفات عمر از ام كلثوم دختر علي خواستگاري كرد و«
 من به او حسن گفت: ،ازدواج نكن با او گفت: برادرش حسين پيش او رفت و، فرستاد

 سعيد گفت: در مجلس عقد حاضرشدند و سر اين موضوع درگير شدند. بر و، دهم مي
شايد اباعبداهللا راضي نباشد؟  گفت:، من برايت كافي هستم اباعبداهللا كجاست؟ حسن گفت:

هزار  چيزي از برگشت و، شوم كه او نپسندد در چيزي وارد نمي سعيد گفت: ،گفت: آري
  .)3(دينار را هم نگرفت

                                            

 ).21، ص:5طبقات ابن سعد، (ج  - 1

 ).86، ص:8البداية والنهاية، (ج:- 2

 ).195، ص: 3سير أعالم النبالء (ج 3
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از بزرگواري او همين ، ر عراقد عثمان و كارگزار عامل، ي عبداهللا بن عامر باره اما در
  كافي است كه:

بر او  و، به ما شباهت دارد :، فرمودآوردند ه وقتي كوچك بود او را نزد رسول خدا
 هعبداهللا شروع به بلعيدن بزاق رسول خدا بزاق خود را در دهانش گذاشت و و، دعا خواند

كند حتماً  زمين را مي بعدا هر جا آب دهنده است.: يعني، »مسقي«فرمودند: اوايشان  كرد و
  .)1(فرموده بودند ههمانطور بود كه رسول خدا و .گشت آب ظاهر مي

و از همه بيشتر به ما اين پسر ما است  فرمودند: هافزايد: رسول خدا ابن سعد مي و
دخت عبدالمطلب  د كه ام حبيببو هي رسول خدا عمه ،چون مادر بزرگش .)2(شباهت دارد

  .)3(بن هاشم بوده است
ي خوبي داشت  رابطه ،نزديكان قوم خود باخويشان و و، شجاع بود او مردي سخاوتمند و

  .)4(دوست داشتني بود ميان آنها محبوب و در مهربان بود و و
به طور را سپس خراسان ، پنج سال داشت او در حالي والي بالد فارس شد كه بيست و

، نسا، به كليه شهرهاي قومس او .)5(زابلستان را فتح نمود فارس و سجستان وكرمان وو لي ك
، كسري نموده ولشكركشي  )6(زرنج بوشنج و، مرو، سرخس ،اسفراين، طوس، جام، ابرشهر

                                            

 ).191، ص:3). وأسد الغابة، (ج:  60، ص:3). و االصابة، (ج 151، ص:3االستيعاب، (ج  - 1

 .)31، ص: 5طبقات ابن سعد، (ج  - 2
 ).149-148مصعب بن زبير، (ص:  - 3

). نسب قريش، (ص:  352، ص:2). و االسيتعاب، ابن عبدالبر (ج 32ص:  5طبقات ابن سعد، (ج:  -  4
149.(  

 ).33، ص: 5). طبقات ابن سعد، (ج 119، ص:3اسد الغابة، (ج - 5

 به بعد). 40البلدان، يعقوبي شيعه، (ص: - 6
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، فيشجان، عالوه بر اعزام نيرو به طرف كاريان )1(پادشاه فارس را در واليت خود كُشت
اصفهان  ،بادغيس، خوارزم، بلخ، طالقان،  فاريان، جوزجان، طخارستان، قبيه، به هراه ،ناشب

  .)2(حلوانو 
او اولين كسي بود كه  و، با نيروي نظامي او فتح گرديد زير نظر او و ،تمام اين سرزمينها

  .)3(جريان دارد هم تا امروز به مردم آب داد و حوض آب ساخت و ،در سرزمين عرفه
  فرموده است:ابن تيميه يخ االسالم به خاطر همين است كه ش

   .)4(نيست كه قابل انكار محبتي دارد ها و قطعاً عبداهللا بن عامر در دل مردم نيكي
 آيا فتوحاتي داشته اند و ها و چنين جهاد و شيعه از اول تا آخرشان كجا چنين جوانمردي

  ؟!نداه دنمومردم صدقات را تقديم  نيكي و چنين بخشش و
 هاي شيعه و صلي طعنهچون محور ا كنيم، به تفصيل صحبت مي ي مروان اما در باره و

هاي شيعه ادامه  تمام فرقه اين كار همواره از جانب سبئيه و و، مركز زخم زبانشان او است
  دارد. داشته و

 ناسزا عبارتند از: دشنام و، اند تهمتهايي كه به او نسبت داده عيبجويي و ها و بيشترين طعنه
اي  تبعيد او به همراه پدرش، و نوشتن نامه، تن خمس از مردم آفريقا، گرفليگويي به ع

ها كه جز واقدي و محمد بن سائب  ي قتل محمد بن ابي بكر و ديگر تهمت مشكوك در باره
ها را روايت نكرده اند. و قبالً در  و ابي مخنف لوط بن يحيي، كسي آن كلبي و هشام پسر او،

صحبت كرديم كه از بقاياي سبئيه و شيعه بودند، عالوه بر اين،  ي احوال اين راويان باره

                                            

 )52، ص:2االستيعاب، ابن عبد البر (ج - 1
 ).158: 14، ص1تاريخ خليفه، ابن خياط (ج - 2

 همان منبع. - 3

  .190-189، ص3ابن تيميه، منهاج السنة، ج - 4
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اند كه  ناپيوسته است چون هيچ كدام از آنها از كساني روايت نكرده رواياتشان قطع شده و
بنابراين، به هيچ روايتي از اين  .خود از آنها روايت را شنيده باشند يا با آنها ديدار كرده باشند

شود مانند طبري و ابن سعد كه از  ز طريق آنها نقل شده باشد، توجه نميقبيل روايتها كه تنها ا
از هشام كلبي و ابن مخنف روايت  تنها» انساب االشراف« اند، اما بالذري در واقدي نقل كرده

ن خاطر است قاضي اند. به اي ي مورخين جز از طريق اين ها نقل نكرده كرده است. و بقيه
  غيره گفته اند: ذهبي و، ابن تيميه، شيخ اإلسالم هيتمي ابن حجر، ابوبكرابن العربي

 يماز آنها صحيح ن كدام چهي و بوده،ساختگي  دروغ و ،بيشترين اخبار در اين باره«
بيشترين  اند: گفته، ساخته شده علماي حديث هم تحت عنوان روايات موضوعه و و .)1(باشند

 ند،مروان بن حكم آمده ا وليد و، عمرو بن عاص ،نكوهش معاويه رواياتي كه در مذمت و
بر اساس دروغ بنا ، شياد شيعه كه دينشان نيز و گر دروغ هستند كه دروغگويان حيله جعلي و

  .)2(پرداخته اند آن را ساخته و ،دروغ  نزد ايشان از مقدسات است گرديده و
 و .)3(آن تصريح نموده استبه  »الموضوعات« همانگونه كه مالعلي قاري در كتاب خود

المنار المنيف في الصحيح « و )4(»خبار الموضوعةوعة في األرفاالسرار الم« نيز به كتاب
  نگاه كنيد. ابن قيم و...» والسقيم

اسخ رد پ يبه قسمت ديگر ،نويسان يخاما خود تار. ها عيبجويي اين بود قسمتي از طعن و
 ده اند كه گويا او نوشته وهاي پر تزويري كه به مروان نسبت دا داده اند همينطور به نامه

                                            

). المنتقي، 196، ص:3). منهاج السنة، (ج68). الصواعق المحرقة، (ص: 100العواصم من القواصم، (ص - 1
 )311االثني عشريه، چاپ هند، (ص:  )، التحفة95(ص: 

 مراجعه شود.» الشيعة والسنة«كتاب ما به  - 2

 ).106(ص - 3

 ، چاپ بيروت.377ص - 4
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پردازيها  اكاذيب و دروغاين  :اند مورخين گفته، عثمان مهر زده است چون مهر پيش او بوده
  براي واژگون كردن شخصيت صحابه بوده است:

 طلحه و همانگونه كه بر ضد علي و ،اند زوير عليه صحابه نوشته شدهها تنها با ت اين نامه«
  .)1(»ندنوشتهاي  ، چنين نامهزبير
  ابن خلدون چنين ذكر كرده است: و
از  با اين ادعا كه آن را ،رانه برگشتندمزواي  كمي منصرف شدند سپس با نوشتهي  عده«

 عثمان بر اند كه به عامل مصر نوشته شده بود آنها را به قتل برساند. دست حامل نامه گرفته
به او كاري نداشته  ما تحويل بده وپس گفتند مروان را به ، خبري از آن نامه قسم ياد كرد بي

  .)2(بيش از اين نيست ،حكم به قتل مردم فرمود:، باش
 ها با فراست و نوشته ها و تزوير اين نامه ططالب قبالً نيز از جانب علي بن ابي و

كه  ي اين مقوله بيان كرديمهوشياري او اعالن گرديده بود همانگونه كه ذكر آن در ابتدا
  فرمودند:

در حالي  ،آمده سر مردم مصر چطور فهميديد كه چه بر !اي اهل بصره كوفه و اي اهل«
در مدينه توطئه اين  به خدا سوگند، كه چندين مرحله راه رفتيد سپس به طرف ما چرخيديد

 ،خواهيد باشد ما نيازي به اين مرد نداريم هرطور مي گفتند:. سران فتنه طرح ريزي شده است
  .)3(گيري نمايد كناره بايد

آيا معقول است چنين شخصي كاتب  ،درايت ي مفهوم و اما از جنبه، ي روايت اين از ناحيه
به ايشان معترض نباشند  ،باشد اما هيچ كدام از بزرگان صحابه ط عثمان بن عفان، سرورمان

                                            

 ).175، ص: 7البدايه والنهاية، (ج - 1

  ).215ام، (ص: ي ابن خلدون، فصل سي مقدمه - 2
 ).105، ص: 5تاريخ طبري، (ج  - 3
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رسول اهللا در روز خيبر، سعدبن ابي وقاص يكي پرچمدار  آنها علي بن ابي طالب كه در رأس
در  را اي كه خود طلحه و هحواري رسول اهللامبشره و فاتح ايران، زبير بن عوام ي  از عشره

قرار  و واال مقام ديگر اصحاب بزرگوار و، كرد هتيرهاي مشركين سپر رسول اهللا برابر
  ؟!دارند

 -كنند كه آنها ادعا ميطوري  - 1براي چنين شخصي محسين  آيا ممكن است حسن و
شفاعت كنند روزي كه نزد او اسير بود تا آزادش كنند؟  س علي، نزد پدرشان امير المؤمنين

  :نداين را روايت كرده ا ها چنانكه خود شيعه
، حسين نزد امير المؤمنين برايش شفاعت كردند پس حسن و مروان بن حكم اسير شد.«

  .)2(»او نيز سفارش كرد و مروان آزاد شد
شيعه  آنها،ادعاي  كه به گمان وحسين  پسران او حسن و علي و :يعني، اين سه نفر و

كسي را رها  است پس خدا شفاعت پذير است و »اهللا«علي همان  ،به اعتقاد سبئيه هستند و
  كنند؟! بهتان او را به چنين اوصافي توصيف مي دروغ و افترا و كند كه اين قوم با زور و مي

كتاب خود حديثي  آري از اين هم بيشتر. بزرگ اين قوم مجلسي در، از اين هم بيشتر و
  كند كه گفت: بن جعفر او هم از جعفر روايت مي را از موسي

 :يعني، به يكي از آن دو نفر، خواندند حسين با اقتدا به مروان بن حكم نماز مي حسن و«
كرد؟ گفت:  گشت نمازش را اعاده مي آيا پدرت وقتي به منزل برمي موسي يا جعفر گفته شد:

   .)3(»ش نمي افزودسوگند به خدا به نماز ،نه
  .)1(كند مثل همين را در تاريخ خود نقل مي ،ابن كثير هم و

                                            

 يعني مروان بن حكم. [مصحح] - 1

 پيامبر را اعالم نمود) . اي كه صلوات بر در خطبه 123نهج البالغة، (ص:  - 2

  )139، ص:10نوار، مجلسي، (جبحار األ - 3
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 حسن و« كند كه گفت: نقل مي ،شرحبيل بن سعد همانگونه كه امام بخاري در تاريخش از
  .)2(»خواندند نماز جماعت مي ،حسين را ديدم پست سر مروان

ساختگي  باطل و ،تمام اين تهمتها ماند كه براي كسي شكي باقي مي ،ي اينها آيا بعد از همه
 برخوردبود  مياگر چيزي از آنها صحيح  هيچ صحتي ندارند؟ و ،به طور مطلق بوده است و

  بود كه در كتاب هاي خود شيعه ذكر شده است.مي آنگونه ن با او شاهل بيت علي و
ند ا، بر عكس آن چيزي مطرح كرده عالوه بر اين مورخين خيلي از وقايع را باصراحت

اين  از جمله: شيعه آن را تكرار كرده است. ،در ادوار مختلف تاريخ هم كه سبئيه ذكر كرده و
شش هزار  -امام چهارم اين قوم -اند كه علي بن حسين ملقب به زين العابدين كه ذكر كرده

در بستر مرگ قرار گرفت مروان وقتي كه ، صد هزار درهم را از مروان قرض گرفت دينار و
  .)3(از علي بن حسين پس نگيرد سفارش نمود كه قرضش را ،عبدالملكبه پسرش 

آنگونه كه خيلي  .ه استمروان ازدواج كردهمين با پسر  ،رمله: يعني طسپس دختر علي
  از نسب شناسان اين ازدواج را ذكر نموده اند:

اسمش عبداهللا بن سفيان بن ابي  بود و - هاشمي  - نزد ابي الهياج  ÷دختر علي، رمله«
 ،صاحب پسري شد درحالي كه فرزندان سفيان بن ابي حارث، الحارث بن عبدالمطلب بود

، معاوية بن مروان بن حكم با بعد از او، كسي از آنها باقي نمانده بود منقرض شده بودند و
  .)4(»ازدواج كرد

                                                                                                                 

  ).258، ص:8(ج  - 1
  التاريخ الصغير، امام بخاري. - 2
  ).105ص:  9. و ج 249، ص: 8البداية والنهاية، (ج - 3
) و. جمهرة انساب 45مصعب زبيري، نسب قريش (تحت عنوان ذكر اوالد علي بن ابي طالب)، (ص:  - 4

  .87ابن حزم، (تحت ذكر ولد مروان) ص: العرب،
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 و، وليد بن عبدالملك ازدواج كرده بود ،ي مروان دختر حسن المثني با نوه ،همچنين زينب
 از جهت مادر طرف داراي نسب نجيبي بود چون از جهت پدر حسني و اين زينب از دو

  .دخت حسين بن علي بود ،زيرا مادرش فاطمه؛ حسيني بود
  شناسان ذكر نموده اند: اي زيادي از نسب اين ازدواج را عده

  .)1(»بود كه خليفه بوددختر حسن بن حسن بن علي نزد عبدالملك بن مروان  ،زينب«
طرف نجيب ـ  دو نين وليد بن عبدالملك با يكي ديگر از زنان هاشمي علوي ـ ازهمچ

ي دختري رسول  نوه دختر زيد بن حسن بن علي بن ابي طالب و ،ازدواج كرد كه نفيسه
اين پيوند  و دختر عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب بود.ه، لباب، مادر نفيسه و، بود هخدا

  چنانكه گذشت: ،ذكر كرده است ،ورزناشويي را نسب شناس شيعي مشه
صاحب  از او و با او ازدواج نمودعبدالملك  ،زيد دختري داشت كه مادرش نفيسه بود«

   .)2(»فرزندي شد
ذكر كرده آنها را شناسان  بوده، كه نسب دي ديگري همخويشاونپيوندهاي عالوه بر اين 

  اند.
 به عقد پسران و ي و فاطمهدختران علكه ، حتي خود شيعيان اين بود گواهي تاريخ و

آن  كند و شيعه توصيف ميامروز آنگونه باشد كه ، پس اگر مروان، اند هاي مروان در آمده نوه
  .جواب چيست؟ كنند پس آن پيوندها چيست؟ و گويان عليه او دروغ پردازي مي دروغ

                                            

). جمهرة أنساب العرب، ابن  25مصعب زبيري، نسب قريش (تحت عنوان ذكر اوالد حسن المثني)، (ص  -  1
  .108حزم، (تحت ذكر ولد مروان) ص: 

(تحت عنوان اوالد زيد بن   70عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، جال الدين بن عنبة شيعي، ص: -  2
  ).34، ص:5. طبقات، ابن سعد، (جحسن)
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 دروغ هاي ساخته و ند كه چيزي جزا دهدا جواب را ، ي اول اهل انصاف در وهله
در . نبوده ،اند روش آنها را در پيش گرفته كساني كه راه و ي سبئيه ويهودزادگان و داختهپر

هاي مروان  نوه غير اين صورت آيا معقول است فرزندان علي دختران خود را به عقد پسران و
  !گويند آنها مي است كهشخصي مروان آن  آورند؟ اگر در

 را مبني بر اين كه اموال زيادي از بيت المال ،طجانشينان او به عثمان اما اتهام سبئيه و
ثابتي  هيچ سند محكم و در اين باره نيزه است، ي خود اختصاص داد خانواده به اهل و

، نقل آن طور كه پيش از اين ود،سبئيه ايراد نم بر را آن روز پاسخ رد طچون عثمان ، ندارند
  :كرديم كه فرمود

اموال مسلمانان را نه  دهم و اموال خويش به آنها مي من از، ي بخشش به آنها اما در باره«
چيزهاي  همن در زمان رسول خدا. حالل نمي دانم ،نه براي هيچ يك از مردم براي خود و

آنچه دارم براي  ام و آيا در زماني كه عمرم را به پايان برده بخشيدم. مرغوبي مي گرانبها و
  .)1(؟دهم ها مياز بيت المال به آن ،گذارم اهلم به وديعه مي

  :ها فرمودكه به آنهنگامي نمودند  اقرار مخالفان نيز
اموال  شتر و گوسفند و ،عرب ي من وقتي كه واليت امر را به دست گرفتم از همه«

، چيز ديگري دارم؟ مگر اين چنين براي سفر حج ، آنهمدو شتر جزامروز  اما، بيشتري داشتم
  .)2(بله درست است گفتند:نيست؟ 
ي سبئيه نيست  پرداخته روايت ساخته و هر روايتي نقل شده باشد چيزي جز ،اين از بعد

ضد  بر كينه را انزجار و اند تا خشم و عادت كرده اصرار ورزيدن برآن كه به تكرار دروغ و

                                            

  ).103، ص5تاريخ طبري، (ج - 1
  .169مثل آن در البداية والنهاية حافظ ابن كثير نيز نقل شده است، ص:  - 2
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اين  بوجود آورند و همحبوبان رسول اهللا شاگردان و رفيقان و داماد و ياران مهربان و
  ند.ا دهه ارث بررا از يكديگر ب ها كينه

اند كه در  ، همان افرادي بودهيادآوري است كه روايت كنندگان اين مطالب نيز الزم به
ها  متأخرين روافض نيز آن دروغ اند و اكاذيب نقل كرده دروغ و � وصف اصحاب رسول اهللا

ن لوط ب اصالً آنها را از واقدي رافضي و ،كنند بزرگ مي، روايات تزويري را بيش از پيش و
مورد اعتماد و راوي اهل  كنند نه از يك نفر موثق و اختراع مي يحيي ابي مخنف شيعه ابداع و

ساختگي آنها مورد  روايات دروغين و ،اين بر بنا، كه اين موضوع در ابتدا مطرح شد، حديث
  اعتباري ندارند. گيرند و توجه قرار نمي

صحابه هم  و، كار ناپسند نشدك ي نه در پايان مرتكب يك منكر و عثمان نه در ابتدا و
هيچ  اي باطل است و روايتي كه در اين باره شنيده خبر و هر كار ناپسند نبودند و اهل منكر و

  .گونه اهميتي ندارد
است حديثي كه امام بخاري از حسن بن علي روايت كرده  نيز در سطالب  علي بن ابي

  :فرمايد مي
هيچ كس ناراضي نبود تا اين كه  بود اما كار بر سرامير المؤمنين عثمان دوازده سال «

  .)1(»فريب خوردند ي او مسأله سوگند به خدا اهل مدينه در، فاسقين آمدند
اند كه هيچ امري در كار  شهادت داده عبداهللا بن عمر بن زيد و هاسام محمد بن مسلمه و و

كنانه بن و  ن بن حمرانسوداو  بن ملجم دبا تدبير خال اي كه عبداهللا بن سبأ نبوده جز توطئه
كه خواستار  گروهي را در اطراف خود جمع كرده بودند و .)2(»راه انداختند ،غيره بشر و

                                            

وفات نموده  �) (تحت عنوان كساني كه در زمان خالفت عثمان 32التاريخ الصغير، امام بخاري، (ص: - 1
  اند).

 .138ريخ ابن خلدون (تحت عنوان آغاز شورش عليه عثمان) ص: ) تا99، ص: 5تاريخ طبري، (ج - 2
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كردند  را آشكار مي حسودي حسوداني كه مرض خود و، امارت بودند اما به آن نرسيده بودند
 ورزيكينه همه آن  مرتكب ،برگزيدن دنيا بر آخرت سستي يقين و به علت كمي ايمان و و

   .)1(بودند شده
عمربن  كساني بودند كه ازبن ملجم  دخال ي ذكر است كه سودان بن حمران و شايسته

به آنها توجه  برگرداند وي روو سپس از آنها خطاب در دوران امارت خود به آنها نگاه كرد 
نها كه اين طور از آ اي وجود دارد شما چه مسأله ميان: از ايشان پرسيدنداين كه  تانكرد 

رده من گذر نك هيچ قومي از عرب بر، نسبت به آنان ترديد دارم :ايد؟ فرمود روي گردان شده
   .)2(بوده باشد تر از آنهاكه برايم ناخوشايند

بلكه همه ست، ا هيچ كدام ثابت نشده ،به ربذه تبعيد ابوذر عمار و اما زدن ابن مسعود و
اشته است بر سر وادار كردن مردم به يك دروغ است جز اختالفي كه با ابن مسعود د باطل و
در رأس آنها اصحاب  مردم به طور عموم و كرد و زيرا ابن مسعود مخالفت مي؛ مصحف

كنون در بين مردم  همان مصحف هم تا موافق بودند والنورين  ذيبا نظر عثمان  هرسول اهللا
ابن آنقدر  سعثمان. از هيچ كس روايت قابل اعتمادي نقل نشده است كه متداول است

هايشان  حتي سبئيه در بيان انتقادات و تهمت زده است تا منجر به فوت او شده، ورا مسعود 
  چنين چيزي را ذكر نكرده اند. طعليه عثمان

اند، اين است  ي عمار، تمام آنچه ذكر شده است و آنگونه كه مورخين ذكر نموده اما قضيه
، پس عثمان با زدن، او را ادب كرد و ديگر در شد بن ابي لهب، درگير هكه با عثمان بن عتب
ي احوال  اختالفي مطرح نبوده چون اميرالمؤمنين براي تحقيق در باره و  بين آنها هيچ مسأله

                                            

  ).86، ص: 4العواصم من القواصم، ابن العربي، (ج  - 1
  )86، ص: 4طبري، (ج:  - 2
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، همانطور كه بحث آن فرستادي خود  به حيث نمايندهكشف امور آنها، عمار را  مسلمانان و
  .)1(قبالً گذشت

ود او در مصر برآمدند و دور او جمع شدند و حميت وري از وج سبئيان در پي بهره ،آري
، بازگشتمنوره وقتي كه به مدينه ، او را به خود متمايل كنند غيرتش را به جوش آوردند تا و

  :فرمود ها مورد نكوهش قرار داد و به خاطر گرايش نشان دادن به سبئياو را  طعثمان
اي چون  بر من خشم گرفته و ه كردي.ابن ابي لهب را متهم كردي آنگونه ك !اي ابا يقظان«

اند  خدايا مردم هر ستمي در حق من روا داشته، ام ش سپردهبه خود حق هر كدام از شما را
هرچه ديگر ،مجوي تو، به تو تقرب مي ي حدود اقامهي  ، پروردگارا! من به وسيلهبخشيدم

   .)2(»برايم مهم نيست شود مي
 ،شويم مي عبارتي از تاريخ ابن خلدون را يادآور ،قتما براي بيان حقي، ي ابوذر اما مسأله

ايرادهاي سبئيه را بر ضد عثمان مطرح كردند تا حكومت مسلمانان را واژگون  آنجا كه نقد و
  كند: تهمت را اين گونه بيان مي حقيقت اين طعن ونمايند، او 

ام به ربذه بود در اخراج ابوذر از مدينه و ش گرفتند، ايرادهايي كه از عثمان ميي  از جمله
اين كار شدت ورع و سختگيري ابوذر و واداركردن مردم به امور  ي او در حالي كه انگيزه

خوراك يك روز را  اين كه نبايد كسي بيش از قوت و گيري از دنيا و كناره زهد و سخت و
ابن سبأ  نقره بود. اندوختن طال و  ذمظواهر روايات در  ساستدالل ابوذر  .نزد خود نگه دارد

كه  به خاطر اين معاويهاز  كرد و تشويق مي سعليه معاويه  او را رفت و پيش او مي ،نيز
كرد كه اين به خاطر جذب مال  چنين وانمود مي . وكرد انتقاد مي مال از آنِ خداستگفت  مي
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معاويه را  ،بر انگيخت كه ابوذر تا جايي او را صرف آن بر مسلمانان است و به سوي خود و
گفت از اين به بعد  معاويه پذيرفت و سرزنش قرار داد و اين كلمه مورد عتاب و ه خاطرب

بن صامت هم رفت براي همان  هعباد و نزد ابودرداء أمال مسلمانان. ابن سب خواهم گفت:
گفت: اين است  معاويه برد وامير ابودرداء او را نزد  را از خود راندند و اما آنها او ،منظور

معاويه نزد عثمان از ، وقتي كه دست از آن كارها نكشيد شوراند. ذر را عليه تو ميكسي كه ابو
. دست تو شاكي هستند؟ چرا مردم شام از :فرمود پس عثمان او را خواست و، او شكايت كرد

ممكن نيست مردم را به ترك دنيا  !ذر اي ابا سپس گفت:، عثمان خبر داداميرالمؤمنين پس به 
مردم را به  حكم خدا در بين مردم قضاوت كنم و بر من واجب است بابلكه ، وادار كرد
شويم  راضي نمي اناز ثروتمند ابوذر گفت: خرج تشويق نمايم. روي در دخل و ميانه اقتصاد و

پيوند خويشاوندي  نيكي نكنند و شان برادران و ها با همسايه و، دنتا بخشش را گسترش نده
هركه فرض را اداء كند تمام آنچه را كه براو واجب  گفت:سپس كعب االحبار ، نندكن وصلرا 

تو  !اي يهودي زاده: گفت كرد و شزخميتا را زد  سپس ابوذر او است، انجام داده، بوده است
بخشش كرد پس كعب  اين حرف ها چه؟! عثمان از كعب االحبار درخواست عفو و چه و

از مدينه  كه واست نمود اجازه دهدعثمان درخاميرالمؤمنين سپس ابوذر از  حقش را بخشيد.
مدينه  كه هرگاه ساختمان هاي بلند در مرا امر فرمود هگفت: رسول خدا خارج گردد و

آنجا پس از اقامت  به اواجازه داد به ربذه برود. در، بنابراين، ساخته شدند آنجا را ترك كنم
هم به او داد و  كنيز برايش جداكرد و دو رااي شتر هگلعثمان  مسجدي ساخت و، گزيدن

بنابراين آن گروه خروج ، كرد به مدينه رفت وآمد مي او، مستمري ماهانه برايش تعيين نمود
  .)1(به حساب آوردند ساي براي انتقام از عثمان  ابوذر را وسيله

  :از جمله گردد چيزهايي ثابت مي جريانبه اين  و
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هاي ابن  ، دروغسادگي و زهد پرهيزگاري و به خاطر شدت ورع و طابوذر: اينكه اول
  آورد. هيجان مي بود كه ايشان را به شور و بن سبأاو را مجذوب كرد و ا ،سبأ

كه هيچ دعوت مي كرد  نظراتي مردم را به آراء و گفت و چيزهايي مي طدوم: ابوذر
حتي علي  هيچ كدام از حّكام مسلمانان و و، اي چنين روشي را در پيش نگرفته بود صحابه

  .كرد خود چنين روشي را اعمال نمي در امارت
  مهرباني بود. عثمان با او رفتاري همراه با رفاقت و رفتار: سوم

  .و مجروح نمودن او ضربه زدن به كعب االحبار گيري ابوذر و سخت شدت و: چهارم
 پنجم: شفاعت عثمان براي ابوذر وخواهش ايشان از كعب االحبار براي عدم قصاص او و

  ذشت.گ تقاضاي عفو و
ي  گرفتن ابوذر از عثمان براي خارج شدن از مدينه جهت پيروي از فرموده ششم: اجازه

  .هرسول خدا
 از طرف تبعيد شدن رضايت ابوذر بدون طرد و هفتم: سكونت در ربذه با خواست و

  عثمان.
، كشند ود آن طور كه دشمنان به تصوير ميصحرا و مكاني غير مسكوني نب ، هشتم: ربذه

  .ه بودي آباد بود كه حتي مسجد هم در آنجا ساخته شدبلكه محل
پختن غذا و اعطاي دو كنيزك براي خدمت به او و و براي او شتر از يا نهم: جدا كردن گله

  ي ابوذر. هزينه ارزاق و ي تهيه
  .داشتآمد  تبعيد نشد چون به مدينه رفت و ابوذر: دهم 

  تْلك عَشرَةٌ َكاملَةٌ
   ).كه نبايد از آنها غفلت شودست (كاملي ا مورداين ده 



    

  151  �هاي شان از ذي النورين  جويي شيعه و عيب
 

ي چنداني نداشت چون فقط سه ميل از هم  شايان يادآوري است كه ربذه از مدينه فاصله
ابوذر در بهترين منزل در راه مدينه  ياقوت حموي در تاريخ خود گفته است:، فاصله داشتند

   .)1(كرد زندگي مي
ه ربذه را عثمان انجام نداده تبعيد ابوذر بي  اما مسأله«بر اين اساس ابن العربي گفته است: 

  .)2(است
  كند كه فرمود: ذهبي از حسن بصري نقل مي و

  أن يكون أخرجه عثمان] ![معاذ اهللا

   .)3(»كه عثمان او را اخراج كرده باشد از اين پناه برخدا«
ذر ابو ،سوگند به خدا عثمان«كه گفت:  مثل همين كالم را از همسر ابوذر نقل كرده اند و

   .)4(»را به ربذه نراند
عجيب است كه شيعه ادعاي  ،ي عدم قصاص عبيد اهللا بن عمر بر قتل هرمزان اما مسأله و

را چگونه چنين سخني ، دنزن ، اما چنين حرفي ميدنپشتيباني از علي را دار واليت و
ص پردازند كه خواهان قصا ي تمام كساني ميناسزاگوي در حالي كه به نكوهش و گويند مي

  قاتالن عثمان بودند؟!
قتل  ي ترور و ثانياً: به طور قطع ثابت است كه هرمزان يكي از كساني بود كه توطئه

فرداي روز  ط الرحمن بن ابوبكر صديقاين را عبد و، را طرح ريزي كردند ط فاروق اعظم
  كند: ذكر مي، عمر به ضربه زدن
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، كردند ان درگوشي با هم صحبت ميهرمز عصر ابولؤلؤ را ديدم همراه با جفينه و، ديروز«
 قبضه و خنجري از دستشان افتاد كه داراي دو سر بود و وقتي به آنها رسيدم برآشفتند و

وقتي كه اهل مسجد  .نداو را شهيد كردچيزي پس بنگريد با چه  اش در وسط بود. دست گيره
ن به بيرو كرد ر ميفك را دنبال كرد و مردي از بني تميم او، برآشفتند وبه هم ريخته شدند

در آن حال با ابولؤلؤ برخورد كرد طوري كه به هم  فراركرده پس بيرون رفت و برگشت،
بود كه آورد كه همان خنجري  خنجرش را به قتل رساند و را گرفت و او و ،چسبيدند

   .)1(عبدالرحمن توصيف كرده بود
اين هم عبارت  و، نمود شعفو قتل پدرش را به او بخشيد و ،بان پسر هرمزانزقما: سوم

  منصور روايت كرده است: صريح همانگونه كه ابو
فيروز نزد پدرم عبور  گفت:و كرد  ي قتل پدرش صحبت مي در باره ،بان شنيدمزاز قما«

با اين خنجر در اين  گفت از او گرفت و، خنجري همراه داشت كه داراي دو سر بود كرد و
مورد اصابت قرار  وقتي كه عمر ردي او را ديد.كارش دارم پس م :گفت ؟كني شهر چكار مي

ام كه به فيروز داد پس عبيداهللا با او رو به رو  ت هرمزان ديدهمن اين را در دس گفت: ،گرفت
 اختيار من گذاشت و وقتي كه عثمان واليت امر را به دست گرفت او را در. او را كشت شد و
كسي در زمين  و، هستي به او سزاوارتر تو از همه نسبت اين قاتل پدرت است و ،پسرم گفت:

جود ندارد مگر اين كه با من است (تو در قصاص او آزادي كامل داري و هيچ تهديدي و
 به او عرض كردم: ،خواهند مي )توضيح( ي او از من اما مردم در باره متوجه تو نيست)

كنيد؟  او دفاع مي از شماآيا  :گفتم ،عبيداهللا را ناسزا گفتند و ،آري: من است؟ گفتند كشتنش با
، آنها آزادش كردم به خاطر پس من هم براي رضاي خدا و، و او را ناسزا گفتند، گفتند: خير
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دست مردم به منزل  سر و به خدا سوگند بر ،حمل نمودندهاي خود  بر شانهپس مرا 
  .)1(»رسيدم

 اوي  ديه هستم و من ولي او :كرد و فرمود از مال خود پرداخت ي او را عثمان ديه: چهارم
  .)2(كنم پرداخت مي ،را از مال خود

  جويان باقي مانده است؟ عيبي براي عيب آيا بعد از اين هم جايي براي نقد و
اين انتقاد را پيروانشان  و، از جمله اعتراضات سبئيه نبود ،ي اذان دوم جمعه اما قضيه

بوده است؟ ثابت است كه آن اذان آيا آن اذان در زمان علي هم : گوييم ودر پاسخ مي، افزودند
  سكوت كرده اگر منكر بوده است؟ ،رآن منَك برپس چرا علي ، در مدت خالفت علي هم بوده

  ذهبي گفته است: ،در اين باره
تمام مدت  كه در علي از جمله كساني بود، روز جمعهدر  ي افزودن اذان دوم  اما درباره«
 عزل معاويه و جنگيدن با او ردنش براي او ازدر حالي كه باطل ك ،موافق آن بود شخالفت

، ما هم مردم موافق برداشتن اذان دوم از جانب علي نبودند آسانتر بود. اگر گفته شود:
حتي موافقت ، اين دليل است بر موافقت مردم با عثمان بر مستحب بودن اذان دوم گوييم: مي

، م مخالفت وجود داشته باشداگر ه و سابقين صحابه. سهل بن حنيف و كساني چون عمار و
  .)3(»مسائل اجتهادي است باب اين از

به  ط امير المؤمنين ذي النورين، عثمان بن عفان با آن بر ضد آنچه سبئيه گفتند و اين بود
د بعد از طغيان او را شهيد كردن خيانت و حيله و عيبجويي پرداختند و با دسيسه و طعن و

، زيد بن ثابت، زبير طلحه و، حسين حسن و هاهللاي رسول  آنكه علي و دو دختر زاده

                                            

  ).44-43، ص:  5طبري، (ج - 1
  )41، ص:  5طبري، (ج:  - 2
 )399المنتقي، (ص: - 3



    

  گري شيعه و شيعه      154 
 

جنگيدن براي  جمع زيادي در صدد دفاع از او و و عبداهللا بن زبير، ابوهريره، عبداهللا بن عمر
نزل م ها پشت در آن انصاري گفت: تاجايي كه زيد بن ثابت انصاري آمد و، حفظ او بر آمدند

عثمان به او فرمود: نيازي ، ياور خدا باشيم باره انصار و دو، گويند:اگر بخواهي مي هستند و
  .)1(دست برداريد ، از آنندارم دفاعبه 

  :گويد و مي ذكر كرده آن را ،ابن حديد شيعي معتزلي هم و
جماعتي كه  سعيد بن عاص و، مروان، محمد بن طلحه، عبداهللا بن زبير، حسن بن علي«
 ،داشت باز، ا عثمان آنها را از دفاع كردنمانع حمله كنندگان شدند ام، همراه آنان بودند انصار

  .)2(»پس دفاع نكردند
آنها  داشته بود و ديگران را چندين بار از قتل عثمان باز قبالً اهل مصر و ،همچنين علي و

مسعودي هم به ذكر  ،مورخ شيعي و )3(زبان و توسط فرزندانش دور ساخت را با دست و
عبارت او  ،در پايان و، كرديم كه ما قبالً از آن يادپرداخته است  در اين زمينه برخي تفاصيل
قطعا اين براى هر  ،كنيم چون براي هر كس كه تذّكر پذير باشد مفيد است را تكرار مي

  عبرتى است.، طلبي كه خود به گواهى ايستد صاحبدل و حق
غالمانش  حسين و برسانند حسن و به شهادت را خواهند عثمان مي كه علي فهميدوقتي «

 نيز زبير و، به آنها دستور داد كه از ايشان دفاع كنند و، فرستاد ا با اسلحه براي ياري اور
با پيروي از  شبيشتر صحابه  و، طلحه پسرش محمد را فرستاد فرزندش عبداهللا را فرستاد و

كساني كه ذكر  پس مانع از وارد شدنشان به خانه شدند و، پسران خود را فرستادند، آنها
حسن و محمد بن طلحه زخمي  همه با هم درگير شدند و و ،تيراندازي پرداختند كرديم به
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، بني اميه ترسيدند ت بني هاشم وحمي آن قوم از تعصب و، صورت قنبر مجروح گرديد، شدند
، و بعدا ي بعضي از انصار رفتند و عده اي به خانه، پس قوم را در جنگ بر دروازه رها كردند

بكر و دو مرد ديگر  ، محمد بن ابيي كساني كه به آنها رسيدند ز جملها و، به خانه ريختند
محمد بن ابوبكر ، غالمانش مشغول جنگ بودند اهل او و همسر عثمان نزد او بود و، بودند

ديد خيلي  را مي به خدا قسم اگرپدرت تو !اي محمد فرمودند:، پس ايشان ريش او راگرفت
دو مرد وارد خانه  از خانه بيرون رفت و كشيد و پس دست، شد ت ناراحت مياز اين كار

آن را قرائت  درحالي كه قرآن پيش روي ايشان بود و ،ندبه شهادت رسانداو را  شدند و
حسن ، دبه شهادت رسيامير المؤمنين  گفت: فرياد زد و نمودند. همسرش باالي بام رفت و مي

دند جان به جان آفرين تسليم كرده دي همراهانشان از بني اميه وارد خانه شدند و حسين و و
 انصار اي از مهاجرين و سعيد و عده ،زبير، طلحه، خبر به علي است پس به گريه افتادند.

به  اندوه وارد خانه شد و علي با غم و و، ليه راجعون گفتندإنا إه وّلل ناإهمه ، ابالغ شد
سيلي به ؟! خانه بوديدچگونه اميرالمؤمنين كشته شد در حالي كه بر درِ  پسرانش گفت:

عبداهللا بن  محمد بن ابوبكر را ناسزا گفت و ي حسين زد و اي به سينه ضربه صورت حسن و
  .)1(»زبير را لعن نمود

  هستند؟!  دست بردار ديگر (شيعه) آيابا وجود تمام اينها 
 �9�#�U�)2 �� ���� W �e�
               X���� I�U�6 �� I�!1 

رساندم،  كردم حتما صداي خود را به گوش او مي اي را صدا مي ندهاگر (شخص) زيعني: 
  .است) قلبش مرده( كردم زنده نيست ليكن آنكه بر او ندا

  روايت كرده است:در صحيح خود بخاري امام بريم كه  اين فصل را با حديثي به پايان مي
  :روايت است كهطاز انس بن مالك«
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رسول  ،كوه لرزيد ،عثمان از كوه احد باال رفتند عمر و به همراه ابوبكر و هرسول خدا 
بر  دو شهيد يك صديق و تنها يك نبي وآرام باش فرمودند: و هبا پا بر زمين كوبيد ه خدا

  ) صحيح بخاري( »روي تو قرار دارند.
  مسلم روايت كرده اند: و حديث ديگري كه بخاري و

  روايت است كه فرمود: ط از ابوموسي اشعري«
 A�-D-1�B /C� 4�{B ,G)���	 >�d�� �� �Z�� S ��1
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ي ورود  اجازه مدينه بوديم يكي در را زد و در يكي از باغهاي ههمراه رسول خدا
ديدم كه ابوبكر در را باز كردم ناگاه  ،او را به بهشت مژده بده در را باز كن و: خواست فرمود

به را و سپاس خدا  او هم حمد مژده دادم و ،فرمودند هپس او را به آنچه رسول خدا، است
او را به  باز كن و در را فرمودند: هرسول خدا و، جاي آورد. سپس كس ديگري در زد

 هپس او را به آنچه رسول خدا، است ناگاه ديدم كه عمر ،در را باز كردم ،بهشت مژده بده
رسول  و سپاس گفت. سپس كس ديگري در زد او هم خدا را حمد و مژده دادم و ،ندفرمود

، شود مياو را به بهشت مژده بده بر مصيبتي كه به او وارد  باز كن و در را فرمودند: ه خدا
مژده  ،فرمودند هپس او را به آنچه رسول خدا، در را باز كردم ناگاه ديدم كه عثمان است
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 كمك تنها از خدا: يعني .سپس گفت: اهللاُ المسَتعان ،دا به جاي آورداو هم سپاس خ دادم و
  ) متفق عليه( است.
  كه گفت: كنم ذكر مي اند ابن ماجه از مرّه بن كعب روايت كرده آنچه ترمذي و ،در آخر و
مردي عبور كرد  ،آن را نزديك پنداشت اي ياد كرد و شنيدم كه از فتنه هاز رسول خدا«
، فرمودند: او در چنين روزي بر هدايت است، پوشانيده بود صورتش را تي ازلباس قسم كه با

به رو شدم  رو با رسول خدا و، نزديك شدم ديدم كه عثمان بن عفان است از جا برخاستم و
  بلي. فرمود: اين؟ عرض كردم: و

اين  و، منزلت او اين است شأن و و هاز زبان رسول اهللا طعثمان بن عفان اين است
اي كه براي  ايرادهاي رياكارانه اين بود تهمت و و، اري كه سبئيه و پيروانشان كردندبود ك

متزلزل  فتنه در ميان مسلمانان و نشر سم و )1(واژگون كردن اين حكومت راشد اسالمي كردند
بازگشت آنها به عقب به خاطر شهيد كردن امير  كردن آنها نسبت به عقايد صحيح اسالمي و

امت مورد مرحمت  ي مسلمانان كه براي ايجاد تفرقه بين يك يك جماعت و فهخلي ،المؤمنين
آن هم درگير نمودن گام بعدي را نهادند كه سپس  ،اختراع نمودند خدا اين اتهامات را ابداع و

و ، دشمني ايجاد فتنه و بر افروختن آتش جنگ و كردن و شعله ور مسلمانان با يكديگر و
 تفكر غير اسالمي و اي يهود دسيسه المي و وارد كردن عقايددور شدن از عقايد صحيح اس

آشفتگي در  بلوا و كه ايجاد فتنه و، ي دوم كسب كردند در مرحله عمالً هم موفقيت را وبود، 
به جاي جهاد در راه خدا به  و ،راه خدا غافل كنند آنها را از جهاد در بين مسلمانان بود تا

                                            

دارند از تبليغات مكرر سبئيه تأثير جاي بسي تأسف است بسياري از كساني كه ادعاي انتساب به سنت  - 1
يرفته اند و حق و باطل را از همديگر جدا نكرده و افسار قلم را در نقل اين خرافات و خزعبالت پذ

بدون اين كه به افترا و دروغ پردازي هاي سبئيه بينديشند، رها كرده اند و بدون تشخيص بين درست و نا 
قدر از حق و صواب گويند و هر چه نوشتند مي نويسند، اما چ درست هر چه آنها گفتند اين ها نيز مي

  دورند با آنكه ادعاي رهبريت ديني دارند!.
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احزاب منحصر گردد بعد از آنكه  و ها شتار مسلمانان وگروهجهاد به ك جان يكديگر بيفتند و
  زمين شرك در چرخش بود.  محور آن بر مرزهاي كفر وسر

، در زمان هاي اسالمي ي سرزمين كشور گشايي وتوسعه اي از در فصل بعدي خالصه
و  فاروق بود بيان خواهيم كرد صديق وهاي  و كشور گشاييي توسعه  عثمان را كه ادامه

اي نكرد تا  در دوران علي نيز در اين حد ماند و هيچ توسعهه به همين حد محدود شد وچگون
  د:فرمو و با تأسف مي كرد علي شكوه مي جايي كه

پرهيز كاري بهترين  كنم كه همانا تقوا و اي بندگان خدا شما را به تقواي الهي توصيه مي«
، بهترين سرانجام را نزد خدا دارد ونمايند  را به آن توصيه مي چيزي است كه بندگان يكديگر

  .)1(»ي جنگ گشوده شده دروازه ،اهل قبله حال آنكه بين شما و
جنگ داخلي  ،دشمنان اين امت رسولش و مسلمانان به جاي رويارويي با دشمنان خدا و

اين ، چيزي كه يهود و، شان را در جنگ بين خودشان شكستند شمشيرهاي نمودند و آغازرا 
يادآوري  چيزي بود كه ما در پي بيان و ،حاصل آن وروي داد، خواست  وز ميدشمن كينه ت

  آن هستيم.

                                            

 ). 367نهج البالغه، چاپ  بيروت، (ص:  - 1



   

  : فصل چهارم
 تأثير سبئيه بعد نقش و و نخستدگرگوني تشيع اول و شيعيان 

  �دوران خالفت علي و � از شهادت عثمان

 ما، بلكه هدف، اند قصد ما از نوشتن اين كتاب ذكر حوادثي نيست كه در تاريخ رخ داده
، ندا همرتكب شد آنها هايي است كه زشتي ها و رسوايي ذكر تاريخ سبئيه و برشمردن جنايات و

اي  فرقه و تأسيس كردندرا اي  اما براي بيان تاريخ اين گروه ياغي كه در اسالم عقايد ويژه
اتفاقات تاريخي هستيم كه سبئيه  به ذكر برخي حوادث و تشكيل دادند ناگزير ي رامخصوص

هاي آنها نبود حتي آن حوادث هم  توطئه و ها اگر دسيسه اند و آنها نقش بزرگي ايفا كردهدر 
كتاب ، آسان كاري او پيرامون آن حوادث تقدير و اين كه با توفيقات الهي و و ،افتاد اتفاق نمي

به دور از  پردازي و افسانه داستانسرايي و خالي از پاك از خرافات و منزه و ما مستقل و
هايي كه بيشتر دشمنان اسالم  باطل سرايي دروغ پردازي و، گرايي باشد باطل پردازي و دروغ

بزرگان اين امت به  ان وگزشت نشان دادن گذشت براي بدگويي و هامت محمددشمنان  و
  براي خدا سخت نيست. )توفيق تأليف چنين كتابي( اين كار و، برند كار مي

از ديگر وقايع  و، شوند ه موضوع ما مربوط ميبحث ما فقط منحصر به حوادثي است كه ب
كوتاه  خواهيم مختصر و ما مي كنيم چون پيوند مستقيمي با موضوع ما ندارند و اجتناب مي

  گوييم: پس مي، تفصيل بنويسيم نه با طول و
به شهادت رسيد پنج روز شهر مدينه بدون امير  طعثمان بن عفان، وقتي كه امام مظلوم

سبئيه  و ،»غافقي بن حرب«فرمانروايش يكي از قاتالن عثمان بود به نام  ير ويا ام ،باقي ماند
 خليفه و ط ي اين كه چه كسي بعد از عثمان در بارهدر اطرافش بودند كه  ديگر قاتالن و

جز سبئيه كه فقط به نام  ،هاي نفساني متفاوتي بودند داراي خواهش امير المؤمنين باشد
در حالي كه او از آنها ، كردند پنهان مي ها پشت ايشان خود راتن دادند و ندا سر مي سعلي
 و ها ي اين نقشه در پشت همهگذشت كه عبداهللا بن سبأ مّكار كه ، قبالً نيز، بيزار بود ا ومبرّ
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در رأي ، ها فرومايه اوباش و، آن طغيان گران بنابراين، با اهل مصر بود، ها قرار داشت دسيسه
اما ، خواستند گروهي علي را مي اي زبير و ، دستهاي طلحه دسته، ندنظراتشان اختالف داشت و

دانستند كه آن گروه چقدر پليد  چون مي، پذيرفتند نمي هر سه نفر از كانديد شدن ابا داشتند و
نابودي دولت اسالمي كه از  و ،براي انهدام كيان و حضور اسالم  در توطئه و ،طغيانگرهستند و

 دولتي كه جز درخواهند  مي با يكديگر متحد هستند و، گرفته بود هر طرف مورد هجوم قرار
 ي آن را از لحاظ فتوحات و توان نمونه اي كه به ندرت مي دوره عصر و؛ عصر طاليي عثمان
 نا اين سه نفر مأيوس و . سپس سبئيه از، را نابود سازندتاريخ اسالم يافت غزوات فراوان در

از آنجا به نزد پسر خليفه فاروق  و، فاتح ايران رفتند؛ اصنزد سعد بن ابي وق و اميد گشتند
» ي مبشره عشره« از اما جواب هيچ كدام غير از جواب سه نفر عبدالرحمن بن عمر.، اعظم

آنچه قديمي ترين ، اين هم . اين شما وه بودي بهشت به آنها داد مژده هنبود كه رسول خدا
ابن  ابن اثير و، هر كدام از ابن كثير شته است وي اين مسأله نگا درباره، طبري؛ تاريخ نگار

  :هستندغيره با او موافق  خلدون و
 �بعد از قتل عثمانمردم گفتند: ، ابوعثمان ابوحارثه و، بن اعلم هطلح، محمد بن عبداهللا«

التماس از كسي  غافقي بن حرب بود. در تالش و ،اميرشان پنج روز بدون امير باقي ماندند و
مصريان يك بار ، كردند اما كسي را پيدا نمي، قيام كند، خالفت و سرپرستي اموركه به  بودند

را  اما وقتي او، دباغ هاي مدينه پنهان كر و خود را در ميان ديوار واما ا نزد علي رفتند
پيشنهادشان اظهار  درخواست و از از آنها و هر بار آنها را از خود راند و، مالقات كردند

هر جا كه او  و كردند اما او را پيدا نمي، بودند كوفيان در طلب زبير و، نمود يبيزاري م برائت و
آنها اظهار  اما او از پيشنهاد فرستادند كسي را نزد او مي گرفتند و رفت سراغش را مي مي

، از خود دورشان ديد هر گاه كه آنان را مي خواستند و بصريان طلحه را مي كرد. بيزاري مي
نمود. در حالي كه آنها همه بركشتن  سخنانشان تبرا مي ي از درخواست وپي درپ و كرد مي
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 اختالف داشتند.، اما در انتخاب كسي كه موافق هواهاي نفساني آنها باشد، متفق بودند، عثمان
را بر اولين كسي  بدي آنها شر و، وقتي كسي را نيافتند كه تمايل نشان دهد يا جواب بدهد

هيچ كدام از آن سه نفر را انتخاب نمي  ها را اجابت كند وگفتند:ي آن متفق كرد كه خواسته
ما به  تو از اهل شوري هستي و گفتند: و فرستادند، وقاص ابي دنبال سعد بن، بنابراين، كنيم

 كه من و او هم به آنها جواب داد، تو بيعت كنيم پس بيا تا با ،كنيم انتخاب مي رأي تو را اتفاق
مثل آورد اين ضرب ال هيچ حال نيازي به آن ندارم و در ايم و شده ، از شوري خارجابن عمر

  گفت: و
�6���� �6	
 �,)� �1�5� ��3	
          G5�d. +�y�53 �d�� W 

  لباست را از آن درآور تا عريان نجات يابي. ،ناپاكان آميخته مكن با پليد و پاك را يعني:
قيام  براي اين امر بپاخيز و هستي، ر عمرتو پس گفتند: آمدند و سپس نزد عبداهللا ابن عمر

 ،كنم من به آن تعرض نمي و : به خدا سوگند اين امر انتقام به دنبال دارد، پس ايشان گفتكن
، كنند نمي دانستند چه كار ،سرگردان ماندند حيرت زده و ،جوياي كسي ديگر باشيد بنابراين

  .)1(يجاد نموده بودنددر حالي كه كار، كار خودشان بود و مشكل را خودشان ا
هر كسي بدون مشورت آنها ، تنها به علت اين بود كه مي دانستند، سرگرداني و نگراني آنها

ي آنها به شمشير حكم  در باره، واليت امر را به دست گيرد، بدون نظر خواهي از آنها و
 يش وپسر عمو و او دو دختر شوهر و هي رسول اهللا خليفه قصاص امام مظلوم و و كند مي

آنها  از را ط عثمان بن عفان، حياء جوانمردي و داراي سخاوت و، ي به حق قيام كننده
وقتي ، شده كه آن قوم سبئي آور تصريح نموده و در روايتي يادابن كثير هم  گرفت. و خواهد

  گفتند:، در كارشان سرگشته ماندند و اميد شدند كه از همه نا

                                            

، ص: 2) ابن خلدون، (ج99، ص: 3) ابن اثير، (ج266، ص:7) ابن كثير، (ج155، ص:  5طبري، (ج  -  1
151.(  
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مردم ، برگرديم انم شهرهايبه ، بعد از قتل عثماناگر ما بدون بر سر كارگذاشتن كسي «
  .)1(»ما سالمت نخواهيم بود و گردند دچار اختالف مي

  را جمع كردند: آنها سپس نزد اهل مدينه آمدند و
ديدند بني اميه  و بوستان خود يافتند طلحه را در و زبير بيرون رفته بودند پس سعد و«

اولين كساني بودند كه ، سعيد هم و وليد و، نداشتند فرارجز كساني كه توان ، اند همه فرار كرده
يكي پس از ديگري خارج شده  مروان هم در پي آنها رفته بود و .رفتند به جانب مكه در

امامت  و شما اهل شوري هستيد مصريان گفتند:، وقتي كه اهالي مدينه را جمع كردند بودند.
بنگريد و مردي را منصوب ، گردد امت جاري ميبر  امر و فرمان شما و، گردد با شما منعقد مي

بعد از اين  به خدا سوگند اگر، دهيم به شما دو روز مهلت مي كنيد كه ما هم تبعيت كنيم.
 دورمردم  كشيم. مردم زيادي را مي زبير و طلحه و كار را به پايان نبريد فردا علي و، مدت
 و، بيني چه بر سر اسالم آمده است يكنيم تو خود م با تو بيعت مي گفتند: و جمع شدند علي

به  به آنها پاسخ رد داد و طعلي .)2(ما به چه باليي گرفتار شده ايم ،در بين تمام شهرها
كس ديگري  از من دست برداريد و :، نهج البالغه فرمودمقدس ترين كتاب شيعه يعني روايت

دلها بر آن ، هاي مختلف استرنگ كنيم كه داراي صورتها و ما به كاري اقدام نمي، بطلبيد را
راه روشن تغيير ، آفاق را فراگرفته ،سياهي ،عقلها زير بار آن نخواهند رفت استوار نيست و

عمل خواهم ، بدانيد كه اگر من دعوت شما را بپذيرم طبق آنچه خود مي دانم و، يافته است
كنيد تا مانند  اگر مرا رها و، سرزنش توبيخ كننده گوش نمي دهم به سخن گوينده و، كرد

را  فرمان كسي را كه شما او و، شايد به سخنان شما بيشتر گوش دهم، كسي چون شما باشم

                                            

  )226، ص: 7البداية والنهاية، (ج - 1
 ).151، ص:  2) ابن خلدون، (ج99، ص:3ل، ( ج ). الكام156، ص: 5طبري، (ج  - 2
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مشاور بودن من براي شما بهتر است از  وزير و، بهتر انجام دهم ،دهيد مي زمامدار قرار والي و
   .)1(زمامدار باشم اين كه امير و

اين مطلب را  )3(ابن اثير در الكامل و )2(در تاريخ خود، طبري، در ميان تاريخ نويسان و
  اجبار وادارش كردند: با اكراه وشورشيان اما كرده اند. ذكر 
  .)5(»آنكه بيعت كرد بيعت كردندنيز با او  مردم با او بيعت كرد و دستش را گرفت و 4اشتر«

                                            

. اين بر خالف ميل آنان كه نمي پسندند بزرگترين دليل است بر اينكه 92و  91نهج البالغه، خطبه:  - 1
خود را امام منصوب از جانب خدا به حساب نياورده، چون اگر چنين بود در انتخاب يا رد  �علي

tΒ$﴿  فرمايد: ند متعال مينتخاب نداشت چون خداوخالفت حق نظر وا uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖÏΒ ÷σ ãΒ #sŒÎ) |Ó s% 

ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ #��øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u�z� Ïƒ ø: $# ô ÏΒ öΝ Ïδ Ì�øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7 •Β ∩⊂∉∪﴾ 
اش به كارى فرمان دهند براى  رسد كه چون خدا و فرستادهو هيچ مرد و زن مؤمنى را ن« ﴾36األحزاب: ﴿

اش را نافرمانى كند قطعا دچار گمراهى  آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده
هاي شيعه.  كتاباين است كالم صادر شده از علي و منقول در مقدس ترين ». آشكارى گرديده است

است قاطع و واضح و صريح ميان ما و كساني كه بر خالف اين قطعا سخني است جدا كننده و قضاوتي 
عقيده دارند، و به اين دليل است كه ابن ابي الحديد با اين كه شيعه بوده گفته كه: اين كالم امام علي دليل 

بر امامت او وجود نداشته چون مجاز بوده كه  � است بر اين  كه نص صريح از جانب رسول خدا
د و در طلب كسي ديگر باشيد، و نيز اجازه داشته كه بگويد: من وزير شما باشم بگويد: مرا رها كني

 بهتراست از اين كه امير باشم، و نيز نمي توانست بگويد: شايد من به حرف شما بيشتر گوش كنم و
  )  34- 33، ص7اطاعت نمايم (شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج

هايي از  بول خالفت، حجت قاطع است عليه شيعيان، و عبارتهمان گونه كه تنها امتناع ورزيدنش از ق
  اين قبيل زيادند كه برخي از آنها بعداً ذكر خواهند شد.

 .156،  ص5ج - 2
 .192، ص3ج- 3
 مالك اشتر نخعي از سران فتنه. [مصحح] - 4

 )226، ص:  5ابن كثير، (ج  - 5
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اي  هاي كه به اهل مصر نوشت يا در خطب نامه در كرد و نيز ذكر اين را �همانطور كه علي
  مطابق آنچه شيعه از او نقل كرده اند:، بيان فرمود

سپس نزد ، او را كشتيد بدگويي پرداختيد سپس آمديد و حتي عليه عثمان به سرزنش و«
پس با ، خويشتن داري كردم راضي نبودم و تا بيعت كنيد اما من از آن ابا كردم و ،من آمديد

عقب  دستم را كشيديد اما من آن را، بستم دستم را گشوديد اما من آن را من درگير شديد و
يكديگر را به قتل ، كردم اطراف من ازدحام كرديد تا جايي كه گمان مي در كشيدم و

جز به  و، كنيم جز تو كسي را پيدا نمي، بيعت كرديم توبا  گفتيد:، كشيد رسانيد يا من را مي مي
با  ،بنابراين، رأي داريم اختالف درنه  گرديم و نه متفرق مي ،كنيم بيعت مي، تو راضي نيستيم

قبول كردم  ،رغبت بيعت كرد هر كس با ميل و، مردم را به بيعت فراخوندم شما بيعت كردم و
  .)1(تركش كردم را مجبور نكردم و باز زد او هر كس سر و

   .)2(همين را نقل كرده است »امر بيعت«تحت عنوان ، شريف رضي هم در نهج البالغه و
از جمله  بيعت نكرد.، كسي هم كه موقعيت را مناسب نديد ت كرد كه كرد وپس هركس بيع

  اند: كساني كه در ميان اصحاب از بيعت امتناع ورزيدند آن طور كه مورخين ذكر كرده
پس ، كنم بيعت مي، پس از بيعت مردم گفت:، سعد را آوردند سپس مردم بيعت كردند و

 ضامني راگفت: زد. و همين حرف را ، ند او نيزابن عمر را آورد و رهايش كنيد.: علي گفت
اجازه  گفت: علي پس، مالك اشتر گفت: اجازه بده او را بكشم يابم، ، گفت: ضامني نميبياور

، مسلمه بن خالد، كعب بن مالك، حسان بن ثابت انصار بيعت كردند و بده من كفيل او باشم.
فضاله بن ، رافع بن خديج، بن ثابتزيد ، نعمان بن بشير ،محمد بن مسلمه، ابوسعيد خدري

                                            

يد شيعه، ). شرح نهج البالغه ابن ابي الحد 311-310، ص:1الغارات، ثقفي كوفي شيعه. چاپ تهران، (ج  - 1
  ) 52-51نوار،  مال باقر مجلسي (ص: ). بحار األ97- 96، ص:6(ج

 ).195نهج البالغه، چاپ بيروت، (ص:  - 2
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عبداهللا بن نيز از مهاجرين  و بن وقش تأخير كردند. هسلمه بن سالم وه كعب بن عجر، عبيد
مغيره بن شعبه بيعت را به تأخير  قدامه بن مظعون و، اسامه بن زيد، صهيب بن سنان سالم و

هني را كه عثمان هنگام شهادت پيرا اما نعمان بن بشير انگشتان نائله همسر عثمان و انداختند.
در حالي بيعت كردم كه  اما طلحه گفت: )1(فرياد كنان به شام پيوست بر تن داشت گرفت و

   .)2(شمشير روي سرم قرار داشت
نزد من آمد پس در حالي بيعت كردم كه ، عبدالقيس، يكي از راهزنان«زبير گفت:  و

، بيعت كن گفتند:، : قوم طلحه را آوردندكهچنين آمده  در روايتي و ،)3(شمشير بر گردنم بود
  .)4(سپس زبير را آوردند همين را گفت كنم. اجبار بيعت مي من به ناچار و گفت:
بيعت ، قصاص خون از قاتالن عثمان ي حد اي گفته اند:آن دو نفر به شرط اقامه دسته و
   .)5(كردند
  .)6(اسامه بن زيد بيعت نكردند وسلمه بن سالمه ، طلحه بيعت كرد اما زبيرفقط  وگفته اند: 
و با علي  گروهي از مدينه به شام گريختند ائني از زهري روايت كرده است كه:دم و 

  .)7(بيعت نكردند
از قاتالن ، فريب خوردگان آنها سبئيان و، اينگونه منعقد گرديد طپس بيعت با امام علي

ياوران او به در پشت  و بودند خود را پنهان كرده طميان بيعت كنندگان با علي در طعثمان

                                            

 )226، ص: 7) ابن كثير، (ج98، ص: 3) ابن اثير، ( ج151، ص:2ابن خلدون، (ج - 1
 )99). الكامل، (ص:154، ص:  5طبري، (ج  - 2
 )151، ص: 2). ابن خلدون، (ج157ص:همان منبع، ( - 3
  )158همان منبع، (ص:  - 4
 )98، ص: 3ج، ابن اثير(الكامل - 5
  ).98ص:  3ج: بن األثير (، االكامل - 6
  ).226البداية والنهاية، (ص:  - 7
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همانگونه كه طبري ذكر كرده وقتي كه ، را از هر طرف احاطه نمودند د و اواختالف پرداختن
  سبئيه گفتند: ،خواست به منزل برگردد اولين سخنراني را كرد و، بيعت بعد از طعلي
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يعني: آن را به سمت خود بگير و از پدر حسن بر حذر باش ما حكومت را همچون افسار 
كف شير  ماننداي سفيد با شمشيرهسطوت و قدرت اقوام مانند موانع كشتيها و نخ مي بريم. 

زنيم با نرمي مانند بند و طناب تا بدون خير و  قدرت حاكمه لطمه ميملك و  و بهاست، 
  رود.بركت ب

 ي كه به آنها داده شده بود سرگرم بودند ون ايشان را ترك كردند و به چيزهالشكريا 
ع كنند تا اين كه علي مورد عيبجويي قرار گرفتند و نزد آنها برگشتند و نتوانستند از او امتنا

  گفت: 
 k+p{� `=  X�p{� �!-1#
 �0��. kO�R# $�1                �Y-�# W 
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استمرار  آورم بعداً هوشيار خواهم بود و معذرت نمي ام و درمانده شده و يعني: من عاجز
  .خواهم داشت

 پراكنده را سر و امر آشفته و و، كشم دامنم را كه بر زمين مي زكنم آن قسمت ا بلند مي
  سامان ميدهم.

اسلحه از هر جانب  مجذوب خود نگرداند يا تركم نكند و اگر ياور شتاب زده مرا شيفته و
  د.شتاب به سوي من نشانه نرو با
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ما شرط بسته  !اي علي: گفتند با جمعي از اصحاب نزد علي جمع شدند و زبير طلحه و
خود را سزاوار  و اين قوم در خون آن مرد شريك هستند بوديم كه حدود را اقامه كني و

ن بي خبر دانيد من نسبت به آ آنچه را شما مي، علي فرمودند: برادران من، اند مجازات كرده
آگاه باشيد ، ما دست آنها هستيم نه آنها در دست ما كه گروهي چه كار كنم نيستم اما با قوم و

آنها در ميان شما  اعراب شما با آنها جمع شده اند و اند و آنها شوريده كه بردگان شما همراه با
خواهيد  بر آنچه مي آيا جايي براي قدرت، آورند هر چه بخواهند بر سرتان مي ،هستند

رأيي جز رأي شما  ،شاءاهللا ان من هم به خدا سوگند، پس نه :، فرمودنه گفتند: بينيد؟ مي
، چون شيطان در زماني كه شريعتي در زمين باشد، جاهليت است امر، اين امر، نخواهم داشت

اي  را دارند و دسته اي رأي شما چون دسته، رها نمي كند، اندكساني را كه به آن عمل كرده 
ها درجاي خود  قلب تا مردم آرام شوند و، نه آن را اي نه اين و دسته و، گر خالف آن رادي

پس ، جواب را بگيريد ،منتظر باشيد تا به وقت خود آرام و، حق گرفته شود و، قرار گيرند
فرار  و، چون نمي نتوانستند از آن وضعيت بيرون آيند، براي قريش سخت بود برگرديد.

به خدا سوگند اگر  گفتند: برخي مي و مردم را به هيجان آورده بود.، گي قومپراكند اميه و بني
اما كار را ، از آنها انتقام بگيريم توانيم بر اين اشرار پيروز شويم و ، نمياين مسأله افزايش يابد

ي خود را انجام  تر بود. و برخي ديگر گفتند: ما وظيفه مناسبرها كردند چون حرف علي 
  .)1(لي به رأي و امور خود سرگرم استدهيم چون ع مي

، را از گرفتن بيعت منع نمود او، عبداهللا بن عباس، به خاطر همين بود كه پسر عمويش و
او را از ماندن در مدينه درحالي كه سبئيه  ،حسن پسرشبيان نموديم كه  همان گونه كه قبالً

  .،داشت برحذر ،انجام مي دادندخواستند  هرچه مي
  :عباس گفتابن 
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 X	�z, fa� T.LB 
ات  در خانه و، ملحق شو »ينبع«ت دراموالبه  ات و به داخل خانه برو از من اطاعت كن و«

جز تو كسي را پيدا  و ،اضطراب دارند هستند و چون عرب در گردش، برخود ببند را
به گردن تو مردم فردا خون عثمان را ، به خدا سوگند اگر تو امروز با اينها قيام كني، كنند نمي
  .)1(قبول نكردعلي نصايح ابن عباس را اما » د.اندازن مي

روزي كه سبئيه بر آنجا مسلط در آن  ،از ماندن در مدينه اما منع كردن حسن ايشان را
  .)2(اين را هم تاريخ نويسان ذكر كرده اند، شدند

  قضيهاطرافشان جمع شدند تا اين كه باديه نشينان،  موالي و كم كم سبئيه قدرت گرفتند و
باديه نشينان در صدد  و ها برده با استفاده از فاصله انداختن بين سبئيه و سعلي. بزرگ شد

  د:فرمو در بين مردم ندا سرداد و و ،شكست شوكتشان برآمد و تضعيف قدرت
نشينان  باديه سبئيه و »كنم اعالم مي ،اي كه نزد مواليش برنگردد را از هربنده خود بيزاري«

(نوبت ما هم  داريم را انمثل آن يِما فردا گفتند: يكديگر را براي جنگ تشويق كردند و
  .)3()رسد مي

  گفت: سهم چنين علي 

                                            

  ).151، ص:2، (ج:) ابن خلدون101، ص:3). ابن اثير، (ج160، ص: 5تاريخ طبري، (ج: - 1
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به آبهاي خود  !اي اعراب باديه نشين گفت: و، اعراب باديه را از خود برانيد! مردم اي«
  .)1(اعراب نزدشان آمدند سبئيه قبول نكردند و» ملحق گرديد.

اخالل گري  بزرگان اصحاب ديدند كه سبئيه روز به روز بر، آنهارأس  در وقتي كه مردم و
ن هنوز به خون امام مظلوم آغشته بود و عالوه در حالي كه دستهايشا، افزايند طغيانشان مي و

به  - اطراف خود نگه دارند جنايتكاري را در فاسق و خواستند افراد اوباش و بر اينها مي
در چنين وضعيتي  - د نشر عقايد بيگانه را در ميان آنها آغاز كرده بودن طوري كه كه رواج و

امير  ،بگيرد شمشير زوربا  ادر خواست كردند كه قصاص خون عثمان ر طمردم از علي
 از آنها مهلت خواست چون سبئيه نيرومند و و قدرت سبئيه بيمناك بود المؤمنين از نفوذ و

ي حد  اقامه كوتاهي از خونخواهي و تاريخ نويسان براي معذرت در صاحب نفوذ بودند.
در تاريخ  حافظ ابن كثير اند. كرده ) نقلط(علي  كلمات متعددي از ايشان الفاظ و ،قصاص

  نويسد: خود مي
از  نزد علي رفتند و نان صحابهگربز زبير و وقتي بيعت با علي صورت گرفت طلحه و«

علي از آنها معذرت خواهي كرد ، گرفتن خون عثمان كردند قصاص و ي حد تقاضاي اقامه او
، يستچنين كاري برايش ممكن نوضعيت، در اين  او و طرفداران و پشتيباناني دارند كه اينها

طلحه  و، دهد تا از آنجا لشكر بياورد پس زبير از او درخواست كرد كه او را والي كوفه قرار
قدرت آن خوارج  شوكت و درخواست زمامداري بصره نمود تا از آنجا لشكر كشي كند و ،نيز
به آنها  طعلي قتل عثمان با آنها همكاري كردند. ابلهان باديه نشين را درهم شكنند كه در و
  .)2(ي اين مسأله فكر كنم مهلت دهيد تا درباره مرا ت:گف

  عبارت متن طبري از اين قرار است: و

                                            

  ).100، ص:3) ابن اثير، (ج:158، ص: 5طبري، (ج:  - 1
  )278-277، ص: 7البداية والنهاية، (ج - 2
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اين گروه  و، داري تو شرط بستيم كه حدود را برپا ما با !اي عليبزرگان صحابه گفتند: «
! اي برادرانم علي گفت:، خود را مستحق مجازات ساختند در قتل اين مرد شريك بودند و

اما چگونه در حالي كه ما در تصرف آنها ، دانيد من هم به آن ناآگاه نيستم آنچه شما مي
آگاه باشيد كه بردگان شما هم با آنها  ي خود درآوريم. سيطره زير قدرت و را هستيم آنها

آنها در ميان شما  و، به آنها ملحق شده اند، نشينان شما نيز باديه اعراب و شوريده اند و
 ،خواهيد چه ميآيا راهي براي تسلط بر آن، آورند شما مي سر رهستند هر چه بخواهند ب

  )1(بينيد؟ مي
  كند: اما ابن اثير از او چنين نقل مي

  .)2(»نها باشيمچه كنم با قومي كه آنها مالك ما شده اند نه اين كه ما مالك آ«
  را چنين ذكر كرده است: سعلي اما ابن خلدون جواب 

به امور  و منمردم آرام نشوند  وقتي كه تا دارم،قدرت ن خواهيد بر آنچه شما مي«
   .)3(»دنخواهد شگرفته ، تا آن وقت حقوق مردم ينديشيمن

                                            

 )158، ص: 5طبري، (ج -1
 )100، ص:3ابن اثير، (ج -2
ي حد بر پسر امير المؤمنين فاروق عبيد اهللا  ين علي را واداشته كه در اقامهدانم چه چيزي امير المؤمن نمي -3

عجله كند كه هرمزان او را كشت با وجود اين كه ده سال ازآن حادثه گذشته بود، و اين  قضيه  مورد 
اختالف است از چندين جهت همينطور كه گذشت، در حالي كه در خونخواهي و قصاص قاتالن امير 

داد و آن را به تأخير  ي رسول خدا ه و داماد او، مهلت قرار مي ثمان، امام مسلمانان و خليفهالمؤمنين ع
  انداخت؟ اما عثمان كجا و هرمزان كجا؟ وعبيد اهللا بن عمر كجا و ابن سبأ و سبئيه كجا؟ مي

را در آن وضعيت تنگ و دشوار وادار به عجله كردن در عزل و  �دانم چه چيزي علي  دوم: نمي
  ركناري واليان و كارگزاران عثمان كرده كه به جاي آنها پسر عموها و نزديكانش را قرار دهد؟ب
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دانيم چرا در عزل و بركناري امير معاويه از زمامداري شام عجله كرده كه امير المؤمنين  سوم: و نمي
مود و بعد از او او را منصوب كرده بود و عمر فاروق ماندن او در آن سمت را تأييد ن � ابوبكر صديق

هم خليفه راشد سوم عثمان او را بر همان منصب ابقا نمود. عالوه بر تمام اينها يك شكايت هم از معاويه 
آمد و نصيحت ابن عباس؛ پسر عمو و  اعالم نشد با وجود آن همه شكاياتي كه از كارگزاران به عمل مي

يره بن شعبه كه معاويه را عزل نكند و او نزيكترين نزديكانش به او و نصيحت زيرك ترين مرد عرب؛ مغ
  گويد: كارگر نيفتاد، همانطور كه ابن عباس خود مي �را بر كارش ثابت گرداند، بر علي 

اي امير المؤمنين، به من بگو مغيره براي چه نزد تو آمد؟ فرمود: بعد از دو روز از قتل عثمان پيش من «
نشستم، او گفت: رخصت نصيحت هست؟ تو از همه بهتري و  آمد و گفت: بايد تنها باشيم من هم با او در

من خير خواه تو هستم و با تو مشورت مي كنم و نظرم بر اين است كه امسال كارگزاران عثمان را در 
جاي خودشان باقي بگذار، برايشان نامه بنويس كه به كار خود ادامه دهند، وقتي كه با تو بيعت كردند و 

ردي هر كه را خواستي عزل كن و هر كه نخواستي جاي خود مستقر باشد، گفتم: از كار اطمينان حاصل ك
سوگند به خدا در اين كار سازش نمي كنم و كار را به انسان فرومايه نمي دهم، گفت: حرفم نمي پذيري 
حد اقل فقط معاويه را عزل مكن، چون معاويه شجاعت دارد و نزد اهل شام هيبت دارد و از او اطاعت 

ند، و ثابت ماندن او حجتي است به نفع تو، عمر بن خطاب او را والي كل شام قرار داد، گفتم: نه كن مي
دهم، ابن عباس بيرون رفت و دوباره برگشت و  دو روز بر كارداري خود قرار نمي قسم به خدا معاويه را

را يافتي براي تو  گفت: من با تو مشاوره كردم آنچه گفتم، تو نپذيرفتي، تو به كارت فكر كن اگر حق
نشايد كه در كارت حيله كني. ابن عباس گفت: به علي گفتم: اولين كسي كه با تومشاوره كرد 
خيرخواهت بود اما آخري به تو غش و خيانت كرده و من به تو توصيه مي كنم كه معاويه را ثابت بدار 

دهم،  خدا جز شمشير به او نمي تو بيعت كرد عزل او از جايگاهش بر من. علي گفت: گفتم: نه به اگر با
  سپس به اين شعر مثل آورد:

  .إذا ما غالت النفس َغولُها   بعارٍ  زٍـرَ عاِجـتةٌ إن متُّها غيـما مي              
  گفتم: اي امير المؤمنين تو مرد شجاعي هستي؛ اما در امور جنگ كارداني الزم را نداري. (تاريخ طبري).

معصوم نبوده و اين كارهايش اجتهاد بوده كه گاهي به  �انم جز اين كه علي اينها را نمي د هيچ يك از
  حق اصابت كرده است و گاهي به خطا رفته (و به طور قطع در اين امور به خطا رفته است).
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 طلحه و، اين مسايل .)1(ي قتل عثمان بسيار حرف زدند برخي درباره همه پراكنده شدند و
 و از مدينه خارج شدند و اميد كرده بود نا طزبير را از قصاص قاتالن امام مظلوم عثمان

 ي نامه در بين علي و مبادله، مالقات كردند و از طرف ديگر ط آنجا با مادر مؤمنان عايشه
عبداهللا بن عباس را والي  و معاويه را از شام عزل كرد ،چون علي، شروع شده بود م معاويه

  ابن عباس گفت:، شام قرار داد
ر عموي عثمان است او پس معاويه مردي است از بني اميه و، ستا و نظري رأيچه اين «

ه به خاطر عثمان گردن من زده از اين ك هيچ گونه امنيتي ندارممن و  .او والي شام بود و
  .)2(»شود

در حالي كه او به اين كارها ، از او گذشت نمود قبول كرد و عذر ابن عباس را، علي
گي اوضاع آشفت براي فساد و ساختند و آشوب را شعله ور مي سبئيه آتش فتنه و ،سرگرم بود
باد  خاكستر آتش زير بر افروختند و مي خشم را بر دشمني و كينه و و، كردند تالش مي

 شيعيان علي را بر و، مشتعل گردانند ي جنگ بين مسلمانان را اموش شدهزدند تا آتش خ مي
 - طبه ويژه معاويه -خواهان قصاص قاتالن بود كسي كه خونخواه عثمان بود و ضد هر

امتناع ، تسليم شدن به زمامداري او كه از تواضع در برابر خالفت علي و كردند تشويق مي
اهل  چون شوري تشكيل نشده و، بيعت علي صحيح نبوده است، به دليل اين كه، ورزيد مي

، از اهل مدينه انصار و جز مرداني معدود از مهاجرين و و، اند عقد با او بيعت نكرده حل و
  .ندرا انتخاب نكرده بود او كسي

                                            

 ).151، ص: 2ابن خلدون، (ج - 1

 ).160، ص:5طبري، (ج:  - 2
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در پناه  و، ندبود  پناه گرفتهعلي سبئيه در لشكرگاه  قاتالن عثمان و ،ي اينها عالوه بر همه
  ند.او حفظ شد

در حالي ، اشاره نموديم، مورخينذكر  و يتاريخ سندبه تمام اين مسايل در فصل اول با 
 گفت: رسيد و طي معاويه فرستاده، مشغول بودند بدل كردن جواب كه آنها همچنان به رد و
من قومي را  :گفت، شود آري همانا سفير كشته نمي گفت: طعلي آيا من در امان هستم؟

 سپس نامه را، راضي نمي شوند )قصاص از قاتالن عثمان و(ام كه جز با گردن زدن  ترك كرده
 آيا من در امان هستم؟ گفت:، برو بيرون علي گفت:، ي خروج خواست اجازه ابالغ نمود و

  .)1(ن هستياما تو در گفت:
ي سخن به  درگيري از مرحله ايجاد جنگ و سبئيه براي بيشتر تيره شدن روابط و

  اين هم عبارت مورخين در اين باره:، مشغول فعاليت شدند، ي شمشير مرحله
اي ، اي مضر كشيد: فرياد و ،ي سگ هاست او را بكشيد اين سگ فرستاده سبئيه گفتند:«
م كه چهار هزار اخته شده بر شما قسم مي خور، لجاللمن به خداي ذوا ،تير اسب و ،قيس

مضر از او دفاع  و سر او ريختند برشورشيان  .اسب و مرد نگاه كنيد چقدر ،شوند وارد مي
اينها نجات نخواهند ، گفت نه بخدا مياو اما ، ساكت باش ،ساكت باش :مي گفتند كردند و

ساكت باش.  گفتند: ، مياده شده استهايي است كه عليه آنها د ، اكنون وقت آن وعدهيافت
شان به آخر ، به خدا كاررسيد مجازاتي كه از آن بيمناك بودند وقتش فرا گفت: سپس مي

  .)2(»را مي بينم همين امروز ذلتشان به خدا، شوكتشان رفت هيبت و رسيد و
اي دهند كه بر ، به صراحت از چيزي خبر مياي بيان  شده از سبئيهه اين عبارت و واژه و

 ،افترا اساس و هاي بي و شايعه فتنه انگيز شروع به نشر اخبار دروغ و، كردند آن تالش مي

                                            

  ).104، ص: 3الكامل، ابن اثير (ج - 1
  ).163، ص: 5). طبري، (ج:104، ص:3ابن اثير، (ج - 2
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 درگيري آغاز گردد و به زد و جنگ و بين مسلمانان شمشير به حركت در آيد و كردند تا در
خودشان و  از و ديگر سبئيه را فراموش كنند و يكديگر سرگرم شوند كشتار خورد و

، كشتار جنگ و ها شدت يابد و فاصله تنش و اختالف و و، ن شوندكارهايشان روگردا
  آرزويشان اين بود. تمام هدف و. گردد طوالني

شروع كردند به ، اند در مكه مالقات داشته ل زبير با عايشه طلحه و، وقتي كه شنيدند
 خطر قبل از اين كه مسأله بزرگ شود و ،شيعيان او براي جنگ با اهل شام و طتشويق علي
اهل ، به مردم دستور داد براي حركت به جانب شام آماده شوند طپس علي ، جدي گردد

او را از آن كار  هي رسول خدا دختر زاده، مدينه سستي نشان دادند و پسرش حسن
  گفت: بازداشت و

 تفرقه ايجاد اختالف و ريختن خون مسلمانان و باعث رها كن چون اين كار را! اي پدر«
  .»گردد ها ميآن ميان در

به  پرچم را كرد و را آماده لشكر جنگ مصمم بود و قبول نكرد و بر حرفش راعلي اما 
  .)1(ه داديدست محمد حنف

  داشت: مي را از آن كار باز ي تميمي او كه زياد بن حنظله گونههمان 
گفت: ، اي زياد آماده شو مدت زماني با او نشست سپس علي به او گفت: نزد علي آمد و

نرمي بهتر است  مدارا و زياد گفت:، شامبا گفت براي جنگ  چه چيزي آماده شوم؟براي 
  وگفت:

 �B �6�� j ��
#��)!. L[��
 ���6L. }��                    �QyR ��� 
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گيرند و زير  سازش نكند با دندان گازش مي هر كس در بسياري از امور مدارا و يعني:
  گردد. سم اسبها لگد مال مي

اي قوم  گفت: خبر چيست؟ گفتند:، زياد خارج شد، كشيدند ه مردم انتظار ميي كدرحال
   .)1(كندخواهد ب چكار ميكه فهميدند ! پس شمشير
به بصره ن زبير طلحه و و عايشه طرف شام حركت نكرد تا خبر خروج ام المؤمنينبه 
له كرد تا از ورود جمعي از مردم عج بنابراين با، كه خواهان انتقام خون عثمان بودند رسيد

  آنها به بصره جلو گيري كند:
شعبي ، اش را اجابت نمودند بعضي هم خواسته بيشتر اهل مدينه سستي نشان دادند و

نفر هفتمي  برنخاست و او هيچ كس با، از اصحاب بدر در اين فرمان جز شش نفر :ويدگ مي
 ودر آن جنگ شركت داشتند.  از اهل بدر چهار نفرتنها  گفته اند: اي هم عده و، وجود نداشت
 از بزرگان اصحاب: ،از جمله كساني كه علي را اجابت نمودند اند: گفته او غير ابن جرير و

منظور از و . بن ثابت بودند  خزيمه و، زياد بن حنظله، ي انصاري ابوقتاده، ابوهيثم بن تيهان
زمان  چون او دراست دادن او برابر با شهادت دو نفر شهادت خزيمه همان فردي نيست كه 

لشكري كه قبال ذكر شد به طرف بصره حركت كرد  همراه با  سعلي و .فوت نمود ط عثمان
اين  ثم بن عباس را در مكه گذاشت وق جانشين خود بر مدينه كرد و ابن عباس را ،اما علي

 علي با حدود نهصد جنگجو از مدينه خارج و، شش بود سال سي و در پايان ماه ربيع اآلخر
اي امير  گفت: افسار اسبش را گرفت و ،در ربذه با علي مالقات كرد ط عبداهللا بن سالم. شد

قدرت مسلمانان هرگز به  سلطه و ،به خدا قسم اگر خارج شوي، از شهر بيرون نرو، المؤمنين
 علي گفت: رهايش كنيد او مرد خوبي است و، را ناسزا گفتند برخي مردم او، گردد نمي آنها بر
را بر حذر  واقعا تو گفت: و حسن بن علي در راه نزد پدرش آمد و، بود هحاب نبياز اص
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علي به او ، شوي ياري دهنده كشته مي بدون ياور و فردا به سختي و، اما گوش نكردي، داشتم
داشتي كه  باز از چه چيزي من را، داري عاطفه و مهرباني گفت: تو هميشه مانند جاريه

نكردم كه از شهر خارج  : آيا قبل از كشته شدن عثمان از تو تقاضاگفت، ما هكرد تنافرماني
آيا ! تا كسي حرفي براي گفتن نداشته باشد آنجا نباشي؟ در شوي تا در وقت كشته شدنش تو

كن تا اهل تمام شهرها بيعت خود را نفرستند؟ بعد از قتل عثمان با مردم بيعت ن به تو نگفتم
ات بنشيني تا  در خانهاند،  خارج شدهمرد  آن دو آن زن وواز تو درخواست نمودم كه وقتي 

  صلح كنند، اما قبول نكردي؟.
گفت: اما اين كه گفتي قبل از قتل عثمان خارج گردم، ما هم مانند عثمان  سعلي

اما بيعت كردنم با مردم قبل از آمدن بيعت شهرها، دوست نداشتم اين امر  محاصره بوديم، و
هر كاري  ي اين كه از من خواستي در خانه بنشينم و آنها بروند رهضايع گردد، و اما دربا

مان كند كسي او را گ اطرافم محاصره شود و كفتارخواهي مثل  ، تو ميخواهند بكنند مي
، وقتي كه خود به چيزهايي دشو بيرونآنگاه  بيند تا وقتي كه پشت پايش شكافته گردد نمي

به فكر باشد؟ از من  كند چه كسي به آن بينديشد و فكر نكنم كه برايم الزم است و كمكم مي
   .پسرم! دست بردار

اند، محمد بن ابوبكر و محمد بن  ردهچه كر بصره دوقتي كه خبر به او رسيد كه آن گروه 
نوشت: همانا من شما را بر اهل شهرهاي ديگر را به سوي آنان فرستاد و براي بصريان جعفر 

ام، پس ياري دهنده و  اي كه پيش آمده فارغ شده از حادثه مشتاق شما هستم و ام و برگزيده
خواهيم تا اين امت به سمت  ما اصالح مي ،ما به پاخيزيد پشتيبان دين خدا باشيد، و با
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 سواري اسلحه و ، وكسي را به سوي مدينه فرستاد وآنچه مي خواستند ازبرادري برگردند
  .)1(فراهم آوردند

مردم در اطراف هردو گروه جمع شدند كه بيشتر اصحاب  بصره در مدينه، مكه،  كوفه و
 ل ام المؤمنين، گوشه گيري را برگزيدند و انزواء، طرف دو از هركه حاضر بودند  رپيامب

 جاي گرفتند. »ذي قار« همراهانش در و ط مستقر شدند وعلي بصرهبا همراهانش در 
به بصره  زبير نزد طلحه و ،راو را در سمت سفي و قعقاع بن عمرو را فراخواند ،سپس علي

به عنوان مشكل بزرگ با  اختالف را تفرقه و وحدت دعوت كرد و آنها را به الفت و، فرستاد
  عرض كرد: رفت و لابتدا نزد عائشه و عازم بصره شدقعقاع  ،بنابراين، آنها مطرح نمود

تقاضا  او ازاصالح بين مردم. ، تورا به اين شهر كشاند؟ گفت: پسرم يچه چيز! اي مادر«
من  قعقاع گفت: بعد حاضر شدند و، زبير بفرستد تا نزد ايشان حاضر شوند كرد دنبال طلحه و

تنها  :ن جا كشانيده است؟ در پاسخ فرمودبه اي را شما يالمؤمنين سؤال كردم چه چيزّ از ام
گونه ح چبه من بگوييد اين اصال گفت:، ما هم همينطور گفتند:، ام براي اصالح بين مردم آمده

اگر  كنيم و صلح مي دانيم،آن را ب به خدا سوگند اگر چه اساسي است؟ بر ؟ وگيرد صورت مي
اگر اين مسأله ترك  چون قطعاً، قاتالن عثمان گفتند:، كنيم صلح نمي ندانيم و نشناسيم،آن را 

قصاص قاتالن دانيد،  ميآن را مصلحت چيزي كه شما  گفت:، شود قرآن ترك شده است
همانطور  و، گردد كه از آن بيشتر است ديگري از آن حاصل مي اما مفاسد، است ط عثمان

نفر  هزار بگيريد چون شش »حرقوص بن زهير«كه شما نمي توانيد انتقام خون عثمان را از 
بيشتر از شما از انتقام خون  عليكنند،  برابر كسي كه بخواهد او را بكشد از او دفاع مي در

كه برايش ممكن گردد و بر آنها  اندازد مي تا وقتي به تأخير نتقام او راا عثمان معذور است و
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سپس به آنها اعالم كرد كه جمع  اختالف نظر وجود دارد.، چون در تمام شهرها، مسلط شود
ام  براي جنگ با آنها جمع شدند. عائشه، ربيعه به سبب همين مسأله زيادي از مضر و

، اي كه به وقوع پيوسته گويم حادثه من مي :گفت يي؟گو به او گفت: تو چه مي لالمؤمنين
 پس اگر شما با، شويم مشغول مي، وقتي آرام شد، آرام كردن است اش تسكين و چاره

 امر اگر براين و، انتقام خون است بشارت و رحمت و ي خير و اين نشانه مابيعت كنيد
پس سالمتي ، روايي استفرمان از دست دادن ملك و ي شر و بورزيد نشانهاصرار  جاجت ول

را  ما وايد،  در ابتدا چنان بودهباشيد همانگونه كه  كليد خير و شود برگزينيد به شما داده مي را
ي ما را  دو دسته خدا هر ندهيد تا خود هم در معرض آن قرار نگيريد و معرض بال قرار در

به آن دعوت  را گويم وشما من اين را مي ،سوگند به خدا و، شكست دهد برزمين بزند و
 ؛تمام نشود تا خدا خواست خود را از اين امت برآورده سازدكه قضيه ترسم  من مي و، كنم مي

امري بسيار ، واقعاً اين حادثه، آمده است او فرود كه اين بالها بر، اش كاسته شده زيرا بهره
با چند  مثل كشتن يك نفر نيز و، مانند كشتن يك مرد به دست يك مرد نيست بزرگ است و

 به حق گفتي و واقعاً گفتند:، نيستهم  مثل كشتن يك نفر توسط يك قبيله و، نفر نيست
كه  هر، شود او هم بر رأي تو بود مسأله اصالح مي اگر علي آمد و، خوب گفتي پس برگرد

 نزد علي برگشت و هركه به آن ناخوشايند بود ناخوشايند باشد. راضي است راضي باشد و
كس راضي است  هر ي صلح كرد مردم را آماده، ان گفت برايش خوشايند بودخبر را به ايش

اعالم  عايشه به علي پيغام فرستاد و و، خشنود نباشد، آنكه خشنود نيست كه راضي باشد و
در ميان  طعلي و، پس هر دو دسته خوشحال شدند، تنها براي صلح آمده است نمود كه او

 و كارهاي آن را يادآور شد بدبختي و جاهليت ودوران ، سخنراني كرد مردم برخاست و
از  جماعت را بيان كرد كه خداوند چگونه بعد الفت و خوشبختي اهل اسالم به خاطر اسالم و

 نرا بر بيعت ابوبكرصديق و بر بيعت عمر بن خطاب و بعد بر خالفت عثمان آنها، هپيامبر
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به كساني  در طلب دنيا بودند و اي دسته، سپس اين حادثه بر امت جاري گرديد ،متحد نمود
خواستند اسالم را  و، ورزيدند حسادت مي، كه خدا به ايشان نعمت و فضيلتي ارزاني كرده بود

  .)1(رساند خدا امرش را در جاي خود مي و، به عقب برگردانند
  .)2(بودند طبا علينيز سي هزار نفر بودند و بيست هزار نفر  ،مؤمنينلهمراهان ام ا

حركت  با تمام دقت، هر سيه و در رأس آنها عبداهللا بن سبأ و قاتالن عثمان و اما سبئ
بزرگ از قبيل تالش براي صلح و اصالح و اتحاد و اتفاق رأي را از جريانات بين  كوچك و

در انديشه بودند كه چگونه نقشه و و . كردند آن مراقبت مي گروه، زير نظر گرفته و از دو
براي ايجاد آشوب و فساد و برپاكردن جنگ در بين مسلمانان  هاي خود را دسيسه توطئه و

برسد، خصوصاً وقتي كه امير  كردند به آنجا پيش ببرند، اما كار به جايي رسيد كه تصور نمي
آگاه باشيد، من « در اردوگاه لشكريان، به ايراد سخنانش پرداخت و گفـت:علي المؤمنين 

با من حركت اند  كه بر كشتن عثمان ياري كرده، پس برگرديد و كساني كنم فردا حركت مي
   .)3()، زمامداري به آنها داده نمي شودند (يعنينكن

  رسد.  همين كه سبئيه اين حرف را شنيدند، فهميدند كه سرانجام آنها به كجا مي
وقتي «گرديم كه الفاظ آن از ابن كثير است:  در اينجا به آنچه در تاريخ نوشته شده بر مي

شريح بن ، سرانشان مثل اشتر نخعي واميرالمؤمنين عثمان  ين حرف را زد، قاتالنا طكه علي
 هزار و غيره با دو غالب بن هيثم و، سالم بن ثعلبه ،عبداهللا بن سبأ معروف به ابن سوداء، اوفي

اين رأي  گفتند:، در ميانشان صحابي وجود نداشت كه از لطف خداپانصد نفر جمع شدند 
آگاه تر است از كساني كه خونخواه  علي به خدا سوگند به كتاب خدادر حالي كه  چيست؟
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فردا مردم ، در عمل به آن از آنها نزديكتر است وقتي كه اينگونه سخن گفت و، عثمان هستند
د كم در اين تعدا پس شما با، فقط شما بوديد ،منظورش از آن قوم و، كند را عليه شما جمع مي

  ميان آنها چكار مي كنيد؟
تا امروز رأي  ما چيست و ي زبير در باره فهميده ايم كه رأي طلحه و اشتر گفت:ك مال

 اگر اينطور، و كند صلح كرد حتماً بر خون ما صلح مي آنها پس اگر با، دانستيم علي را نمي
ابن ، شوند ن قوم باسكوت كردن از ما راضي ميآ كنيم و بود علي را هم به عثمان ملحق مي

 را كشتيم كه كشتيم!! ما جماعت قاتالن عثمان با دو او اگر ر بدي داري!سوداءگفـت: چه نظ
ايشان  شما ياراي مقاومت در برابر ،يارانشان با پنج هزار و زبير طلحه و و، پانصد نفر هزار و

بياييد ، آنها را رها كنيد شما هستيد. غالب بن هيثم گفت:، آنها تنها هدفشان را نداريد و
چه  ابن سوداء گفت:، با كمك آنها از خود دفاع كنيم شهرها بپيونديم و به برخي برگرديم و

خدا  - سپس ابن سوداء ربايند. مي به خدا قسم آن موقع مردم شما را، سخن نابجايي گفتي
هاي مردم قرار  ! جماعت شما در معرض دسيسهگفت: اي قوم -رسوايش گرداند خوار و

كه  نگذاريد آنها و وب را بين مردم به راه اندازيدآش وقتي كه مردم غافل شدند جنگ و، دارند
 زبير و طلحه و و دفاع ندارد اي جز جنگ و هر كس همراه شماست چاره و با هم جمع شوند

، پسندند با آنچه نمي و، رسند ي خود نمي به خواسته و، شوند همراهانشان به جنگ مشغول مي
علي برگشت  ،صبح متفرق شدند. و نددآشكار كر را روشن و آنها رأي خود روبرو مي شوند.

از آنجا  پياده شدند و اي گوشهبا همراهان خود رفت تا در  و عبدالقيس عبور كرد از كنار و
 او مالقات كنند و همراهانشان رفتند كه با زبير و طلحه و و قصد بصره كرد هم رفت و

علي از . اي پياده شدند يههركدام در ناح، مردم نيز عبيداهللا بن زياد جمع شدند و نزديك قصر
در  آنجا ماند ودر  شدند پس سه روز آنها هم به او ملحق مي و لشكريانش سبقت گرفته بود

 نصف جمادي اآلخر سال سي و بود با اين روزها برابر بدل مي شد و ميانشان پيغام رد و
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رصت زبير اشاره كردند كه عليه قاتالن عثمان از ف برخي به طلحه و شش هجري قمري.
ما  به آرام بودن در اين مسأله اشاره كرده است و ط علي زبير گفتند: طلحه و، استفاه كند

اعور ، ايم. علي در ميان مردم براي ايراد سخنانش برخاست پيغام مصالحه براي ايشان فرستاده
 اصالح و د:، فرموي اقدام عليه اهل بصره سؤال كرد درباره او برخاست و منقري نزد بن نيار

يكپارچگي اين امت  و وحدت و نيكي جمع گردند تا مردم بر خير و، خاموش كردن انتقام
را  هم آنها ما، ترك كنند وقتي كه آنها ما را :اگر به ما جواب ندادند؟ فرمود گفت:، شكل گيرد

آيا در  گفت:، كنيم از خود دفع مي آنهارا د:فرمو ترك نكردند؟ را اگر ما گفت:، كنيم ترك مي
پيش علي رفت  ابوسالم داالني برخاست و آري. و د:فرمو سأله آنها هم مثل ماهستند؟اين م

 د:فرمو رند؟بگينظر  در آيا آن قوم براي خونخواهي دليلي دارند اگر در آن خدا را گفت: و
را در نظر  اگر درآن مسأله خدا، حجتي داري خواهند براي خوني كه آنها مي آيا تو گفت: بله.

فرمود: بلي.  دليلي داري؟، به تأخير انداختن خونخواهي آيا تو در: گفت بله. :دفرمو ؟بگيري
وارم من اميد د:فرمو اگر ما فردا مبتالشويم؟ حال آنها چگونه خواهد بود گفت: پس حال ما و

  .)1(راي خدا پاك باشد وارد بهشت گرددقلبش ب كس از ما يا آنها كشته شود و هر
براي صلح  رفتند و مي طرف براي اصالح جلو هر دو رفت و اينگونه مسأله پيش مي

 كشيدند و ي يك توطئه را مي نقشه، طرفدارانش نيز ابن سبأ و و، داشتند مي هاي سريع بر قدم
ياوران علي از جريان  از ياوران عثمان و، مؤمنان مخلص، كردند بافت آن را محكم مي

، حال وقوع بود كامال بر آنچه در، رگ پردازان توطئه ، اما دسيسهپرده خبري نداشتند پشت
علي نزد طلحه ، نزد يكديگر نماينده فرستادند هردو دسته پياده شدند و، آگاه بودند هوشيار و

شما جدا  اگر شما برآن قراري هستيد كه قعقاع به خاطر آن از گفت: نامه فرستاد و، زبير و
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ب نامه را فرستادند و گفتند: ما اين امر فكر كنيم، آنها هم جوادست نگه داريد تا در ، شد
نفس و درونها  تصميمي گرفتيم و قعقاع را به خاطرآن فرستاديم كه صلح بين مردم است.

  .)1(با جمعي از اصحاب و لشكريان جمع شدند گروه و هر دو آرامش و سكون يافت
ارد دوقتي ديدند مسأله كم كم ، طرف شد جنگ بر و يافتند نمي هيچ امري را از صلح بهتر

  همانگونه كه طبري گفته است: ،صلح سپري نمودند اشب را ب، آن مردم )2(شود حل مي
شبي را گذراندند كه مانند آن را نديده بودند به ، سپري كردند صفا در صلح و شب را

بر آن اصرار  و اي مشتاق آن بودند تنشي كه عده سبب موفقيت در برطرف كردن اختالف و
شب ، گذراندند بدترين شب را ،بر گردن داشتند ون عثمان راورزيدند وكساني كه خ مي

با  تمام شب مشغول مشاوره شدند و نابودي نزديك مي گذشت در حالي كه آنها به هالكت و
  .)3(بودند يكديگر

 قاتالن عثمان بدترين شب را مردم بهترين شب را سپري كردند و گويد: ابن كثير مي و
  .)4(گذراندند

ي  دار و دسته و كينه توزدشمن  كه چشمان يهودو قاطع،  رندهبشبي بود ، اين شب
به خواب  حتي براي يك لحظه هم، ملت اسالم و فريب خوردگان آنها از اسالم و خشمگين

  و الفاظ تاريخ: اينك شما نرفتند.
 س، قاتالن عثمان برقاتالن عثمان بدترين شب گذشت و، مردم بهترين شب را گذراندند«

 اين نكته اتفاق كردند كه در تاريكي شب جنگ را بر بر كردند و سپري  ورهشب را به مشا
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هر گروه به ، هزار نفر بودند در حالي كه نزديك به دو قبل از طلوع فجر برخاستند، انگيزانند
به سمت قومش  اي هر طايفه آنان با شمشير هجوم بردند ور ب و طرف نزديكان خود رفتند

اهل كوفه به ما : گفتند اسلحه برداشتند و و خواب بيدار شدند مردم از، از او دفاع كند دويد تا
خبر ، لذا گمان كردند كه اين خبر از جانب ياران علي است، اند خيانت كرده اند و شبيخون زده

اهل بصره به ما شبيخون  :ايشان هم گفت اند؟ چرا مردم برآشفته، ابالغ كردند طرا به علي
اين  بدون اين كه كسي بداند، بر اسب پريدند مسلح شدند و ،شانگروه خرو هر دو، اند زده

سواران  و برپاشدجنگ  تقدير امر خدا چنين بود.، اتفاق به چه علت به وقوع پيوسته است
دسته برابر  هر دو و، جوش افتادند دليران به جنب و برخاستند و يكديگر چابك به مبارزه با

 با نفر سي هزار و، فر همراه عليهم ايستادند در حالي كه بيست هزار ن
  ليه راجعون.إّنا إّنا هللا وإ  .وهمراهانش بودندبعائشه

كشيد:  فرياد مي منادي علي، كردند قتل عام دريغ نمي از، ي ابن سوداء دسته و دار ،سبئيه
، كعب بن سوار، شنيد ! اما كسي نمي، آگاه باشيد دست نگه داريدآگاه باشيد دست نگه داريد

به داد مردم برسيد شايد خدا توسط  !اي ام المؤمنين گفت: نزد عائشه آمد و، رهقاضي بص
اطراف آن را با زره  اش نشست و كجاوه ايشان در بين مردم صلح برقرار نمايد.، شما

 به يكديگر حمله كردند و ،كه حركت مردم را ببيند رفت تا در جايي قرار بگيرد پوشاندند و
، حمله نشود و فراري، براين بود كه به مجروح، عادت آن زمان و خروش افتادند به جوش و
  .)1(تعداد بسيار زيادي كشته شدند، اين حال هم اما با دنبال نشود
  اند: افزوده در روايت خود اين را، ابن اثير طبري و
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، اعالم كنند خواستند به او سبئيه مردي را در نزد علي گذاشته بودند تا هر چه را كه مي«
آنها را ، ناگهان گروهي به ماشبيخون زدند آن مرد گفت: اين چيست؟ سيد:علي پر

  .)1(»مردم شوريدند دنبال كردند و اما ما را، برگردانديم
، به هزاران نفر رسيد، آن بالي بزرگ به وقوع پيوست به طوري كه قربانيان آن، اينچنين

  گفت: به فرزندش حسن مي طتاجايي كه علي
 تو، اي پدر حسن گفت: پيش از اين روز مرده بود. ،بيست سالكاش پدرت ، اي پسرم«

روايت كرده كه گفت:  هسعيد بن عجرة از قتاده از حسن از قيس بن عباد را ازآن بازداشتم.
حسن ، كاش پدرت بيست سال پيش مرده بودن! اي حس د:فرمو سعلي، روز جنگ جمل

 .)2(»دانستم كه كار به اين جا مي كشد نمي، پسرم: گفت ! تو را از آن بازداشتم.اي پدر گفت:
از آنان  اين كه هفتاد نفر ي ام المؤمنين روي آن بود بعد از جنگ با سقوط شتري كه كجاوه

از تاريخ را  اينك آخرين قسمت آن .به پايان رسيد، كشته شدند، گرفته بودند كه افسارش را
  كنيم: ذكر مي» الكامل ابن اثير«

 كجاوه را، حمد بن ابوبكر همراه عمار به طرف آن رفتندم وقتي كه شتر سقوط كرد«
محمد  كيست؟ عائشه گفت:، محمد دستش را به داخل كجاوه برد، كنار گذاشتند برداشتند و

تو  گفت: آيا چيزي به تو اصابت كرده است؟ گفت:، دور شو گفت:، گفت: برادر نيكوكارت
عمار به عائشه  و .يافتگان يتبلكه هدا گفت: كيست؟ انپس گمراه گفت: داري. چه كار

مادر ما  گفت: .نيستم تومادر  گفت: ضربه زدن پسرانت را امروز چطور ديدي؟ ،مادر گفت:
، ايد انتقام گرفته افتخارتان اين است كه ظفرمند هستيد و عايشه گفت:، هم نخواهي هستي اگر
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، عادتش باشد وخوي  ،پيروز نگردد كسي كه اين به خدا قسم ظفرمند و، زهي خيال باطل
، مادر گفت: عائشه آمد و علي نزد، گذاشتند كسي نزديك آن نبود و كجاوه را بلند كردند
اعين بن  را هم ببخشد. تو گفت: و خدا تو را ببخشد. گفت:، خوبم گفت: حالت چطور است؟

 عايشه گفت:و داخل آن را نگاه كرد،  به كجاوه نزديك شد ضبيعه بن اعين مجاشعي آمد تا
خدا فرمود:  لبينم. عائشه  شو، خدا تو را لعنت كند. آن بدبخت گفت: حميرا را مي دور
ًدر بصره  آشكار گرداند. بعدا عيوبت را برمال و قطع و دستت را ي اسرارت را پاره كند و پرده

پرت كرده  »ازد« يكي از خرابه هاي بدون لباس او را در لختش كرده بودند و كشته شد و
قعقاع بن عمرو و به ايشان ، نزد عائشه آمدند از جمله، برجسته اد نامي وسپس افر بودند.

آيا تو ، خواندند رجز مي، چابك من ديروز دو مرد را ديدم كه چست و د:، فرموسالم كردند
نامهربان  نافرمان ترين و گفت: به تو او همان كسي بود كه ،بله گفت: شناسي؟ نفر رامي آن دو

، دروغ گفت چون تو بهترين مادري هستي كه مي شناسيم وتويي،  يمشناس ترين مادري كه مي
  ...  به خدا سوگند آرزو داشتم بيست سال قبل از اين مرده بودم د:فرمو لعائشه

ها را دفن كنند، مردم بيرون آمدند و  در بصره ماند و اعالم كرد جنازه سه روز طعلي
ي كعب بن سوار رسيد،  وقتي كه به جنازه گشت ها مي لي درميان جنازهآنها را دفن كردند و ع

نزد  اند، و رأي شما بر اين خبر است؟ و هخارج شدگفت: آيا گمان مي كنيد كه ابلهان با او 
يعني: در اطرافش جمع مي شدند.  ب آمد و گفت: اين پيشواي قوم بود،عبدالرحمن بن عتا

رد كه كشته شده بود، گفت: بن عبيداهللا گذر ك هطلح براي نماز ميت صف مي بستند، علي بر
ليه راجعون، به خدا سوگند، دوست نداشتم  إّنا إناهللا وإافسوس براي تو اي ابا محمد، 

  گويد: قريشيان را مرده ببينم تو به خدا آن طور هستي كه شاعر مي
< �� �)&�	 '�6�� >�R �-B�9D�	 ���5�
 �)&-1	 �0 �� 	_=          '9�� 

 او فقر، و وقتي كه بي نياز گردد را به دوستش نزديك مي كند وجوانمردي كه بي نيازي ا
  گرداند. را دور
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كنند كه جز  كساني تصور مي گفت: مي، بودديده ي نيكگذشت كه در او  بر هر كسي مي و
، در افراد فرومايه به طرف ما خارج نشده اند در حالي كه عابد مجتهدي مثل اين اوباش و

ي  بر جنازه كوفه نماز خواند و شدگان از اهل بصره و كشته علي بر. است ميانشان بوده
خويشاوندان در گور بزرگي  تور داد نزديكان و، و دسنماز خواند دسته نيز هر دواز قريشيان 

بصره  به مسجد تمام چيزهايي را كه در اردوگاه لشكريان بود جمع آوري كرد و دفن شوند و
  .)1(»فرستاد

ام براي را  ي سفر ذخيره زاد و مركب و ،زم از جملهي تجهيزات ال همه �سپس علي
تمام همراهاني كه نجات يافته بودند مگر كسي كه  تهيه نمود و لالمؤمنين عائشه

چهل زن نامدار از اهل بصره علي  و ، با ايشان به سوي مدينه حركت كردند،خواست بماند مي
روز بازگشت  مدينه ببر.به  آماده شو ايشان را! اي محمد: گفت و را برايش برگزيد

اي  گفت: حافظي كرد و با مردم خدا بيرون آمد و ام المؤمنين مردم ايستادند و لعائشه
كسي از شما كس ديگري  پسكنيم،  مي توبيخطلبي  ! ما همديگر را بر سستي و فزونپسرانم

علي از  وقسم بين من  به خدارسد  لوم و عتاب نكند،  را در برابر چيزي (خبري) كه به او مي
 او نزد من از ودهد،  روي ميقديم چيزي نبوده جز آنچه بين يك زن با بستگان شوهرش 

ميان من ، گويد ! راست ميعلي هم گفت: اي مردم ي من بوده است. سرزنش كنندگان برگزيده
 آخرت است. در دنيا و ه ايشان همسر پيامبرتان و، چيزي نبوده است ،او جز اين و

مسافت  طعلي هـ از بصره خارج شد و36ه رجب روز شنبه سال در اول ما لعائشه
  .)2(او فرستاد پسرانش را يك روز با و را بدرقه نموديشان ا، چند ميل
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آن  گونهبيان كنيم كه چ، هاي يهود بود كه خواستيم نقشه اين آخرين قسمت از توطئه و
 شاهل بيت حبت علي وم به دوستي و كفرش را پنهان كرد و يهودي ملعون وارد اسالم شد و

كه به خاطر  زشت مرتكب شدند كارهايي آنچنان شنيع و، طرفدارانش خود و و تظاهر نمود
ي  پرورش يافته سامير المؤمنين علي و لعائشه هاهللا ي رسول آن ام المؤمنين محبوبه

  آرزوي مرگ داشتند. هردو تمنا و، هدامن رسول خدا آغوش و
كساني را كه  طخواهم يادآوري نمايم كه علي مي، جنگپيرامون  قبل از اتمام موضوع و

كافر به حساب نياورده است همانطور كه قبالً در اين باره از مورخين نقل شد ، با او جنگيدند
، اند چون همان رواياتي را كه اهل سنت روايت كرده اند كرده خود شيعه نيز به اين امر اقرار و

  د:آنها هم در كتاب هايشان نقل كرده ان
ما  فرمود: مي لشكريانشبه   ÷خود روايت كرده است كه علي از پدر او نيز، از جعفر«

بلكه ما نظرمان اين بود كه ، بر كفر با ما نجنگيدندآنها هم و، نجنگيديم به خاطر تكفير با آنها
  .)1(»دانستند برحق مي را ما بر حقيم وآنها هم خود

  :كه كند بيان مي، محمدباقر، هم از پدرش او، روايت ديگري را از جعفر، يري شيعهمح
جنگيدند نسبت  نه نفاق را به هيچ كدام از كساني كه با او نه شرك و ÷همانا علي«
  .)2(»بر ما تجاوز كردند آنها برادران ما هستند و فرمودند: ، بلكه مينداد

از جعفر  غيره ابن عساكر و ذهبي و اين همان روايتي است كه شيخ االسالم ابن تيميه و و
  :گفتروايت كرده اند كه  ،اقر، ببن محمد از پدرش
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، لذا زند شنيد كه مردي حرف هاي افراطي مي ،روز جنگ صفين علي روز جنگ جمل و«
آنها تنها برادران ما هستند كه گمان كردند ما عليه آنها تجاوز ييد، نيكي نگو جز خير و د:فرمو

  .)1(»اند پس با آنها جنگيديم تجاوز كردهما هم گمان كرديم كه آنها بر ما  كرديم و
اسرار  سبئيه از اظهار پليدي و ،از جنگ جمل فارغ شد طوقتي كه علي درآخر: و

ذكر مجموع كشته شدگان جنگ  ابن كثير بعد از حافظ ي درون خويش امتناع نكردند. پوشيده
 نويسد: چنين مي ،جمل

پنج از اينها ، ددنده هزار نفر بو ،دروز جمل از هردو طرف كشته شدندر مجموع كساني كه 
در  طخدا از صحابيان راضي باد. بعضي از علي ـ و باد وپنج از آنها ـ رحمت خدا برآنها

سبئيه  ،از آن كار امتناع ورزيد اما، را تقسيم كند زبير خواست نمودند كه اموال ياران طلحه و
اموالشان حرام؟ اين سخن به  چگونه خونشان حالل است اما گفتند: و از او انتقاد كردند

آن قوم  كداميك از شما دوست دارد كه ام المؤمنين سهم او گردد؟!! د:، فرموايشان ابالغ شد
به اين علت وقتي كه وارد بصره شد اموال بيت المال را بين ياران تقسيم كرد  و، ساكت ماندند

اما سبئيه از براي شما باشد،  نيز سهم شام همين اندازه از فرمود: كه سهم هركدام پانصد بود و
  .)2(گفتند آنجا چيزهايي مي اينجا و او بدگويي كردند و

*    *    *  
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  جنگ صفين

، جنگ جمل نبود كمتر از ،نظمي و آشوب بي اما تالش سبئيه در صفين براي ايجاد فتنه و
اساس  راء بيآ با افكار و و، روش خود بودند بر عادت و س عليخالفت در طول دوران  و
 ها و تشكيل مجموعه كار وخالف فاسد و جمع آوري افراد ناباب و خالف عادت و غريب و و

كردند تا مردم مانعي براي ايجاد تفرقه  گ افروزي بين مسلمانان فعاليت ميجن ايجاد تفرقه و
از چون هدفشان ، افراد مخلص را از او دور گردانندبتوانند  يارانش نباشند و بين علي و
بلكه ، نبوددوستي با علي و اوالدش  هبيزاري از اصحاب رسول خدا علي واظهار والء 

حرص و ولع براي لكه دار  اي براي مقاصد شوم وپليد و تظاهر به محبت و واليت او را پرده
مخلص ترين  تا جايي كه ميان علي و، ضربه زدن به مسلمانان مي دانستند كردن اسالم و

، دبن عباس فاصله ايجاد نمودن پسر عمويش عبداهللا و بزرگ مشاور وئيس لشكر رو مخلصان 
بسياري  و، امير فارس، زياد و همچنين )1(چون عبداهللا را متهم به غصب اموال به ناحق كردند

  ديگر.
 ناپسندشان. هاي شوم و تالش اين بود فعاليت و و  ساين بود احوال سبئيه در زمان علي

كه اركان شان  تالشهاي باري آنها در زمان عثمان و بي بند و فساد و ها و قبال فتنه انگيزي
 ترين روايات و باتكيه بر صحيح هاي تاريخ و سالمي را به لرزه درآورد از كتابنظام ا اسالم و

  بيان نموديم.، گيري خود شيعه با مقداري اختصار با ذكر موضع
يعيان علي از ش ،خواهيم به اين نكته توجه شما را جلب نماييم كه به طور عموم مي و

بر ، همانطور كه در اثناي روايات به اين موضوع اشاره شد، كردند گيري مي هگروه سبئيه كنار
جدال برحسب امكان  درگيري و اجتناب از جنگ و اين اساس هميشه براي برقراري صلح و
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پليدشان  كارفا اگر چه تعداد كمي از آنها تحت تأثير ،كردند در حد توان خود كوشش مي و
، هايشان در دام آنها گرفتار شده بودند دروغ پردازي با ادعاهاي باطل و و، گرفته بودند رارق

آنها را ناسزا  كردند و عيبجويي نمي هبه همين علت شيعيان اول علي از اصحاب رسول اهللا
چه آنان كه بر سر  بيعت با علي در تنش بودند و چه آنهايي كه بر سر خالفت و؛ گفتند نمي

 آنها ابوبكر، حتي بيشتر از اين هم، با او جنگيدند ط هي امام مظلوم عثمان بن عفانخوا خون
همانگونه كه شيخ االسالم ابن تيميه نقل كرده ، دادند برتري مي تفضيل و نعلي عمر را بر و

  است كه:
ي  در باره كردند بودند يا در زمان او زندگي مي طياور علي شيعيان پيشين كه همدم و«

فضل  تنها بر سر آنها بلكه اختالف، مخالفت نداشتند نزاع و عمر رتري ابوبكر وب فضل و
ه آن هم متأخرين آنها ب اين امري است كه هم علماي قديم شيعه و و، علي بود عثمان و

  .)1(»اعتراف كرده اند
  كند كه كسي از او پرسيد: ل به نام شريك بن عبداهللا نقل ميسپس از يكي از شيعيان او

را شيعه  سؤال كننده گفت: خود ،ابوبكر گفت: دام يك بيشتر است ابوبكر يا علي؟فضل ك
بله كسي كه بر اين اعتقاد نباشد شيعه  گفت: زني؟ چنين حرفي مي آوري و به حساب مي

هان! بهترين  د:فرمو باال رفت و) منبر چوبي( ها از اين تخته طبه خدا سوگند علي، نيست
او را  م و، پس چطور حرفش را رد كنبوبكر است سپس عمرا هاين امت بعد از پيامبرش

  .)2(تكذيب نمايم به خدا سوگند كه علي كذّاب نبود
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ندانند در حالي كه روايات  فرمايد: چگونه شيعيان اول، ابوبكر و عمر را برتر سپس مي
بعد نقل شده كه كه فرموده است: بهترين اين امت  طمتواتر از اميرمؤمنان علي بن ابي طالب

هاي متعددي كه برخي گفته اند به  است سپس عمر، و اين روايت از راهاز پيامبر، ابوبكر
  .)1(رسد، نقل شده است هشتاد طريق مي

گيري آنها نسبت  اعتقاد را داشتند. اين بود موضع همچنين اوالد علي و اهل بيتش همين
يه و يارانش با علي را خارج ي راشد، و باالتر از اين هم، آنها هرگز جنگ معاو به سه خليفه

د، به همين خاطر بود كه پسر ارشد دانستن سالم، و طغيان و ظلم و تجاوز نميشدن از ا
بيعت نمود و ديگر پسران ايشان از جمله  سبا معاويه  هي دختري رسول خدا نوه سعلي

كه بعداً  و غيره، با او موافق بودند. همانگونه نحسين و محمد بن حنيفه و عبداهللا بن عباس
كردند و در كارهاي نيك با او  بيان خواهد شد كه روابط خانوادگي و دامادي را برقرار مي

جز . به شد ذكر پذيرفتند همانطور كه قبالً بخشش مي هديه و كردند، و از ايشان همكاري مي
 علي و ، از جانبو وارد آن حزب لعنت شده، كساني كه از سبئيه تأثير پذيرفته بودند

  ش شده بودند.دفرزن
نه از  ي راشد را و نه سه خليفه، گفتند عموم شيعه در آن دوران نه اصحاب را ناسزا مي

كردند. ابن خلكان بيوگرافي يحيي بن معمر را چنين يادآوري كرده  هيچ كدام عيبجويي مي
  است:
ت دانس برتري مي داراي فضل و از كساني بود كه اهل بيت را برگزيده شده و او شيعه و«

  .)2(»مذمت قرار دهد ديگر اصحاب را مورد نقص منزلت و، بدون اين كه
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اين جانب در  گويد: آنجا كه مي، به اين امر اعتراف نموده است، يك شيعه معاصر نيز
تا پايان  هام كه از زمان وفات رسول خدا هاي تاريخ مشاهده نكرده خالل مراجعه به كتاب

برعكس ، قصد ناسزاگويي به اصحاب را داشته باشد يياران امام عل كسي از ،دوران خالفت
حتي در شديدترين حاالت ، اند مورد احترام به حساب آورده آنها خالفت را ارزشمند و

 و .را دشنام گويد كسي را نيافته ايم كه خلفاي قبل از علي، براء اظهار والء و طغيان عاطفه و
 از دشنام و، وران امويان هم اكثريت شيعياند: در يعني، ي دوم كند كه حتي در دوره اضافه مي

  .)1(كردند مي تابعين پرهيزو ناسزاگويي به اصحاب 
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   فصل پنجم:
  عقايد آنها تاريخ و ؛هاي شيعه فرقه

در روز سوم،  و گرد آمدند شهادت ايشان دور پسرش حسن بن علي شيعيان علي بعد از
  .)1(ام خود قرار دادنداو را ام ،انتقال ايشان به جهان آخرت بعد از فوت و

  .)2(اولين كسي كه با حسن بيعت نمود قيس بن سعد بن عباده بود و
 كه هموارهعقايدي  توان ظاهر شدند و در اين موقع سبئيه بار ديگر از نو با تمام قدرت و

چون او نسبت به  ، آشكار نمودندمخفي كرده بودند ط هاي طوالني از ترس علي و مدت
به شدت  مراقب بود و ي آن در ميان پيروانش بسيار هوشيار و شر وتوسعهكار ويرانگر و ناف

  .داد مجازات قرار مي آنها را مورد توبيخ و
  شيعه چنين نوشته است: نگار ختاري نفر يك

وقتي ظاهر شد  ططالب در زمان اميرالمؤمنين علي بن ابيافراط  غلو و بدعت سبئيه در«
، علي بودندو آشاميدن يك روز رمضان مشغول خوردن كه ايشان بر قومي گذر كردند كه در 

پس آيا  د:، فرموهيچ كدام: گفتند يا بيمار هستيد؟ آيا شما در سفر قرار داريد :به آنها فرمود
پس : د، فرموبودن در امان هستيد؟ گفتند: خير ذمي از اهل كتاب هستيد يا با پرداخت سرانه و

به پروردگاربودن علي اشاره  و(تو تو!!  د:گفتن خوريد؟ ميغذا چطور در نهار رمضان 
آنها بر ، تهديدشان كرد به ايشان مهلت داد و علي از آنها خواست كه توبه كنند و .)داشتند

آنها را در  و بنابراين براي ايشان گودالي در زمين كند، برنگشتند حرف خود اصرار ورزيده و
، گودال سوزاند در را پس آنها، ان نشدندگودال گذاشت به اميد اين كه پشيمان شوند اما پشيم

  ام: آيا مرا نمي بينيد كه برايشان چاه كنده گفت: و
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  خوانم. قنبر را فرا مي افروزم و آتشم را برمي، من هرگاه منكري را ببينم يعني:

 حدود يك سال افكار وماندگان  ، و باقيندايشان از جاي خود نرفتند تا همه سوخت
 عبداهللا بن سبأ ظهور يافت كه يهودي بود ، سپساعتقادات خود را از ايشان مخفي نگه داشتند

اما بعد از وفات اميرالمؤمنين ، داشت بودن خود را مخفي نگه ميي يهود، با تظاهر به اسالم و
 گفتند: مي و سبئيه نامگذاري شدند گروهي پيرو او شدند كه ماهيت خود را آشكار ساخت و

  .)1(قطعاً علي نمرده است
  ها نوشته است: ي فرقه درباره، ي شيعه است ترين نويسنده ينوبختي هم كه قديم و
آن را از جانب خدا  امامت علي ثابت بودند و كساني كه بر، وقتي كه علي كشته شد«

  :به سه گروه تقسيم شدند، دانستند مي
تا عربها را  ميرد نمي نمرده است و، شود نميشده و كشته نعلي كشته  همانااي گفتند:  فرقه

 و ستم پرشده است. همانگونه كه از جور و، داد پر كند زمين را از عدل و با عصايش براند و
، مطرح كردند هبعد از پيامبر، را در اين امت »وقف« اي بودند كه اعتقاد به آنها اولين فرقه

نام گرفتند به  »سبئيه« اين فرقه به و، هاي افراطي را ابداع كردند دند كه گفتهي بو اولين فرقه و
طعن  نعثمان عمر و كه او از جمله كساني بود كه عليه ابوبكر و عبداهللا بن سبأ نام رهبرشان
كه چنين  به او امر نموده است علي : گفت مي و جست ميآنها برائت  از رد وك ميوعيبجويي 

ي اين گفته از او  در باره و را دستگير كرد پس علي اواب و خلفا بگويد، چيزي را به اصح
اي امير  اما مردم فرياد كشيدند: پس به كشتنش امر كرد، او اعتراف نمود سؤال كرد و

از دشمنانت  كند و دوستي تو دعوت مي كشي كه براي محبت و ! آيا كسي را ميالمؤمنين
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از ياران علي نقل كرده ، جماعتي از اهل علم و فرستاد. پس او را به مداين جويد؟ ميي بيزار
 نيز بعد از موسي ،ي يوشع بن نون ، در بارهدر آن دوران يهودي بود و، اند كه عبداهللا بن سبأ

را در  همين گفته ها هدر دوران اسالم بعد از وفات رسول خدا كرد و ميي چنين ادعا
واليت علي از جانب خدا فرض شده  گفت:او اولين كسي بود كه  و، گفت ي علي مي باره

از همين جاست كه مخالفان شيعه ، نمود مخالفانش را اظهار مي دشمنان و و برائت از، است
در مداين به  ط خبر شهادت علي اصل رافضي بودن از يهودي برگرفته شده است. گفته اند:

در هفتاد كيسه برايم اگر مغزش را ، دروغ گفتي به خبر رسان گفت:، ابن سبأ ابالغ گرديد
است  كه نه مرده گوئيم ، باز هم به يقين ميهفتاد شاهد عدل را براي گواهي بياوري بياوري و

  .)1(تا مالك زمين نشود، ميرد نه مي نه كشته شده وو 
، اند ، مطالب جمع آوري كردهي ابن سوداء فرقه ي تاريخ تشيع و كساني كه در باره ي همه

از  همانگونه كه قبالً از نويسندگان شيعه و، هم سني هم شيعه و، ندين مطالب را نوشته اا
  هايشان نقل كرديم. كتاب

در  آشكار كردن عقايد پليدشان بعد از شهادت علي ظهور سبئيه براي بار ديگر و
 )2(»رقرق بين الفالَف« عبدالقادر بغدادي در، از جمله، اهل سنت ذكر شده استفرق هاي  كتاب

 و، )4(»اعتقادات فرق المسلمين والمشركين«رازي در ، )3(»سالميينالت اإلامق«اشعري در  و
ابن حزم ظاهري در  و، )6(»حلالملل والنِّ«شهرستاني در  و، )5(»التبصير«اسفرايني در 
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مقريزي در  و )3(»التعريفات«جرجاني در  و )2(»التنبيه«ابوحسن بطلي در  و )1(»الفصل«
  .»الخطط«

 از تبعيدگاهش بازگشت و بعد از شهادت علي، سبأ نكرده اند كه عبداهللا بآنها ذكر  ي همه
  گويد: اسفرايني مي .نمودي علي آشكار  همان موقع عقايدش را در باره

از بيم  خوشحال شدن اهل شام و ي آنها به خاطر شماتت و سپس علي از سوزاندن بقيه«
تبعيد نمود اما وقتي كه ، مداينسپس ابن سبأ را به سباط ، كرد اختالف صحابه صرف نظر

  .)4(علي نيست ،گمانش بر اين شد كه مقتول ابن سبأ پندار و، از دنيا رفت طعلي
  :ويدگ ميهمچنين شهرستاني 

، در جمعي آشكار ساخت و را عقايد خود ط عبداهللا بن سبأ بعد از رحلت علي«
عادت پدرش به  ش وافكارش به رو عقايد و با او و ط پس حسن .)5(»گرد آمدنداطرافش 

  :شده است آور حديد شيعه يادالهمانگونه كه ابن ابي ، مبارزه برخاست
تظاهر به اسالم را پوششي براي يهودي  ظاهر شد كه يهودي بود و، سپس عبداهللا بن سبأ«

جمعي از او  ماهيت خويش را آشكار نمود و ط بعد از وفات علي و بودن خود قرار داد
در آسمان است  او قطعاً نمرده و ÷علي: گفتند و، ه نامگذاري شدندپس سبئي، پيروي كردند

 گفتند: برق را مي شنيدند مي هرگاه صداي رعد و و نور او هستند و صدا، برق رعد و و
 و ها را داشتند ترين گفته غليظ هي رسول خدا در باره و مير المؤمنين.أالسالم عليك يا 

                                            

 180، ص:4ج  - 1

 .148و 25ص:  - 2
 .79ص:  - 3
 .233الفرق بين الفرق، ص:  - 4
 ).11، ص:2الفصل، (ج - 5



    

  197  هاي شيعه فرقه
 

، مخفي كرده است كتمان و نُه دهم وحي را گفتند: و تندبهتان را بر او بس ترين افترا و بزرگ
، پرداخته) ارجاء( اي كه در آن به ذكر رساله در هيف، حسن بن علي بن محمد بن حنبنابراين

او هم از ، او از هيثم بن معاويه ان را باطل كرده است كه سليمان بن ابي شيخ وآني  گفته
د بودم حسن شاه گفت: ن ايمن مكّي روايت نمود واو هم از عبدالواحد ب، عبدالعزيز بن ابان

 در اين رساله به ذكر سبئيه پرداخت و ه اين رساله را ديكته نمود.يفبن علي بن محمد بن حن
هدايت شده ايم كه مردم  يما به سوي وحي گويند: اقوال آنها اين است كه مي يكي از گفت:

چنين  و، ايم كه از مردم پنهان بوده استدانشي دست يافته  به علم و و، نسبت به آن گمراهند
 چيزي از وحي را درحالي كه اگر، نُه دهم وحي را پنهان كرده هند كه رسول خدارپندا مي

كه خداوند كرد  را كتمان مي اي كه در رابطه با همسر زيد بن ثابت نازل شد كرد آيه كتمان مي
  :ه استفرمودمتعال 

�m� � � �J�� IH��G��F��E��D�� � �C� �B��A��Q��� �P�� � �O���N�� ML��Kl 
اي پيغمبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كرده است، به خاطر خوشنود ) «1التحريم: (

  .)1(»كني؟ خداوند آمرزگار مهرباني است ساختن همسرانت، بر خود حرام مي
 تنه وآنها ابتدا بذرهاي ف، بنابراين، ي پدرش نبود ضد سبئيه مانند مبارزه ي او بر مبارزه اما

، دادند توسعه مي تفرقه را آزادانه پخش كرده و سموم اختالف و كاشتند و فساد را مي
 و كس رها كردند بي را تنها و او سن فاصله گرفتند وح از اين كه شيعيان از بعد خصوصاً

بعضي ديگر به معاويه  ي سبئيه شدند و بعضي هم وارد فرقه اعتنا شدند و نسبت به او بي
مجلسي كه  مفيد و اردبيلي و غيره ملحق گشتند. بعضي ديگر هم به خوارج و د ومتمايل شدن

كه حركت  جايدر كتاب هايشان در  اوضاع گوناگون را هر سه نفر شيعه بودند اين احوال و
  : اند به تصوير كشيده، ندا هبه سوي عراق ياد آور شد معاويه را
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 وقتي كه به پل منبج رسيد، بدآن سيطره يا بر معاويه به طرف عراق حركت كرد تا
كارگزاران دستور دهد  حجر بن عدي را فرستاد تا به واليان و و حركت كرد ÷حسن

د اما مردم نسبت به جهاد اظهار سستي نمردم را به جهاد عمومي فراخوان حركت كنند و
او  پدرش همراه آميخته از شيعيان خود و، جمعي از مردم سپس خود را پنهان كردند و .كردند
 طمع و بعضي اهل فتنه و و، دادند محكم جنگ با معاويه را ترجيح مي برخي استوار و، بودند

 گرايي و برخي نيز اهل تعصب قوم و، ترديد برخي اهل شك و و، چپاول غنائم بودند غارت و
سپس حسن حركت نمود تا به  كردند.     توجه نميبه دين  و پيرو رؤساي قبائل خود بودند

در سابط نزديك پل فرود  سپس راه را به جانب دير كعب در پيش گرفت و رسيد حمام عمر
احوال ايشان را از  هنگام صبح خواست يارانش را بيازمايد و، آمد شب را آنجا سپري نمود

را از هم  دشمنان خود وفاداري بررسي كند تا دوستان و فرمانبرداري و نظر اطاعت و
، آگاهانه وارد گردد يي با دشمن از روي بصيرت ورويارو در كارزار و و تشخيص دهد

 باال رفت و براي ايراد نطق از منبر پس جمع شدند و، دستور به اذان براي نماز داد، بنابراين
  خطاب به ايشان گفت:

نّ محمداً أشهد أو، ال اهللا كلّما شهد له شاهدإله إن ال أشهد أو، الحمدهللا كلّما حمده حامد«
  ».له بالحق وائتمنه علي الوحيرس، أعبده ورسوله

به خدا سوگند من اميدوارم امروز را با حمد و ستايش خدا آغاز كرده باشم و من 
ترين بندگان خدا باشم، و صبح را با در دل داشتن كينه از هيچ مسلماني  دلسوزترين و ناصح

د همانا آنچه ام، آگاه باشي ام و نسبت به هيچ احدي قصد بدي و آشوبگري نداشته آغاز نكرده
را كه در جماعت و وحدت دوست نداريد بهتر است از آنچه در حال تفرقه دوست داريد. 

كنيد  نگرم كه از آنچه شما از ديد خودتان به آن نظر مي هان! من از ديد شما به چيزي مي
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خود  شبرايتان بهتر است، پس رأي و نظرم را رد نكنيد، خدا من و شما را مورد عفو و بخش
  ر دهد و به راهي هدايت فرمايد كه محبت و رضاي او در آن باشد.قرا

خواهد  گويد: سپس مردم به يكديگر نگاه كردند و گفتند: به نظرتان چه مي راوي مي
داري را خواهد با معاويه صلح نمايد، و زمام كنيم مي بگويد؟ گفتند: به خدا سوگند گمان مي

سپس آنقدر چادر سياهش را ، فر ورزيده استبه خدا اين مرد ك پس گفتند:، تحويلش دهد
سپس عبدالرحمن بن عبداهللا بن ، فشار دادند تا جانمازش را از زير پاهايش بيرون كشيدند

پس در حالي كه ، جعال ازدي بر او فشار وارد كرد تا قبايش را از شانه هايش پايين كشيد
بر آن ، خود را خواستسپس اسب ، بدون قبا ماند وگردن آويخته بود نشست  شمشير به

آنان در برابر  شيعيانش گفتگو كرد و ي خود و با چند طايفه از افراد خاصه سوار شد و
همدان را برايم  ربيعه و گفت:، او دفاع نمودند خواستند قصد جانش را كنند از كساني كه مي

 و، كنده كردنداطرافش پرا مردم را از دور او چرخيدند و آنها راخواندند پس آمدند و، بياوريد
گذشت  »طامظلم ساب«وقتي كه از ، همراهش رفتند، گروهي از دفاع كنندگان از غير آنها

مردي به نام جراح بن سنان شتابان به طرفش حركت كرد و افسار قاطرش را گرفت در 
همانگونه كه قبالً ! حسن مشرك شدي اي ،اهللا اكبر :اي در دست داشت گفت حالي كه نيزه

رانش را تا روي استخوان  اي بر رانش وارد كرد و سپس با نيزه ضربه د!پدرت مشرك ش
مردي از ، روي زمين افتادند، هر دو دستش را دورگردنش آويخت و شكافت سپس حسن

 نيزه را از دستش گرفت و به طرفشان دويد و هواداران حسن به نام عبداهللا بن خطل طائي
اش را  بيني م ظبيان بن عماره رويش پريد وكسي ديگر هم به نا شكمش را با آن شكافت و

 و، يكي ديگر را هم كه با او همراه بود به قتل رساند و، با اين كار به هالكت رسيد و قطع كرد
فرود آمد كه ، نزد سعد بن مسعود ثقفي را روي تختي به طرف مدائن حمل كردند و طحسن
حسن به  و، نمود آن تأييدت والي او را بر مجددا � حسن و بر مدائن بود �علي والي 

پنهاني  جمعي از رؤساي قبايل به معاويه نامه نوشتند و و ي زخمش مشغول گرديد معالجه
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تسليم كردن حسن به او يا  واجازه خواستند اعالم اطاعت كردند و براي رفتن به نزدش 
 د واين خبر به حسن رسي .را برايش وعده سپردند به آنجااو ترورش هنگام نزديك شدن 

وقت رفتن آن را ارسال ، به دستش رسيد كه همراه عبيداهللا بن عباس طي قيس بن سعد نامه
 و را امير او تا، از سفر به عراق برگرداند او را نموده بود تا با معاويه برخورد نمايد و

ي  نامه، بنابراين، قيس بن سعد امير باشد مكشته شد اگر :گفت و ي آن جمع قرار دهد فرمانده
فرستاده بود در روستايي به نام حبوبيه با معاويه به ازاء يك  س بن سعد رسيد كه خبرقي

 خوداو را به پيوستن به  پيغام داد وبن عباس معاويه به عبيداهللا  سازش نموده است و، مسكن
نصف ديگرش را  برايش تضمين كرد كه نصفش نقدي و درهميك ميليون  و نمودهتشويق 

از ، ي خود عبيداهللا شب هنگام با افراد خاصه ،بنابراين، پرداخت نمايدهنگام ورود به كوفه 
كه  مردم موقع صبح فهميدند و به لشكرگاه معاويه ملحق شد بين جمعيت بيرون آمد و
ساماندهي  به بررسي و پس قيس بن سعد امام جماعت شد و، اند اميرشان را از دست داده

فهميد كه آن  سن نسبت به آنها افزايش يافت وديدگاه ح پس بصيرت و، آنها پرداخت امور
را دشنام  او نيتشان نسبت به او پليد است و ندارند و اعتنايي به او را خوار كرده و قوم او

كسي  كنند و غارت مي اموالش را دانند و خونش را حالل مي كنند و ميش تكفير دهند و مي
اش در امان باشد جز افراد  فتنه و اطني اوي ب كينه همراه او باقي نمانده بود كه از شرارت و

جماعتي بودند كه ياراي مقاومت با لشكر ، پدرش كه آنها نيز اي از طرفداران خود و خاصه
به او اعالم  نامه نوشت و ستوقف جنگ به معاويه  براي صلح و ،بنابراين. شام را نداشتند

پس معاويه ، اند ايش تضمين كردهرا بر ترور او طرفدارانش تسليم كردن و، داند نمود كه مي
پيشنهاد كرد كه وفاداري به آن شروط به مصلحت را  براي پذيرش پيمان صلح چند شرط

اما ناگزير بود به ، اي در كار است فهميد كه حيله اعتماد نكرد و پس حسن به او، عموم بود
 وحي وبه علت آشفتگي ر ،آن شروط را بپذيرد، اجراي پيمان توقف جنگ خاطر صلح و
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قصد تسليم  از جمله حالل دانستن خونش و نيات شوم سپاهيانش نسبت به او بيماري و
 بي اعتنايي پسر عمويش كه به دشمن پيوسته بود رسواكردنش و خوار و نمودنش به خصم و

بيان  و طپس با حجت كامل عليه معاويه ي اكثريت آنها به دنيا طلبي، عالقه وتمايل و
با گواهي  استواري را با حضور عموم مردم و پيمان محكم و عهد و ،هاي فيما بين معذرت

ترك دعا ، طعليناسزاگويي به  از جمله مفاد اين پيمان: ترك دشنام و ،با او بست ،خدا
زيان رساندن به آنها و  عدم تعرض و ،يارانش در امان بودن شيعيان و، عليه ايشان در قنوت

  حقوق همه. پرداخت حق و
كرد  قسم ياد پيمان بست و بر آنها عهد و ي آن شروط را پذيرفت و همه، نيز سمعاويه 

  .)1(كند كه به تمام بندهايش وفا
  افزايد: حديد شيعه ميال ابيابن  و
و  سخناني ايراد فرمود قصد مدائن كرد در ميان مردم برخاست و ط وقتي كه حسن«
ابط صلح داشته باشيد كه با من با من بيعت كرده بوديد كه با كساني رو شما! اي مردم :گفت

به ، خصومت دارم با كساني خصومت داشته باشيد كه من با آنها عداوت و در صلح هستند و
، كينه به دل ندارم از شرق تا غرب خشم و، خدا سوگند من نسبت به يك نفر هم از اين امت

خصومت  اوت وعد كينه و از تفرقه و ،روابط خوب امنيت و صلح و جماعت بودن و قطعاً با
او  چون اگر شما با ،زمامداري معاويه را دوست داشته باشيد د:فرمو مي بهتر است. پدرم علي

ي ابوجهل از شانه وگردن ها  بينيد كه سرها همچون هندوانه ، ميعداوت باشيد در تفرقه و
  سپس از منبر پائين آمد. .»ريزند مي

                                            

، اردبيلي، چاپ ة). كشف الغم90جالء العيون، مجلسي، (ص: )،191-189اإلرشاد، شيخ مفيد، (ص: 1
  )431)، مروج الذهب، (ص: 215-214) تاريخ يعقوبي شيعه، (ص: 65، ص: 2بيروت، (ج
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آن را  د را از واليت امر خلع نموده واين را تنها به اين دليل گفت كه خو مردم گفتند:
 چيزهاي همراهش را سخنش را قطع كردند و وسايل و پس برانگيختند و، تسليم معاويه كند

، اي را كه همراه داشت با خود ربودند جاريه قبايش را از تن در آوردند و و غارت كردند
در اين حالت  س، حسن ندضد او بود بيشترشان بر اي با او و دسته، مردم دچار اختالف شدند

مردي با اسب ، بعد دستور به هجرت داد كنم. ياري تنها از توطلب مي كمك و! خدايا د:فرمو
مردم را از اطرافش پراكنده ، برخي از يارانش، او را سوار بر اسب خود نمود جلو آمد و

نجا اقامت آ كه در پيش برد »مظلم ساباط« محلي به نام او را تا، سنان بن جراح نمودند و
بر روي ران  تبروقتي نزديك شدند يكي به ايشان نزديك شد كه سخني بگويد با ، نمايد
يارانش به كمك  سپس بيهوش شد و، اي زد كه تا نزديك استخوانش را شكافت ضربه ،ايشان

  .)1(او شتافتند
 اموالش را را ربودند و كساني كه حسن، تصريح نموده اند، نويسندگان شيعه مورخين و
آنجا محلي بود كه قبالً ابن  و، اهل ساباط مدائن بودند او را زخمي كردند از و غارت كردند

براي  و عقايد او متأثر شده بودند آنها از افكار و به آنجا تبعيد گشت و سسبأ توسط علي 
در ، مختار بن ابوعبيد ثقفي ،ي سبئيه خورده فريبو ، اندازي در فعاليت بودند تفرقه اختالف و

يهودي  كه ابن سبأ كرد همان عقايدي را تبليغ مي منزلتي يافت و ميانشان بودكه بعداً مقام و
حيله گر بود. مورخين هم  پليد و ي سبئيهيكي از او  وه بود، به او ديكته كرد، پليد مكار و

 يمختار كه جوان، فرود آمد نزد عموي مختار وارد مدائن گشت و طذكر كرده اند كه حسن
 ؟)چه كاري است( آن چيست گفت: كني؟ مقام كار مي گفت: آيا تو براي ثروت و اوبود به 

گفت: خدا تو را ، فرستي زنجير شده او را نزد معاويه مي گيري و گفت: حسن بن علي را مي
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 ه ي رسول خدا آيا به دختر زاده، زشت گردد چيزي كه با خود آوردي زشت گرداند و
  )1(خيانت كنم؟!

از سوي ديگر برخورد سبئيه و خوار و حقير شدنش از يك سو و  تار ورفوقتي كه حسن 
آشتي را از همه  صلح و، چنان آشفته ديد اوضاع رابيشتر را مشاهده كرد و امكان خونريزي 

  هم اين را ذكر نموده است:، يعقوبي، مورخ شيعه .انستچيز بهتر د
او را به مدائن حمل ت، ريخ و خون از او مي در حالي كه حسن به شدت زخمي شده بود

معاويه به  پس مردم از اطرافش متفرق گشتند و، آورد مي دردش سخت بر او فشار نمودند و
، بيماري گرفتار بود به درد و بر حكومت مسلط گرديد در حالي كه حسن هنوز عراق رفت و

وادارانش ه ياران و مقاومت در برابر او را ندارد و قدرت كارزار و پس وقتي كه ديد توان و
منبر نشست  پس بر، جنگند با معاويه مصالحه نمود براي او نمي اند و اطرافش پراكنده شدهاز 
هدايت  شما را، ما [نفر از] خدا به سبب اولين !اي مردم گفت:، ستايش خدا بعد از حمد و و

 شايد براي شما ام و من با معاويه صلح نموده، خونتان را حفظ كرد، با آخرين ما كرد و
  .)2(اي باشد داراي بهرهتا زماني  موجب آزمايش و

با حضور عموم مردم و به ، حسن تنها به صلح با معاويه اكتفا نكرد بلكه باالتر از آن و
همانگونه كه رجال شناس ، برادران و فرماندهان سپاهش با ايشان بيعت نمود همراه ياران و

تو  نوشت: همانا معاويه براي حسن فت:از جعفر بن باقر نقل كرده كه گ »يكش« شيعه مشهور
همراه ايشان به  ي انصاري نيز ، قيس بن سعد بن عبادهبنابراين، ياران علي بياييد ن ويحس و

سخنوراني را براي ايشان  خطيبان و و ي ورود داد اجازه به آنها سمعاويه ، شام سفر كردند
بلند شو بيعت  !اي حسين سپس گفت: بلند شو بيعت كن !اي حسن سپس گفت:، آماده نمود
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او به طرف بيعت كن.  برخيز و !اي قيس سپس گفت:. بيعت نمود او هم برخاست و، كن
 -من است  پيشوايهمانا او ! اي قيس گفت:.پس منتظر فرمان او شد و نگاه كرد طحسين

  .)1( - منظورش حسن بود
عباس ، شيعه معتمد محدثين و )2(»جالء العيون« در كتاب فارسي خود، نيز مجلسي و
حديد شيعه در  ، ابن ابيهمچنين و )3(»مالاآلي منته«در تاريخ بزرگ فارسي خود ، قمي

  مانند همين را ذكر كرده اند. )4(»شرح نهج البالغه«
  ند:ا ههم متفرق شد يهاي ديگر ، شيعيان به دستهدر اين زمان

با معاويه  گرفت و ز اواموالي را كه نزدش فرستاده بود ا وقتي حسن با معاويه وداع كرد و
از  برخاستند و وو به مخالفت با ا سرزنش قرار دادند مصالحه نمود او را مورد مالمت و

 وفات نموديارانش تا وقتي كه  ساير و، موضوع بحث اكثر مردم شدند و امامت او برگشتند
ساباط رفت به مظلم  پس وقتي كه از جنگ با معاويه كناره گرفت و، امامت او باقي ماندند بر
گفت:  افسار مركب او را گرفت و و شد بر او حمله ور ،آنجا مردي به نام جراح بن سنان و

اي بر  ضربه تبرسپس با  !!همانگونه كه قبالً پدرت مشرك شد !اهللا اكبر مشرك شدي اي حسن
 دستش را دور سسپس حسنشكافت، رانش را تا روي استخوان  رانش وارد ساخت و

را لگد  او مردم بر سر جراح بن سنان ريختند و، ر دو روي زمين افتادنده گردنش آويخت و
در منزل سعد بن مسعود  حسن را روي تخت به مدائن حمل نمودند و مال كردند تا كشته شد.

بعد به مدينه باز گشت اما هنوز زخمي ، تا زخمش بهبود يافتدادند مداوا قرار  تحتثقفي 

                                            

 ).102رجال كشي، (ص: - 1

  ).395، ص: 1(ج - 2
  ).316(ص:  - 3
  ).38، ص: 16شرح نهج البالغه، (ج - 4
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راه  و، برد مي خشم خود را فرو و، او وارد ساخته بود ن براي كه جراح بن سنا بود از ضربه
تا اين كه ، اذيت اهل دعوتش در پيش گرفت شكيبايي در مقابل آزار و و را در صبر طعلي

بعضي  و، اندي وفات يافت پنج و هفت هجري در سن چهل و اواخر صفر سال چهل و در
پنج ماه  امامتش شش سال و د ودر سال سوم هجرت در ماه رمضان به دنيا آم :گفته اند

  .)1(بود
از او  بيعت نمودند و سبا معاويه  اي همراه حسن ثابت قدم ماندند و فرقه ،بعد از صلح
صادقانه ، يك تا سال شصت هجري در مدت زندگي خويش از سال چهل و اطاعت كردند و

محمد بن  ين وحس، اهل بيت او از جمله و طاوالد علي، در رأس وفاداران و وفادار بودند
ديگر بزرگان هاشمي و اهل بيت رسول  و جعفر پسران عقيل و عبداهللا بن عباس و حنيفه و

خارج شده  فاسق وآنها را كنند و هيچ يك از مسلمانان را تكفير، بودند بدون اين كه هاهللا
اختالفات  ي همهاتفاق با مسلمانان بودند و اهل وحدت و  همه و، از دين به حساب آورند

با آنها روابط برادري  و، تمام حوادث روي گردان شدند از اقع شده را به فراموشي سپردند وو
  مفصالً بيان شد. همانطور كه قبالً فاميلي برقرار نمودند و

ه را امام قرار دادند كه يفمحمد بن حن گرداندند و رو بحسين از حسن و، اي هم فرقه
قدرت  تقويت شدند و، با معاويه ط صلح حسنبعد از  و، معروف شدند» كيسانيه«بعدا به 

به  برگرفتند و ،همان افكار را كه سبئيه حامل آن بودند شوكت ايشان افزوده شد و گرفتند و
از آنها منشعب گرديد كه بعداً ذكر  يهاي بسيار فرقه دگرگون شدند و سرعت متحول و

از آنها  طبعد از قتل علي هايي را كه فرقه» فرق شيعه« نوبختي شيعه در كتاب .خواهند شد
موجود  طاي برشمرده كه در زمان حسين آنها را يكي از سه فرقه ذكر كرده و ندبوجود آمد

  گويد: مي بودند و

                                            

 )46نوبختي، (ص - 1
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گشته متفرق ، نده بودكساني كه بر امامت او ثابت قدم ماند، كشته شد ÷وقتي كه علي«
دانستند  يه را امام ميفبن حناي كه محمد  دوم فرقه، اول سبئيه؛ به سه فرقه تقسيم شدندو 

پس كيسانيه نام ش، برادر ديگر در روز جنگ بصره صاحب پرچم پدرش بود نه دو چون او
بود  كسي او همان و، لقب او كيسان بود و گرفتند چون مختار بن عبيد ثقفي رئيس آنها بود

كه محمد بن كردند  ادعا مي و حتي تعدادي از قاتالن او را كشتند شد و كه خونخواه حسين
او بعد از پدرش امام بر حق است. علت لقب مختار به  و، ه به آنها فرمان داده استيفحن

نامش و  ،اش ابوعمره كنيه شخصي بود كه نگهبانان او اين بود كه رئيس پليس و، كيسان
 گفت: مي كرد و هاي افراطي وادار مي قتل كردار و به گفتار و كيسان بود واو بود كه مختار را

 قيم و، مختار ثقفي امام بر حق است و، پس او، وصي علي بن ابوطالب است، محمد بن حنيفه
، جمل را نيز اهل صفين و و تكفير كرد ،تمام كساني را كه قبل از علي بودند كارگزار اوست و

وحي  هاز جانب خدا براي پيامبر ÷ كه جبرئيل تپنداش چنين مي و، دانست كافر مي
اند كه به  پيامبر او رانديده. برخي از آنها روايت كرده به او رسانده و م خدا راپيا آورده است و

كرد  تشويق مي طرا به خونخواهي حسين نام گرفته كه او نام كيسان موالي علي بن ابوطالب
آگاه و بر امور او  صاحب اسرارش بود و و را به شناسايي قاتالن حسين راهنمايي كرد او و

  :كه هرستاني هم به اين نكته تصريح نموده استش و .)1(مسلط بود
دچار اختالف  ÷بعد از علي، كساني كه گفتند امامت با نص صريح ثابت مي شود«
 گفتند: او تنها برمحمد بن حنيفه تصريح نموده. - كه همان كيسانيه بودند -بعضي از آنها، شدند

نص  گفتند:نبودند،  حنفيهبن  امامت محمددر مورد نص صريح  قايل به وجوداما كساني كه 
حسن  برادر، يعني: امامت در دو :ندگفتو  داشته است.وجود حسين  حسن و امامت صريح بر

                                            

 ).117). رجال كشي، (ص: 45 -44ق شيعه، نوبختي (ص:فر - 1
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با  ي فاطمي يا اثني عشري شيعه -  )2(ضي نعمان شيعيقا . و)1(جمع شده است  محسين و
، ف داشتندبا هم اختالآنها  :نيز همين رأي را داشته و گفته است - اختالف اقوال در اين مورد

  ي گفتند:و در اين مورد سخنان زياد است. گروه
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  .حسين را ساقط نمودند حسن و وصي ما است وو بعد از علي امام  او: يعني
  ي رضوي اسكان دارد. روي نمودند و گفتند: او نمرده بلكه در دره سپس غلو و زياده

  آيد. كه از جانب پروردگار برايش رزق ميدر ميان شيرهاي كه به او واگذار شده اند 
مقاالت «اشعري در  و )4(»رقرق بين الفالَف«بغدادي در  ،اهل سنتميان  از و

 و )7(»اعتقادات فرق المسلمين والمشركين«رازي در  و )6(»التنبيه«مطلي در  و )5(»ميينسالاإل

                                            

 ).29-28، ص: 1الملل والنحل، (ج  1

او ابو حنيفه نعمان بن ابي عبداهللا محمد بن منصور بن احمد بن حيوان تميمي مغربي، در نيمه اول قرن  - 2
ن اهللا بر او هـ در مصر وفات يافت، و امام فاطمي مغز لدي 634كرد و در سال  چهارم هجري زندگي مي

شان بود و با چهار نفر از  نماز ميت خواند، و او از نامداران دعوتگران فاطمي بود و از سابقين و پيشوايان
ي  خلفاي فاطمي معاصر بوده از مهدي مؤسس دولت فاطمي در مغرب تا معز لدين اهللا در مصر (مقدمه

دهند (مستدرك الوسائل، نوري  نسبت مي ي اماميه او را به خود )  و شيعه13و12تأويل الدعائم، (ص: 
  .طبرسي و غيره)

 .)225-224األرجوزة المختارة، قاضي النعمان، (ص:  - 3
  ).38(ص:  - 4
 ).89، ص: 1(ج  - 5

 .148و 29ص  - 6
 .62ص - 7
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 مقريزي و و )3(»صلالف«ابن حزم در  و )2(»مقدمه«ابن خلدون در  و )1(»التبصير«اسفرايني در 
  ي كيسانيه را ذكر نموده اند. فرقه ا،هآنغير

ديگر خود را شيعه  ع را رها كردند ويبه كلي تش، اي بعد از صلح حسن با معاويه فرقه و
  به حساب نياوردند:

با او  گرفت و، مالي را كه براي او فرستاده بود وقتي كه حسن با معاويه آشتي نمود و
به  و از امامت او برگشتند و مخالفت پرداختند به طعن زدن و ،ايشان ي در باره، صلح نمود

  .)4(ندجمهور مسلمانان پيوست
رخ شيعه اعتراف ؤهمانگونه كه م، اقعاً به صورت بسيار زشتي پراكنده شدنداما سبئيه و و

  گويد: مي نموده است و
همچون بيماري وبا به جمعي از اهالي عراق سرايت  ظاهر شد و، اين بدعت و گمراهي

و  پردازد حديد مي ابن ابي اين بدعت به نقل از علل انتشار سپس به ذكر اسباب و-، نمود
  :-گويد مي

وضعيت  لوح و ضعيف بودند و در ، سادهشعور فهم و بصيرت و ها از لحاظ درك وآن
معجزاتي را كه از علي  ،پس جاي تعجب نيست كه چنين كساني، داشتند نامناسبي قرار

صاحب  ،فرومايه كرده باشد كه معتقد گردند مغز و چنان سبك آنها را، مشاهده كرده بودند
  در وجود خود دارد. ماهيت الهي چنين معجزاتي جوهر و

                                            

 .35ص - 1
 .198ص - 2
 .179، ص4ج - 3
 .46نوبختي، فرَق الشيعة، ص - 4
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 را از اجداد و »حلول«ي  عقيده بودند و مسيحي و ييهود، تعدادي از آنان، اند گفته و
ممكن  و به همان حلول معتقد گشتند. ،پس نسبت به علي هم، نياكان خويش گرفته بودند

 كفر خواسته الحاد و دين بوده باشد كه مي بي اعتقاد از شخصي ملحد و است اصل اين قول و
  .)1(ندرا وارد دين خدا ك

  � حسين ايام شيعه در

 اي بزرگ و حادثه، جمع شدند س شيعيان در اطراف حسين ط بعد از وفات حسن
عليه يزيد بن  س آن هم شورش حسين، تأسف برانگيز به وقوع پيوست مصيبتي اندوه بار و

  كربال منتهي شد. در كه به كشته شدن اوبود،  معاويه
را  طبايد يادآور شويم كه شيعيان چگونه حسين ،از هم پاشيدنشان وقبل از ذكر تفرقه 

  كس رها كردند. بي تنها و او را به او خيانت نمودند و حقير كردند و و خوار
  نويسد: مي ،ي تندرو وافراطي شيعه و مورخ، يعقوبي

ن براي وليد ب، زمامداري امور را بعد از پدرش به دست گرفت، وقتي كه يزيد بن معاويه
 چون بيعت بگيرد. طنوشت كه از حسين بن علي، ر مدينهدوالي خود  ،بن ابوسفيان هعقب

چند روزي را در آنچا سپري  به مكه رفت و طوليد از ايشان درخواست بيعت كرد حسين
هايي  آخرين نامه و نماينده نزد او فرستادند مردم عراق پي در پي برايش نامه نوشتند و، نمود

كه اينك متن  سعيد بن عبداهللا خثعمي بود از طرف هانئ بن ابي هانئ و كه به دستش رسيد
  :آن

عجله ، مسلمان او از طرف شيعيان مؤمن و ،به حسين بن علي، سم اهللا الرّحمن الرّحيمب«

                                            

  ).105: شيعه در تاريخ، محمد حسين زين (ص - 1
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  .)1(»والسالم، عجله، پس عجله، جز تو امامي ندارند و، كنيد كه واقعاً منتظر شما هستند
  شيعه مي نويسد: تاريخ نويس ديگر ،مسعودي و
ما خود را ، مكاتبه نمودند طاهل كوفه با حسين بن علي، وقتي كه معاويه وفات يافت«

جمعه وجماعت  ]ز[به نما حاضر ميريم و بدون تو مي بر بيعت تو حبس نموده ايم و
  .)2(»يمشو نمي

  ديگر: ي نامه و

                                            

، 2). كشف الغمة، اردبيلي (ج 203). كتاب االرشاد، شيخ مفيد (ص:242 -241، ص2تاريخ يعقوبي، (ج - 1
  ).32ص: 

آري، آن كوفه اي كه مركز شيعه و مرتع سرسبزي بود برايشان، حتي گفتند: اما كوفه و نواحي اطرافش،  - 2
ي هستند ديانتشان خويشتن داري است؛ اما شيعه علي بن ابي طالب در آنجا بودند، واما بصره، عثمان

جزيره پس حروريه از دين خارج شده اند، و اما اهل شام جز آل ابوسفيان و طاعت بني مروان را نمي 
شناسند... اما اهل مكه و مدينه ابوبكر وعمر بر آنها چيره گشته اند،  (عيون اخبار رضا به نقل از شيعه در 

 تاريخ) .

ه كه گفت: خدا واليت ما را بر اهل شهرها عرضه نمود جز اهل كوفه آن را و از جعفر روايت كرد
  ، باب دهم).2نپذيرفتند. (بصائر الدرجات، ج

وارد شديم در زمان ÷ و نيز آنچه كليني روايت كرده از عبداهللا الوليد كندي كه گفت: نزد ابا عبداهللا 
ي كوفه در آن دوستداران ما  هري به اندازهمروان، گفت: شما كي هستيد؟ گفتيم: اهل كوفه، گفت: هيچ ش

نيستند، خصوصا اين گروه. خداوند شما را به چيزي هدايت فرمود كه مردم به آن جاهلند، و ما را 
كنند، و شما ما را  دوست داريد و مردم از ما خشم دارند، و شما از ما پيروي كرديد و مردم مخالفت مي

س خدا زندگي و مرگ ما را نصيب شما گرداند، (الروضة من تصديق كرديد و مردم تكذيب نمودند، پ
  الكافي).



    

  211  هاي شيعه فرقه
 

رو به سوي لشكريان پس هر وقت خواستي ، اند ها رسيده ا باغها سبز شده اند وميوههمان
  .)1( مسلح خود بيا آماده و

. در خواست اهل كوفه شدت گرفت و آمدند مي ها فراوان شدند و پي درپي وقتي كه نامه
به آنان اعالم نمود  برايشان نامه فرستاد و آنها رفت و سوي به، مسلم بن عقيل بن ابي طالب

با او  رسيد در اطرافش جمع شدند و وقتي كه مسلم به كوفه، آيم به دنبال نامه مي، كه خود
  .)2(به او وفادار باشند پشتيباني نمايند و را ياري و عهد وپيمان بستند كه او و بيعت كردند

  افزايد: مفيد مي و
تعدادشان از هشت هزار نفر هم تجاوز  و، پس باحالت گريه با او بيعت كردند«

  .)3(»كرد مي
نفر  هزار همانا تو صد ل به ايشان پيغام رسيد كه:از طرف مسلم بن عقي، بعد از چند روز و

، بن عباس از بني هاشما به راه افتاد و ط حسين، بنابراين .)4(داري پس تأخير نكن
كه خوب شيعيان  ،بليغ فصيح و تجربه و مرد با؛ مستشار خاص او و طي لشكر علي فرمانده

  يعه نقل نموده ـ به او گفت:تاريخ نويس ش ،گونه كه مسعودي آنشناخت ـ  زمان خود را مي
 قطعاً آنها اهل غدر در پيمان هستند و، ام قصد رفتن به عراق را داري شنيده! اي پسرعمو

خواهي از سخن من  هم نمي اگر، پس شتاب نكن، كنند تو را فقط براي جنگ دعوت مي
نب دوست نداري در مكه اقامت كني به جا پيروي كني و قصد داري با آن جبار بجنگي و

، برادراني داري در ميانشان ياوران و و گيري هستند يمن حركت كن كه آنها اهل گوشه

                                            

 )54، ص: 3مروج الذهب، (ج - 1
 ).242، ص: 2تاريخ يعقوبي، (ج - 2

 ).220االرشاد، (ص: - 3

 ).220ارشاد، ( ص: - 4
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 براي اهل كوفه و و، را به اطراف اعزام كن دعوتگران خود درآنجا اقامت كن و، بنابراين
او را  اگر چنين قدرتي داشتند و ،هوادارانت در عراق بنويس كه امير خود را اخراج نمايند

عداوت داشته باشد آنگاه پيش آنها برو  كسي نبود كه با تو سر جنگ و و كردندتبعيد  طرد و
در جاي خود ، ـ اما من از خيانت و پيمان شكني آنها مطمئن نيستم ـ در غير اين صورت

هاي بسياري هست.  دره قلعه و چون در عراق دژ و، را جاري سازد بمان تا خدا امر خود
اما مسلم بن  ،مهربان هستي دلسوز و ناصحم كه تو برايم دان مي !اي پسر عمو گفت: طحسين

را  من خود و، اند من اجتماع كرده بابراي بيعت  شهر (كوفه)عقيل برايم نامه نوشته كه اهل 
تجربه هم  خوب از آنها خبر داري و اما تو گفت: ابن عباس ام. براي رفتن نزدشان آماده كرده

تو  !!و فردا با امير خود تو را خواهند كشت ،درت بودندبرا اي كه آنها طرفداران پدر و كرده
 فراخوان عمومي كرده و، خبر خارج شدنت به ابن زياد برسد اگر از اينجا حركت نمايي و
، جنگند از دشمنانت مي اند بر ضد تو سخت تر ي دعوتي نوشته همان كساني كه برايت نامه
به خدا سوگند ، خود نبر دانت را بافرزن اقل زن و پذيري حد اگر باز هم حرفم را نمي

  .)1(فرزندانش كشته شد جلو چشمان زن و طترسم آنها كشته شوند همانگونه كه عثمان مي
بر كسي  و منزلتي واال بود كه نزد علي داراي مقام و طاين بود گفتار عبداهللا بن عباس

  نويسد: حتي شيخ مفيد شيعه مي، پوشيده نيست
شبي نزد ابن عباس  شبي نزد حسين و شبي نزد حسن و، امامير المؤمنين براي صرف ش

  .)2(بود
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 طچگونه چنين نباشد در حالي كه علي، رفت اين بود چيزي كه از شيعيان انتظار مي
دينار در برابر درهم ، خطاب به آنها فرمودند: آرزو دارم معاويه با من و شما مانند صرافي

  .)1(دادم ان او ده نفر از شما را به او ميو به جاي هر نفر از هوادار، كرد معامله مي
كند  سپس ابوبكر بن هشام، ابن عباس را در توصيف شيعيان به خيانت در پيمان تأييد مي

  دعوتشان را بپذيرد، همان گونه كه مسعودي شيعه نقل كرده است: طو اين كه نبايد حسين 
عمو! همانا پيوند وارد شد و گفت: اي پسر طابوبكر بن حارث بن هشام، نزد حسين«

دانم دلسوزيم  دارد و نمي مي وابه دلسوزي ام نسبت به تو مرا  خويشاوندي و احساس وظيفه
نيز متهم  نسبت به تو چگونه است، گفت: اي ابابكر! تو از كساني نيستي كه خيانت كني، و

اسالم  ترين اثر را برزيبا اسالم بود و نيستي، پس بگو. ابوبكر گفت: پدرت از سابقين صدر
گذاشت، سختي و زجر بسيار تحمل كرد و مردم، بيشتر از شما به او اميد داشتند، و از او 

معاويه رفت در حالي  به سوياما ، شدند مي پذيرفتند و اطرافش جمع شنيدند و مي بيشتر مي
اما ، داراي عزت بود از معاويه بيشتر كه همه بر امامت او جمع بودند جز اهل شام و

 كاري و طمع ورزي و حرص خواهي وبه خاطر دنيا رسوا كردند و او را خوار و طرفدارانش
به  و اعتنا بودند نسبت به اوامر او بي و كس رها كردند بي و نهات را تك و او، ماديات دربخل 

بعد  خشنودي خدا نائل آمد. با او مخالفت ورزيدند تا به كرامت و و، غصه نوشاندند غم واو 
خواهي نزد آنها بروي  اكنون مي اما، شاهد بودي كه با برادرت چه كردند ي وديد ،از پدر خود

 خواهي با كمك آنها وارد جنگ با اهل شام و مي برادرت تعدي نمودند و كه عليه پدر و
 و! تا تو مردم از آنها بيشتر بيم دارند نيرومند ترند و و مجهز تر تر و قويعراق شوي كه از تو 

مردم را به كمك ، چنانچه متوجه حركت تو به آنجا شوند و! دوارند تا به توبيشتر به ايشان امي
 به جاي ياري و ي دنيا هستند و زيرا آنها بنده؛ كنند ثروت به طغيان عليه تو وادار مي مال و
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ند ه اهمان كساني كه به تو وعده داد و، شوند با دشمنانت عليه تو وارد جنگ مي پشتيباني تو
 ط را ياد كن. حسين پس در درون خويش خدا ،كنند رسوايت مي وار وكه ياريت كنند خ

كوشش نمودي اما ، رأي نيك اظهاربراي  را پاداش نيك دهد. خدا تو و!اي پسرعم گفت:
اميد به  كنيم و كار مي ما براي خدا !اي اباعبداهللا گفت: همان باشد.، هرچه خدا تقدير كند

در  وارد شد، والي مكه، ص بن هشام مخزوميسپس حارث بن خالد بن عا پاداش داريم.
  گفت: حالي كه مي

 X�;�6 �D�� u�&�	 �)�
        ���B X�;<�6 ��6 �R 
نصيحت  بسا كساني كه غيب دان و و، بسا نصيحت كاران دلسوزي كه نافرماني مي شوند

  آيند. كار به حساب مي
 برايش بازگو ،بود به ميان گذاشته طي را كه با حسينپس حرفهاآن چيست؟  گفت:

  .)1(اي با او دلسوزي كرده ،به پروردگار كعبه قسم حارث گفت: نمود.
 نقل مي كنيم تا معلوم گردد چقدر، قصه را به صورت كامل از زبان خود شيعيان، اكنون

  مسعودي چنين ذكر كرده است:، اند شكن بوده پيمان خائن و آنها ترسو و
 بر كوفه را صادر، حكم والي شدن زياد، گزارش شدبه يزيد ، خبر رفتن مسلم به كوفه«
عيالش با  موقع ظهر با اهل و سريع از بصره به طرف كوفه به راه افتاد و ،زياد ،بنابراين، كرد

به آنجا رسيد. او سوار ، بر صورت خود نقاب زده بودو  ،اي سياه كه بر سر گذاشته بود عمامه
 سالم بر مردمزياد ، بودند ط ر انتظار ورود حسينكه مردم د بر قاطر در حالي وارد آنجا شد

خوش آمديد خوش ، اي پسر رسول خداالسالم وعليك  دادند: آنها هم پاسخ مي وكرد  مي
، و به سويش سپس به طرف كاخ رفت كه نعمان بن بشير در آن تحصن كرده بود، آمديد
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چه چيزي تو را وادار  اينجا كجا؟! تو كجا و !اي پسر رسول خدا بعد نعمان گفت:، تنگريس
سپس نقاب را بر ، خوابت طوالني شده است، اي نعيم نمود ميان نادانان بيايي؟ ابن زياد گفت:

را با  واو! اي ابن مرجانه ندا سر دادند: ،مردم و را گشود قصر پس درِ، او را شناخت زد و
  سنگريزه زدند اما از دستشان در رفت و وارد قصر شد.

ابن زياد  رفت و، ي مرادي ياد به مسلم رسيد به طرف هانئ بن عروهوقتي كه خبر ابن ز
سپس محمد بن اشعث بن قيس را نزد هانئ ، گذاشت تا جايش را پيدا كند كمينبرايش 
 زياد با لحن شديد و ابن ،بنابراين، انكار كرد وقتي كه در مورد مسلم از او پرسيد، فرستاد
خواهم آن را  من مي من نيكي كرده و پدرت با هانئ گفت:، هاي تند با او سخن گفت حرف

با  ات، نوادهاخ و خود آن چيست؟ گفت: گفت: خواهي؟ آيا نيكي مي جبران كنم. در حق تو
آمده كه از  شخصيصفا به طرف اهل شام برويد چون  در صلح و سالم و ،نتا و دارايي اموال

را  او، گردانيد نزديك تراو را  ابن زياد گفت: حق تراست.) يزيد(حق دوستت  و حق تو
را  صورتش زد كه بيني او نزديكش بردند سپس با چوبي كه در دستش بود آنقدر به سر و

صورتش  چوب در سر و گوشت صورتش پراكنده شد و ابرويش را شكافت و شكست و
از رسيدن او را  را كشيد و هانئ به شمشير يكي از نگهبانان دست برد اما مردي او خرد شد.

براي ، ابن زياد دوست ما كشته شد. كشيدند: در فرياد برياران هانئ  شير منع كرد.به شم
 شريح قاضي را براي شهادت بر و، اتاقي ديگر زنداني كنند را در ترساندن آنها دستور داد او

وقتي كه به مسلم خبر رسيد كه ابن زياد  پس برگشتند.، اين كه هانئ زنده است بيرون فرستاد
 زيرا اين شعار فرياد» يا منصور« چه كرده به منادي دستور داد كه ندا سردهد: ابن هانئ با

همزمان هيجده هزار  اهل كوفه آن كالم را فرياد كشيدند و ي همه ،بنابراين، خواهي آنان بود
، اما را محاصره نمودند و كاخ ندو سنگر گرفت ندابن زياد رفتنفر جمع شدند سپس به طرف 

ناگهان نگاه كرد  و، كسي باقي نماند ،آنها از همراهانش جز صد نفر لم ومسدر هنگام شب با 
به دروازه ، هنوز رفت و »كنده« ي ، بعد به جانب دروازهپراكنده شدند، ي مردم ديد كه همه و
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پس به تنهايي از در بيرون رفت در حالي ، اند همراه او مانده نرسيده بود كه ديد تنها سه نفر
كسي را  دانست كجا برود و حيران نمي سرگشته و، بنابراين، نمانده بودكه كسي در اطرافش 

سرگردان و پياده راهي  ناگزير از اسب پياده شد و، كرد كه راه را به او نشان دهد هم پيدا نمي
آب را ، آب طلب كرد ي اشعث بن قيس رسيد و منزل ِكنيز آزادشدهب تا به در، شد كوچه ها

پس به حال او ، او هم سرگذشت خويش را برايش بازگو نمود، پرسيد را احوال او به او داد و
 و از جريان باخبر زد نزد خود پناه داد. بعد پسر اين زن به خانه شان سر ترحم نمود واو را

ابن اشعث  گزارش داد و صبح پيش محمد بن اشعث رفت و، مطلع گشت واز مكان ا شد و
هانئ بن عروه را در حالي به قتل رساند كه  سپس او و .)1(او را با خبر نمود نزد زياد رفت و

درآن روز چهار هزار نفر سوار زره  و رئيس آنها بود و كه رهبر، يا آل مراد كرد: فرياد مي
كه در غيره  و» كنده«، هم پيمانان او از جمله و، پياده نظام داشت هشت هزار نفر پوش و

آنها  ي فرمانده، اما در آن روز بودند پوش هزار زره كردند سي خواست او را اجابت مي
  .)2(يك از آنها را نيافت و همه او را خوار و رسوا نمودند هيچ

اي پسر  گفت: مالقات نمود ورا  او ،يميمحرّ بن يزيد ت .وقتي كه حسين به قادسيه رسيد
 خبر كشته شدن مسلم و، را دارم قصد اين شهر خواهي بروي؟ گفت: كجا مي هرسول خدا

چون من هيچ خبر خوشي سراغ ندارم كه از ، برگرد سپس گفت:، ه را به آگاهي او رساندواقع
گفتند: به خدا برادران مسلم ، تصميم به بازگشت گرفت، بنابراين، آن بتوان اميد خير داشت

بعد از شما  حسين گفت: گيريم يا همه كشته شويم.ناو قصاص  از گرديم تا سوگند بر نمي
  .)3(من نيست اميد خير در زندگي
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هانئ بن  ناگوار قتل مسلم بن عقيل و و سپس به مردم گفت: همانا خبر تأسف برانگيز
شما  پس هركس از، خواركردند را ما ،شيعيان و، عبداهللا بن يقطر به ما رسيده است عروه و

 مردم به طرف راست و ،بنابراين، مالمت نخواهد شد اشكالي ندارد و منصرف گردد خواهد مي
و تعداد كمي از  راكنده شدند تا اين كه تنها هواداراني كه از مدينه با او همراه بودندچپ پ

فقط به اين دليل  طحسين اين سخنان را و، باقي ماندند كساني كه به او ملحق شده بودند
او به كه  پندارند چنين مي، نشيناني كه همراه او آمده بودند ، آن باديهدانست بيان كرد كه مي

 دوست نداشت مردم نا، بنابراين، برند ي رود كه مردمانش كامالً از او فرمان ميشهري م
زياد  به مقدار را آب داد كه آگاهانه به دنبالش راه بيفتند. پس وقت سحر به يارانش دستور

در آنجا شيخي از ، آنجا فرود آمدند گذشتند و، سپس رفتند تا از وسط گردنه .كنند ذخيره
 طحسين د؟بروكجا دارد قصد ، آن شيخ سوال كرد عمرو بن لوزان را ديدعكرمه به نام  بني

سوگند به خدا اگر جلو بروي جز با ، برگرد را به خدا تو شيخ گفت:، روم به كوفه مي د:فرمو
اند اگر زحمت  را دعوت نموده قطعا كساني كه تو و، كني ي نيزه برخورد نمي لبه شمشير و

اين رأي تو رأي ، كارها را برايت آسان و مرتب گردانند و جنگيدن را برايت تحمل نمايند
كنند من موافق رفتن تو به آنجا  ي آنجا ياد مي اما با اين وضعيتي كه در باره، خوبي است

كسي هم  و، نيست نظر بر من هم پوشيده اين رأي و، ي خدا اي بنده گفت: طنيستم. حسين
  .)1(بر امر خدا غالب نگردد

او در  در ميان راه به كسي از اهل كوفه رسيدند و حركت نمودند وسپس به طرف كوفه 
به آنها خبر  طنسبت به حسين انبي اعتنايي آن ترسويي و پيمان شكني و ي خيانت و باره

  گفت: داد و
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ترسيم بر ضد تو هم  ، بلكه ميهيچ طرفداري نيست در كوفه براي تو هيچ ياري دهنده و«
  .)1(»باشند

عكس آن چيزي را  ،خود را بر ايشان عرضه نمودند ،لشكريان كوفه و وقتي كه رفيقان او
هاي خود را  درخواست نوشته و و، نمايندگانشان گفته بودند و ديد كه برايش نوشته بودند

هاي  ورجيني را بيرون بياوريد كه نامهآن دو خ به بعضي از ياران خود گفت:، انكار نمودند
پيامها را  آن نامه و اما .)2(امه را پيش او پخش كردندخورجين نپس دو ، ايشان در آن است

يقين پيدا كرد كه  ،وقتي لشكر خصم افزايش يافت ،انكار كردند. سپس رفت تا به كربال رسيد
قومي حكم كن كه دعوتمان كردند تا ما را ياري  ميان ما و! خدايا گفت: راه نجاتي ندارد و

تمام كساني  و به جنگيدن كرد تا به شهادت رسيد. كشند. پس شروع اما اكنون ما را مي، كنند
تنها اهل ، كشتن ايشان را برعهده گرفتند و جنگيدند مي طكه در ميدان معركه عليه حسين

  .)3(ندهيچ كسي از اهل شام در جنگ حضور نيافته بود و كوفه بودند
وقتي  نويسد: مي ي حماسي ـ آنگونه كه ولهوزن ذكر كرده است ـ شيعه؛ سپس يعقوبي

 حريم او و را غارت كردند ي آنها اثاثيه اموال و، را به شهادت رساندند طحسين ،مردم كوفه
وقتي كه وارد كوفه شدند  زنانشان را تا كوفه بردند. ،اختالس قرار دادند مورد تعرض و را

دارند براي ما  اينها گفت: طعلي بن حسين، فرياد وگريه بيرون آمدند زنان كوفه با ناله و
  )4(را كشتند؟! ما پس چه كساني با ما جنگيدند و، كنند ريه ميگ
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ذكر كرده است  ،مستشرق آلماني، خواهيم به بررسي مطالبي بپردازيم كه ولهوزن اينجا مي
  براي شيعه اظهار عطوفت نموده است: و

به صف ، با وجود اين، ي اهل كوفه به همكاري با حكومت حريص نبودند قسمت عمده«
ي دعوت  نامه، حتي كساني كه براي حسين و، ملحق نگشتند، م حاكمه نيزدشمنان نظا

 ايشان را، محنت در هنگام سختي و، قسم يادكرده بودند ،بر مخلص بودن خود و فرستادند
خالصه  و، اعتنايي به او نداشتند و به او ندادند، دست ياري كس رها كردند و بي تنها و
معركه باشند، وقتي هم كه به شهادت رسيد برايش گريه ر گ ان اين بود كه از دور نظارهكارش
ي  ثمامه ا او را داشتند، مانند ابيمشاركت ب و كم بودند افرادي كه جرأت پيوستن به او و كردند

ميدان  برخي از كساني كه با او در ابن عوسجه. عالوه بر اين، و ،صائدي خازن بيت المال
در مسير حركت خود جمع آوري كرده بود  طينافرادي بودند كه حس جنگ كشته شدند از

آنها را وادار به پيوستن به ايشان ، ت انسانيي، حميا كساني بودند كه در لحظات پايان جنگ
  .»نبودند شهواداران از اگر چه قبالً روابطي با او نداشتند و، نمود

و ، نكردند ناهماهنگي را بين كساني كه مكلف بودند اما هيچ كاري مورخين اين تعارض و
 اما جنگيدند وصنف اول را خجالت زده و، موظف به جنگيدن نبودند كساني كه مكلف و

ي آن را بصورت دراماتيك نمايش بارز وآشكار نمودند. به طوري كه گاه، شرمنده كردند
انصاري نه تنها قريش بلكه حتي يك نفر  ،از جمله نكات شايان توجه اين است كه دادند. مي

جز تعداد كمي  شطرفدار ايهاي هكوفدر ميان  و ،براي همراهي او بيرون نيامد ينههم از مد
هجري در مدينه بوقوع پيوست به خاطر  63شورشي هم كه در سال  همراهش نبودند.
  آن شانه خالي كرد. ؤوليتهمانگونه كه علي بن حسين از مس، خاندان علي نبود
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شيعيان قرار داشتند كه تابع كار آش ، دشمنانافراد غير مخلص در مقابل ترسويان و
  .)1(نبود ميان آنها ايماني اما اختالفي در امور ديني و زمامداران آن بودند. حكومت بني اميه و

  است كه بغدادي گفته است: اساس ينبر ا
به طوري كه در ، شدند ورزي توصيف مي بخل شكني و پيمان هاي كوفه به خيانت و رافضي

از  خائن تر كوفيان و از بخيل تر گفتند: تا جايي كه مي، امه بودنداين دو وصف ضرب المثل ع
  .پيمان!! در عهد وآنها 

  خيانت آنها در سه چيز شهرت داشت:
اما همين كه به جنگ با ، بيعت كردند ط با پسرش حسن ،پس از قتل علي اول اين كه

اي به بغل  ربهض» سنان جعفي« ط مدائن به او خيانت كردند وامعاويه روي آورد در ساب
  اين يكي از اسباب مصالحه با معاويه بود. و، او را از اسبش پايين انداخت ايشان زد و

ضد يزيد  به كوفه دعوتش نمودند تا او را بر و نامه فرستادند ط دوم: به حسين بن علي
ت اما همين كه به كربال رسيد به ايشان خيان، به سوي آنها رفتاو  و، بن معاويه ياري كنند

همدست شدند تا اين كه به همراه قسمت  ط  بر ضد حسين، با عبيداهللا بن زياد كردند و
  .در كربال كشته شد خود همراهاني  عمده

آنكه به  از بعد و به زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب خيانت نمودند سوم:
 زمان شدت جنگ ودر  را شكستند و بيعت او، بر ضد يوسف بن عمر شورش كردند همراه او

  .)2(او كشته شد كارزار تسليم شدند و
  رهبران خود. اين بود رفتارشان با امام و و، حسين حسن و شيعيان علي واينها بودند 
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در  تغيير و دگرگوني كه بعد از اين حادثهچرا مفصل بحث كرديم ، به طور در اين باره
رنگ مذهبي به خود  وو صبغه روي كرد ديني داشت، اين دگرگوني ، كه تشيع بوجود آمد

 علي و اختالف آراءو صرف  .گرفته بود اگرچه در ابتدا يك اختالف سياسي محض بود
  خورد. بني اميه به چشم مي فرزندان او در مقابل معاويه و

  گويد: مي ياد كرده و جريان با صراحت كامل از اين، ولهوزن مستشرق آلماني نيز 
كه عبارت جديدي يافت. قبالً ما معني تشيع را فهميديم ل، شكع در كوفهدر آن موقع تشي ،

در ابتداي  و، شام ي و سلطه حكومت عراق عليهگيري سياسي عام از جانب  بود از يك جهت
، عهده داشتند بر آنها رهبري مردم را و بزرگان با ساير مردم در يك صف بودند اشراف و ،امر

براي فريب حكومت شام از خود نرمش  د وبرگشتن، كردند اسحسااما وقتي كه خطر را 
به اين  و استخدام شدند.، هاي شيعه ، سپس همين افراد براي سركوب شورشنشان دادند

كم كم در مخالفت با  و ي تشيع محدود گرديد دامنه، بنابراين، شيعه فاصله گرفتند از، صورت
 طلبي رهبران و شهادتبه خاطر  و، گرفت ي ديني به خود مي صورت يك فرقه اي هعشيرنظام 

، به در كوفه» سليمان بن صرد«هواداران  رؤسايشان به يك سنبل خيالي تبديل گرديد و
 اولين كسي بود كه اين آرمان را تحقق بخشيد و ،1اما مختار دند.ش اي متهم مي شورش عشيره
ها اما جذب شدن آن، گرايش يافتند بردگان آزاد شده به آن حركت موالي و و، عملي ساخت

نه با نظام  داشتند، گرايش به احكام ديني اآشكارآنها زيرا  ؛به اين حركت تشيع آسان بود
، موالي هم اگر چه تا آن زمان رهبري آن نهضت را عربها برعهده داشتند و، اي عشيره و قومي

وقتي كه شيعه  از آنها بيزار بودند. پسنديدند و حكمراني نمي متعصبان عرب را براي آقايي و
 آن فاصله گرفت با و شد از تربيت قوم عربي سرباز زد شكنجه مرتبط ا عناصر سركوب وب

                                            

 مختار بن ابي عبيد ثقفي مشهور به كذاب [مصحح]. - 1
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بلكه يك نوع دين اصلي، اما نه آن اسالم ، ي آنها باهم اسالم بود ي اتصال همه كه حلقه
  .)1(جديد

در ميان ي بسياري  رقهتف، همانگونه كه شيعه شروع كرد به دسيسه و نشر افكار بيگانه
به خاطر عداوت يا كينه  تبديل شد كهمأواي هر كسي  پناهگاه وود وتشيع به نم حاصل خود

 رسومات نياكان و تعاليم و، خواستند و همينطور كساني كه مي ،در صدد انهدام اسالم بود
به ، آيين هندويي وارد اسالم گردانند زرتشتي و نصراني و و از اديان يهود اجداد خويش را

 د ونسرزمين خود را استقالل بخش ند،خواست اني كه مينين كسهمچ شدند. متوسل مي شيعت
يت را استتاري براي اهداف تظاهر به دوستي با اهل ب، دنبرضد كشور مركزي شورش نماي

، انجام كرد هر كاري را كه هواهاي نفساني آنها آرزو مي، در پس آن و ندساخت خود مي
 )بازگشت مردگان به اين دنيا( ي رجعت عقيده افكار يهود در ميان تشيع با، بنابراين، دادند مي

همان گونه ، آتش دوزخ جز مقدار كمي بر شيعه حرام شده است شيعه گفت: ظاهر گرديد و
  كه يهود گفت:

�m^��]���\��[��Z��Y��X�����W��V l�������) :24آل عمران(  
خ) به ما گفتند: جز چند روز اندكي، آتش (دوز اين (عمل آنان) بدان خاطر است كه مي«
  ».رسد نمي

نسبت امام با خدا  به اين صورت كه گفتند:، ظاهر شد شيعهمچنين آيين نصراني در ت و
عنصر ( با ناسوت) جوهر خدايي( الهوت گفتند: و مانند نسبت عيسي مسيح با خدا است!!.

الهوت با  هر كس و گردد؛ رسالت هرگز قطع نمي نبوت و در امام يكي شده است و) انساني
مجسم شدن خدا  شيعه اعتقاد به تناسخ ارواح و در، به اين ترتيب نبي است و، يكي گردداو 
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 ها ، نزد برهمايياين اعتقادات معروف و، برخي انسانها مطرح شد حلول خدا در كالبد و
آنها  تحت تأثير معروف بودند و، مجوس قبل از اسالم فالسفه و و )خادمان خدايان هندوها(

ها تحت شعار تشيع با دولت اموي به مبارزه  آمدند. برخي از فارس دتشيع هم بوجو در
كوشش براي  حكومت آنها و كينه از عرب و برخاستند اما هدف باطني آنها تنها خشم و

  .)1(استقالل خودشان بود
  گويد: قريزي نقل شده است كه ميماز  همچنين

، جاي داشت، در درون همه هيبت ايشان ها داشتند و ، قدرت زيادي بر تمام ملتها فارس
به حساب  بردگان خود ساير مردم را ناميدند و آقا مي آزاده و خود را، به طوري كه ايرانيان

در ، از دست رفتن دولتشان به دست عربها شدند اما وقتي كه گرفتار سقوط و، آوردند مي
از نگاه آنها مسأله ، اهميت كمتري داشت و از همه ملتها خطر ،حالي كه عرب از ديد فارس

در  و اسالم پرداختند با  هاي مختلف به مبارزه زمان در مصيبتي بزرگ بود و بسيار سخت و
بر اين عقيده شدند كه در مبارزه از راه  ،بنابراين گردانيد. خدا حق را پيروز مي، موارد ي همه

 و اهر كردندآنها به اسالم تظ اي از پس دسته آورند. ترفند موفقيت بيشتري بدست مي حيله و
، زشت جلوه دادن مظلوميت علي به اهل تشيع گرايش نشان دادند با اظهار محبت اهل بيت و

  .)2(هاي گوناگوني را براي خارج ساختن آنها از راه هدايت در پيش گرفتند سپس راه
چگونه ، پس از آن كه بيان نموديم ي آنها تفرقه گرديم به موضوع اختالف و مي اكنون بر

تك و  كردند و را خوار رهبران خود، كردند واليت اهل بيت مي ادعاي دوستي و كساني كه
همان گونه كه نوبختي ذكر  -شيعيان طپس به دنبال كشته شدن حسين گذاشتند؛ تنهايشان

  آيد. به سه فرقه تقسيم شدند كه شرح آنها در صفحات آينده مي -نمايد مي
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  كيسانيه
 و سرگردان گشتند از هوادارانش حيرت زده واي  دسته، كشته شد ط وقتي كه حسين 

 ط اگر كارهاي حسن درآميخته شده است، برما مشتبه و  طكارهاي حسن و حسين گفتند:
آنهم وقتي كه داراي ، تسليم او شدن به خاطر ناتواني در مقابله با او از قبيل آشتي با معاويه و

مانند جنگ  ط كارهاي حسينپس  قدرت جنگي بودند واجب بوده است؛ هواداران بسيار و
تمام يارانش  هواداران يزيد بسيار بودند تا خود و با يزيد در حالي كه داراي افراد كمي بود و

براي ترك جنگ عذر بيشتري  طحسين ؛ زيراغير ضروري بوده اند همه باطل و كشته شدند
  ترك جنگ بود. آشتي با معاويه و داشت تا حسن كه در طلب صلح و

 ياران و مبارزه بايزيد بن معاويه تا اين كه خود و كرد از ط حسين اگر آنچه و
بر ضد معاويه  هادج صواب بوده پس ترك جنگ و واجب و حق و فرزندانش كشته شدند

از  و ترديد شدند دچار شك وو حسين  نسبت به امامت حسن بنابراين، باطل بوده است
 بر ي ياران حسين باقيمانده و دندشي مسلمانان داخل  ه و به زمرهبرگشتواليت آن دو 

  انتخاب او به امامت تا آخر ماندند. 
بر  و، ه را برگزيدنديفاي امامت محمد بن حن فرقه آنها هم سه فرقه شدند:، سپس بعد از او

نزديكتر  ط كسي از محمد بن حنيفه به علي م اين باور بودند كه بعد از حسن و حسين
حسين  ،همان گونه كه بعد از حسن مامت شايسته تر است.ي مردم به ا نيست؛ پس او از همه

  محمد امام است. ط پس بعد از حسين، فرزندان حسن تابه امامت سزاوارتر بود 
 طوصي علي بن ابي طالب همان مهدي و حنيفه بن همانا محمد فرقه اي هم مي گفتند:

و  اليت او خارج گردندو نبايد از است و كسي از اهل بيت او حق مخالفت با او را ندارد و
ه بيرون يفن بن علي تنها با اذن محمد بن حنهمانگونه كه حس بدون اذن او شمشير بكشند.

ي محمد براي جنگ با يزيد  زهاجا حسين با اذن و نيز و با معاويه صلح كرد؛ بعد و، رفت
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هر  و .گمراه مي گشتند رفتند هالك و ي او بيرون مي اجازه چنانچه بدون اذن و خارج شد و
مختار بن ابي  بن حنفيه، محمدو  مشرك است. ه باشد كافر ويفكس مخالف محمد بن حن

كشتن  و ط او را به خونخواهي حسين وقرار داد عبيداهللا را بعد از قتل حسين والي عراق 
به  و زيركي كياست و به خاطر تشويق نمود و، هر جا كه باشند جستجوي آنها قاتالن او و

 ،بر او گذاشت را »كيسان«ناماش در ميان آنها  ديدگاه شناخته شده مذهب و علت قيام او و
  .)1(شوند هم ناميده مي »كيسانيه« نام گرفتند و »مختاريه« آن فرقه بنابراين

بوجود آمدند اما اين نام  ط كيسانيه را ذكر نموديم كه پس از قتل علي ،قبل از اين هم
منشعب  يهاي فرعي بسيار ي كيسانيه فرقه ن از فرقههمچني وپيدا كرد، مختاريه شهرت  ايبر

بسيار  حارثيه و، هاشميه، ابومسلميه، روانديه، بيانيه، رزاميه، حربيه ،مانند: كرابيه گرديد؛
   .)2(ديگر
عبداهللا بن  به عقايدي كه بذر آن را سبئيه و ه ويفه امامت محمد بن حنبها  تمام اين فرقه و

 در اين باره وقايل بودند  ... تناسخ ارواح و، رجعت، غيبتاعتقاد به  و، سبأ پاشيدند
  شاعرشان چنين سروده است:
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  ).48-47فرق الشيعه، اثر نوبختي، (ص - 1 
والَفرق بين الفرق  89ص مقاالت اإلسالميينبه بعد، و  48ها به كتاب نوبختي ص براي شناخت اين فرقه - 2 

و التبصير اثر اسفرايني و  1اني جبه بعد و الملل والنحل شهرست 157به بعد و حور العين ص 38ص
  به بعد چاپ مصر نگاه كنيد. 199ي ابن خلدون ص مقدمه
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براي چهار نفر واليت برحق است به طور  ،يعني: آگاه باش كه ائمه از قريش هستند
  مساوي.

، پس مخفي نيست ي دختري رسول خدايند و آنها نوه (دوتاي) ش كهسه فرزند علي و
يكي  و ديگري در كربال ناپديد شد. و، نيكي است ايمان وي  وهنهاي دختري  يكي از آن نوه

شود. او غيب  برافراشته ميپرچم  پيش او ميرد تا وقتي كه سوار بر اسب در از اين سبطها نمي
نزد او آب است و رضوي است  ي هدردر  شود و مدت زماني در ميانشان ديده نمي شود و مي

  عسل. و
  .)2(جواب داده است شعرهابه اين  »فرقالفرق بين ال« بغدادي در كتاب

  گفته است: ها همچنين يكي از كيساني
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چقدر هوشيارند ، اي ي رضوي كه به سالمت به منزل راه يافته ي مقيم در دره اي زنده
آفريدگان  اهل زمين و، اند خليفه ناميده تو را امام و اند و كساني كه تو را ولي خود قرار داده

همانا در كنار ، تو هفتاد سال از آنها واالتري وريگ،  خاك و گردند جز مي به تو باز شمار بي
، و د ابن خوله طعم مرگ را نچشيدهگفتن مالئك با او سخن مي كوه رضوي روز را گذراند و
مجالسي  داري و، او در آنجا داراي مقام صدق است و شود. زمين وارث استخوان او نمي

  كنند. است كه بزرگواران با او گفتگو مي
  همچنين بغدادي به او چنين پاسخ داده است:
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خاك او را پوشانده  واقعاً عمرت را در انتظار بسر بردي براي كسي كه استخوان است و
كسي هم  و است. و واقعا در شعب رضوي هيچ امامي وجود ندارد كه فرشته با او صحبت كند

هايي كه با آن غذا درست كند.  نوشيدني و، آب باشد در آنجا نزد او عسل ووجود ندارد كه 
اگر قرار  و، چشيده است ابن خوله طعم مرگ را چشيده همان گونه كه پدرش طعم كبوتر را

  بود. ابدي مي دائمي و حتماه محمد مصطفي، بود كسي به خاطر مقام واال جاويدان باشد
ها  ، چون برخي از فرقهيه به بني عباس منتقل گرديدشايان ذكر است كه امامت از كيسان

از  و ه به محمد بن علي بن عباس بودنديفامامت از ابي هاشم بن محمد بن حنمعتقد به انتقال 
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جعفر منصور بنيانگذار  از ابي عباس به ابي عباس و بياز ابراهيم به ا او هم به پسرش ابراهيم و
  .)1(منتقل شده است دولت عباسي

 چون داراي جنب و، ي مختار بن ابي عبيد ثقفي شهرت يافت فرقه، ها بين اين فرقهدر  و
به ذكر اين  ،در كتاب رجال خود» كشي« و، بودند ط جوش بسيار به نام خونخواهي حسين

ابن ابي علي خزاعي به من  از محمد بن مسعود روايت كرده است كه گفت: مختار پرداخته و
كرد كه از حسن بن زيد از عمر بن علي نقل  يد عمري نقل مياو هم از خالد بن يز گفت و

او هم قبول  فرستاد و حسينعلي بن همانا مختار بيست هزار دينار را براي « كرد كه گفت:
 سپس گفت: ساخت. را اي كه منهدم شده بود خانه ي عقيل بن ابي طالب و آن خانه با كرد و

 و كرد پس اين بار آن را رد، كه آشكار كرداو چهل هزار را برايش فرستاد بعد از سخني 
  .»قبول نكرد

بن علي بن ابي طالب دعوت مي  يهفود كه مردم را براي امامت محمدحنمختار كسي ب و
لقب او كيسان بود به خاطر نام رفيق  و، آنها را كيسانيه ناميدند كه همان مختاريه بودند كرد و

نامگذاري  ط به نام موالي علي بن ابي طالب ند:گفته ا و اش اباعمره بود. مخلص او كه كنيه
راهنمايي  تشويق و يافتن قاتالن او و ط خونخواهي حسين ايرا بر همان كسي كه او، شد
ي مردي از دشمنان  هر گزارشي در باره و، مسلط بر كارهايش بود او رازدار و و، كرد مي

ايي ديگر حتماً سراغش را در ج چه شد چه در منزل بوده باشد و به او داده مي ط حسين
تمام  و مي كشت؛، بود هر جانداري كه در آنجا ساخت و او را منهدم مي ي خانه گرفت و مي

ر چنانچه كسي دچا ساختند و اهل كوفه با او ضرب المثل مي هاي كوفه كار او بود و خرابه
  گفته است:حتي شاعر  شده،وارد ي او  به خانه )عمره(ابو او گفتند: شد مي فقر شديد مي
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، دهد را فريب مي چون تو، ابليس با آن همه بدي كه دارد از ابي عمره بهتر است يعني:
  شكند. را درهم نمي عمره تو اما مثل ابي سازد طغيان كننده مي گمراه و

  . قبالً آن را بيان نموديم است وهمانگونه كه نوبختي ذكركرده 
ترين بحث  شايد طوالني و، صل اين موضوع را بيان نموده استيفبه ت زن،و همچنين ولهو

 و مختارايم چون  اين قسمت از آن را جدا كرده، به همين علت همين موضوع باشد؛، كتاب او
  كشد: مي به تصويررا  هايي كه خود را به آن آراسته بود حيله
 عادتاً هم به كذاب توصيف مي گرديد. بود و حيله گر و )2(شياد يك جادوگر ومختار «
بلكه به  مأمور است؛ محمدبن حنفيهاز جانب  كرد وصف به خاطر اين نبود كه گمان مياين 

واقع او خود را به آن اسم نامگذاري  اگرچه در، اين علت بود كه ادعاي پيامبري كرده بود
حرف  نشست و ، وقتي كه ميزد كه در شأن اين نام بود مي و سربلكه كارهايي از ا ،نكرد

 خواست شخصيتش را بر مي و، گويد از غيب سخن مي محضر خدا است و زد گويي در مي
 در كارش هم موفق بود اگر چه موفقيت او در بين افراد خاصه و و مردم تحميل كند

ساده لوح به دست  فراد فرومايه وا ي مردم و از موفقيتي بود كه ميان عامه خردمندان كمتر
  آورد. مي

 يافت. ي ايمان آورندگان به او گسترش مي دايره شد اندازه كه موفقيت با او همراه ميهر 
تيرهاي روايات ، بعد از كشته شدنش دنيا از او روي برتافت و، وقتي كه رو به شكست رفت

 ورت او زشت و كريه به تصويرشد بدون اين كه ص او رها شدند. ابتدا فقط مذمت مي به سوي
اين  و كردند او را توصيف مي  خشم و كينهبااي كشيده شد كه  اما كم كم به مرحله، كشيده شود
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 و هاي بعدي به تصوير كشيدند. د و اينها توصيفاتي بودند كه نسلكر توصيفات او را رسوا مي
اين تصاوير  چيزي جز، داي در كتاب تاريخ اسالم براي مختار ترسيم نمو در مقاله »دوزي«

قطعا از  داد و او همان بود كه به رها كردن كبوتر سفيد دستور گويد: مي را بكار نبرده است؛
. ردي خدا ابداع ك را در باره) بداء( بدعت او و، خوارج بود سپس زبيري شد بعد شيعه گرديد

  آمد. او از مذهبي به مذهب ديگر در مي به هر حال
  او را مورد تمسخر قرار دهد تا حقيقت او را بفهمد.اما حق نيست انسان 

آيا مختار يكي از انبياي صادق بود يا از  ناگزير بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه:
اي نيست جز اين كه طرح سؤال را به اين ساختار تعديل  مدعيان دروغين پيامبري؟ چاره

  .آيا مختار مخلص بوده يا غير مخلص؟ نماييم:
ي او چنين برداشت مي كند كه براي رسيدن به حكومت از ادعاي  سان در بارهگاهي ان

بايد  شود و گفته مي نيز ي محمد اما همين نوع برداشت گاهي در باره، كرد مينبوت استفاده 
بايست  هر پيامبري مي انسان اين نكته را مد نظر داشته باشد كه اسالم ديني است سياسي و

اما آنچه در اين برداشت خطرناك و سهمگين است اين ، ش نمايدبراي رسيدن به حكومت تال
تا امور او  پنهان كرد» بن حنفيهمحمد« آدمك خيالي در پشت شبح واو خود را است كه 

اما شرايط آن زمان به ، درونش از اين لحاظ پاك نبود باطن و ،بنابراين شناسايي نشود؛
 م نكرد تا با نام مخصوص خود ظاهر شود؛اين امكان را فراه، صرف مسلمان يا شيعه بودن

قطعا مختار در ابتدا يك  و براي استتار مهدي خلق مي كرد... »امن« بايست مركزي بلكه مي
سبئيه  و، كه سبئيه آن را طرح ريزي كردند را ابداع نمود پيچيده آشنا و نا بدعت غريب و

به طوري  سيطره يافت؛ مردم از اقشار وسيعي آن بر ي ه وسيلهجهت گيري را آغاز كرد كه ب
كه شيعه ناچار بود به صورت عام نسبت به آنها و اسالم اهل سنت شديدا موضع گيري كند و 

  سني افزايش يافت. اين چنين اختالفات بين شيعه و
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كه تقريبا همه يكي  بود  موالي كيسان رهبر ناميدند و نيز مي همچنين سبئيه را كيسانيه و
چون اغلب موالي ، ايراني االصل است يك مذهب ديني وشيع ت ،گيريم ي. پس نتيجه م)1(بودند
  ايراني بودند. ، كوفه

ي جدايي شيعيان  و نشانه، اي از فارس بودند گفته است: در حقيقت شيعه فرقه )2(دوزي
اما چون نژاد عرب دوستدار آزادي بودند ، روشن است، ي عرب از شيعه ،نژاد فارس

قطعا مبدأ انتخاب ، عادت داشتند، يجموالي به فروتني وگردن ك ومانند بردگان ، ها فارس
ها جز ارث و وراثت  غيرعادي چون حكومت فارس امري بود نامفهوم و هجانشين پيامبر

فرزندي از  ه به همين خاطر معتقد بودند مادامي كه محمد شناختند؛ ي را نميهيچ مبدأ
در خاندان  و ي بايد وارث او باشدپس عل، نگذاشته تا وارث حكومتش باشد خود به جا

بود كه تمام خلفاي راشدين جز علي  از همين جا، جانشيني واجب است كه ارثي باشد، علي
ناخرسندي  خشم و و، دانستند اطاعت از آنها را واجب نمي و دانستند مت ميرا غاصب حكو

موالي با  ،اين بنابر اين اعتقاد را در آنها تقويت نمود؛، ي عرب سيطره آنها از نظام حاكم و
كردند. همچنين شيعيان ايراني  را القاء مي اموال آقايان خود  غارت ثروت و، همان ديدگاه

اين احترام  جوهر خداوند هستند و پادشاهان از نسل و، عادت داشتند به اين كه معتقد باشند
 اطاعت مطلق و ،براين بنا منتقل كردند. فرزندانش نيز شرك را به علي و و ثنا تعظيم و و

به  شرط براي امامي كه از نسل علي بود از ديدگاه آنها بزرگ ترين امر واجب بود؛ قيد و  بي
كافي ، عذاب وجدان اين را بدون سرزنش و انجام ندهند طوري كه اگر هيچ واجب ديگري را

نها ديدگاه آ پس در بينش وند، راز تفسير مي كرد ساير واجبات را به رمز و و مي دانستند
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فروتني  خضوع و و، او خدايي بود كه به بشر تبديل گشته بود و همه چيز؛ :يعني »امام«
  ها اساس مذهب آنها است. ي حرام كوركورانه همراه با ارتكاب همه

 ي آنها ذكر كرده است و در باره )1(كتاب سابق الذكر ملر مشابه همين را درآقاي  و
ندي قبل از اسالم به اين اعتقاد گرايش داشتند كه تحت تأثير افكار ه ها فارس افزايد: مي

سر منتقل به پ اين امتياز در پادشاهان از پدر و، شاهنشاه بودن مجسم شدن روح خداست
، ترديدي نيست با ايراني بودن تناسب داشته است جاي شك و شيعگردد. اين مسأله كه ت مي

شيعه با ايراني بودن دليل شد مناسبت عقايد از ايراني نشأت گرفته با اما اين كه آن افكار و
مفصل ذكر شده است و در اين جا  »ها فرقه« هاي باقي عقايد شيعه در كتاب . و)2(شود آن نمي

اش ميراث سبئيه  فرقه چون او و اش بحث كرديم؛ فرقه ي اين مرد و ي كافي در باره به اندازه
برگرفتند. از آن زمان به بعد تشيع  عقايد را از او همان افكار و ،شيعيان بعدي نيز بودند و
 جز تعداد بسيار كمي كه در رأس آنها اوالد علي و انقراض شيعيان اول آغاز گرديد؛ اصلي و

خصوصاً كه  آنها شروع شد؛ تسلط افكار سبئيه بر و نفوذ كه سرايت و، داشتند هاشم قرار بني
 نا يأس و، رفته بودندخاندانش را پذي در ميان كساني كه واليت او و ط شهادت حسين
بخصوص با سرنگوني نظام حاكم  جويي بودند؛ مشتاق انتقام ايجاد كرده بود و، اميدي بزرگي

نفرت  احساس خشم و، بي خبر اش در افراد نادان و خانواده و ط و متهم به قتل حسين
  باورهايشان. نسبت به همه چيز ايجاد شد حتي نسبت به عقايد و

همسران  و نعثمان  عمر و اهل سنت نسبت به ابوبكر و، ا ديدندبنابراين وقتي كه آنه
برعكس ، نگرند تعظيم مي ي احترام و با ديده و ساير اصحاب بزرگوار هگرامي رسول خدا
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نسبت به آنان سخنان ناشايست  نفرت كردند و بيزاري و اظهار برائت و، آنها از اين بزرگواران
 شد بدشان مي آمد. ، گفته و شنيده ميمحراب منبر و درتنها به خاطر اين كه از آنچه  گفتند؛

  گفته است: ،ابن تيميه بر همين اساس شيخ االسالم
مقدم  م عمر اتفاق نظر داشتند بر اين كه ابوبكر و، سلف صالح وحتي شيعيان علي هم«

روايت » ابي العباس بن مسروق«از استاد خود معروف به » هابن بط«حافظ  ترين هستند و
نقل كرده است كه ، بن حدير او هم از عبداهللا بن زياد و، شنيده جرير محمد بن حميد از :نمود

، به احترام ايشان بلند شويد شمر بن عطيه به ما گفت: ابواسحاق سبيعي به كوفه آمد؛ گفت:
ز كوفه خارج شدم هيچ وقتي كه ا ابواسحاق گفت: او به سخن پرداخت. بعد نزد او نشستيم و

 ومقدم بودن آنها شك و معمر بزرگواري ابوبكر و شد كه نسبت به فضيلت و كس پيدا نمي
كه نمي گويند!! به خدا  ديگر به آنجا رفتم چه چيزها اما اكنون كه بار، ترديدي داشته باشد

  . گويند... فهمم چه مي گند نميسو
 فت:گ مي، از ليث بن سليم شنيدم از ضمره و او از سعيد بن حسن نقل كرد كه گفت: و

مقدم  معمر كسي را بر ابوبكر و، آنها شيعيان صدر اول را در حالي ديدم كه هيچ كدام از
  دانستند. نمي

: كرد كه گفته بود ، نقل ميسفيان بن عيينه از خالد بن مسروق احمد بن حنبل گفت: و
بخشي از سنت است كه مسروق خود يكي از ، شناخت فضل آنها و معمر محبت ابوبكر و

  ابعي كوفه بوده است.بزرگان ت
  اين روايت شده است.، از ابن مسعود هم همين را گفته است و، طاووس نيز و

 غير قابل ترديد از امير المؤمنين علي چطور چنين نباشد در حالي كه به روايات متواتر و
اين  و ابوبكر است سپس عمر. هبعد از رسول خدا، بهترين اين امت نقل شده كه فرمودند:

 و د.نرد مي رساند كه گفته شده به هشتاد م ي زيادي نقل كرده ، عدها به طرق مختلفروايت ر
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كند كه مخلص ترين مردم نسبت به  نيين نقل ميهمدا، از حديث امام بخاري در صحيح خود
  گفت: بودند حتي كه او مي علي

	�. I)R ��
���. ��3U	 >	�!� I�9�              G�)K	 ��. ��� X�. 
همدان مي گفتم با سالمتي وارد بهشت  ي اگر من دروازه بان بهشت بودم به قبيله يعني:

  شويد.
از ، او هم ي همدان بود و روايت كرده كه از قبيله، بخاري اين را از حديث سفيان ثوري

به پدرم گفتم: پدرجان  ه كه گفت:يفم همداني بود و او از محمد بن حنمنذر نقل كرده كه بازه
عرض  داني؟ ، مگر نميپسر جان چه كسي است؟ گفت: هبعداز رسول خدا بهترين مردم

فرزندش  اين گفتگوي خصوصي ميان علي و عمر. د:فرمو بعد؟ گفتم: ابوبكر. د:، فرمونه كردم:
  .اين پاسخ تقيه بوده است!! تواند بگويد: نميكسي  بود و
متهم باشد به اين كه كسي  هر كسي را نزد من بياورند و از ايشان نقل شده كه گفت:، نيز و

  .)1(استتاد تازيانه ميزنم كه حد تهمت عمر مقدم قرار داده است به او هش را بر ابوبكر و
براي اين يك سند تاريخي بزرگ است ، در پاورقي نوشته است محي الدين خطيب

در زمان خالفت سبيعي شيخ و عالم نامدار كوفه  ابواسحاق زيرا؛ تشيع ي دگرگوني محدوده
 بيست و تا سال صد و و سه سال قبل از شهادت ايشان به دنيا آمد و عثمان، مير المؤمنينا

پدرم مرا  گويد: ي خويش مي ارهودر ب هنوز كودك بوددر زمان خالفت علي  و، هفت زيست
اگر ما  ريش سفيد خطبه مي خواند. و با سر وكه بلند كرد تا علي بن ابوطالب را ديدم 

 مي توانستيم بفهميم تا چه زماني شيعيان به فضل و، ماني از كوفه رفتدانستيم او چه ز مي
به همان صورت كه امامشان به آن معتقد بوده  اند؛ عمر بر سايرين معتقد بوده برتري ابوبكر و

                                            

  .361- 360الدين خطيب)، ص: هبي، چاپ قاهره (با تحقيق سيد محبالمنتقي. اثر ذ -1
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 يعني ؛ايمان داشت به آنچه علي و .شدن از علي كردند چه زماني شروع به جدا و، است
و وزيران در  ه همدم هميشگي رسول خدا و رفيق ود وخود اولويت دو برادر  فضليت و

  كرد. را روي منبر اعالم مي فات بر امت بعد از و يشانجانشينان ا حال حيات ايشان و
اول باقي  عمر بر عقايد ي ابوبكر و خوارج در باره اما جاي تعجب است كه اباضيه و

اما شيعيان بعد از قرن ، دندبا علي بو ،ي حكميت به همان صورت كه تا زمان حادثهماندند 
 نافرماني كردند؛بعد از قرن اول امام خود را  ي خود را نقض كردند و عقيده اول در اين باره

   .)1(در اواخر حيات ابواسحاق سبيعي يعني
تحول در شيعه به حدي رسيد كه شروع كردند به  تغيير و دگرگوني و ،به اين ترتيب و

آن استوار  اركاني كه اسالم حنيف بر اصول و، هاي آن پايه ن واركا م دين وانكار مسائل مسّل
به آنها اعتقاد  پايبند بودند و قواعد زمامداران آن روز به آن اصول و گرديد و حكام و

نه به پس آن باطل  آن كتابي كه هرگز نه به پيش آن و ،قرآن، اصول ي آن از جمله داشتند؛
  .)2(تفسيري است براي قرآن و بيانكه  هسّنت رسول خدا و، راه نيابد

خيالبافي در  بي اساس و هاي پوچ و حرف افسانه و خرافات و، پس از شهادت حسين
آنان كه هنوز  مخلص و بلند همت و افزايش يافت به طوري كه افراد شريف وها  ميان شيعه

 ها افتادند به فكر چاره جويي براي جلوگيري از آن خرافه برعقايد تشيع اول باقي مانده بودند
و وقتي كه از بازگشت  اما در اين اقدام موفق نشدند؛، دارند باز تا مردم را از تمسك به آنها

راه دور شدن از تشيع را  ،اميد شدند ناچار نا ها مأيوس و ترك گمراهي مردم به سوي حق و
ور شدن او ي د در بارهآلماني  نولهوز است كه اشتر فرزند مالك اين ابراهيم در پيش گرفتند.

                                            

  مرجع قبلي. -2
خواهد  به تفصيل ذكر كرده ايم هركس مي» الشيعة والسنة«و» الشيعة والقرآن«در كتاب اين موضوع را  -3

 بدان مراجعه كند.
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گويد: الزم بود مختار در داخل كوفه مرد ديگري راپيدا كند چون بدون چنين  از تشيع مي
اين مرد ابراهيم  موفقيتي كسب كنند؛، اشراف و واليان توانستند برضد ؤساي شيعه نميكسي ر
أي داراي استقالل ر حيله گر و، آگاه انساني بود و، ي نخع از مذحج بود رئيس قبيله، بن اشتر

اما به  ه در ارتباط بوديفحن پيوسته با محمد بن و، مخلص علي بن ابي طالب، مثل پدرش و
همان گونه كه رغبتي هم به  خواست به سليمان بن صرد ملحق شود نمي تشيع ايمان نداشت و

موفقيتي به ، ي او جود كوشش بسيار در باره با و، ي مختار نداشت شناخت چيزي در باره
ه از او درخواست كرده بود يفاي به دست او رسيد كه خود ابن حن اين كه نامه دست نياورد تا

. اما اين كه ابن حنفيه در نامه لقب مهدي را براي خود اعتراف نمايد كه به مختاربن ابي عبيد
كنون چنين چيزي از او معروف نبود؛  قرار داده بود، او را به تنگنا و فشار وا داشت چون تا

ي نامه مشكوك شد، اما آنان كه نامه را آورده بودند و حتي خود مختار  ارهبنابراين در ب
آنها نظر او را برگرداندند كه عامر بن شراحيل شعبي،  صحت نامه را تأييد نمودند، اما دو نفراز

اي  روايت كننده و فقيه و محدث بزرگ، و پدر او شراحيل بودند. بنابراين، عامر را به گوشه
صحت نامه شك دارد يا نه؟  ي امانت اين شاهدها، بر پرسيد كه آيا در بارهكشاند و از او 

و از جوانمردان عرب  ايخ شهرشاز مها سادات قراء و  عامر شعبي گفت: معاذاهللا! قطعاً اين
  .)1(ها جز حق بگويد كنم كسي مانند اين گمان نمي هستند و

، جريان را برايش بنويسد ي صورت جلسه ابن اشتر از او درخواست نمود نامشان را و
در خدمت مختار بن ابي عبيد  خود را به نامه عمل كرد و، پس وقتي كه قلبش مطمئن گرديد

  .)2(داد قرار

                                            

 .612ص:  2طبري جلد  -1
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مانند عداوت با سلف ، شروع كرد به ظاهر كردن افكار سبئيه، دگرگون شد وقتي كه مختار
سرزنش  مت و. پس شروع كردند به مالهطعنه زدن عليه اصحاب رسول اهللا و، صالح
 سبئيه در اسالم بدعت و برائت و او و امير آنها شده و نيز، هيفي ابن حن كه بدون اجازه مختار

  .)1(اند بيزاري عليه سلف صالح را ابداع كرده
مسجد  را در كاخ و مختار و آوردند كوفه را به اشغال خود در بزرگ كزااشراف مراين 

 براي اين كه نقشه و، مختار كذاب قطع كردند ارتباط او را با بيرون محاصره نمودند و
ن اي را نزد اب نماينده ت وأكه آنها از جانب خود هي، پيشنهاد كرد دباطل كن ي آنها را توطئه

او  ي تأييد جو در باره تي را براي پرس وأاز جانب خود هي او نيز ه اعزام نمايند ويفحن
  .)2(نشداما در اين تدبير موفق ، ه بفرستديفن حنتوسط اب

 .چنين نزديك پرتگاه بود و او هم نيز مي گفت: وشت، دا قرار  مختار در قله :ويدمي گ و
  .)3(دندبه حاشيه رانرا  ي عرب از نسل قديم به او اعتماد نداشتند؛ تا اين كه او پس شيعه

روش قديم  انحراف از راه و تحول و تبيين اختالفات شيعه بر سر تغيير و اين مقدار در و
كبوتر  هايي چون: ناداني في است؛ و اين كه شيعه شروع كرد به معتقد شدن به خرافات وكا

  اخبار غيبي. معجزات و كرسي مقدس و بحث از سفيد فرشته است و
  سپس بعد از قتل مختار بار ديگر در شيعه تفرقه بوجود آمد:

 پيوسته بر و بود ابوبكر اش ابومحمد و اي امامت علي بن حسين را برگزيدند كه كنيه فرقه
پنج سالگي در  در پنجاه و 94تا وقتي كه در ماه محرم در آغاز سال او اقرار داشتند امامت 

 مادرش كنيزكي بود به نام سالفه و و، هـ. به دنيا آمده بود38كه در سال ، مدينه وفات يافت

                                            

  .155الخوارج والشيعة، ص:  -3
 .156همان، ص:  -1
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پسر  رويزپسر كسري پسر پ دختر يزدگرد پسر شهريار جهانشاه نام داشت و، قبل از اسارت
  بود كه يزدگرد آخرين پادشاه فارس بود. هرمز
سه نفر بود كه با اسامي  امامت فقط در و امامت بعداز حسين قطع شد اي گفتند: فرقه و

به خالفت آنها  داده است و آنها را جانشين خود قرار ه رسول خدا خود تعيين شده اند و
از آنها براي هيچ كس اثبات امامت  عدب و داد آنها را بر مردم حجت قرار و توصيه فرمود

  نكردند.
 و، شود حسين داده مي به اوالد حسن و امامت شهادت حسين پس از اي گفتند: وفرقه

اين امر در همه  پسران علي منتقل نمي گردد؛ به ساير مخصوص پسران آن دو نفر است و
او امامي است كه براي امامت خود دعوت كند  هركدام از آنها قيام كند و يكسان است و

هم  ، خدا )1(امامت او از جانب و، به جاي علي بن ابي طالب است طاعتش واجب است و
دعوت مردم به  در قيام و فرمان او هر كه از و، شود واجب مي ساير مردم هم بر براهل بيت و

حسين در  اوالد حسن و و هركدام از كافر است؛ جانب خود تخلف كند چنين كسي گمراه و
 اوهم گمراه شده و، ادعاي امامت كند، اش ي خانه در پس پرده نشيني و خانه ت انزوا وحال

مشرك  بگويد او امام است باز هم كافر و كس از او پيروي نمايد يا هر مشرك است؛ كافر و
  است.
، برخي امامت پسران حسن و، اند كه برخي داشتهنيز ي ديگر هاي بسيار شيعه فرقه و

  گزيده اند.كساني ديگر را بر

                                            

 .74فرق الشيعه اثر نوبختي، ص: -3
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برخي  و اند؛ را كرده هاز رسول خدا پيامبري بعد ادعاي اثبات نبوت و برخي ديگر و
 »صلالف« همانگونه كه ابن حزم در كتاب واجب دانسته اند؛ أخدايي را براي غير اهللا 

  نوشته است:
از  چند فرقه هستند: يكي، دانند واجب مي هاي كه نبوت را بعد از رسول خدا  طائفه

بيشتر است از شباهت غراب با  ه شباهت علي به محمد گفتند: بودند كه مي» غرابيه«ها آن
را با محمد  اوجبرئيل اما ، جبرئيل را با وحي نزد علي فرستاد أدگفتند: خداون مي و غراب.

علي بن ابي  اي گفتند: فرقه و آوردند. ي را پيامبر به حساب ميعل، اي فرقه و اشتباه گرفت...
علي ، موسي بن جعفر، جعفر بن محمد، محمد بن علي، علي بن حسين، حسين، سنح، طالب

  مهدي منتَظر بن حسن همه پيامبر بوده اند. حسن بن محمد و، محمد بن علي، بن موسي
اي از قرامطه  آنها دسته و دانستند يرا نبي م، اي فقط محمد بن اسماعيل بن جعفر فرقه و

  بودند.
 و دانستند. يه را انبياء ميفمحمد بن حن حسين و پسرش حسن وسه  اي فقط علي و فرقه و

با  مدتي تّفرج كرد و، در اطراف ادعاي پيامبري، مختار هم و اي از كيسانيه بودند؛ آنها طايفه
 متعال مردم را انذار نمود ي خداوند وبا ادعاي غيبگويي در باره، گفت قافيه سخن مي سجع و

  ه را به امامت برگزيده بود.يفمحمد بن حن و پيروي كردند وگروهي از شيعيان ملعون از ا و
 دانستند؛ عجلي را نبي مي منصور، اي فرقه و دانستند... ، مغيره بن سعيد را نبي مياي فرقه و

(βÎ﴿ ي خداوند فرموده گفتند: در كه مي بود» كسف«كه داراي لقب  كسي بود او uρ (# ÷ρt� tƒ $Z- ó¡Ï. 

zÏiΒ Ï !$uΚ ¡¡9   است. او »كسفا« از مقصود) 44 (طور: ﴾#$
 اهللا تعالي هستند: گروهي ديگر از آنها كه معتقد به واجب بودن وجود خدايي غيراز و 

علي  ـ كه نزد باد او بر حميري بودندـ لعنت خدا هواداران عبداهللا بن سباء، اولين گروه از آنها
گفتند:  كيست؟ او از ت: منظورهستي. گف او گفتند كه توه او طالب آمدند و رو در رو بي بن اب
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آنها  دستور داد آتشي برافروزند و لذا سهمگين بود؛ ايشان بسيار اهللا هستي. مسأله در نظر تو
حاال يقين حاصل كرديم كه  گفتند:، شدندآنها وقتي كه به آتش انداخته  در آن انداختند؛ را

  :ن باره فرموددراي ط علي و دهد. آتش عذاب نمي كسي با، چون جز او، توخدايي
 I�#� ��� ��7	       X	�e)� X	��#                 X	:)N +��U
 X	��6 I{ �C# 

  قنبر را فراخواندم. آتشي برافروختم و، وقتي كه امر منكري را ديدم يعني:
در ، پناه برخدا از اين كه با مخلوقي عهده داشت. اي بود كه انداختن آنها را بر ، بردهقنبر و

چه  چه در امور كوچك و، گمراهي مخلوقي شويم قرار گيريم يا موجب فتنه و معرض فتنه
 ÷ در بين يارانش همچون محنت عيسي ط همانا محنت علي سهمگين. در امور بزرگ و

در جاهاي مختلف پراكنده  و اند اين فرقه تا امروز هم باقي مانده و در بين يارانش بوده است.
اسحاق بن محمد نخعي  شوند؛ ناميده مي» عليانيه«د است وبسيار زيا، تعدادشان اند و شده

 بهنكي و و »الصراط« كتابي دارد به نام و سخنگوي ايشان بود ي آنها و از جمله، سرخ كوفي
اي از  فرقه و ي علي بود. گويند: محمد فرستاده مي و به نقض آن كتاب پرداخته اند.، فياض

منزه است  .خدا پاك و) نعوذ باهللا( خدا است ه محمد گفتند:» محمديه«شيعيان معروف به 
  از كفريات آنها.

 هاو تا محمد پيامبران بعد از و) نعوذ باهللا( خدا بوده است ،؛ اي گفتند: آدم فرقه و
جعفر بن ، محمدبن علي، حسين ،بعد از او به ترتيب و اول علي يكي يكي پيامبر بودند؛

در دوران ، در روز روشن در كوفه» خطابيه« ي فرقه اند. و دراين جا توقف كرده و محمد.
در ابتداي  اين را اعالم كردند.، امامت عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبداهللا بن عباس

با لباس احرام و با صداي بلند فرياد مي » ازروارديه« روز در ميان جمعيت عظيمي در
به  دارم و : گويي درآن روز قراراند فتهغيره گ ابن عياش و. لبيك جعفر! لبيك جعفر! كشيدند:

او نيز  و با هم درگير شدند و آنها بيرون آمد عيسي بن موسي بر، بنابراين آنها نگاه مي كنم؛
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بر اين عقايد افزودند كه محمد بن ، اي ديگر كشتار آنها نمود؛ سپس فرقه اقدام به قتل و
در ميان آنها كساني بودند كه  د وآنها قرامطه بودن و، خدا بوده، اسماعيل بن جعفربن محمد نيز

برخي هم ابوالقاسم نجار  و، دانستند از او خدا مي پسران او را بعدو ابوسعيد حسن بن بهرام 
  دانستند. بود، را خدا مي در بالد همدان موسوم به منصور، و كه در يمن بود

خدا به حساب  ،زرا كه از فرزندان او بودند تا به امرو، اي هم عبيد اهللا والياني دسته و
 موالي بني اسد، بودن ابي الخطاب محمد بن ابي زينب اي هم معتقد به خدا طايفه اند. و دهآور

مي  كنند و هزاران تن هم تجاوز مي حتي از تعداد آنها در آنجا بسيار است و در كوفه بودند و
 و، است اما ابوالخطاب از او هم بزرگتر، خداست، جعفربن محمد او خدا است و :گويند

ميرند بلكه به  گفتند آنها نمي مي و محبوبان او هستند. اوالد خدا و ،گويند تمام اوالد حسن مي
ي  سپس طايفه گردند؛ ، مشتبه ميبينند براي مردم با آن شيخ كه مي روند و طرف خدا باال مي

بوالخطاب را پرستش كردند كه او از ياران ا او خدا دانستند و، معمر گندم فروش را در كوفه
  ي آنها. لعنت خدا بر همه، بود

به  طابن حامد بن عباس  وزيرو تالش سعي حسن بن منصور حالج كه با ، اي وطايفه
 پسر، اي معتقد به خدا بودن محمد بن علي طايفه دانستند. و را خدا مي، دار آويخته شده بود

به هوادارانش امر كرد  دانستند و ، را خدا مي»راضي« دوران كاتب كشته شده در شلمغاني و
ها  تمام اين فرقه مرتكب گناه شود تا نور وارد او شود. است،ن كه از همه مقامشان باالتر آتا 

، بودند كه در اي معتقد به خدا بودن شباش مغيم طايفه و معتقد به مشترك بودن زنان بودند.
خدا مي  راج راابومسلم الس، اي هم وطائفه در بصره است. باشد و حال حاضر زنده مي

ابومسلم قيام كننده براي خونخواهي ، كوتاه قد ابن مقنع يك چشم و ،اي سپس طائفه دانستند؛
 ايام منصور كشته شد (لعنت خدا نام داشت و در» هاشم« دانستند كه اين كوتاه قد مي را خدا

به  و سانيدبه  قتل ر را آنها، پس منصور، علني ساختند را اعتقاد خود چون آنها باد) او بر
اي هم معتقد  طايفه و دانستند ابوجعفر منصور را خدا مي »رنوديه«ي  فرقه و .لعنت خدا فرستاد
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معتقد به تناسخ  كردند و او را پرستش مي بودند و بودن عبداهللا بن خرب كندي كوفي به خدا
را پانزده هر نماز  هر شبانه روز برآنها واجب كرده بود و نوزده نماز را در ارواح بودند و

داليل دين را  اين كه مردي از متكلمين صفريه با او به مناظره پرداخت و دانست تا ركعت مي
به ياران  اعالم برائت نمود وخود تمام عقايد قبلي  از پس مسلمان شد و برايش روشن كرد

 را ي هوادارانش كه او همه بنابرايننمود، اظهار پشيماني و توبه  اعالم كرد و ،خود نيز
 را مورد لعن و او و بيزاري كردند اعالم انزجار و كردند و خدا مي دانستند از او پرستش مي

همه اقرار به امامت عبداهللا بن معاويه بن عبداهللا بن جعفر  جدا شدند و از اوو نفرين قرارداده 
هب بر مذ عبداهللا بن خرب كندي تا وقتي كه از دنيا رفت بر اسالم و و بن ابي طالب كردند؛

هايي هستند  نيز سبئيه از آن دسته معروفند و» خربيه«اش تا امروز به  وطائفه صفريه باقي ماند
 بر لشكرهم اكنون  معروفند و» نصيريه« اي هم به طائفه و، بودن علي هستند كه قائل به خدا

، لعنت كردن فاطمه، از جمله گفتار آنها ومي باشند، در طبرستان  مخصوصاً شام و اردن و
اين كه مي  ناسزاگويي آنها با زشت ترين كلمات و و محسين حسن و و هدختر رسول اهللا

لعنت خدا بر ( اند اند و در صورت انسان ظاهر شده شيطان بوده ن پسرش دو فاطمه و گفتند:
 مي گفتند: )لعنت خدا بر اوباد( عبدالرحمن ابن ملجم مرادي و ط ي علي بارهدر  و) آنها باد

در قيامت هم از همه  ملجم مرادي فاضل ترين انسان روي زمين بود و عبدالرحمن بن
كه در آن » علي« كدورت جسم انساني تاريكي و را از »الهوت« تر است چون روح گرامي

از خداوند مي خواهيم كه  باليدند. ها به خود مي اين ديوانگي و با، نجات داد، حلول كرده بود
بدانيد كه هر  و عافيت ارزاني فرمايد. است نها در دست اوآخرت كه ت مارا از بالهاي دنيا و

 عنصرش به شيعه و قطعاً، دهند ي فاحش گردد كه به اسالم نسبت ميكس مرتكب اين كفرها
، تكاليف شرع از را بشناسد هركس خدا چون برخي از صوفيان مي گويند:گردد  صوفيه بر مي
تمام  با او ارتباط برقرار كند ا را بشناسد وكسي كه خد اند: برخي افزوده و شود. او ساقط مي
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را ابوسعيد  ايم كه در نيشابور مردي بود كه او شنيده و شوند. احكام شرع در حق او ساقط مي
ابريشم كه گاهي هم  پوشيد و ي صوفيان بود باري پشم مي او هم از طايفه گفتند ابوالخير مي

باري  خواند و ركعت نماز مي روز هزار در بار ديگر و مرد حرام است بر تن مي كرد ايبر
به خداپناه  اين عين كفر است. و آورد؛ ، بجاي نمينه سنت هيچ نمازي نه فرض و، ديگر

  .)1(ميبريم
 اند و پرداخته ها به ذكر بيشتر اين فرقه اسفرايني و...، طي، ملبغدادي، هر كدام از اشعري

ملقب به زين  علي بن حسين در دوران و ط بعد از شهادت حسين، قسمت اعظم آنها
  اند. بوجود آمده العابدين

  از علي بن حسين شيعه بعد

والء  و حبتم ،خلفاي بني اميه در حالي وفات يافت كه نسبت به حكام و علي بن حسين
 كساني كه در مكه و ي ههممساعدت  حتي از همكاري و وداشت، كامل و وفاداري تمام 

  .)2(كرد اجتناب مي، كردند يه حكام قيام ميمدينه عل

  زيديه

از جمله محمد كه  فرزندان زيادي از خود بجا گذاشت؛ ،علي بن حسين زين العابدين
ي محمد بن علي و  سپس شيعيان بر سر مسأله، ددنعمرو... بو زيد و و ،اش ابي جعفر باقر كنيه

يرو زيد اي پ دسته و، كردند ت مياي از محمد تبعي دسته دچار اختالف شدند؛، زيد بن علي
  گويد: و مورخ شيعه مي بودند؛

                                            

 به بعد. 183هواء والنحل، اثر ابن حزم، ص:الملل واألالفصل في  - 1 

 مراجعه شود.» تاريخ شيعه و سني«هاي  براي تفصيل اين مطلب به كتاب -1



    

  گري شيعه و شيعه      244 
 

معتقد به امامت علي سپس پسرش حسن و برادرش حسين بعد پسرش زين ، همانا زيديه
 در كوفه قيام كرد و او صاحب اين مذهب بود و پسر او زيد بن علي بودند؛ بعدالعابدين و 

  به دار آويخته شد. »كناسه« در پس كشته شد و ادعاي امامت كرد؛
، در گرگان به خراسان رفت و يحيي امامت پسر او يحيي را برگزيدند؛ او از بعد ،زيديه و

  .كشته شد ،سفارش نمود، بعد از آنكه به محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن
 و امامت را براي برادرش ابراهيم وصيت كرد و كشته شد در حجاز شورش نمود و او نيز

 كرد؛ با او روبرو منصور سپاهيانش را م نمود واو هم در بصره همراه با عيسي بن زيد قيا
اي  عده و، دشبه نوادگان عيسي منتقل كشته شدند تا اين كه امامت عيسي  ابراهيم و ،بنابراين

 و كرد برادرش ادريس امام است كه به مغرب فرار ،همانا بعد از محمد بن عبداهللا ديگر گفتند:
س را طرح شهر فا و دنموقيام  بر امورش وباره به نام ا رش دوسپ و در آنجا درگذشت؛

 كهدعوت گري بود  ي آنها از جمله دند؛شپادشاه مغرب  ،نوادگان اوبدين ترتيب  و ريزي كرد
، ميان آنها ناصر اطروش سپس در ديلم از طبرستان را در دست گرفت و ،برادرش محمد با

  .)1(بر دست او اسالم آوردندمردم زيادي  و اين دعوت را ادامه داد
  اما نوبختي شيعه نوشته است:

زيديه دو گروه بودند، گروهي قوي بودند و صنفي هم ضعيف و ناتوان. ضعيف و ناتوانها 
ناميده » بتريه«اي از آنها  نام داشتند كه پيروان هارون بن سعيد عجلي بودند و فرقه» عجيله«

بن ابي حفصه، و حكم بن  نواء، و حسن بن صالح بن حي، و سالمآنها ياران كثير شدند، و  مي
مقدام ثابت حداد بودند؛ و آنها كساني بودند كه مردم را به قبول  يبه، و سلمه بن كهيل، و ابيتع

                                            

 -فارسي  - . و همچنين كتاب: شيعه در اسالم72-70الشيعة في التاريخ اثر محمد حسين زين، ص -1
  .34اثرحسين طباطبايي، چاپ قم، ص: 
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كردند، سپس واليت او را با واليت ابوبكر و عمر در هم آميختند؛ پس  واليت علي دعوت مي
ادند و امامت ابوبكر دترين صنف بودند چون علي را برتري مي  ي مردم، فاضل آنها نزد عامه
قيام عليه حكومت را  دانستند و عثمان و طلحه و زبير را ناقص مي كردند و مقام را اثبات مي

كردند و  دانستند و براي آن، امر به معروف و نهي از منكر مي با هر كدام از اوالد علي جايز مي
ي امامت، تا  ودند، و در بارهكرد، اثبات مي نم امامت را براي هركدام از اوالد علي كه قيام مي

در نظرشان خاندان علي  تمام اوالد و و كردند كسي را مد نظر نداشتند؛ كه قيام نمي وقتي
  يكسان بودند.

 و» د واسطيلخا ابي« ياران و» ابي جارود« عبارت بودند از ياران، اما قدرتمندان زيديه
  ».سوداأل منصور بن ابي«و » فضيل رسان« ياران

به  ههر كس از آل محمد گفتند: ، مينددش گفته مي» حسينيه« كه هيده از زيدعاما آن 
طالب زماني امام بود كه  علي بن ابي اطاعت از او واجب است و، سوي خدا دعوت نمايد

 ،قتي كه قيام نمود حسين و، و بعد از او، كرد اظهار مي را امر خود و كرد عوت ميمردم را د
تا وقتي كه  يزيد مخالفت داشت ه شرطي امام بود كه با معاويه وقبل از آن هم ب امام بود و

سپس ، مادرش كنيزك بود وشد امام بود كه در كوفه كشته ، كشته شد. سپس زيد بن حسين
عبداهللا بن   ، دختر ابي هاشممادرش ريطه و خراسان كشته شد بن علي كه در يحيي بن زيد
هم مادرش كنيزك  ي بن زيد بن علي كه اوعيس، سپس پسر ديگر او، بود ،هيفمحمد بن حن

دختر ابوعبيده بن عبداهللا بن زمعه بن ، سپس محمد به عبداهللا بن حسن كه مادرش هند، بود
كه به اطاعت  ه سپس هر كس از آل محمد، قصي بود نبن اسد بن عزي ب  اسود بن مطلب

  .)1(امام است، خدا دعوت كرده باشد
  گويد: مي فات آنها پرداخته است واختال به ذكر شيعه و، شهرستاني

                                            

 ).80 -77 (ص: بختيفرق الشيعه اثر نو - 1 
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جاري اوالد فاطمه  درپيروان زيد بن علي بن حسين بن علي هستند كه امامت را  ،زيديه
 كسي فاطمي باشد وهر دانستند كه  يح مياما صح، دانستند ، جايز نمياز غير آنها اند و هساخت

چنين كسي واجب براي امامت قيام كند كه باشد سخاوت  شجاعت و، زهد، داراي آگاهي
اي از آنها  طايفه، بنابراين اوالد حسن باشد يا از اوالد حسين؛ فرقي ندارد از، شدبا ه مياالطاع

پسر عبداهللا بن حسن بن حسين را قبول داشتند كه در دوران  دو، ابراهيم امامت محمد و
مامي كه داراي ا دانستند دو جايز مي و كشته شدند. به خاطرآن قيام و منصور قيام كرده بودند

  شوند. ههر دو واجب االطاع ،اند همين اوصاف هستند و در دو جا قيام كرده
 فروع دين آگاه باشد تا خود را با علم و ي اصول و خواست كه در باره، زيد بن علي

سرگروه  ،بنابراين براي تحصيل علم شاگرد واصل بن عطاء غزال دانش آراسته گرداند؛
ين كه واصل بن عطاء معتقد بود به اين كه جد او علي بن ابي طالب با وجود ا، شد» معتزله«

 و صواب نبود؛ر قطع بر وبه ط ،اهل شام رخ داد در جنگ هايي كه بين او و ياران جمل و
 اند؛ بوده از آنها كدام يك كه معلوم نيست اما بودند معتقد بود كه يكي از آن دو دسته بر خطا

 زيدمسائل مذهبي   از جمله و .تمام هوادارانش معتزله شدند رد واعتزال را اقتباس ك، بنابراين
پس  امامت كسي كه فضل كمتري داشته باشد جايز است؛ شخص فاضل،اين بود كه با وجود 

شد به  بود اما خالفت به ابوبكر واگذار تر ي اصحاب فاضل علي بن ابي طالب از همه گفت:
ي قلب  تصفيه خاموش كردن فتنه و ي قاعدهليل به د هايي كه در نظر داشتند و خاطر مصلحت

چيزي نگذشته ، ايام نبوت به وقوع پيوست هايي كه در چون هنوز از زمان جنگ عامه مردم؛
 كينه و و، هنوز خشك نشده بود خون قريش روي شمشير امير المؤمنين علي و بود

 كامل به او نداشتند وگرايش  ،بنابراين هايشان محبوس بود؛ خونخواهي آن قوم هنوز در سينه
مصلحت در اين بود كه امر خالفت در دست كسي باشد كه مردم او را  شدند و تسليم او نمي

 تر و در اسالم با سابقه مسن تر و و، دانستند بامحبت مي سازش و نرمخويي و داراي نرمش و
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در بستر بيماري  آيا نديدي كه وقتي رسول خدا، تر باشد نزديك ه به رسول خدا
آيا واليت  گفتند: مردم فرياد برآوردند و، خواستند امور مسلمانان را به عمر واگذار كنند يم

تندي  صالبت و پس به خاطر شدت و تند خو است؛ دهي كه خشن و كسي را بر ما قرار مي
عمر بن ، راضي به خالفت امير المؤمنين، سر سختي عليه دشمنان سختگيري در امور دين و و

  تا اين كه ابوبكر آنها را آرام ساخت. خطاب نبودند؛
 است امام باشد و كسي كه از او فضلش كمتر باشد وموجود تر  همينطور جايز است فاضل

  ند.نمسائل قضائي به حكم او حكم صادر ك در د ونتر مراجعه نماي م به فاضلبراي احكا
عمر اظهار  ابوبكر وفهميدند كه او از  وقتي كه شيعيان كوفه اين حرفها را از او شنيدند و

 ناميدند و» رافضي« پس آنها را، از او دور شدند ترك نمودند و او را رفض و كند برائت نمي
اما نه در اين باره بلكه بخاطر اينكه اي صورت گرفت؛  مناظره ،برادرش محمد باقر ميان او و

(علي بن  او جدگرفت كه خطاي  از كسي علم را ياد مي او شاگرد واصل بن عطاء بود و
كسي بود كه برخالف مذهب اهل ، او دانست ، جايز ميقاسطين را در جنگ ناكثين وابيطالب) 

از آن جهت كه او شرط امام بودن را قيام  و سخن مي گفت. »قدر قضا و« ي بيت در باره
پدرت امام نبود چون نه قيام ، بينش تو بر مذهب و بنا روزي به او گفت:، دانست كردن مي

  . كرد ي قيام مي خود را آماده نه و كرد
به  براي امامت قيام نمود و كشته شد بعد از او يحيي بن زيد، قتي كه زيد بن عليو

 ي كوفه توسط هشام بن عبدالملك كشته شد و سپس زيد بن علي در كناسه. خراسان رفت
دست امام در مدينه به محمد  و، يحيي بن زيد در خراسان به دست امير خراسان كشته شد

امر زيديه  و ابراهيم امام در بصره به فرمان منصور كشته شد و، عيسي بن هامان به قتل رسيد
به جستجوي او ، تا وقتي كه ناصر اطروش در خراسان ظهور يافت بعد از آن منظم نشد؛

كه ، شد گير در سرزمين ديلم گوشه و را پنهان نمود را به قتل برساند اما خود پرداخت تا او
پس شروع كرد به دعوت مردم براي امامت ، منطقه به اسالم آراسته نشده بود ن كوه وهنوز آ
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 سيطره باقي ماند و اين سرزمين با غلبه و مردم به او نزديك شدند و زيديه در زيد بن علي و
با پسر  عهده گرفتند و امور واليت آنها را بر قيام كردند و امامانشان يكي پس از ديگري

زيديه از اعتقاد  ي قسمت عمده ،آن بعد از و موسويان در اصول مخالف بودند عمويان خود از
ي  مانند شيعه، عيبجويي از صحابه شروع كردند به طعنه و به جايز بودن غير فاضل برگشتند و

  آنها نيز سه دسته بودند: اماميه و
  بتريه. صالحيه و بتريه بر يك مذهب بودند. سليمانيه و، جاروديه

امامت را با توصيف ه رسول خدا، كردند مي جارود كه ادعا ، ياران ابييعني »جاروديه«
ي او  مردم در باره علي امام بوده است و ،و بعد از ايشان نام؛ نه با است مشخص كرده

 و، شخص توصيف شده را طلب نكردند را شناسايي نكردند و شتوصيفات كوتاهي كردند و
پس با اين كار مرتكب كفر گرديدند. اما ، كردندانتخاب خودشان منصوب  ابوبكر را با

چنين اعتقادي  را كه اود چكر مخالفت امام خود زيد بن علي  زا ابوجارود در اين اعتقاد
برخي امامت را به  اختالف داشتند ،ي امامت ي توقف يا ادامه جاروديه در باره و نداشت.

زيد بن علي و به امام محمد  ،نعلي بن حسين زين العابدي، حسين، ترتيب از علي به حسن
با هم  كساني كه معتقد به امامت محمد بودند دادند و ن عبداهللا بن حسن بن حسين سوق ميب

 بعداً قيام خواهد كرد و زنده است و او هنوز كشته نشده و گفتند: برخي مي اختالف داشتند؛
امامت را به محمد  و ردندك برخي به مرگ او اقرار مي و نمايد. داد مي زمين را پر از عدل و

دادند كه در دوران معتصم اسير  ، اهل طالقان سوق ميبن قاسم بن علي بن حسين بن علي
  اش زنداني شد تا وفات يافت. در خانه و، او برده شد نزد گرديد و

 مردم را دعوت كرد و اهل كوفه امام است كه قيام نمود و يحيي بن عمر برخي گفتند: و
سرش را نزد  كشته شد و، در دوران مستعين باهللا و، اطرافش را گرفتندتعداد بي شماري 

  ي او گفته اند: حتي برخي از علويان در باره بردند ،محمد بن عبداهللا بن ظاهر
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 به اين معني كه هركس از نسل حسن وسخن ناپسنديده گفتند، ي زيديه  يعني: طايفه(
مردم را به امامت خود فراخواند تنها او امام است نه  و، ا شمشير خود قيام كندحسين ب

اي كه  با اين قاعدهگيري را انتخاب كرده اند.  در منزل خود گوشه كساني كه قيام نكرده اند و
، را به او منتسب كردند تا وقتي كه كشته شد خود و ترتيب داده بودند از زيد پيروي كردند

را  وقتي كه خود پيرو يحيي بن زيد شدند؛ و، وقتي كه تنها قيام كردحسين بودند آنگاه همراه 
 و، پسر عبداهللا از نسل حسن يعني سپس بعد از او واليت محمد را برگزيدند؛، آشكار ساخت

هر كس بعد از اينها براي امت قيام  پس به اعتقاد آنها اين افراد امام بودند و همه كشته شدند.
  .)به طور يكسان مانند باقي امت هستند ينها همه رعيت هستند وغير ا و، كند

شيعيان كوفه  در موردمي خواهيم ، ي آنها به پايان ببريم قبل از اين كه سخن را در باره و
كس رها  بي را خوار و چگونه در قديم امام خود ترسو بودند و بنويسيم كه چقدر بزدل و

 جمله: از، اند مختلف گفته ت آن روايات فراوان وي عظم اي كه درباره همان كوفه، كردند
گسترده  پهن و ،بينم كه مانند چرم ! گويي تورا مياند كه گفت: اي كوفه روايت كرده سازعلي

هاي  لرزه جوش و وگرفتار جنب و گردي؛ ، مبتال ميها معركه به بالهاي زياد و شوي و مي
قصد بدي به تو ندارد مگر اين كه به مستكبري  دانم كه هيچ جبار و مي گردي و بسيار مي

  .)2(را به قتل برساند دردي سرگرم كننده مبتالگردد يا قاتلي او
ند كه صورتشان شو جمع مي گفت روز قيامت هفتاد هزار نفر روي زمين كوفه حشر و و

قرارگاه  ي ما و محل معركه اين شهر ما و گفته است:، و نيز درخشد. همچون ماه تابان مي
  است. ماشيعيان 

                                                                                                                 

  214دا، ص: األرجوزة المختارة تأليف: قاضي النعمان، چاپ مونترال، كن - 1
 .197، ص: 3شرح نهج البالغه تأليف: ابن ابي الحديد، ج - 1 
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دشمن  و، كه بر اين شهر پرتاب نمايدرا هركس ! پرتاب كن خدايا گفت: جعفر بن محمد و
  ورزد. مي دشمني اين شهر عداوت و باش با هر كسي كه با

   .)1(را دوست داريم ماهم او را دوست دارد و ما ي است كهاو خاك گفت: و
كه زيد عودي روايت كرده است مس: پردازيم امام بزرگ شيعه مي ي دو به اين شهر و گفته

دو شهيد شده بابرادرش  بيست و يك يا صد و بيست و حسين كه در سال صد و بن علي بن
 داد كه به اهل كوفه تمايل و پيشنهاد به او علي مشورت نمود و جعفربن علي بن حسين بنواب

 ه او گفت:ب و، نيرنگ هستند اهل حيله و گرايش نداشته باشد چون اهل خيانت در پيمان و
پدرت  و، عموي تو حسن آنجا زخمي گرديد و، بزرگ تو علي در آن شهر كشته شد پدر

ناسزا گويي به ما اهل بيت  كارهاي مردم آن شهر دشنام و اعمال و و حسين آنجا كشته شد
  .)2(است

برندگي  هر قومي تيزي و گفت: ز زيد بن علي ذكر كرده است كه ميشيخ مفيد در حالي ا
مردم در  وقتي به كوفه رسيد گردد. ذليل مي د حتماً خوار ودوست نداشته باش شمشير را

اما بعداً ، پيمان بستند و با او بيعت كردند ،ياري از او پشتيباني و بر اطرافش جمع شدند و
نه آويخته شد،  در ميان آنها به دار و كشته شد و را تسليم كردند او بيعت را نقض كردند و

  .)3(زبان به او كمك كردند نه بادست و و ا انكار كردندآنه هيچ كدام از
  اين هم شيعيان كوفه.  و )4(ي زيديه اين مسأله

                                            

 .198مرجع سابق، ص:  - 1 
  .206، ص:3مروج الذهب، ج - 2 
  .304، ص: 1الكافي تأليف: كليني، ج - 3 
ي زيديه خيلي مختصر بحث نموديم چون تصميم داريم ان شاء اهللا كتاب مستقلي در اين باره  درباره -1

  بنويسيم.
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ا منشعب ه ي ديگري هم بودند كه از اين فرقهها فرقه عالوه برآنچه ذكر شد؛ در اين جا
را مثل كساني كه عبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن حسن المثني بن علي بن ابوطالب ، شدند مي

 و و مهدي است؛ او امام قائمكه  دندكر گمان مي كوفه كشته شد و دركه به امامت برگزيدند 
 آن كوه و، دزندگي مي كن »علميه« در كوهي به نام كشته نشده و او زنده است و گفتند:
در  يبه صورت مانعوقتي كه به مكه بروي،  -نجد قراردارد سر راه مكه و است كه بر بزرگي

 ه چون رسول خدا، ماند تا وقتي كه قيام كند كه او در آنجا باقي مي - ر داردسمت چپ قرا
  نام پدرش نام پدر من است. مهدي قائم نامش نام من است و فرمودند:

مردم را به امامت  بصره شورش كرد و در» ابراهيم بن عبداهللا بن حسن« برادرش و
پس منصور عليه  شدت گرفت؛ قدرت او شوكت و دعوت نمود و »محمدبن عبداهللا« برادرش

مغيره بن « و كشته شد، در جنگي كه بين آنها صورت گرفت او نيروي سواره نظام فرستاد و
، بنابراين چنين ادعايي را اظهار نمود؛، هم وقتي كه ابوجعفر محمد بن علي وفات يافت »سعد

نمودند؛ پس ترك  و رفض او را از او اظهار برائت كردند و، شيعيان ابوعبداهللا جعفر بن محمد
چنين پنداشت كه آنها رافضي هستند و او آن نام را بر روي آنها گذاشت، و ياران مغيره، 
امامي را منصوب كردند و چنين پنداشتند علي بن ابي طالب به امامت او وصيت نموده، پس 

ن كردند كه به اباجعفر محمدب علي بن حسين او را وصي خود قرار داده است سپس گمان مي
  .كند او امام است است، پس تا وقتي كه مهدي قيام ميعلي وصيت نموده 

از ابي جعفر محمد بن  و امامت ابوعبداهللا جعفر بن محمد را انكار كردند و گفتند: بعد 
است تا قيام مهدي. » مغيره بن سعيد« علي، در فرزندان علي بن ابوطالب امامت نيست وامام،

بود كه نه كشته شده است و نه » محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن«و به اعتقاد آنها آن امام 
گفتند، به نام مغيره بن سعيد موالي خالدبن  مي» المغيريه«وفات يافته، پس اين فرقه را 

 ي مغيره را بزرگ كردند تا اين كه گمان كردند او پيامبر خداست و عبداهللا قسري. سپس قضيه
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كند؛ بنابراين، خالد بن عبداهللا قسري او را دستگير  زل ميل از جانب خدا بر او وحي ناجبرئي
كرد و از او سؤال كرد، پس اعتراف نمود و خالد از او درخواست توبه كرد اما از توبه كردن 

هابود؛ و  ادعاهاي او زنده كردن مرده  امتناع ورزيد، پس او را به دار آويخت. و نيز، از جمله
  .)1(پيروان او تا امروز هم چنين مي گويند رواح اعتقاد داشت وبه تناسخ ا
ي  گفتند به گفته و به امامت محمد باقر بن زين العابدين اعتقاد دارند؛، اي ديگر وطايفه

  .)2(بعد از پدرش امام است صريح پدرش او
شيعياني كه بعد از او باقي ، ي هـجري چهارده سال يكصد ودر  بعد از وفات محمد باقر و

 چون بعضي از امامت او برگشته بودند؛ او جعفر جمع شدند اطراف پسردر  مانده بودند
  همانگونه كه نوبختي مي گويد:

، حسين، سپس بر امامت حسن، ثابت ماندند ،اما كساني كه بر امامت علي بن ابي طالب
 و فرود آمدند ،باقر العلوم، امامت ابوجعفر محمد بن علي بن حسين علي بن حسن سپس بر

 مردي از آنها به نام جز تعداد كمي از آنها كه شنيدند ان بر امامت او باقي بودندتا وفات ايش
، داد او جوابي و اي از ابوجعفر سؤال كرد ي مسأله در باره كرد كه او ادعا مي »عمر بن رياح«

اما برعكس سال قبل به او جواب  ي همان مسأله از او سؤال كرد در باره، سپس سال بعد نيز
پاسخ ما  جواب تو به يك سؤال متفاوت است! اما ابوجعفر گفت: دو ابو جعفر گفت:به  و داد؛

 ترديد شد. پس يكي از شك و ي امامت او دچار گاهي به خاطر تقيه است. پس در باره
سؤالي را پرسيدم  من از ابو جعفر به او گفت:و  »محمد بن قيس« ديد به نام ياران ابوجعفر را

پس سال بعد همان سؤال را از ايشان پرسيدم اما برعكس سال قبل س، او به من جواب داد و
در حالي كه خدا  به خاطر تقيه. چرا اينگونه جواب مي دهي؟ گفت: به او گفتم: جواب داد؛
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تصميم قاطع داشتم بر اين كه با فتواي او عبادت  من وقتي از او سؤال كردم عزم و، آگاه است
شايد كسي نزديك شما  اشتم؛ پس محمد بن قيس گفت:ي او هيچ توجهي ند به تقيه و كنم

در هيچ  گفت: درست پاسخ تو را نداده است. حضور داشته است كه به خاطر او تقيه كرده و
بلكه جوابش تنها براي خاموش كردن من  جز من كسي حضور نداشت، جلسه كدام از آن دو

ل هم همان جواب را به من تا امسا به ياد نياورده است سال قبل چطور جواب داده بود و
 دهد ميكسي كه به باطل جواب ، به هيچ وجه گفت: و از امامت او پشيمان شد بنابراين بدهد.

كسي كه ، امام نيست، كسي كه برخالف رضاي خدا به خاطر تقيه جواب دهد و امام نيست؛
 امام نيست. درا قفل كن در و درخانه بنشيند ي منزل خود را پايين آورد و پرده قيام نكند و

به  از امامت او برگشت و بنابراين نهي از منكر نمايد. امر به معروف وو  قيام كند امام بايد
  .)1(تعدادي همراه او از امامتش برگشتند و همراه او شدند گرايش يافت و »بتريه« قول

  شيعه در دوران جعفر بن باقر

گرفت  بر مي كه تمام شيعيان را در اساسي اي و تغيير ريشه ع ودگرگوني تشي، در دوران او
چون آنها ، به اتمام رسيد، به دست سبئيه شروع شده بود به بعد طزمان شهادت حسين از و

توانستند ، و نشأت گرفتنشان پيدايشاز  و نود سال بعد طقتل حسين شصت سال بعد از
اوالد او  علي و اي كامل كه به فرقه طايفه و ي بزرگي را از مردم مسلمان جدا كنند؛ طايفه

 ها و گيري مرجعيت و در جهت با وجود اختالفي كه در رهبري و، شوند نسبت داده مي
خشم  و ها با وجود بدبختي و، باز هم يك دست بودند، اهداف داشتند اغراض و ها و خواسته

روحي كه  دردهاي جسمي و سختي و رنج و و، هايي كه از پدران به ارث برده بودند كينه و
مبارزه و  آمد يا بر اثر جنگ و به وجود مي زمامداران امور ي مخالفت با حكام و تيجهدر ن
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كشتارهايي كه حاصل  آوارگي و كردند و با وجود مي پا هايي كه عليه زمامداران بر شورش
 توطئه و دسيسه و، اينها ي همه عالوه بر يك طايفه بودند. همه يك گروه و، آن جنگ بود

 و، گرفت فكري قرار مي مورد سنجش ذهني و شد وشت پرده طراحي ميهايي كه در پ نقشه
هاي شكست  ملت گوناگون و آراء و هاي بيگانه با افكار آميختگي با ديگر ملت ارتباط و
ها  شدن فارس ، و همچنين جمعزير سلطه كه نتوانسته بودند انتقام بگيرند مغلوب و خورده و

 باستاني و ها با تمدن قديمي و ديگر ملت كلدانيان و، يانآشور، از بابليان ها برده موالي و با
 احساس نياز به نظامي كه از حكومت و و، مترقي پيشرفته و) به ادعاي آنها( يها فرهنگ

  كرد. اي تر مي ها را عقده نيز شيعه ،انتقام آنها را بگيرد، زمامدارانش
شيعه  و گيرد؛طرح جديدي شكل  تمام اين عوامل موجب گرديد شيعه با قالب و

زمامداران كه حتي اين تفاوت شامل تمام آراء  اي باشد متفاوت با حكومت حكام و مجموعه
بر اين مسأله است كه  شاهد ،روايتي كه از جعفر نقل شده است شد و شان هم ميعقايد و

هر چه  و، بايد به آن عمل شود، ي عامه باشد عقيده حكمي كه مخالف رأي و همانا هر گفت:
، دو نفر مجتهد فدايت گردم اگر كسي سؤال كرد: بايد ترك گردد.، ق رأي آنها باشدمواف

 و بود) مسلمانان ي عامه( يكي موافق رأي عامه سنت استنباط كردند؛ حكمي را از قرآن و
گفت: آنچه مخالف عامه است راه  به كدام يك از آن دو فتوا عمل كنيم؟ ديگري مخالف؛

  هدايت است. درست و
  موافق رأي عامه بودند؟، دو روايت اگرهر فدايت شوم؛ گفتم:
به  و آن را ترك كند، گرايش بيشتري دارند تمايل و، بايد دقّت كند به كدام يك گفت:

  .)1(كند  عمل فتواي ديگر
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سنت باشد يا به حساب  اگر چه به حساب قرآن و آنجا اختالف باشد؛ پس واجب بود
 ي سبئيه موجب دور شدن از اسالم و ساخته شده عقايد وقتي كه افكار و مذهب. دين و

واليت  ي كساني بود كه ادعاي دوستي و پرداخته افكار ساخته و آن عقايد و و، تعاليم آن بود
كه با آغوش باز به آن چنگ  ي آن بود شايسته پس سزاوار و، طرفداري علي را داشتند و

ي زيادي از  عده ها مخالف عامه و ، چون آن انديشهاساس تمام عقايد آنها باشد و، بزنند
  مسلمانان بود.

و طرح ريزي مسائل شرعي ، كردن خود شيعه در پرتو عقايد سبئيه شروع كرد به آشكار
داد تا به اين صورت مذهب  معامالت كه آن فتواها را به ائمه نسبت مي در عبادات و فتوا و

احكام آن مخالف  قواعد و س واسا اصول و كه فقه و دين مستقلي را تدوين نمايد و جديد
اولين كساني  مخالف روشي بود كه و آورد و به بشريت تقديم نمود ه ديني باشد كه محمد

  .به آن تمسك نمودند آغوش باز آن را پذيرفتند و عالقه و شوق و كه با
آن ، كرد ، كه فرقي نميكردار مرداني پايه گذاري شد و مبناي گفتار از اين به بعد بر عشيت

 بدون هيچ مدرك و( بلكه تنها كافي بود به آنها نسبت دهند، اند يا خير را گفته يا انجام داده
كردارهاي ثابت او هم در  ها و با گفته اگر و)، چنان كرد فالني چنين گفت و سندي بگويند:

اگر با قرآن نازل شده از آسمان هم  و اين به خاطر تقيه بود. گفتند: مي، تعارض بود تضاد و
  تبديل يافته است! اين قرآن است كه تغيير و گفتند: مي، تعارض داشت تناقض و



    

  257  هاي شيعه فرقه
 

 اين حديث را جز گفتند: مي، مخالف بود ه صحيح رسول خدا اگر با حديث ثابت و و
جز  ه چون اصحاب پيامبر، اند روايت نكرده - اهللاب عياذاً - از اسالم برگشته افراد مرتد و

  همه مرتد شدند.، 1سه نفر
 مرتد راويان حديث هم همه كافر و گرفته است و تحريف قرار و آن مورد تغييرپس قر

ما بر خالف  چون قرآن موافق رأي عامه است و، هيچ كدام اعتبار ندارند ،بنابراين شدند؛
  كنيم. ، عمل ميگويند آنچه عامه مي

با  انسبت به دروغ پردازي كساني كه دين خود راوالد او  به همين علت بود كه علي و
باقرـ ششمين بن هشدار دادند همانطور كه از جعفر ، كنند ادعاي محبت اهل بيت معرفي مي

براي ما كسي دشمن تر در طول زندگي  :گفتـ روايت شده كه به گمان شيعه امام معصوم 
  .)2(است ادعاي محبت ما، از آنهايي كه دين آنها يستن

دق هستيم اما ممكن نيست دروغگو به صا ،ما اهل بيت :گفتنيز از او روايت است كه  و
از  هرسول خدا، شود ما ساقط مي ارزش اعتبار و، نام ما دروغ پردازي نكند كه از نظر من

ر المؤمنين بعد از رسول خدا امي و، پردازي كرد تر بود اما مسيلمه عليه او دروغ همه صادق
گفت عبداهللا  م او دروغ ميآن كه به نا را پاك معرفي كرد و بود كه خدا اوشخص ترين  صادق

 سپس به ذكر ابوعبداهللا حسين بن علي گرفتار مختار شد. و - باد او لعنت خدا بر بن سبأ بود؛
، گفتند آنها به نام علي بن حسين دروغ مي گفت: بنان پرداخت و ابوعبداهللا حارث شامي و
حمزه يزيدي  ي واشعر بشار معمر و ابوالخطاب و سري و ا وعبزي و سپس از مغيره بن سعيد

هميشه  لعنت خدا بر آنها؛ فرمود: ياران خودش ـ ياد كرد و هواداران و، نهدي ـ يعني دصائ و
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دشواري هر كذاب  را از رنج و ما كفايت كند خدا، گويند كساني هستند كه به نام ما دروغ مي
  .)1(گرماي آهن را به آنها بچشاند شيادي و و

بنان ـ خدا به او  معصوم هشتم شيعه ـ روايت است كه گفت:ـ امام  رضا ي او علي از نوه و
خدا  -مغيره بن سعيد و، كرد بن حسين دروغ پردازي مي گرماي آهن را بچشاندـ به نام علي

خدا به او  - محمد بن بشر و به نام ابن جعفر دروغ مي گفت. -  بچشاند عذاب آتش را به او
 كرد و دروغ پردازي مي موسي الرضابر ابن حسن علي بن  ـ گرماي آهن را بچشاند

نام من دروغ  كه به و آن ،گفت غ ميدرو به نام ابوعبداهللا - دوزخ جايش باد -ابوالخطاب
  .)2(گويد محمد بن الفرات است مي

  جعفر محمد الباقر روايت شده كه گفت: و از ابي
دهم كه  ي ميكرد، من گواه خداوند بنان را لعنت كند؛ زيرا او بر پدرم دروغ پردازي مي«

  .)3(»ي صالح و نيكوكاري بود پدرم بنده
و اهل بيت شروع كردند به تبرئه نمودن خود از آنها و پيروان خود را از افتادن در دام 

گويد: نزد او نام جعفر بن واقد  ي جعفر مي درباره» كشي«داشتند؛ همانطور كه  رحذر ميآنها ب
 ه شد، پس گفت: او با اينان رفت و آمد دارد، وتعدادي ديگر از هواداران ابي الخطاب برد و

  فرمايد: ي قرآن كه مي ي آيه ي آنها گفتند: آنها در باره در باره

�m}�������|��{�������z��y��x��w��v l����������� :84الزخرف   
  » او در آسمان خداست و در زمين خدا است«
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با او زير يك ه خداسوگند هرگز منظور از خدا، امام است!! ابوعبداهللا گفت: ب :گفته اند
هستند، به خدا سوگند هيچ  نشينيم، آنها از يهود و نصاري و مجوس و مشركان بدتر سقف نمي

چيزهايي از آنچه  ،زَيرهمانا ع .كرده استكوچك ن راعظمت خدا ي آنان  چيزي به اندازه
به ، پيامبران پاك كردپس خدا نامش را از رديف آمد،  به دلش مي گفتند ي او مي در باره يهود

وند خدا، قطعاً گفتند مي ي او كرد آنچه نصاري در باره عيسي مسيح تأييد مي خدا سوگند اگر
 گويند ي من مي به خداسوگند اگر آنچه را اهل كوفه در باره، كرد را ناشنوا مي تا قيامت او

 ن زيان رساندن دارم وكه نه توا، اي مملوك نيستم من جز بنده گيرد؛ تأييد نمايم زمين مرا مي
  نه قدرت نفع رساندن.

او  او هم از محمد بن احمد بن يحيي و، علي بن محمد به ما گفت محمد بن مسعود گفت:
كه  اند از قاسم صيرفي نقل كرده، از ابن مسكان، از زكريا، نيز او هم از محمد بن عيسي و

به خدا من ، ن امام آنها هستمكنند م قومي گمان مي گفت: شنيدم كه مي از اباعبداهللا گفت:
نها را پاره كند كه آبروي مرا ي حياي آ خدا پرده، امامشان نيستم آنها چنين لياقتي ندارند

من ، چنان بود منظورش چنين و گويند: آنها چيز ديگري مي من چيزي مي گويم و برند. مي
  .1امام كسي هستم كه از من اطاعت نمايد

شيعه بر  و، با شكست مواجه شد تأثير گذار نبود و، ههاي مخلصان اما اين همه تالش
 و محبت اهل بيت؛ گمراهي خود افزودند چون حيله گران مدعي دوستي و افراط و

، زراره بن اعين، ابوبصير مرادي مثل ابوالخطاب و بسيار فراوان بودند؛، زمان دروغگويان آن
  . ابوجارود و... هاشميان و مغيره بن سعيد و، جابر جعفي

از هم  و، هاي بسياري بوجود آمدند فرقه و، متفاوت شدند بسيار زياد و، افكار پس آراء و
حتي سبئيه كه ، به افزايش گذاشتند رو و هاي دور ملحق شدند برخي به مذهب و، پاشيدند

                                            

  .)255و 254رجال كشي، (ص:  - 1



    

  گري شيعه و شيعه      260 
 

 بر تنها و ها به سبئيه نزديك شدند برخي فرقه ود، ي اصلي بو بنيانگذار و هسته مؤسس و
برخي  و مسائل كمي را از آنها بر گرفتند ،برخي منحصر گشتند. كردند قاء مي، آنها الآنچه

  گويد: نكته اشاره كرده است آنجا كه مي مورخ شيعه به اينكه  بيشتر.
ممكن نبود با آنها به  ÷براي امام صادق يافتند كه زيديه ظهوري آن شرايط سخت در

بيمناك بود ، از پادشاهان وقت كرد و ياو در آن موقعيت خود را مخفي م چون مناظره بنشيند
هم گاهي  باز، با وجود احتياط كامل و ترسيد؛ چيني جاسوسان زمامداران مي سخن واز

، آيا با را نكشم خدا مرا بكشد اگر تو گفت: به او مي خواند و منصور او را به حضور مي
  .كني؟ سلطنت من مبارزه مي

اگر چنين خبري به تو  نه قصد آن را دارم و ام و به خدا قسم نه چنين كرده د:فرمو امام مي
  .)1(به تو رسيده است يان دروغگوجانب اند از  ابالغ كرده

، دچار اختالف شدند، ي جعفر در زمان حيات او از جمله كساني كه بار اول در باره
  همانها هستند كه نوبختي شيعه ذكر كرده است:

امامت ابوعبداهللا جعفر بن محمد را  علي اي ديگر از ياران ابوجعفر محمد بن فرقه و
جعفر بن ؛ زيرا ز تعداد كميج تا او در قيد حيات بود بر امامت او ثابت ماندند و پذيرفتند

وقتي كه كه بعد از او امام است اما  محمد به امامت پسر خود اسماعيل اشاره كرده بود
به ما  و گفتند: عفر برگشتندآنها از امامت ج، پس پدرش هنوز زنده بود ،اسماعيل فوت كرد

گويد كه درست  امام چيزي را نمي و، دروغ گفته است او امام نبود چون امام دروغگو نيست
وجل  خداوند عزّ حكم كردند بر جعفر كه گفته است:) در توجيه اين سخن( نيايد. از آب در

 هم مشيت و وپس آنها هم بداء را انكار نمودند ، كرده است »بداء«ي اسماعيل  در باره
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وسليمان  »بتريه«به عقايد  و، جايز نيست گفتند: چنين امري باطل است و و را؛ خواست خدا
امامان رافضي دو  او كسي بود كه به اين مناسبت به يارانش گفت: بن جرير گرايش يافتند.

 دروغ امامان براي آنها معلومهرگز ، به همين علت و سخن را براي شيعيان خود گذاشته اند
ي  اما درباره است. »تقيه«و ديگري اجازه به  »بداء«آن دو مسأله يكي اعتقاد به  شود و نمي

آنچه رخ داده  ي آگاه بودن به اخبار غيبي و چون امامان رافضي براي شيعيان در باره »بداء«
در  ند:به آنها گفته ا قرار داده اند و را نزد آنها در مقام انبياء خود، يا به وقوع خواهد پيوست

 مگر اينها را گويند: آب در آمد مي اگر حرفشان درست از، چنان خواهد بود آينده چنين و
ميان ما  دانند و كه فقط انبياء مي دانيم هايي مي پس ما از جانب خدا غيب نگفتيم؟ به شما قبالً

شگويي اما اگر پي، انبياء وجود دارد خدا اسباب ارتباطي برقرار است كه تنها ميان خدا و و
تصميم  خدا گفتند: مي دادند و را فقط براي خدا قرار مي» بداء« آمد آنها درست از آب در نمي
  خود را عوض كرده است.

ديگر  حرام و وقتي كه شيعيان سؤاالت فراواني را پيرامون حالل و ي تقيه: اما در باره
مردم حفظ  دادند و خ ميكردند آنها به آن سؤاالت پاس ، نزد ائمه مطرح ميديني مسائل فقهي و

در موقع نياز  و تا براي آينده بماند نمودند به صورت كتاب تدوين مي نوشتند و مي كردند و مي
بلكه طي ، شدند يك ماه وارد نمي ها در يك روز و چون اين سؤال از آن استفاده كنند؛

ه شدند كه اما بعد از مدتي متوج، شدند اوقات مختلف وارد مي در ماهها و چندين سال و
گاهي چند نوع سؤال را با  نقيض وجود دارد و ضد و براي يك سؤال چند پاسخ مختلف و

به امامان خود  وقتي كه شيعه متوجه شدند و، بنابراين، يكسان پاسخ داده اند جواب متفق و
 و ها با هم متفاوت است و اينطور آشفته هستند چرا جواب اين سؤال گفتند: و مراجعه كردند

ما به خاطر  گفتند: ائمه مي چطور جايز است؟ همه اختالف از كجا سرچشمه گرفته واين 
چون ما  كه بخواهيم جواب بدهيم؛ ايم چون ما حق داريم هر طور چنين جواب داده، تقيه
  شما در اين است تا دشمن كاري به ما نداشته باشد!! دانيم كه مصلحت ما و مي
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باطل را از هم جدا  توانند حق و چه موقع مي و هاي آنها بشوند پس چطور متوجه دروغ
  .كنند؟

اعتقاد به  جمعي از ياران ابو جعفر به سليمان بن جرير گرايش يافتند و ،به همين علت
  امامت جعفر را رها كردند.

آنها عبداهللا بن حسن بن  در دوران جعفر مدعي امامت بودند؛، دو نفر ديگر از اهل بيت
 هرسول خدا بود كه گفت: او و، حسين بن علي بود ردخت، مهمادرش فاط حسن بن علي و

  .)1(ستده انمومتولد دوبار مرا 
شيخ بني هاشم  ،عبداهللا بن حسن بن حسن ي او گفته است: در باره، اصفهاني شيعه نيز و
  .)2(كرم فراواني بود علم و داراي فضل و در بين آنها از همه مقدم تر و و بود

ملقب به نفس زكيه بود كه اصفهاني  ،بن عبداهللا بن حسن محمد، پسر او ،شخص دوم
 و آگاهي نسبت به كتاب خدا محمد بن عبداهللا بن حسن در علم و :گويد مياش  در باره ،شيعه

ترين اهل  شدت در جنگ از فاضل سخاوت و شجاعت و آشنايي در دين و حفظ آن و فقه و
جايي كه كسي  شد تا ري در او خالصه ميهر ام بزرگترين فرد در آن زمان بود و بيت خود و

تمام  مردم شايع بود و ي اين مسأله در ميان عامه و، شك نداشت در اين كه او مهدي است
  .)3(ساير بني هاشم با او بيعت كردند آل عباس و آل ابي طالب و هاشم از مردان بني

آنجا كه ذكر  ؛هرداختدر زمان جعفر پ به ذكر ادعاي امامت آن دو نفر »الكافي« كليني در و
 دانم سن و، ميفدايت شوم عبداهللا بن حسن بر جعفر بن باقر وارد شد و گفت: نموده است:

اما ، جود دارند در ميان قوم تو افرادي مسن تر از تو و سال من از سن تو باالتر است و
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زد تو ن و، خداوند متعال به تو فضلي داده كه هيچ كدام از قوم تو داراي آن فضل نيستند
دانم كه اگر تو جوابم دهي هيچ  مي دانم در تو هست اعتماد دارم؛ به آن نيكي كه مي ام و آمده

ابوعبداهللا  نه غير آنها. كنند نه كسي از قريش و كدام از افراد قوم تو از حرف من تخطّي نمي
به من تو نيازي  تواني پيدا كني و هتر از من براي اطاعت از خودت ميكس ديگري را ب گفت:

 و، سستي كردم و رفتن به باديه را داشتم اما برايم سخت بود به خدا سوگند من قصد نداري؛
پس كس ديگري پيدا ، رسم راوان به آن نميمشقت ف تصميم به حج گرفتم اما جز با زحمت و

اگر  و اند مردم به طرف تو گردن دراز كرده سپس گفت: اي. كن اما به آنها نگو كه نزد من آمده
تواني تكليف جنگ و ديگر  مي و، كند ابت كني هيچ كس با من مخالفت نميي مرا اج خواسته

  چيزهاي ناخوشايند را به عهده نگيري.
فدايت  پس پدرم گفت:، هاي مارا قطع كردند حرف مردم هجوم آوردند وموقع، در اين 
ا بر آنچه من دوست دارم يآ گفت: بينيم. شاء اهللا يكديگر را مي ان گفت: فرمايي؟ شوم چه مي

  به صالح تو است. شاء اهللا برآنچه تو دوست داري و ان گفت: كنيم؟ توافق مي
دهم از اين كه در معرض  ناه ميرا به خدا پ من تو! اي پسر عمو گفت: ÷ابوعبداهللا 

بدي كسب كني.پس با  و من بيم دارم كه تو شر و، ام آن افتاده چيزي قرار گيري كه من در
از جمله سخنانش اين بود كه: . خواستند كردند تا منجر به چيزي شد كه نميگفتگو  يكديگر

چگونه ، حسين حسن و بر رحمت خدا تر بود؟ ابوعبداهللا گفت: حق بر از حسن چراحسين
مسن  در واليت را الزم بود كرد مي حسين عدالت برقرار چون اگر گفت: ؟كردي ذكر اين را

 دنبال خود لباسش را، خشم از پس پدرم برخاست و ..دهد. ترين فرزندان حسن قرار
تو هم  /مامايعمويت كه دائي از، خبر دهم به تو گفت: و رسيد ابوعبداهللا به او كشيد؛ مي

 با بدي را من اطاعت كني و از پس اگر شويد؛ كشته مي پسران پدرت و شنيدم كه تو، هست
آگاه بر غيب  نيست و او به حقي جز ود، بكن؛ قسم به خدايي كه هيچ معبدفع كني بهترين كار

 بهترين آنها پسرم و، كبيرمتعال است. به خدا دوست داشتم رحيم و رحمان و است و آشكار و
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خيانت  نيست پس گمان نكن به تو معادل تو من هيچ چيز فدايت كنم و نزد اهل بيتم را و
 و آمد، عبداهللا بن حسنبعد پيش محمدبن  تأسف بيرون رفت... خشم و ام. سپس پدرم با كرده
علي بن و  طباطباو  حسن بن جعفر عموهايش كشته شدند جز و كه ابوجعفر داد خبر به او

 آن موقع محمدبن عبداهللا آنجا در عبداهللا بن داود. گفت: سلمان بن داود بن حسن وو  ابراهيم
 بيعت كردم و وا گفت: من سومين نفري بودم كه با فراخواند و براي بيعت خود مردم را و آمد

اختالف  او سر انصاري بر هيچ قريشي و خواست و قسم مي و مردم عهد از براي بيعت خود
ي  درباره، بود او اعتماد مورد افراد موثق و عيسي بن زيد كه از با بعد گفت: نكردند. پيدا

وت به نرمي دع را آنها اگر گفت: به او عيسي بن زيد ،بزرگان قوم مشورت كرد رفتن به نزد
كن.  به من واگذار را آنها، شدت نشان دهي آنها بر، اگر مي خواهي و دهند؛ ، جوابت نميكني

بزرگ آنها  دنبال رئيس و گفت: برو. كه خواستي آنها هركس از پس به نزد گفت: محمد به او
شدت  غلظت و نسبت به او تو چون اگر) بود عبداهللا جعفربن محمد منظورش ابا(  بفرست

 گفت: به خدا، آنها هم به همين روش رفتار خواهي كرد كه با فهمند همه مي، ينشان ده
 عيسي بن زيد به او گفت: طولي نكشيد كه ابوعبداهللا را آوردند جلوي او ايستاد و سوگند

گفت:  سخن مي گويي؟ه  از نبوت محمد آيا ابوعبداهللا گفت: تسليم باش تا سالمت باشي.
ابوعبداهللا  مكّلف به جنگيدن نشوي. فرزندانت در امان باشي و ومال با   بلكه بيعت كن تا، نه

را از آنچه به  او نه قصد مبارزه؛ من نزد پدرت رفتم و به او گفت: من نه قصد جنگيدن دارم و
را جوانان ، اي پسر برادرم اما حذر كردن از تقدير سودي ندارد. شد برحذر داشتم؛ آن گرفتار

سن من  محمد به او گفت: .به مجلس تو رفت و آمد كننديرها پ و در پهلوي خود داشته باش
ام كه  براي اين نيامده كنم و    را نصيحت نمي من تو ابوعبداهللا گفت: تو به هم نزديك نيست. و

من نه  به خدا، ابوعبداهللا گفت:، به خدا بايد بيعت كني، نه محمد گفت: از تو پيشي بگيرم.
باديه بروم اما به علت  خواهم به سرزمين    قطعاً من مي و ؛ممي كن نه جنگ و دارمخواسته اي 
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م كه به باديه  ا كنند چون بيش از يكبار گفته تصديق ميخانواده ام اين را  توانم و سستي نمي
دوانيق ـ  به خدا ابو !اي اباعبداهللا گفت: مانع رفتن من شده است.، ناتوانيم ضعف و، روم مي

 داري در حالي كه او مرده است؟ بامن چكار ابوعبداهللا گفت: .منظورش ابوجعفر بود ـ مرد
 به خدا قسم ابو، ات راه نيابي به خواسته گفت: كنم. خواهم كاري را به تو واگذار مي گفت:

بايد بيعت كني ، به خدا اگر بخواهي يا نخواهي گفت: دوانيق نمرده است مگر مانند خوابيدني.
پس دستور زنداني  با كرد؛إاما اباعبداهللا به شدت ، شوي كني تقدير نمي بر بيعتي كه مي و

  شدنش را صادر نمود.
را به زندان بيندازيم در حالي كه زندان ويران شده  او رچطو عيسي بن زيد به او گفت:

ال حول وال قوة  گفت: ابو عبداهللا خنديد و بيم آن دارم فرار كند.، شود آن قفل نمي است ودرِ
 وآل او را ه قسم به كسي كه محمد، آري گفت: كني؟ ه نظرت مرا زنداني مي، آيا بباهللا الّإ
 او عيسي بن زيد گفت: گيرم. كنم و بر تو سخت مي ، تو را زنداني مينبوت كرامت بخشيد با
به خدا من سخن  ابوعبداهللا گفت: زنداني كنيد. -بو ريطهي  خانه روزو در آن -  »المخبأ« در را

 شكنم. اگر سخن بگويي دهانت را ميبه خدا  عيسي بن زيد گفت:گويم.  گويم و راست مي مي
گردي تا  بينم كه دنبال سوراخي مي را مي گويي تو، اي چشم آبي! اي كچل ابوعبداهللا گفت:

 نام و ،جنگدر شدن  برو از كساني نيستي كه در هنگام رو و، را در آن پنهان كني خود
 كني. صدايي بيايد مثل شترمرغ فرار مي ر پشت سرتكنم اگ گمان مي و، باشد تو نشاني از

احرف هاي تند عليه او از خود ب زنداني كنيد و او را گفت: را راند و پس به شدت او
ة االشجع به بينم كه از سد را مي به خدا گويي تو گفت: ابوعبداهللا به او گيري نشان داد. سخت

اي به تو حمله ورشده است و  وزش ديدهدر حالي كه سواره نظام آم، آيي درون دره فرود مي
بر اسبي جوان سوار  نصف ديگرش سياه است واي كه نصف آن سفيد و  انهيتاز يكي از آنها با

 زني و او را بيني اسبش را مي ساز نيست و كند اما كار اي را به طرف تو پرتاب مي نيزه، است
بر تو حمله ور  خارج شده و ي آل ابي عمار  از كوچه يكي ديگرو  زمين مي اندازي؛ بر
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بيرون ش كاله هاي بلند است كه از زير سبيل با گيسوي بافته شده و براي او دو شود مي
 محمد گفت: اش را مورد ترحم قرار ندهد. به خدا قسم با او همراه مي شود و خدا نشانه ،آمده

را  پشت او و ي بن سرخ الحوت به طرف او بلند شدقسرا و، خيال كردي اما اشتباه است
كه همراه محمد خارج نشده  اقوامش را تمام مال او و د تا داخل زندانش انداخت وكشاني

  .)1(بودند به يغما برد

  شيعه بعد از وفات جعفر

شيعيان  اختالف بزرگي بوجود آمد و ،هشت چهل و سال يكصد ودر بعد از وفات جعفر 
اولين كساني است كه در  ازكه  نوبختي، اي شيعه نويسنده تقسيم شدند.ي هاي متعدد به فرقه

  را چنين برشمرده است: آنهاها نوشته،  ي فرقه باره
در  او شيعه شش فرقه شدند... وفات يافت؛ ÷بعد از اين كه ابوعبداهللا جعفربن محمد

دختر ، مادر او ام فروه و آن دفن شده بودند...دربقيع  جدش در و قبري دفن گرديد كه پدر
  .)3(بود، ابوبكر عبدالرحمن بن دختر )2(اسماءمادر او،  و، ابوبكر نقاسم بن محمد ب

  برشمرده است عبارتند از: اي كه او شش فرقه و

  »ناووسيه«

تا وقتي  ميرد نمي نمرده و همانا جعفر بن محمد زنده است و اي بودند كه گفتند: آنها فرقه
گمان كردند كه گفته  است. واو مهدي  كند و واليت امر مردم را در دست بگيرد و كه ظهور

                                            

 به بعد. 358، ص: 1اصول كافي، كتاب الحجة، ج - 1

، 2گفت: من دومرتبه از ابوبكر متولد شده ام. (كشف الغمة تأليف: اردبيلي شيعه، ج  بنابراين مي -  2
  ).1619ص:
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 شما چون من ياور، كنيدنشما فرود آمد باور  اگر سرم را ديديد كه از باالي كوهي بر است:
بعد فوت ، من مريض بودم داد: اگر نزد شما كسي آمد كه به شما خبر به آنها گفت: و هستم.

صاحب  شما و رياو را تصديق نكنيد چون من يار و كفن كرده است او شسته و مرا كردم و
  شمشير هستم.

كه  ناووسفالن بن فالن ال شانرئيسنام شدند به مناسبت  ناميده مي» ناووسيه«اين فرقه  و
  .)1(بود اهل بصرهاز 

 جعفر نبود بلكه او، را براي مردم مطرح كرد »بداء« كسي كه ،قومي چنين گمان كردند و
 پس همه بر، بئيه به آن فرقه پيوستنداي از س فرقه و آورد. آن را به اين صورت به تصوير در

گاه  پس هر، آگاه است، شرعيات اين گمان بودند كه جعفر بر تمام تعاليم دين از عقليات و
 ي رؤيت خدا يا ديگر مسائل اصول و ي قرآن يا درباره در باره شد: به يكي از آنها گفته مي

 در همه چيز از گويد. ق ميگويم كه جعفرصاد چيزي را مي مي گفت: گويي؟ فروع دين چه مي
  .)2(كردند او تقليد مي
 هاي متعدد در انشعاب به فرقه تقسيم شيعه به احزاب مختلف و حاصل تفرق و اين بود

  دوران جعفر.

  »طيهيسمطيه يا شم«

پسرش محمد بن جعفر است، چون پدرش  امام بعد از جعفر بن محمد، گفتند: اين گروه مي

                                            

 .88 -78همان، ص:  - 1
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 97، ص: 1. و مقاالت اإلسالميين، ج61الفرق بين الفرق، ص:  -2

. 162. و.الحور العين، ص: 3و 2، ص:  2. الملل والنحل تأليف: شهرستاني، ج 53تأليف: رازي، ص: 
. 180ص: 4ء والنحل، تأليف: ابن حزم، ج . الفصل في الملل واألهوا40التبصير، اثر: اسفرايني، ص:
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محمد باقر و جدم ابوبه  اوهمانا  گفت: مي صيت نموده است، وبرايش و ،در دوران كودكي او
روثي وم پسران او و در محمد بن جعفر بنابراين آنها امامت را شباهت دارد؛ هرسول خدا 

  كردند.
  .)1(منسوب بودندبه يحيي بن ابي سميط يا شميط و آنها  گفتند مي» سمطيه«اين فرقه را 

 و مردم را نزد خود فراخواند ن مأمون قيام كرد ولبته محمد بن جعفربن محمد در دوراا
  .)2(اهل مدينه با او در مقام امير المؤمنين بيعت نمودند

هاي متعدد در  ، جنگلشكريان مأمون به فرماندهي هارون بن مسيب ميان او و، بنابراين
ر را د نتيجه او در ساخت؛ برو را با او رو سپاه بزرگ اسب سوار خود ،سپس هارون گرفت.

 دسترسي به آنها مشكل بود؛، چون مكان استوار و محكمي بود، و جاي خود محاصره نمود
 يارانش متفرق شدند و،پس آب آنها پايان يافت آذوقه و سه روز در جاي خود ماندند و لذا

به  و كرد يك جفت نعل به پا و قبايي پوشيد، وقتي چنين ديد هر كس به سمتي فرار كرد؛
پس هارون به آنها ، چون به نزد او وارد شد براي يارانش امان خواست، اردوگاه هارون رفت

  .)3(امان داد
، رأي زيديه را داشتند، شمشير شورش با ي قيام و در باره ذكر كرده كه آنها ،شيخ مفيد و

  .)4(اند او پيروي كرده از، ي جاروديه لذا بسياري از زيديه و
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  »فطيحيه«

 ذكر نموده است و» ةيحالفط«كه كشي آنهارا تحت عنوان  بودند» فطيحيه« سوم:ي  فرقه
و اما علت نامگذاري ايشان به  آنها قائل به امامت عبداهللا بن جعفر بن محمد بودند؛ گويد: مي

اند  برخي گفته و، پاهايش پهن بود اند: برخي گفته آن مرد سرش پهن بود و اند: گفته، اين اسم
كساني كه قائل به امامت  و، اند نسبت داده شده، هللا بن فطيحبه رئيسي از اهل كوفه به نام عبدا

 هاي او تمايل داشتند به گفتهفقهاي آن گروه بودند كه  بزرگان و ي مشايخ و عامه، او بودند
امامت بايد در فرزند  به خاطر روايتي از آنها كه گفته اند: ترديد شدند سپس دچار شبهه و

بعد از مرگ پدرش هفتاد سال عبداهللا سپس  ... گذشتوقتي كه امام در بزرگ امام باشد؛
از اعتقاد به امامت او به طرف  ،جز تعداد اندكي، ي آنها باقي مانده ،بنابراين وفات يافت؛

حسين در  امامت بعد از حسن و روي آوردند؛ طبق روايتي كه گفته است: الحسن وامامت اب
  .)1(برادر نيست دو

  افزوده است: روايت نموده وا، ر مانند همين، نوبختي شيعه و
شك  و به اين فرقه گرايش يافتند؛ ،فقهاي شيعه بزرگان و ي مشايخ و قسمت عمده

سپس  ؛بعد از وفات او پسرش امام است و، امام است، نداشتند در اين كه محمد بن جعفر
  .)2(پسري از خود به جا نگذاشت عبداهللا وفات يافت و

  ويد:گ مي ما شيخ مفيدا
منزلت او نزد  مقام و و برادرانش بزرگتر بود ي  بن جعفر بعد از اسماعيل از همهعبداهللا

متهم به داشتن اعتقاداتي  ديگر برادرانش نبود. و بزرگداشت مانند پدرش در احترام و
به مذهب  و، او با حشويه اختالط داشته است شود: گفته مي و برخالف اعتقادات پدرش بود

                                            

 .99رجال الكشي، ص: - 1
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همه  احتجاج نمود به اين كه از و از پدرش ادعاي امامت نمود عدب و، مرجئه گرايش داشته
و  پيرو او شدند ÷ پس جماعتي از ياران ابوعبداهللا بزرگتراست؛، اند برادراني كه باقي مانده

براي  متمايل شدند و چون سستي ادعاي او ÷ به طرف امامت برادرش موسي، بعد از او
اي كه به فطيحه ملقب  طائفه و امر خود باقي ماندند تعداد اندكي ازآنها بر، آنها روشن شد

  .)1(به طرف امامت عبداهللا بن جعفر نزديك شدند بودند
  به ذكر آنها پرداخته است. )2(»كشف الغمة« اردبيلي هم در

از آنها » مقاالت االسالميين«همانطور كه اشعري در  گفتند؛ مي» عماريه« را همچنين آنها
  .)3(سبت آنها به رئيس شان به نام عمارياد كرده است به خاطر ن

اند كه امامت بايد در  ي معصوم خود نقل كرده ائمه رواياتي را از، شايان ذكر است كه شيعه
  روايت كرده است: نيز همانگونه كه كليني بزرگترين پسران باشد؛

مادامي  واجب تر است؛، امامت براي پسر بزرگ روايت است كه گفت: ÷ از ابي عبداهللا
  .)4(كه آفت زده نباشد

پس گروهي ، استدالل كرد كه از باقي برادرانش بزرگتر است امامت خود با اين دليل بر و
 گيري كردند     كناره چگونه از او، با وجود ايناما  )5(او پيروي كردند از ÷ از ياران ابوعبداهللا

كنيم كه پسر ديگر  ه ميين نكتدر اين جا شما را متوجه ا. )6(در حالي كه او آفت زده نبود؟
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نظرات او مخالفت  افكار و امامت پدرش را انكار نمود و با، جعفر كه او هم محمد نام داشت
  .)1(شيخ مفيد ذكر كرده اند همانطور كه طوسي و ورزيد؛

امامت عبداهللا را قبول  موسي بن جعفر امام است و ي چهارم: كساني بودند كه گفتند: فرقه
  .)2(ادعاي امامتش را مورد انتقاد قراردادند جايگاه پدرش و مقام و را درو بودن او  نداشتند

 هب ، ملقب به كاظم» ام موسيما«تحت عنوان در فصلي جدا گانه بعداً اختالفات آنان را 
  تفصيل بيان خواهيم كرد.

  اسماعيليه

تدا اب اسماعيليه بودند؛، بوجودآمد كه در بين شيعه نشأت گرفت و پنجم و ششم ي فرقه
  ويد:گ  نوبختي مي معرفي مي كنيم؛، آنها را از زبان خود شيعه

 امام است و ،جعفر بن محمد پسر او اسماعيل بن جعفر كه بعد از اي گمان كردند فرقه و«
اين كار از جانب  گفتند: و انكار نمودند، مرگ اسماعيل را در حال حيات پدرش ،آن فرقه

ختن مردم بود چون ترسيده بود؛ پس اين خبر را از به اشتباه اندا پدرش به هدف تلبيس و
رهبري مردم را به دست  آنها پنهان كرد. آنان گمان كردند كه اسماعيل تا مالك زمين نگردد و

اشاره كرده  گمان كردند كه او قيام كننده است چون پدرش به امامت او و، نمي ميرد؛، نگيرد
 و ،ياور او است به ايشان خبر داد كه او همدم و و داشت را بر اين امر به تقليد وا آنها بود و

او قيام ، راست گفته بود وقتي كه مرگ او آشكار شد فهميديم كه او گويد. امام جز حق نمي
  .)3(ي خالص هستند اسماعيليه، اين فرقه و نمرده بود؛ كننده بود

                                            

 .286. مفيد، االرشاد، ص: 291اعال م الوري، ص:  - 1
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تحت ، مفيد يم.كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي كن آنها فرقه هاي زيادي دارند
  هاي آنان چنين ذكر كرده است: نام تعداد و عنوان اوالد ابي عبداهللا و

قومي از  و، داشت را دوست مي به شدت او ÷ ابوعبداهللا و اسماعيل برادر بزرگتر بود
ي  از همه چون پسر ارشد بود و، جانشين پدر است و اماماز پدرش  او بعد گمان كردند، شيعه

احترام پدرش نسبت به او. پس در حالي  و همينطور به خاطر تمايل وبود،  تر برادرانش مسن
به مدينه نزد پدرش حمل ، ي مردان روي شانه او وفات يافت و، كه پدرش در قيد حيات بود

  دفن گرديد.، در بقيع مدينه و
 بسيار اندوهگين و كرد و ناله مي به شدت براي او گريه و ÷ روايت شده كه اباعبداهللا و

تابوت را ، چندين بار ،قبل از دفن رفت و كفش همراه تابود مي بدون رداء و مناك شد وغ
منظورش از  كرد و به او نگاه مي داشت و مي كفن را از صورت او بر گذاشتند و روي زمين مي

از پدرش امام  كردند او بعد ي وفات او بود براي كساني كه گمان مي اثبات مسأله، اين كار
  اي برايشان باقي نماند كه ديگر او امام نخواهد بود. ا هيچ شبههت خواهد بود

از پدرش امامت را  او بعد، كردند كساني كه گمان مي، وفات يافت : وقتي كه اسماعيل
كه نه از ياران  ي بر اين اعتقاد باقي ماندندكماما تعداد  منصرف شدند، گيرد به عهده مي

گير  كناره بلكه از افراد دور و وايت كنندگان حديث؛ر نه از ي پدرش بودند و خاصه نزديك و
  بودند.

باقي  اي از آنها به امامت موسي بن جعفر برگشتند و وفات يافت عده ÷ وقتي كه صادق
 اي از اعتقاد به زنده بودن اسماعيل برگشتند و دسته گروه تقسيم شدند: ي آنها به دو مانده

پسر  كردند كه پدرش امام است و چون گمان مي ؛امام است پسر او محمد بن اسماعيل گفتند:
  بر حق تر است از برادر.
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آنها امروزه از جمله افراد  و اعتقاد به زنده بودن اسماعيل باقي ماندند بري ي ديگر فرقه و
 و شوند. ناميده مي» اسماعيليه«فرقه  اين دو شناخته شده نيستند. و كمياب هستند و شاذ و

فرزند  از اسماعيل در امامت بعد اين است كه مي گويند:، عروف استآنچه امروزه از آنها م
  .)1(زمان آخر است؛ تا، و فرزند فرزند او او

 و »الحديد شرح ابن ابي« مانند ذكر شده است؛، در كتاب شيعيان نيز، همين مطلب مانند و
، اسفرايني، ديبغدا، از اهل سنت هركدام از اشعري و ».الشيعة في التاريخ« و» ةعيان الشيعأ«

اما در اينجا ، اند ذكر كرده آنها رانيز،  شهرستاني و تعداد زيادي از متأخرين اهل سنت، رازي
  اشاره مي كنيم:، به آنچه ابن خلدون ذكر كرده است

، امام كه پسرش اسماعيلثابت است با نص صريح از جعفر  گفتند:  اما اسماعيليه و
از دنيا ، نها اين بود كه اگر چه او قبل از وفات پدرشآ ي نص صريح به نظر . فايدهباشد مي

پس  گفتند: .مانند داستان موسي باهارون بايد امامت در فرزندان او باقي بماند؛ رفته است؛
شده  مخفياو اولين امام  و منتقل شده است؛محمد ي او  پنهان شده اسماعيل به پسر امامت از

 و كند ا مخفي مير قدرت ندارد پس خود كت وآنها گاهي امام شو چون به اعتقاد، بود
يافت آشكار قوت  اگر شوكت و و مردم حجت آورند؛ دعوتگران او آشكار هستند تا بر

پسر او جعفر صادق ، بعد از محمد پنهان شده گفتند: سازد؛ دعوتش را هم علني مي شود و مي
 ؛مام مخفي شده است، آخرين امحمد حبيب امام هستند و، محمد حبيب، پسرش از او بعد و

 د وادپنهاني ادامه  دعوتش را، مهدي است كه ابوعبداهللا شيعي ،بعد از او پسرش عبداهللا
در سجلماسه بيرون  پناهگاه خود سپس او را از نددادادامه  درپي مردم به دعوت او پي

 به مصر را او از سپس پسرانش بعد، در آوردخويش به تصرف  مغرب را قيروان و و نددآور 
 اسماعيليه مي گويند را اينها و شهرت دارد آنها اخبار همانگونه كه در ند؛دآور در تصرف خود
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به علت  گويند مي» باطنيه« را همچنين آنها . وقائل بودند اسماعيلامامت به  اينكه به خاطر
 و چون درميان عقايد گويند؛ مي» ملحده« را آنها نيز و مخفي به امام باطن و اعتقاد

مقاالت  و هاي قديمي هستند گفته و آنها داراي آراء ديني وجود دارد و بي الحاد و، انگفتارش
مطرح  را آنها ،قرن پنجم اواخر بن صباح در كه حسن بن محمد هاي جديدي هم دارند گفته و

داد  ميپيوسته به دعوت خود ادامه  هايي بود و قلعه عراق داراي دژ و شام و در او ساخت و
از بين عراق به  پادشاهان تاتار در و مصر رك درميان پادشاهان ُت درتش اينكه دعوتا 

  .)1(رفت
  شهرستاني آنها را چنين ذكر كرده است: و

اما  اسماعيل امام است؛ ،بعد از جعفر با نص صريح او به اتفاق فرزندانش اسماعيليه گفتند:
 برخي گفتند: تالف شدند؛دچار اخ ،ي اين كه در حال حيات پدرش وفات يافته يا نه در باره
از روي تقيه به مرگ تظاهر نموده ، به خاطر سوء قصد خلفاي عباسينمرده بلكه پدرش 

  شاهد قرار داد.منصور بر مدينه را است؛ پس مجلسي را تشكيل داد و والي 
 گردد؛ نمي نص صريح امام به عقب بر خبر وفات او راست بوده است و اي هم گفتند: دسته

فرزندان اسماعيل است نه اين  ي امامت در موجب ادامه، ح پدرش بر امامت اوبلكه نص صري
امام است و آن ، پسر اسماعيل، محمد، پس بعد از اسماعيل كه به كسان ديگري منتقل شود.

 و سپس بعضي از آنها امامت را در اسماعيل متوقف كردند نام داشت. »مباركيه« فرقه
اي ديگر هم امامت را به كساني  عده، كند داً رجعت ميبع اسماعيل غايب شده و گويند: مي

  .)2(كنند قيام مي به كساني كه ظهور و بعد ،اند دهند كه مخفي شده سوق مي

                                            

  .201مقدمة ابن خلدون، ص:  - 1
 .5، ص: 2الملل والنحل، شهرستاني، ج  - 2



    

  275  هاي شيعه فرقه
 

   گويد: مي پردازد؛ و ي امامت اسماعيل مي سپس به ذكر داليل آنها در باره
 و ،استامامت او تصريح شده  بر در ابتداي امر اسماعيل بن جعفر، پسر ارشد بود و

هم نگرفت مانند روش رسول  ككنيز صادق با هيچ زني بعد از مادر او ازدواج نكرد و گفتند:
روش علي با فاطمه. اما اختالف بر اين بود كه آيا او درحالي وفات  با خديجه و هخدا

و  درست است وفات يافته است برخي گفتند:، يافته است كه پدرش در قيد حيات بود يا خير
همانگونه كه موسي با نص  است؛ ي امامت در اوالد او ادامه بر اوپدرش گذاشتن ص ي ن فايده

هارون جانشين است سپس هارون در حالي كه هنوز برادرش زنده  بعد از من صريح فرمود:
ي نص موسي انتقال امامت به اوالد او است چون نص صريح  پس فايده، بود وفات يافت

فرزندانش با  امام به امامت هيچ كدام از محال است و »اءبد« و گردد نمي به عقب بر ،امام
تعيين در امر نامعلوم جايز  و نص تصريح نكرده است مگر اين كه از پدران خود شنيده باشد

  نيست.
او نمرده است بلكه اعالم مرگ او تقيه بود تا در معرض سوء قصد  اند: برخي ديگر گفته
  دارد:چند نكته داللت  ،نباشد و بر اين ادعا

ي كه اسماعيل در آن خوابيده بود رفت نزدتابوتكه برادر كوچكش بود، يكي اين كه محمد 
با ترس نزد پدرش  ،ديد كه چشمهايش باز است به او نگريست و روپوش را كنار زد وو 

 ،در قيامت ه اوالد رسول خداحال همانا  پدرش گفت:، برادرم زنده است گفت: رفت و
  چه بود؟! پس علت شاهد آوردن براي مرگ او د:گفتن .خواهد بودچنين 

 به منصور گزارش شد كه اسماعيل در بصره ديده شده است كه به اذن خدا برخاسته و
، در بصره ديده شده منصور نزد صادق پيام فرستاد كه اسماعيل زنده است و او، خوب شده

دينه روي آن نوشته او را براي منصور فرستاد كه گواهي والي م ي) (شناسنامه صادق سجل
  بود.شده 
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رسد و  گفتند: و بعد از اسماعيل، با محمد بن اسماعيل، هفتمين امام، امامت به اتمام مي
  آشكار هستند.  انگردند و دعوتگرانش ي پنهاني است و آنها روي زمين مي بعد، نوبت ائمه

پس اگر امام  پنهان.زيرا او يا آشكار است يا  ؛شود امام نمي گفتند: هرگز زمين، خالي از و
 ظاهر باشد، جايز است حجتش مخفي باشد؛ و هرگاه امام مخفي باشد، البد بايد حجت و

  عوتگرانش مخفي نباشند.د
 هفت ستاره. و هفت آسمان و، مانند ايام هفته چرخد ه برعدد هفت مياحكام ائم گفتند: و

دچار  ،ي اماميه شيعه، واز همين ر چرخد و بر دوازده مي »سركردگان« احكام تعداد نقباء
نوبت ايفاي نقش ، آنها با نص ائمه سپس بعد از عدد نقباء را بر ائمه گذاشته اند. شبهه شدند و
امام زمان  و مذهبشان بر اين بود كه هركس وفات يابد و. رسد ندانش ميفرز مهدي قائم و

گردن نداشته  رد، بيعت امام كس بميرد و هر مرگ جاهليت مرده است و بر را نشناسد خود
  مرگش مرگ جاهلي بوده است.، باشد

 باطني دارد و ،ظاهري باطنيه بود به علت حكمشان بر اين كه هر، مشهورترين القابشان
 ملحده بود. مزدكيه و، هاي ديگرشان قرامطه لقب و دارد.» تفسير رمزي«اي تأويلي  هرآيه

سپس  هستيم ... ها ممتاز فرقهتيم چون با اين نام از ديگر اسماعيليه هس گويند: ما مي
ه بعد حسن صباح دعوتش را ب بردند؛ اين روش را به كار ،جديد ي وفكره هواداران دعوت

شعبان سال (مرگ) در  ي الموت آغاز صعود او به قلعه گرفت. سنگردر قلعه  كرد و اظهار 
گيري  دجهت يا، هجرت به سرزمين امام خوداين كه از بعد از  سه بود چهارصد هشتاد و

 براي اولين بار به تعيين امام قائم و مردم را برگشت؛ وافراد چگونگي دعوت  روش دعوت و
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اين  با، ها از ساير فرقهرا » ناجيه«ي  تشخيص فرقه و دعوت نمود ،زمانها ي در همه پايدار
  .)1(رند و ديگران امام ندارندامام دا تنها آنهانكته تعيين كرد كه 

  قرامطه

  از: اند ترين آنها عبارت هاي متعددي منشعب گشت كه معروف فرقه از اسماعيليه
به معني كسي كه گامهاي  ،بود معروف به قرمط ثكه منسوب به حمدان اشع» قرامطه«

او در سال  داشت. هاي كوتاه بر مي قدم پاهايش كوتاه بود و چون دست و، كوتاه برمي دارد
 مذهبش در عراق شهرت يافت و و نمودظهور ، كوفهدو در نزديك  شصت و دويست و

به پا ابي در بحرين نج ابوسعيد و قيام نمود، مدثر المطوق در شهرهاي شام صاحب الحال و
عظمت يافت؛ حتي با سپاهيان خلفاي عباسي  فرزندانش شكوه و دولت او و و خواست
قاط زمين دعوتگران آنها در تمام ن و جنگيدند حجاز و مصر شام و و در بغداد و دندشدرگير 

  منتشر شدند.
و ديدگاه آنها كه آن را علم باطن  به قول و جمعي از مردم وارد دعوت آنها شدند ،بنابراين

 تحريف شريعت اسالم و تأويل وكه در حقيقت اين ديدگاه،  گرايش پيدا كردند؛ ،ناميدند مي
شان گمراه پس خود، بود. پنداشتند معناي ظاهري به مسائلي كه خود ميخارج كردن آن از 

  مردم زيادي را هم گمراه كردند. بودند و
مطالب ديگري ، علت نامگذاري او به قرمط ظهور حمدان و ي تاريخ پيدايش و در باره

هشت هجري در  هفتاد و حمدان در سال دويست و گويد: وطواط مي. هم گفته شده است
را كرميته هم  كه او، خچشمان سر ظهور يافت؛ مردي با، كوفهاطراف  دوران خالفت معتمد در

انواع تعاليم  سپس تخفيف دادند. ،رمطبه ق آن را چون اين واژه بر زبان سنگين بود، گفتند مي
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اش جوهر جنگهاي   گفته شده كه معز فاطمي و فرمانده واند  كرده ذكراو را  هاي فاسد بدعت و
  .داشته اندهـ 362در سال با قرامطه  يخونين
به نام قرمط كه  ،رامطه منسوب است به مردي از اهل سواد كوفهق گويد: ابن خلكان مي و

، هـ در زمان خالفت معتضد 281كه در سال  افكاري مذموم بود بينش و داراي مذهب و
ي  ابوالفداء، فرقهبه نظر  و هـ بود.278در سال ، ظهور آن فرقه گفته شده است: و ظهور يافت.

ور كردند كه كسي آنها را به آن مذهب فراخواند ظه، كوفه هـ در سواد 278قرامطه در سال 
كرد به  ميپيرمردي از او مراقبت  را به بيماري زده بود و خود، كوفهيكي از روستاهاي  كه در

 به زبان نبطي به معني سرخي چشم است؛اين لفظ و ، هايش سرخ بود، چون چشمنام كرميته
بعد آن را ، نامگذاري كردند پيرمردآن  نام را با او، كرد يتظاهر به بهبودآن شخص وقتي كه 

به  ،اي نبودند انديشه عقل و سپس قومي از اهل باديه را كه داراي دين و، به قرمط تغيير دادند
  آنها هم اجابت كردند. دين خود دعوت كرد و

، همان مردي بوده كه ي قرامطه را ايجاد كرد براي ما اهميتي ندارد كه بدانيم كسي كه فرقه
اهميت دارد اين است كه تاريخ  بلكه آنچه براي ما، او بوده است م داشته يا غير ازرمط ناق

 خير. در اهل بيت بوده است يا ي زمان أئمه در بدانيم آيا چه سالي بوده است؟ تا، آنها ظهور
سال  اين است كه درها، ارجح آن اما، ام ديده روايات مختلفي را، تعيين زمان پيدايش آن فرقه

اثناي غيبت صغراي امام  در و  انقضاي ائمه از بعد هشت بوده است؛ يعني و هفتاد دويست و
  .)1(دوازدهم

بن اامامت علي  ه كه پيامبر بودند قرامطه معتقد كرده است: اشعري از آنها چنين ياد
امامت پسرش حسن را به صراحت بيان ، علي و ستبه صراحت بيان داشته ا را ابوطالب
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 و ،بن حسين را امامت پسرش علي حسين هم مامت برادرش حسين را وا، حسن هم نموده و
 و، محمدبن علي امامت پسرش جعفر را را و محمدبن علي، امامت پسرش علي بن حسين هم

گمان كردند كه محمد بن بيان داشته اند و  را ،محمد بن اسماعيل، جعفر امامت پسرش
او همان  و، ميرد ا مالك زمين نشود نميت نمرده است و ،تا امروز هم اسماعيل زنده است و

رواياتي از نياكان  اخبار وبه  ،در اين زمينهو  .داده اند شارتبآمدن او را  ي است كه قباليمهد
  .)1(قائم آنها استو  ،امام هفتم او مبني براين كه، اند خود استدالل كرده

  همانگونه كه ديگران هم از آنها ياد كرده اند:
 :ي فرقهسه مشهور آن  هاي موجود و كه دسته باشد مي» مباركيه« ،ها قهي آن فر از جمله

  .باشند ، ميسليمانيه بهره يا مستعليه و و پيروان آغاخان ،آغاخانيه يا نزاريه
در برخي ديگر  اتفاق و باهم عقايدي هستند كه در برخي هر كدام از آنها داراي افكار و

اساس  و مبنا، افكارشان و آراء عقايد و و ها ي فرقه ماپيرامون همهدارند.  اختالف
مفصل هستيم  مستقل و داراي گفتار ،ابتداي حال هركدام تاريخ پيدايش و ،نيز اعتقاداتشان و

 و ماقشههندي به  اسماعيليان از سوري و، نويسندگان مصري، نظرات مستشرقين كه با آراء و
 ايم و ي آن قوم رد نموده در بارهرا  نظرات آنها آراء و برخي از مجادله پرداخته ايم و

، تحقيق خويش در بحث وو  م؛ياعتقادي ايشان را ثابت نموده ا اشتباهات فاحش تاريخي و
ايم  را تثبيت كرده آنها ،چاپي خطي و، جديد قديم و با اطالعات جديد و برگرفته از كتاب هاي

بر ته ايم حتي كساني كه آنها پرداخ معروف هاي اشخاص نامي و نادانيو به اثبات جهالت  و
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بزرگان اسماعيليه  كنند كه از مي ادعا زانو نشسته و چهار ،اسماعيليه زعامت و پيشوائي
  .)1(بيان نموده ايمكتاب مستقل  هستند. و تمام اين مسائل را در يك

ذكر عبارات  ها و به نقل گفته اين كتاب از طوالني كردن موضوع اجتناب كرديم و در لذا 
ايم تا از موضوع بحث خارج  ها اكتفا كرده موضوع فرقه شيعه در ن اهل سنت ونويسندگا
  .به درازا نكشدسخن  نشويم و

  زيهدرو

خود را از آنها  عقايد و افكار جدا و منشعب شده و اسماعيليهي كه از هاي از فرقه يكي
مراهللا فرمانرواي اَدر ايام حاكم ِب، آغاز پيدايش اين فرقه بودند. »دروز« ي طايفهاند،  گرفته

                                            

اين كتاب، چاپ و منتشر خواهد شد، كه به ياري خدا آن كتاب هم به زودي، و پس از چاپ و صدور  -1
ي حقايق را در  منتشر نمايم چرا كه به گمان خود همه تصميم داشتم كه آن را قبل از اين كتاب چاپ و

ي تحرير در آورده ام، اما تازگي مطلع شدم كه منابع  مورد اسماعيليه، در آن گرد آوري نموده و به رشته
ام لذا تصميم گرفتم كه آنها را نيز  به حال به آنها دسترسي نداشتهديگري در اين زمينه موجودند كه من تا 

نقص و عيب  نايي استفاده نمايم تا كارمان بيبه دست آورم و از مطالب آنها نيز به قدر استطاعت و توا
لك علي شامل است ادا نموده باشيم، وما ذباشد و حق مطلب را آن چنان كه شايسته و بايسته و جامع و 

  زيز.اهللا بع
اي را در مجامع علمي برپا  اي نه چندان دور غوغا و علم شنگه كنيم كه اين كتاب در آينده ما پيش بيني مي

كند؛ چرا كه مجموعه حقايقي را روشن نموده است كه تا به حال مستور و مخفي مانده اند و هيچ كس  مي
رسي آن همت نگماشته اند چه از از آنهاي كه آوازه و شهرت جهاني داشته اند متخصصانه به بحث و بر

ها. و همچنين پرده از برخي بديهيات برداشته كه  مستشرقين و چه از مصريها و حتي خود اسماعيلي
  كنيم انشاء اهللا. همواره مردم از بيان آنها بيم داشته اند، تفصيل آن را در آنجا باهم مطالعه مي
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 بعد از قتل يكي از اوصياء هـ يازده ساله بود و386بود كه بعد از وفات پدرش در سال  مصر
  .)1(به استقالل رسيد )،افراد وصيت شده(

اي از  هاله در و خيز جست و آشاميدن و چموشي خود را در خوردن و و نوجواني
ملحد اسماعيلي از  دين و ان بيانداخت كه برخي از دعوتگر تقديس به كار بزرگداشت و
 بنابراين اطرافش را گرفتند و، فراهم ساخته بودندبرايش  ها مجوس ها و جانب فارس

هاي آنها حمزه بن  ترين شخصيت ي ادعاي خدايي را برايش آراسته كردند. از بارز انديشه
  .)2(بودند .حسن بن حيدره فرغاني و.. محمد بن اسماعيل درزي و، احمد زوزني علي

  انحالل رفتند. به سمت انحراف و، تا نهايت ،بنابراين
  .)3(هـ بود408سال به  ،ابتداي دعوت به الوهيت حاكم گويند: تاريخ نويسان مي

كه:  آمده درزيينحاكم پرستي بود؛ همان گونه كه در مصحف  ،آنها از اهم عقايد و
  :ي آنها چنين است كه بگويند سوگندنامه
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، دو مغرب پروردگار دو مشرق و، مقام ي واال بلند پايه، حاكم مپروردگار آوردم بهايمان 
عرش  كسي كه بر، ي صورت كامل با نور خود كننده آشكار، اساس ي ناطق و پديد آورنده
و پروردگار ا به او ايمان دارم و و، سپس نزديك شد، او در افق اعال است و، مستولي شد

  باطن است. ظاهر واو  و، است آخر از آنِ او اول و و، بازگشت است
روشنگري كه اطراف آن  هاي متجلي و داراي مشرقاولوالعزم ايمان آوردم به پيامبران  و

  به تمام حدود. و، ي حامل عرش به هشت فرشته و، مبارك است
هايي كه از جانب موالي  نهي ام امر ونمايم به تم كنم و قيام مي عمل مي ام و ايمان آورده و

تسليم  عمالً و را علماً باطن خود ظاهر و ذات و تمام نفس و و شود حاكم ما نازل مي
هرچه به دست  فرزندان و مال و راه مواليمان با جان و م به اين كه درهست وتسليم، ام نموده

تمام مردگان مغرب  مشرق و تمام مردم جهاد نمايم و، آشكار پنهاني و، عمل آوردم با قول و
بدون  گردانم و روح خود الزم مي ي سالم بر نفس و عقيده با عقل و دهم. را گواه قرار مي

 ،مواليم و حاكم حق ،دهم گواهي مي كنم و اقرار مي، بدون اين كه منافق باشم اجبار و اكراه و
يم هادي موال ،دهم گواهي مي و، در زمين خداست كسي است كه در آسمان خداست و
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است كه  مرتدين حمزه بن علي بن احمد انتقام گيرنده از مشركين و استجابت خواهان و
من بيزارم . براي او به سخن آمد ي او و ابر فضيلت در باره و، خورشيد ازلي را روشني بخشيد

ايمان آوردم به آنچه موالي ما  جديد و افكار قديم و مذاهب و خارج شدم از تمام اديان و و
   .دهم شريك قرار نميها  كسي كه در پرستش او كسي را درتمام دوره، مر كرده استا

مولود روح او به ، ميرد هرگاه انساني مي. يعني حلول است جمله عقايد آنها تناسخ و از و
  .)1(شود ميجديد منتقل 

ز مراهللا ااَگويند حاكم ِب مي، و ي عقايد آنها است رجعت از جمله همانگونه كه غيبت و
  خواهد بود. ،نزد ركن يماني آيد و مي در آخر زمان باز ها ناپديد شده است و چشم
شيخ االسالم ابن تيميه ، شيعيان در آنها مشتركند كه با هستند، ديگري نيز داراي عقايد و

  گويد: چنين مي، دروز ي نصيري و ي فرقه اي درباره در پاسخ به سؤال كننده
را نزد اهل وادي تيم  او هستند كه از موالي حاكم بود و »هشتكين درزي«درزيه پيروان «

را  او و دعوت كند حاكم، اعتقاد به خدا بودن براي پرستش و اهللا بن ثعلبه فرستاد تا آنها را
 گويند: كه مي آنها از اسماعيلياني هستند و كنند مي قسم ياد به او گويند و م هم ميبارئ وعال

كفر شيعيان  كفر آنها از و، ن عبداهللا را نسخ نموده استبن اسماعيل شريعت محمدب  محمد
 معاد و واجبات و و قديم بودن جهان آفرينش معتقدند به ازلي و و بزرگتر است؛ ،افراطي هم

 نصاري و از يهود و ي باطني هستند و آنها از قرامطه كنند؛ محرمات اسالم را انكار مي
 كنند يا فلسفه بافي مي، امثال او هب ارسطو ومذ نهايتاً بر و مشركين عرب كافرتر هستند.

از روي نفاق تظاهر به  مجوس و افكارشان تركيبي است از افكار فالسفه و و مجوسي هستند
واهللا اعلم. كنند. ع ميتشي  

  :ته استگفآنان در رد  ابن تيميه، شيخ االسالم و
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افر بودنشان شك داشته بلكه كسي كه در كي ندارند، مورد كفر اينان اختالف در مسلمانان
 بلكه كافر و، نه مانند مشركين نه مثل اهل كتاب هستند و چون اينان كافر است؛، باشد

محسوب  كنيز، از اسارت زنانشان بعد ي آنها حالل نيست و ذبح شدهدن پس خور، گمراهند
، يستي آنها قابل قبول ن توبه و هستند مرتد اموالشان غنيمت است چون زنديق و و شوند مي

همانطور كه وصف  نفرين قرار گيرند؛ مورد لعن و وايد كشته شوند يافت شوند ب بلكه هرجا
بلكه واجب است هم  شوند نگهداري دروازه استخدام نمي نگهباني و براي مرزباني و و، شدند

منزل آنها  و زندگي در، تا مردم را گمراه نكنند راهبانشان كشته شوند هم پارسايان و علما و
  .)1(حرام است ،ي آنها ع جنازهيرفتن به تشي و

 آنها مختلف و آراء پديد آمدند و، كه بعد از وفات جعفر بن باقر بودند هايي اينها فرقه
  متفرق گشت با اين كه همه در به ارث گرفتن افكار سبئيه متفق بودند.

  هاي شيعه در ايام موسي كاظم فرقه
هاي متعددي تقسيم  به فرقه ن جعفر بودندسپس كساني هم كه معتقد به امامت موسي ب

  گويد: شيعه ميهمانگونه كه نوبختي  از وفاتش. حال حيات او و هم بعد هم در شدند؛
تا قبل از اين كه ايشان براي ، سپس جماعتي از وابستگان واليت موسي بن جعفر

مامتش ثابت ا تا آن موقع بر و ي او اختالفي نداشتند در باره زنداني شود، ي دوم مرحله
ي امامت  وفات يافت درباره در زندان رشيد و آنكه براي بار دوم زنداني شد از بعد، اما بودند

  .)2(به پنج فرقه منشعب شدند و او دچار اختالف شدند
  سه بود. هشتاد و اين در سال يكصد و و
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كي وفات يافت و يحيي بن خالد برم ،موسي در زندان سندي بن شاهك گفتند: :فرقه اول
بعد از او علي بن موسي  و مسموم كرد؛ را رطب زهر آلودي كه برايش فرستاد او با انگور و

امامت  ي وفات او و گذاشتند چون در باره» قطعيه«ام اين فرقه را ناين  بنابر الرضا امام است؛
  روش او بودند. بر راه و و نداشتندي ترديد شك و و پسرش علي بعد از مرگ او قاطع بودند

 و غرب زمين را تصرف نكند تاشرق وموسي بن جعفر نمرده است؛ و  ي دوم گفتند: قهفر
او  گفتند: و ميرد؛ نمي) ستم شده است همانگونه كه پر از جور و( داد نكند آن راپر از عدل و
كسي او را در روز  از زندان خارج شده است و كردند كه او گمان مي و قائم مهدي است؛

بلكه او ، مدعي مرگ او هستند، اش به دروغ دسته دار و ع نبوده و شاه وبر او مطل نديده و
او : كردند كه گفته بود روايتي را نقل مي، در اين باره از جعفر و خود را پنهان نموده است؛

 باشد، مرده باور نكنيد كه او، پس اگر سرش از باالي كوهي برشما فرود آمد قائم ناپيداست؛
  .)1(او قائم است زيرا

  )2(هستند، موسي بن جعفر انتظار گفتند چون در اين فرقه را موسويه مي
، مفضل بن عمر گفتند چون خود را به يكي از سران به نامِ مي »مفضله«نيز آنها را  و

 گويند مي نيز» ممطوره«و به آنها  )3(كه در ميانشان داراي مقام وااليي بود دادند نسبت مي
هاي  جز سگ سوگند شما به خدا ح ساختند مردم به آنها گفتند:را مطر ها چون وقتي اين گفته

هايشان بيش از  هاي خيس شده از باران بود چون گفته منظورشان سگ و نيستيد، رانده شده
  .)4(ركيك بودند پس مردم هم آنها را طرد كردند حد زشت و
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  كرده است. ياد از آنها» الفصل«ابن حزم هم در كتاب 
 و قيام و او قائم است و وفات هم يافته است وتا وقتي كه او برگردد وم گفتند:دي  فرقه

برگشته اما ، پنداشتند كه او بعد از مرگ چنين مي و كس ديگري حق امامت ندارد.، ظهور كند
يارانش با او مالقات  كند و ميو نهي  امر زنده است و خود را در جايي پنهان كرده است؛

 او: كه گفته بود كردند به رواياتي از پدرش استناد مي، ين باره نيزدر ا بينند. او را مي دارند و
  .)1(كند مرگ قيام مي گويند زيرا بعد از را قائم مي

 و شباهتي دارد ÷قائم است چون با عيسي بن مريم او مرده است و م گفتند:سوي  فرقه
نگونه كه پر از جور هما زمين را پر از عدل و داد مي كند و گردد مي بر، هنگامي كه قيام كرد

  .)2(پس او كشته شد، شود به دست عباسيان كشته مي و ستم شده است؛ و
روايات و، ي ا دانيم آيا ُكشته شده يازنده است چون در باره چهارم گفتند: نميي  فرقه

در  مبني بر اين كه او مهدي قائم است پس تكذيب آن روايات جايز نيست؛ و، فراواني داريم
به علت شهرت ، خبر اين وفاتها نيز رسيده و به ماخبر، اجداد او هم پدر وي وفات  باره

، خدا هر چه بخواهد حق است و ،اي همچنين مرگ پديده و قابل تكذيب نيستند، وتواترشان
بر واليت او  كنيم و مكث مي ،ي وفات يا زنده بودنش اين جا در باره در پس دهد؛ انجام مي

خود  ي كسي كه مدعي جانشيني او است و كنيم تا مسأله تجاوز نمياز آن  مانيم و بر جا مي پا
 ـ روشن شود؛ و را در جاي او منصوب كرده است ـ منظورشان علي بن موسي الرضا است

 هايي همچون اعتراف او به فوت پدر و صحت امامت او مانند پدرش از روي نشانه ،چنانچه
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تسليم  كنيم و را بر امامت تصديق مي او در اين صورت، براي ما روشن شد، به امامت خودش
  .)1(شويم مي

 )3(»مقاالت االسالميين«اشعري در  و )2(»اعتقادات فرق المسلمين والمشركين«رازي در  و
و مفيد  )6(»الفرق بين الفرق«بغدادي در  و )5(»التبصير«اسفرايني در  و )4(»التنبيه«ملطي در  و

  همين مطلب را ذكر كرده اند. )8(»ل والنحلالمل« شهرستاني در و )7(»االرشاد«در 
وجود دارد كه نوبختي آن را چنين ذكر » بشريه«به نام ، هم ديگريي  اين جا فرقه در

  كرده است:
  گفتند: از اهل كوفه بودند كه مي ،موالي بني اسد، ياران محمد بن بشير» بشريه«

او  غايب است و زنده وبلكه او ، زنداني هم نشده همانا موسي بن جعفر نمرده است و
جانشين و وصي خود قرار در زمان غيبت خود محمد بن بشير را  همان مهدي قائم است و

تمام كارها  تمام علوم مورد نياز رعيت را به او آموخته و مهرش را به او سپرده و است و داده
 او امام است و پس محمد بعد از را در مقام خويش قرار داده است؛ او را به او واگذار كرده و

كسي  و امام خواهد بود؛ ،دهد پس سميع نيز ، پسرش سميع را وصي قرار ميبعد از مرگ خود
مردم هر ، بنابراين، كه وصي باشد اطاعتش واجب است تا وقتي كه موسي ظهور و قيام كند
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ان او بايد به جانشين، دادند تا زماني كه امام غايب است نذوراتي كه قبال به امام مي صدقه و
  تحويل دهند.
هر كس از اوالد موسي كه مدعي امامت  كردند كه علي بن موسي و گمان مي، همچنين

ي علي بن موسي  هر كس ازخانوده كردند و نسب آنها را نفي مي حالل زاده نيستند؛ و، باشد
 خون و و را امام مي دانستند تكفير مي شدند كساني كه او، نيز كرد و كه ادعاي امامت مي

  دانستند. حالل مي موالشان را مباح وا
ي ماه رمضان است  روزه كردند كه فرايض خداوند تنها پنج وعده نماز و همچنين گمان مي

پسر را جايز  تماس جنسي با زنان و نيز و، كردند ساير واجبات را انكار مي زكات و حج و و
�:فرمايد ميكه  دادند يل قرار ميدل ،ي فرزند را درباره ي خدا در اين باره فرموده دانستند و مي �

�m¿��¾��½��¼ l���� :50الشورى    
  .»گرداند م با يكديگر مىأيا آنها را پسر[ان] و دختر[انى] تو«
يكي هستند كه تنها از بدني به ، ي ائمه معتقد به تناسخ بودند پس معتقد بودند كه همه و

هر مال  دانستند و م اموال واجب ميدر تما پس مساوات بين آنها را، شوند بدن ديگر منتقل مي
 بايستي به سميع بن محمد و، كرد ثروتي كه وصي براي مصرف در راه خدا به آن وصيت مي و

  شد. داده مي، مرگش بعد از ديگر اوصياي او
  ياد كرده است:، اينچنين از محمد بن بشير، خود» الرجال« در كتاب» كشي«

آن حال محمد بن بشير كه  او ايستادند؛ دردرگذشت، و مردم بر  ÷وقتي كه ابوالحسن
اهل شيادي و تردستي و كارهاي عجيب و غريب بود و به آن شهرت داشت، ادعا كرد كه 

؛ ديدند مردم نمايان بوده و همه او را ميامامت در موسي بن جعفر متوقف شده و او در بين 
خودشان با جسم انساني كدر و مانند  به صورت نور و اهل كدورت به صورتاهل نور او را 



    

  289  هاي شيعه فرقه
 

ديدند؛ سپس از همه ناپديد شد در حالي كه او مانند گذشته همچنان در ميان  و گوشت مي
  توانند او را ببينند. آنها است اما مانند گذشته، نمي

گفتند:  كه مي طرفداراني داشت و اسد بود از موالي بني اهل كوفه و ،محمد بن بشير، او
مهدي  او ناپديد شده و زنداني هم نشده بلكه او زنده است و وهمانا موسي بن جعفر نمرده 

مهرش را به  داده و محمد بن بشير را جانشين و وصي خود قرار ،در زمان غيبت قائم است و
تمام امور را به او واگذار  تمام علوم مورد نياز رعيت را به او آموخته و او سپرده است و

كساني از  پس محمد بعد از او امام است ... و ه است؛را در مقام خويش قرار داد كرده واو
 تكفير كردند، دانستند را امام مي كساني كه او ، نيز و كرد را كه ادعاي امامت مي او، اهل بيت

  دانستند.حالل  اموالشان را مباح و خون و و
 و محمدهر كه به محمد بن بشير منسوب باشد ثابت قدم و راه يافته است، وگمان كردند 

 ده است وكر ولحل، كساني كه منتسب به او هستند ي بدن همه در پروردگار است و ،بن بشير
  پوشيده شده است.، او در اين حجاب زايد و كسي را نمي او از كسي زاييده نشده و

كردند كه هر  گمان مي، الخطاب هواداران ابي و» علياويه« و »همخمس« ي فرقه اين فرقه و
بر خدا دروغ  بر باطل است وش، باستناادعاي  هستم در، ي محمد ادهكس بگويد من از خانو

كساني هستند كه خدا در ، »عالويه«علي در مذهب  و» خطابيه«محمد در مذهب  بندد. مي
  ي آنها فرموده است: باره

 �m��P��O��N��ML��K��J���I��HG��F��E��D��C��B��A
R��Q l������ :18المائدة  

بگو: پس چرا شما را به  تند ما پسران خدا و دوستان او هستيم؛و يهودان و ترسايان گف«
  .»كند [نه] بلكه شما [هم] بشريد از جمله كسانى كه آفريده است [كيفر] گناهانتان عذاب مى

از كسي زاده  علي پروردگارند و محمد و، كردند گفتند كه گمان مي پس اينان دروغ مي
گويند بسى  منزه است و از آنچه مى [پاك و] متعال هللا ؛هكسي از آنها زاده نشد اند و نشده
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 اين بود كه شياد و - باد ـ لعنت خدا بر او ،سبب كشته شدن محمد بن بشير و .واالتر است
 ÷ كه گويي او بر علي بن موسي الرضا كرد و طوري وا نمود مي ،فريب بود اهل تردستي و

. مدعي نبوت بودخودش براي  ست واو خداگفت  ميبن جعفر  موسيي  در باره مطلع است و
 را با دارو و آن و داد نمايش مي ابريشمي سالحسن با لبا ي ابي قيافه را در يشكل، اين شياد و

هر گاه كه  كرد و بعد آن را جمع مي كرد و شبيه انسان مي، ماليد چيزهايي كه روي آن مي
: اگر هواداران خود مي گفت شد و به كرد؛ پس بلند مي خواست شيادي كند آن را باد مي مي

 دوست داريد ابا الحسن را ببينيد و بدانيد كه من پيامبر هستم، بياييد او را به شما نشان دهم؛
گفت: آيا  ش بود؛ بعد ميحالي كه هيكل جمع شده، همراه برد در آنها را با خود به اتاقي مي

ما كس ديگري اينجا هست؟ بينيد كه ايستاده باشد، و آيا جز من و ش در منزل، كسي را مي
اي آن  رفتند در پشت پرده گفتند: خير، مي گفت: پس شما بيرون برويد، وقتي كه بيرون مي مي

ي ابا الحسن  قيافه زد و كسي را در شكل و داد سپس پرده را كنار مي را روي پا قرار مي
داد  ي نمايش ميتردستي طور ايستاد و با ديدند كه قابل انكار نبود و خود در كنارش مي مي

پرده را در بين  شوند و كرد كه دور سپس اشاره مي ،زند كه گويي با او درگوشي حرف مي
  ديدند. را نمي ديگر او داد و ميمردم و او قرار 

آن را نديده بودند  شيادي بود كه مردم مانند تردستي و داراي مهارت در، واو عالوه بر اين
  شدند. آن گمراه مي با ،بنابراين

اي  يا خليفهكنم هارون  مدتي ادامه يافت تا اين كه خبر به يكي از خلفاـ فكر مي، ين كارا
خواست گردنش را  را دستگير كرد و پس او، دين است يب كه او زنديق و ـ رسيداز او دبع

كنم كه  من چيزهايي را برايت فراهم مي مرا نگه دار؛ ،امير المؤمنين  اي كه گفت:، قطع كند
سپس او دوالبي را  آزادش گذاشت؛ پس او را نكشت و، ي شاهان باشد عالقه و مورد رغبت

آب ز پس دوالب پر ا قرار داد ، سيمابها بين تخته آويزان نمود و آن را صاف كرد و آورد و
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پس ، شدند واژگون مي ها ها به خاطر وزن تخته  سيماب شدند و ها هم پر مي تهتخ شد و مي
پس خليفه ، ريخت آب را در باغچه مي و كرد ور اتوماتيك كار ميو به ط شد دوالب گشاد مي

اداي ، كه با كمك آنها داد كارهاي ديگري انجام مي ،از آن خوشش آمد. عالوه بر اين
ها  سيماب ها شكستند و تعدادي از تخته، آورد تا اين كه روزي آفرينش بهشت را در مي
اعتقاد به تعطيل شريعت و  نيز و آشكار شد؛ ،كار راز افتاد و كار بيرون آمدند و دوالب از

  .)1(بر او ظاهر شد ،باري بي بند و اباحيگري و
ن سيكي حسين بن حسن المثني بن ح ادعاي امامت كردند:، دو نفر ديگر نيز، درزمان او

  .)2(دخت عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي بود، بن علي كه مادرش زينب
 و يحيي و ادعاي امامت كرد، ي ابوجعفر منصور نوه، او در ايام ابوموسي هادي عباسي

ابراهيم بن اسماعيل  ، وو عبداهللا حسن افطس، پسران عبداهللا بن حسن، ادريس سليمان و
عبداهللا بن اسحاق بن حسن ثاني ، و عمر بن حسن بن علي بن حسن بن حسين، و طباطبا
پسران  عمر عبداهللا و، و باقرعبداهللا بن جعفر بن ، و عبداهللا بن جعفر بن محمد، و المثني

  .)3(غيره با او بيعت كردند و) زين العابدين( اسحاق بن حسن بن علي
جز حسن بن جعفر بن حسن المثني از بيعت با  هاطالبي كسي از حتي اصفهاني گفته است:

  ش نكرد.به بيعت مجبوررا بخشيد و  او، پس او تخلف نكرد
مي  عنيزه قصباني ـ معصوم هفتم به گمان شيعه ـ امام موسي بن جعفربن محمد در مورد و
شش كيلو  نام شهري در( اهل فخ، نزد حسين موسي بن جعفر را بعد از مغرب ديدم  :گويد

مرا  ،خواهم كه هنگام بيعت مي گفت: شبيه حالت ركوع و، فرود آورد سر رفت و) متري مكه

                                            

   407-405رجال كشي، ص:  - 1
  مروج الذهب، طبري، ابن كثير و غيره. - 2
  ).446 -456مقاتل الطالبيين. تأليف: اصفهاني شيعي، (ص:  - 3



    

  گري شيعه و شيعه      292 
 

 گفت: سرش را بلند كرد وبعد ، جواب نداد سپس مدتي سكوت كرد و، در تنگنا قرار ندهي
  .)1(در آزادي قرار داريتو 

  گويد: مي ذكر كرده است و »الكافي« اين مطلب را در كتاب خود، كليني هم
وقتي كه  گفت: براي ما نقل كرد و ،طالب ابيموالي عبداهللا بن جعفر بن ، عبداهللا بن مفضل

موسي بن جعفر را  ؛آن شهر تسلط يافتبر  د وكشته شفخ روستاي  دركه حسين بن علي 
تكليفي مگذار كه  ي من عهدهبر ! اي پسر عمو گفت:، و وقتي آمد، براي بيعت فراخواند

خواهم انجام دهم، چنانكه از  كاري از من سر بزند  كه نمي عمويت بر اباعبداهللا گذاشت و
و من فقط چيزي را به ت حسين گفت: .خواست انجام دهد عبداهللا كارهاي سر زد كه نمي ابي

برتو تحميل نمي  ،اما اگر خودت نخواهي، كار شو اگر مايل بودي وارد، كنم پيشنهاد مي
  .)2(كنم

 يحيي بن عبداهللا بن حسين المثني بود؛، ادعاي امامت كرد، دومين كسي كه در دوران او
  گفته است: پرداخته و هم ذكر او بهكليني 

كسي كه از پشتيبانان  گفت: و را دعوت كرد او نامه نوشت و ،او براي موسي بن جعفر
ترك  ،مهرباني وجود اظهار شفقت و به من خبر داده است كه با ،است او دعوت دين خدا و

ادعاي ، و در قديم هم، پنهان كردي همان چيزي را كه پدرت پنهان كرد و كني... ياري مي
پس ، تخواس اعمالي انجام داديد كه خدا نمي و كرديد كه حق شما نبود (امامت) چيزي

تورا از عقوبتش  دارم همانطور كه خدا را بر حذر مي من شما و گمراه شديد؛ سرگردان و
اي كه من  از موسي بن جعفر...گفته برايش نوشت: پس ابوالحسن موسي بن جعفر ترساند. مي
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از  من تو را ي چيزي هستم كه در دست تو قرار دارد... چون شيفته، ام داشته مردم را از تو باز
ترغيب  تشويق و، فرمانبرداري از او او و را به نيكي با تو و )1(دارم برحذر مي، رماني خليفهناف
از  و ها تو را بگيرند چنگالآنكه  امان بخواهي پيش از، خواهم براي خود از تو مي كنم و مي

اما كسي را نيابي تا اين كه خدا برتو ، در پي نجات برآيي هر طرفي دچار خفگي شوي و
 توخليفه پس  را نگه دارد؛ تو ،ي خدا نرمي خليفه با دل و فضل خود ذارد و با منّ ومنت بگ

پيوند خويشاوندي با رسول خدا را حفظ كند.  در تو به تو رحم نمايد و را امان دهد و
  .)2(السالم على من اتبع الهدىو

كه در  آنها ارافك اين بود عقايد و او. و بعد از هاي شيعه در ايام موسي و فرقه، اين بود
  نيز گفته شده است: و، به اثبات رسيده است، سني هاي شيعه و كتاب

سپس هارون به حج ، گشت از سوي هارون الرشيد همراهي شد مي وقتي كه از عمره بر
او را زنداني ، سندي بن شاهك را با خود همراه كرد سپس از راه بصره برگشت و او رفت و

 در پنجاه و، سه هشتاد و پنجم ماه رجب سال دويست و ت وزندان بغداد در بيس پس در كرد
  .)3(ي قريش دفن شد در مقبره چهار يا پنجاه و پنج سالگي وفات يافت و

  شيعه در ايام علي بن موسي ملقب به رضا

از وفات او  بعد، جمع شده بودندداماد مأمون  ااطراف علي بن موسي رض شيعياني كه در
  دچار اختالف شدند:

                                            

كند اگر چه دروغگو هم آن را بگويد، امام معصوم شيعه  به صدق نگاه كن كه چگونه خود را آشكار مي - 1
دارد، پس آيا شكي باقي  ي عباسي و شورش بر ضد او باز مي مردم را از نافرماني خليفه -به گمانشان–

  ادعايي نكرده اند كه اين شيعيان به آنها نسبت مي دهند؟؟! ماند دراين كه اوالد علي چنين  مي
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براي هم برادرش احمد بن موسي بن جعفر است چون امام ، از او امام بعد گفتند: گروهي
و اين  دانستند؛ جايز مي دو براي هر امامت را ،بنابراين وصيت كرده بود؛ ،هم براي رضا و او

  امامت علي بن موسي قاطع شدند. پس برگفتند،  مي» مؤلفه«فرقه را 
بر امامت  بودند، و اصحاب حديث إرجاءي  دهكه بر عقي» محدثه«اي ديگر به نام  فرقه

به  و صحت گذاشتند و معتقد شدند، از او به امامت علي بن موسي بعد موسي بن جعفر؛ و
كه علي بن  ، اما همينبه شيعه بودن تظاهر كردندو ثروت و سامان،  خاطر عالقه به دنيا

  بازگشتند. ي پيشين خود عقيدهوفات يافت به  ÷موسي
وقتي كه مأمون عباسي به ، اهل بصيرت بودند هاي قدرتمند و يگر كه از زيديهاي د فرقه و
 با بيعت با او كردند و اقرار كرد تظاهر به قبول واليت و علي بن موسي الرضا و برتري فضل

ي  مدتي مردم را آرام كردند اما همين كه علي بن موسي وفات يافت به قوم زيديه ،اين كار
  .)1(خود برگشتند

  اي ديگر گفتند: قهفر و
محمد بن علي است نه براي هيچ ، براي پسرش، از علي بن موسي الرضا همانا امامت بعد

  .)2(كس ديگر
در  و كردند ميپيروي ، ي طالبيين كه از فرقه، بودند ديگري هاي فراوان غير از اينها فرقهو 

بن ابراهيم بن حسن  از جمله: محمد بن ابراهيم بن اسماعيل، ايام رضا ادعاي امامت كردند
محمد بن يحيي بن يحيي بن  و. معروف به ابن طباطبا، المثني بن حسن بن علي بن ابي طالب
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موسي بن  نابراهيم ب و. عموي علي رضا، محمد بن جعفر . وزيد بن علي بن حسين بن علي
  حسين بن حسن بن علي زين العابدين و... و. برادر علي رضا، جعفر

تمام اين افراد و  »مروج الذهب«مسعودي در  و )1(»قاتل الطالبيينم« اصفهاني در كتاب
هايي  معركه مناطق و و شهرها ي ازبعض تسلطشان بر قيام عليه مأمون و شورش و دعوتشان و

ادعاي  قيام علويان وكه بنده،  است؛ ه ذكر كرد انداخته بودند،را كه با سپاهيان عباسي به راه 
  مي كنم.او نقل  زبان و قلم از به اختصارشان را امامت

  گويد: يمسعود م
 و، ابو سرايا سري بن منصور شيباني در عراق قيام نمود، نه و نود در سال صد و«

محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن  شدت گرفت؛ واش  مبارزه
ن سليمان بن داود بن در مدينه محمد ب بود و همراه اوبود  طباطبا كه پسر علي بن ابي طالب

علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي  ،نيزدر بصره  وبرخاست.  حسن بن حسن بن علي
ه و زيد بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي ب بن حسن بن علي

  بربصره چيره شدند. و ،پاخاستند
 كرد دعوت مي او سويهمان كسي كه ابوسرايا مردم را به  طباطبان اب، درهمان سال و

بن يحيي بن زيد بن علي بن حسين بن علي را  محمد بن محمد ،ابوسرايا و، وفات يافت
  .قرار داد خودجانشين 

ن جعفر بن محمد بن علي بن ابراهيم بن موسي ب هـ)199همان سال، (يعني سال  در و
بن جعفر  محمد، نواحي حجاز در ايام مأمون در مكه و و كرد، در يمن ظهور، علي حسن بن

قبول مردم را به  هجري بود و 200اين در سال  و نمودظهور  بن محمد بن علي بن حسين
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معتقد  و دعوت كردند او طرفمردم را به  ،ي شيعه نيز بطيهني  فرقه و. امامت خود دعوت كرد
  .شدندبه امامت او 

ردند و برخي و زياده روي ك هاي مختلفي تقسيم شدند: برخي افراط اما آنها نيز به فرقه
المقاالت في اصول « نمودند و راه اماميه را در پيش گرفتند. در كتاب و كم كاري تفريط

ي  در بارهام  در ضمن فن سي »خاليةلاالمم الماضية واالجيال ا« و »الزمان اخبار«و » الديانات
بيان مطالبي  ،ن كه در دوران آنها شورش كردندكساني از طالبيي اخبار خلفاي بني عباس و

، براي محمد بن ابراهيم بن طباطبا، در عنفوان جواني ،محمد بن جعفر :كه وگفته شده م.يا كرده
همان محمد بن ابراهيم  كه -كه ابن طباطبا ، اما همينكرد مي دعوت ،سرايا صاحب ابي رفيق و

را  خود و امامت خود دعوت كرد مردم را به سويوفات يافت؛  -است بن حسن بن حسن 
، آن موقع قيام كرده بودند كساني كه تا هدر حالي كه در ميان آل محمد مؤمنين ناميد؛اميرال

را به  كه او، جز اين محمد بن جعفر كسي خود را اميرالمؤمنين نخوانده بود؛ ،خلف از سلف و
حسين بن حسن بن علي بن ، در ايام مأمون نيز و. ديباجه مي گفتند يشزيبايجمال و  خاطر

ابتدا براي  او گفته شده: در مدينه قيام نمود. و ،معروف به افطس ،ن عليعلي بن حسين ب
به مدينه  براي خود دعوت كرد؛ و، وقتي كه او درگذشتاما  كرد؛ ميامامت ابن طباطبا دعوت 

بن موسي داود بن عيسي  آن موقع در منَي نزد مردم رفت كه سرپرست حجاج در رفت و
آنها را  از عباسياناينكه كسي بعد بدون ، مردم به عرفه رفتند وداود فرار كرد  ، اماهاشمي بود

بعد راهي مزدلفه  ماند، آنجا در شب به مزدلفه رفتند. در حالي كه ابن افطسسرپرستي كند، 
در آنجا قرباني كرد و وارد  سپس به مني رفت و، جماعت شد پيش نماز ،براي مردم شد و

  .)1(طي سفيدبااشت جز يك قكعبه را برد پردهاي روپوش و مكه شد و

                                            

  ).440-439، ص: 3مروج الذهب، مسعودي (ج - 1
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از خود  كسي بود كه مأمون عباسي واليت امر را بعد ،علي بن موسيالزم به ذكر است كه 
  ه بود.به او داد

كه واليت  دستورداد ،خود انوزيرتن از دو، فضل بن سهل مأمون به حسن بن سهل وو 
آنها همچنان ادامه دادند اما  اما او از آن امتناع نمود؛، عهد را به علي بن موسي پيشنهاد كنند

پس او هم خبر دادند؛  مأمونرا به  اجابت او نزد مأمون برگشتند و و، تا اين كه پذيرفت
فضل بن سهل  و تشكيل جلسه داد ،در روز پنجشنبهمعتمد خود با افراد  خوشحال شد و

را به  امورهمچنين واليت  و اعالم كرد ي علي بن موسي رأي مأمون را در باره بيرون آمد و
برگشتن دوباره در  و را به پوشيدن لباس سبز آنها و را رضا نام گذاشت. او و، او واگذار كرد

خوراك يك سال  به شرط اين كه آذوقه و ،براي بيعت با او فرمان داد ،ي بعدي شنبه روز پنج
 نان ودربا ي اقشار مردم از فرماندهان و وقتي كه روز موعود رسيد همه به آنها بدهد. را

براي رضا دو بالش بزرگ  مأمون نشست و و، بيرون آمدند، قاضيان وغيره با پوشش سبز
همراه با يك  عمامه و لباس سبز و آنها نشست با او بر داد تا به جايگاه نشستن رسيد و قرار

با او بيعت ، اولين نفر به عنوانشمشير. سپس به پسرش عباس بن مأمون فرمان داد كه 
حكومتي كه  و سخنوران در وصف فضل رضا شعرا و مردم با او بيعت كردند و پسس نمايد...

براي مردم سخنراني  سپس مأمون به رضا گفت: به دست گرفت به سخن سرايي پرداختند...
شما حقي  بر هرسول خدا از جانب ما گفت: آغاز كرد و ستايش خدا پس با حمد و كن؛

حق شما هم ، نموديد را اداء ين وقتي كه شما حق مابنابرا ما حقي داريد؛ شما هم بر داريم و
  گردد. برما واجب مي

  چيز ديگري از او نقل نشده است. ،در آن مجلس
اسحاق  و نام رضا روي آن چاپ شد و سپس مأمون دستور داد برايش سكه ضرب كردند

 به او و ازدواج كرد، اسحاق بن جعفر بن محمدعموي خود  دختر بن موسي بن جعفر با
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خطبه  هر شهري به واليت عهدي رضا در سرپرست كاروان حج باشد و ستور دادد
  .)1(»بخواند

  وفات يافت: ،نايل گردد در حال حيات مأمون، اما قبل از اين كه به واليت عهدي
سپس ، مخفي نگه داشت را وقتي كه رضا وفات يافت يك شبانه روز مأمون مرگ او

وقتي كه  فرستاد؛ ،طالب كه نزد او بودند آل ابيجماعتي از  دنبال محمدبن جعفرصادق و
ابراز  را اندوه شديدي حزن و گريه كرد و و خبر مرگش را به آنها اعالم كرد، حاضر شدند

را  برايم خيلي سخت است كه تو !اي برادر گفت: و به آنها نشان دادرا جسد سالم او  و نمود
 ،جز آنچه خود اراده فرمايد، اما خدا، بروممن اميدوار بودم قبل از تو ، بينم در اين حال مي

 اش همراه جنازه و داد دستورو، خوشبوكردن ا كفن كردن و سپس به شستن و كند. قبول نمي
ي حميد بن  خانه ،آن جاو  را حمل كرد. ، اودر آن مدفون است كه تاجايي بيرون رفت و

قبر هارون  و، زمين طوسنزديك به نوقان در سر، در روستايي به نام سناباد ،قحطبه بود
  .او قرار دارد در سمت قبله، آنجا نيز در ÷ حسنالابي  الرشيد و

فرزند  ÷ جعفرمحمد بن علي جز امام اباو از دنيا رفت  ÷علي بن موسي الرضا
چند  پنجاه وپنج سال ووقتي كه پدرش فوت كرد او  گذاشت ونديگري از خود به جاي 

  مادرش كنيزي بود به نام ام البنين. بود و هجري 203كه در صفر سال  .)2(ماهي سن داشت

  يا تقي شيعه در ايام محمد بن علي ملقب به جواد

بين شيعه اختالف شديدي رخ داد چون در وقت وفات  ،ي امامت محمد بن علي درباره

                                            

  .334. أعالم الورى، طبرسي ص: 310 311رشاد، مفيد ص: اإل - 1
و  ،247، ص: 2، و عيون أخبار الرضا، ج313، أعالم الورى اثر طبرسي، ص: 304اإلرشاد، مفيد، ص:  - 2

  .1049منتهى اآلمال، ص:  739، ص: 2، جالء العيون، ج72، ص: 3الغمة، ج كشف
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ميان آنها بر سر امامت او اختالف شديدي ، به همين علت پدرش به سن بلوغ نرسيده بود؛
  گفتند: از اطراف او متفرق شدند؛ و ايجاد شد و

 بالغ امر اگر جايز باشد كه خدا به اطاعت از شخص نا و غير بالغ باشد ،جايز نيست امام
پس همانطور كه تكليف نابالغ غير  كلف قرار دهد؛مهم را پس جايز است خدا غير بالغ  كند

شرايع  ي احكام و پيچيده درشت و و ريزدر مورد مسايل قضاوت  و پاسخگوي ،معقول است
دنيا تا روز  امور دين و مورد نياز امت است از وآورده  � آنچه رسول خدا ي همه دين و
از سن  كسي كه يك درجه پايين تر اگر قرار باشد و ؛، نيز غير معقول و نادرست استقيامت

 نيز، درجه پايين تر است چهار كسي كه سه درجه وپس  ،بفهمد بلوغ است اين مسائل را
 و، بفهمد آنها را حتي جايز است كسي هم كه در گهواره است و ايز است آنها را بفهمد؛ج

  نامتعارف است. غيرمنطقي و چنين امري غير معقول ومسلم است كه 
ي  در باره ،بودند كساني كه قائل به امامت ابي جعفر محمد بن علي بن موسي سپس

برخي به يكديگر  سال بود. كم سن وچون  به اختالف پرداختند؛، دانش او مقدار علم و
پدرش وفات يافته ، ابوجعفر به سن بلوغ نرسيده و امام بايد حتماً دانشمند باشد گفتند: مي

  دادند: ؟ برخي جواب ميبدست آورده است چگونه از كجا ورا پس علم  است؛
جعفر چون پدرش به خراسان آمد در حالي كه ابو، حتماً نبايد علم او از جانب پدر باشد

در حدي نيست كه از ، پس كسي كه در چنين سني باشد، چند ماه سن داشت چهارسال و
 ،به او، اما خدا در زمان بلوغ، فارغ شده باشد ،درشت مسائل دين تعليم و شناخت ريز و

اخطار به  پيام قلب و مثل الهام و آموزد؛ مي ،چندين نوع از آنچه بر علم امام داللت كند
 چراغ و عمود و ي مناره و بلندبه هاي  ي سخنگو و صورت فرشته ق ورؤياي صاد گوش و

رد شوند ، مستندي كه جايزنيست اينها با اخبار صحيح قوي و ي و همه ...و نمايش اعمال
  ثابت شده اند.
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امامت به كس ، امام است؛ به اين معني كه تا او بالغ شود، بلوغ او قبل از برخي هم گفتند:
نه از  الهام قلبي و نه به جهت پيام و گيرد وقتي كه بالغ شد ياد مي ؛شود ديگري داده نمي

وحي منقطع  هاز پيامبر بعد ،چون به اجماع امت؛ نه با يكي از آن صورتها جانب فرشته و
ي شناخت  انديشيدن در باره در هنگام فكركردن و يعني به علت اين كه الهام؛  و نيز، است

آن را به خاطر  گردد و مطالبي به تو القاء مي ،اي فراموش كرده واي  چيزي كه قبال آنرا دانسته
گوناگوني  با آن همه اختالف و و فراواني كه دارند و احكام شرعي با آن وسعت و آوري؛ مي

چون كسي كه ، ه شوددانستبا چنين حالتي  شود اطالع از آنها نمي قبل از يادگيري و، علل
ي تعداد  اگر دربارهباشد، همه خردمندتر  از وباشد  شتهروشني دا ي درست و حافظه فكر و

، ي آن نشنيده باشد درباره و قبالً ،صبح فكر كند و عشاء مغرب و عصر و و ركعات نماز ظهر
با كمال  و، تواند كشف كند استدالل هم نمي با نظر و و، تواند بفهمد انديشيدن نمي فكر و با

جز با  رسد و به او نمي ،هرگز علم آن ،توفيق هماز جهت  و، استناد كند تواند عقل هم نمي
  باطل است. ،توفيق استدالل به الهام و، بنابراين توان آن را فهميد؛ نمي ،تعليم آگاهي و

از معلوماتي كه  اين مسائل را از كتاب هاي پدرش و، موقع بالغ شدنش: گوييم اما مي
  گيرد. ياد مي، رسيم نمودهفروعي كه برايش ت اصول و براي او به ارث گذاشته است و

قياس بر ، به ويژه دانستند؛ قياس در احكام را براي امام جايز مي، هم ها برخي از اين فرقه
و اين گفته را تنها ، كند در قياس خطا نمي چون او معصوم است و، اصولي كه در دست دارد

، چون كردند مي مطرح، چگونگي تعليم او ي علم امام و به علت به بن بست رسيدن در باره
  بود.نشده امام هنوز بالغ دانستند كه  مي

چون او  ،حتي اگر يك سال سن داشته باشد امام غير بالغ نيست؛ برخي ديگر گفتند: و
، براي يادگيري او و، كودك باشد حتي اگر بفهمد پس جايز است بداند و، حجت خداست

همانگونه كه براي نياكان او چنين امري  غيره؛ و رؤياي صادقه مانند الهام و، اسبابي ذكر شدند
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را  آورند كه خداوند در كودكي او ميدليل  � در اين باره از يحيي بن زكريا و، جايز بود
زليخا  و كردن كودكي كه در ميان يوسف به حكم به اسباب عيسي و و، حكمت بخشيد علم و

 كه بدون تعليم وكردند  استدالل مي حكمت سليمان بن داود به علم و و قضاوت نمود
همه قبل از بلوغ ، وندهاي خدا حجت، بنابراين، آنها بخشيده است ي خداوند به همه، يادگيري

  .)1(دانا بوده اند
در بغداد، در  هـ220در سال  و پنج، متولد شده بود نود و محمد بن علي، در سال صد و

  .)2(كه اهل نوباء بود مادرش كنيزكي بود به نام سميكه وفات يافت؛ سالگي پنج سن بيست و
  .او با ام فضل دختر مأمون ازدواج نمود همچنين
 ديگريش همسر پدر و ،يكي از دخترانش همسر محمد بن علي بن موسي الرضا ،بنابراين

  .)3(بود ،علي بن موسي يعني او
در ايام او يكي از حسينيان به نام محمد بن قاسم بن علي بن عمر بن علي زين العابدين  و
امامتش  مردم زيادي تسليم او و و )4(، ادعاي امامت كردسين بن علي بن ابي طالببن ح
در اتاقي كه  را در داخل باغ خرما او و، را نزد معتصم برد سپس عبداهللا بن طاهر او شدند

  آنجا ساخته بود حبس كرد.
مسموم شده است،  او گويند: برخي مي ست؛قاسم، اختالف امحمد بن در علت مرگ  و
زراعت به آن نخلستان  آبياري و جمعي از طرفدارانش براي خدمت و گويند: ي ديگر ميبرخ

                                            

 ).112، 111، 110فرق الشيعة. اثر: نوبختي ( - 1

 ).464ص:  3). مروج الذهب (ج 345، 344). أعالم الورى (ص: 316اإلرشاد، مفيد (ص:  - 2

  ).441، ص: 3مروج الذهب، (ج - 3
 ). همينطور طبري و ابن أثير و غير آنها. 577مقـاتـل الطالبيين (ص:  - 4
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 به امروز را ربودند وتا او ب زدند وانمد و... به زير زندانش نق با استفاده از طناب و و رفتند
  ديگر از او خبري نيست.

ي و دوـ تسليم س و سال سيصد يعني:ـ  تاريخشماري تا اين  مردم بي اي از زيديه و عده و
 از او زنده است و اين باور هستند كه محمد وفات نيافته و برخي بر و ندبود امامت او شده

 كند داد مي زمين را پر از عدل و روزي ظهور خواهد كرد و و، روزي خدا برخوردار است
ي آنها در  قسمت عمده و نيز او مهدي اين امت است. و، ستم است همانطور كه پر از جور و

  .)1(هاي خراسان هستند در كوه زيادي هم تعداد ديلم و هاي طبرستان و كوه نواحي كوفه و

  شيعه در ايام ابو الحسن علي بن محمد ملقب به هادي و نقي

 گذاشت كه سن پسر موسي را از خود به جا علي و، وقتي كه محمد بن علي وفات يافت
به حدي كوچك بودند كه  و برحسب قول شيعه از هشت سال تجاور نمي كرد. شارشد

غيره را به عبداهللا بن مساور واگذار  برده و نفقات و را از اموال و ارث خود پدرشان تركه و
ي  پس شيعه درباره .)3(او سرپرست آنها باشد، رسند مي )2(كه تا وقتي كه آنها به سن بلوغ ،كرد
اي هم برادرش  دسته ست وامام ا، علي بن محمد اي گفتند: دسته به اختالف پرداختند؛ آنان

  .)4(را امام مي دانستند موسي بن محمد

  

                                            

  ).465ص:  3مروج الذهب، (ج - 1
أي كودكي بود كه پدرش در امور دنيوي به او اعتماد توان در امور دين متكي به ر دانم چگونه مي نمي -2

  كرد؟! نمي
  ).325، ص: 1الكافي (ج: -3
 ).113فـرق الشيعة، (ص: - 4
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  :نصيريه
هاي ديگري در  فرقه، الحسن بود در دوران زندگي علي بن محمد هادي كه كنيه اش ابي

ظهور يافتند كه مدعي نبوت مردي بودند به نام محمد بن نصير نميري كه ادعا  ها شيعهميان 
ي  در باره معتقد به تناسخ ارواح بود و و، را فرستاده است او ابالحسن او نبي است و، كرد مي

زنان  و كرد پيام آور معرفي مي او را نبي و و ،گفت ن ميافراط سخ ابي الحسن با غلو و
، جايز است مردان با يكديگر روابط جنسي برقرار كنند :گفت مي دانست و محارم را مباح مي

يكي از خواهشهاي  ،عالوه براين ،فروتني است اضع وي تو كرد كه اين كار نشانه گمان مي و
  را حرام نكرده است. آنها، خداوند متعال طيبات است و نفساني و

هنگام و  نمود. فراهم مي ،نيرومندي اين مرد را محمد بن موسي بن فرات اسباب تقويت و
 گفت: است؟اين رياست بعد از تو براي چه كسي  مرگ كه زبانش گرفته بود از او پرسيدند:

  بنابراين به سه فرقه پراكنده شدند:، نفهميدند احمد چه كسي است احمد.
او احمد بن موسي  منظور اي گفتند: فرقه و، پسرش بود، احمد منظور او از اي گفتند: فرقه

احمد بن ابي الحسين محمد بن محمد بن بشير بن  اي گفتند: فرقه فرات است وبن بن حسن 
  زيد بوده است.

  .)1(مدعي نبوت ابي محمد بودند آنها را نميريه يا نصيريه ناميدند، ها ين فرقهچون ا
آنها  گويد: چنين مي مذهب آنها ي نصيريه و خود در باره» الملل«شهرستاني در كتاب 

كسي  � از رسول خدا چون بعد و، شكل اشخاص ظاهر شده است درخدا  گويند: مي
به شكل آنها  پس خداوند، زندان او بهترين خلق بودندبعد از او فر نبود و بزرگوارتر از علي

 پس از اين جهت نام خداوندي، گرفت دست آنها را و، بر زبان ايشان سخن گفت ظاهر شد و
كه  ؛ چرااين ويژگي را تنها به علي داديم نه كس ديگر و ،را بر آنها اطالق كرديم »الوهيت«

                                            

  )116 -115فـرق الشيـعة، نوبختي: (ص: - 1
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 أحكم أنا« فرمودند: ه رسول خدا ت، زيرااس اسراردر رابطه با  او مورد تأييد خداتنها 
  ».السرائر يتولى واهللا، بالظاهر

  .»ستا ها نهان كنم وخدا است كه متولي اسرار و من به ظاهر حكم مي«
جنگ با منافقين  بود وسپرده شده  ه به رسول خدا ،جنگ با مشركين و به همين دليل

اگر به  فرمود: تشبيه كرد و بن مريم را به عيسي او و به اين علت .واگذار شده بود به علي
همانگونه كه در  ،ي تو هم چيزهايي بگويند خاطر اين نبود كه ممكن است مردم در باره

رايش مشاركت در رسالت را ب گاهي گفتم. و مي هاي در مورد توچيز ،ي عيسي گفتند باره
  گفت: كهنناچ. كرد اثبات مي

او  ونازل شدنش جنگيد، همانگونه كه بر  جنگد، در ميان شما كسي بر تأويل قرآن مي«
زند. پس علم به تأويل قرآن و مبارزه با منافقين و مكالمه با  كسي است كه كفش وصله مي

ي خيبر نه با قدرت جسمي، از بزرگترين داليل هستند بر  جن و بيرون آوردن و كندن دروازه
صورت او ظاهر شده،  خدا درربوبيت در او هست، يا او است كه  اين كه جزئي از الوهيت و

گفتند: علي قبل از آفرينش زمين  كند؛ بنابراين مي آفريند و بر زبانش امر مي و با دست او مي
گفتيم و  اي بوديم در سمت راست عرش كه تسبيح مي گفته: ما سايه آسمانها بوده، و و

عاري از سايه،  هاي ها و آن صورت گفتند. پس آن سايه هم، با تسبيح ما تسبيح مي فرشتگان
 نه در اين جهان و، دنشو كه از آن جدا نمي شوند آنها با نور خدا روشن مي هستند و حقيقت

منظورش اين بود  نور از نور من است. از همين رو گفت: من احمد هستم و نه در آن جهان.
 ،ديگري ملحق به آن است جز اين كه يكي سابق تر است و كه دو نور باهم تفاوتي ندارند
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گرايش  و تثبيت ربوبيت او نصيريه به تأييد و نوعي شراكت است. ، پس اين نشانه گفت:و
  .)1(مايل بودند او، اسحاقيه بيشتر به اثبات شركت در نبوت و بيشتري داشتند.

  .)2(دارند وجودنواحي شام  آن طايفه تا امروز هم در حلب و رازي گفته است: و
معروف » علويين«به  تركيه هستند و وز هم در سوريه وتا امر، اين فرقه: گوييم ما مي و

  ند.ا
اي است  ادعاي نبوت نكرده است بلكه او دروازه، محمد بن نصير نميري اما نصيريه گفتند:
مردي به نام ابويعقوب اسحاق بن محمد  گويند: مي و .)3(امام يازدهم براي حسن عسكري

  براي حسن عسكري. ،دروازه دوم است او : كهگفته بود به رقابت برخاسته و نخعي با او
 اين كه رسول و، بودن علي هستند مدعي خدا ،صراحت هخالصه اين كه آنها ب

  گويند: مي ، چنانكهي او بود فرستادههخدا
وقتي كه به اداي مقصود ، را براي انجام كاري فرستادجعفي جابربن يزيد ، همانا علي

 سرور ما، منظور( آقا محمد و، نشسته است ي نورديد كه علي بن ابي طالب روي كرس ،رسيد
سپس ، آقاي سلمان فارسي در سمت چپ او است و، در سمت راست اوست) استهمحمد

 ،را ديد او، سپس به راست برگشت آنجا هم ،ديد او را در آنجاو  جابر به عقب برگشت
 و او را رفته بودندرا گ ها اطراف او را درآسمان هم ديد كه فرشته سپس به آسمان نگريست او

، اند قرآني تدوين نموده ،براي علي و .)4(كردند برايش سجده مي كردند و ستايش مي تسبيح و
  اين چند آيه از آن قرآن است: و

                                            

  ).26 - 25ص:  2الملل والنحل، شهرستاني (ج - 1
  ).61إعتقادات فرق المسلمين والمشركين، اثر: رازي (ص: - 2
  )202العلويين. اثر طويل (ص: تاريخ  - 3
 ).87الباكورة السليمانية (ص:  - 4
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 هـ254در رجب سال ، اي مطابق نظر عده، علي بن محمد ، يعني: مورد بحث مامرد  اين
را همراه او  ،متوكل و، ده استبو هـ 212 ، سالتاريخ والدت او و درگذشت.در سرّ من رأي 
  .)1(رهبر مردم شد امام و ،در آنجا و راند سرّ من رأيبه با يحيي بن اكثم 
 جمع زيادي از ادعاي امامت كردند و، ن اماميهايام او بسياري از علويا در، عالوه براين

 از جمله: يحيي بن عمر بن حسين بن زيد، با آنها بيعت كردندط اهل بيت علي ي شيعه
وقتي كه در ايام مستعين ، و اطراف آن مسلط شدند كوفه و پس بر .)2(علي زين العابدين بن

  گويد: مي اصفهاني . تاجايي كهبرايش مرثيه سرودند ،خيلي از ُشعرا كشته شد ،باهللا عباسي
مانند يحيي مرثيه ، اند كساني كه در دولت عباسي كشته شده ام براي هيچ كس از نشنيده«

براي كس ديگري گفته نشده  ه،نسبت به او گفته شدها آنچه در شعر و، باشند سرايي كرده
  .)3(است

  .)4(با اصفهاني موافق است» الكامل«تاريخ خود  در، ابن اثير هم
حسن بن زيد بن محمدبن اسماعيل بن حسن المثني در آن دوران ادعاي امامت  ،همچنين

بر گرگان  آنجا و بر ،شديد هاي بسيار و گبعد ازجن و دين طبرستان قيام نمودر سرزم و كرد
  .)5(تسلط يافت

قيام  هـ251در سال ، همچنين حسين بن محمد بن حمزه بن عبيداهللا بن حسين بن علي
  .)6(كرد

                                            

). و جالء 166ص: 3). و كشف الغمـة (ج355) و أعالم الورى، طبرسي (ص: 327اإلرشاد، (ص: - 1
  ).754ص:  2العيـون، (ج

 ).63: ص 4) . و مروج الذهب (ج639مقاتل الطالبيين، اصفهاني (ص:  - 2

  ).64، ص: 4.) و مروج الذهب (ج465مقاتل الطالبيين (ص:  - 3
  )315ص:  5الكامل (ج  - 4
  )68، ص: 4مروج الذهب (ج - 5
  )665) و مقاتل الطالبيين، اصفهاني (ص: 69همان (ص:  - 6
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  بن علي عسكري     شيعه در ايام حسن
 تقسيم شدند. يهايي متعدد ، شيعه به فرقهوفات يافت ،هاديعلي وقتي كه ابوالحسن بن 

و او در زندگي پدرش در سرّ من رأي وفات ـ  محمد بودند به امامت پسرش اي قائل فرقه
كه  كردند به اين استدالل مي و، نمرده است گمان كردند كه او زنده است و و ـ نموده بود

امام  اعالم نموده است و از خود بعدمردم امامت او را براي  اشاره كرده و پدرش به امامت او
پس او اگر چه وفاتش ديده شده  جايز هم نيست كه بداء كند و، جايز نيست دروغ بگويد

او  و، مخفي نموده است و فقط براي او بيمناك بوده و او را، است اما در حقيقت زنده است
نيز  ي او درباره گفته بودند ي اصحاب اسماعيل بن جعفر آنچه را در بارهو  مهدي قائم است.

  .)1(گفتند مي
، و برحسب جانشين پدرش بود كنيه اش ابوجعفر است وصي واين محمد كه ، بايد گفت

 ي مرگ او و پس شيعه درباره درگذشت. وي قبل از اين كه امامت به او برسد، اي شيعهه گفته
  مكني به ابو الحسن گفت: ،پدرش ابوعلي هادي، امامت پدرش به شك افتادند

، شناخته نشده بود ،شد كه با آنها چيزهايي آشكار خداراي ب ،ابي محمد مورد در
او همانگونه  آشكار شد و ،پدرشاسماعيل موسي بعد از درگذشت مورد  همانگونه كه در

از من  بعد، پسرم ابو محمد و، اگر چه اهل باطل نپسندند ،گفت به تو مي لتاست كه د
  .)2(نزد او وجود دارد علم مورد نياز امامت، و جانشين است

 و دانستند امام مي را -نزد شيعه  ،ملقب به جعفر كذّاب - جعفر بن علي  ديگر، اي و فرقه
واجب  راامامتش  پدرش به امامت او سفارش نموده است و ،بعد از در گذشت محمد گفتند:

                                            

 ).117،  116فرق الشيعة، (ص: - 1

 ).327ص:  1ي محمد، (جالنص على أبكافي، كتاب الحجة، باب اإلشارة واألصول من ال - 2
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پدرش جهت  گفتند: و امامت برادرش محمد را انكاركردند و، آشكار كرد را أمر او كرده و
  .)1(در حقيقت جعفر بن علي امام است ته وايشان چنين گف براي دفاع از امامت او و اتفاق بر

را امام خود  ÷ پسرش ابوالحسن علي بن محمد ÷از ابي جعفر اي هم بعد فرقه و
اين كه جز او كسي وارث مقام  داراي فضل كامل بود و چون جامع خصال و دانستند؛ مي

سال  ،جمعهدر روز  و .)2(ثابت شده بود جانشيني او ،ي پدرش ارهاش با نص و پدرش نبود و
 در و در مدينه به دنيا آمده بود هـ 232ماه ربيع االول سال  و، شصت درگذشت دويست و
 به خاك سپرده شد. من رأي در سرّ ،آن دفن شده بود همان منزلي كه پدرش در منزل خود

هشت سال  عمرش بيست و ،در آن روز كه درگذشت و )3(مادرش كنيزي بود به نام حديثه
  بود.

ابوعيسي  و سليل نام داشت.، اي به گفته مادرش اصفان و شود گفته مي گويد: مينوبختي  و
  او نماز خواند. بن متوكل بر

در زمان ، هشت روز بيست و يازده ماه و و ،دوران امامت او چند ماه در زمان ملك معتز
كل در زمان ملك احمد معتمد علي اهللا بن جعفر متو، يازده روز بيست سال و و ،ملك مهتدي

  سپري شد.
از جمله: علي بن زيد بن حسين ، ادعاي امامت كردند، بسياري از علويان، ايام او در
  .)4(علوي

                                            

 ).117نوبختي (ص:  - 1

 ).327رشاد، مفيد، (ص: اإل - 2

 ).335منبع سابق، (ص:  - 3

 ).94ص: 3) و مروج الذهب، (ج675مقاتل الطالبيين، (ص:  - 4
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از ميان اهل سنت نيز تمام ، اند مسعودي ذكر كرده و بسياري از كساني را كه اصفهاني و
  كرده اند. آنها ياد مورخين از

  شيعه بعد از وفات حسن عسكري

كه نوبختي آن را تصريح جانشين از دنيا رفت، چنان حسن عسكري بدون فرزند و
اوالد  و، نگذاشت خود بجا اثري از وفات يافت وحسن عسكري « گويد: مي و است نموده

  .)1(»آشكاري از او شناخته نشد پس ارث او را برادرش جعفر و مادرش تقسيم كردند
پيشرفت  يرا شيعه بعد از ها بوجود آورد؛ ز بنابراين، مرگ او اختالف شديدي را ميان شيعه

دانستند كه مدعي امامت، از خود فرزندي بجا بگذارد، و بايد از امام  دگرگونيش واجب ميو 
عهده  جانشيني او باشد، و نيز بايد امام بعدي، كفن و دفن او را بر قبلي، نص صريحي بر

اين امر، هر  شته است، بنابراين براي توجيهابگيرد، پس اين چه امامي است كه فرزندي ند
  حسب هواهاي نفساني و پندار خود به تأويالت مزخرف و واهي روي آوردند. قومي بر

اي گفتند: حسن  نوبختي گفته است: بعد از او يارانش به چهارده دسته متفرق شدند؛ فرقه
علي زنده است و نمرده، بلكه غايب است و او قائم است و مرگ او و نداشتن فرزند  بن

  . گردد... و جايز نيست چون زمين از امام خالي نميآشكار براي ا
او مهدي  و كند زندگي مي، از مرگ هم بعد مرده است و ي دوم گفتند: حسن بن علي فرقه

فرزندي نداشته  و از مرگ قيام كند بعد :معني قائم اين است كهكه  چون ما گفتيم، قائم است
نيز نبايد براي كسي  و، شود ميده دا پسرشامامت به ، در صورت داشتن پسر ؛ زيراباشد

  .، پس بدون شك او قائم استوصيت كرده باشد

                                            

 ).119، 118الشيعة، اثر نوبختي (ص:  - 1
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، برادرش جعفر است از او امام بعد وفات يافته است و ي سوم گفتند: حسن بن علي فرقه
 جعفر در همانا حسن و وقتي كه گفته شد ...است براي او وصيت نموده، علي حسن بنو 

 و و با هم قطع رابطه كردند اهل تجاوز به يكديگر بودند و يكديگر بريدند زندگي ازمدت 
و اين كه ، برخورد بد او با برادرش در حال حيات كارهاي جعفر و بر شما خود مطلع هستيد

ي ظاهري بين  اين يك رابطه گفتند: و، سر تقسيم ارث چه كارها كه نكرد از وفات او بر بعد
  بدون اختالف بودند. راي پيوندي محكم ودا يكديگر راضي و باطن از در اما آنها بود

علي بن ، به او متمايل كرد مردم را از جمله كساني كه امامت جعفر را تقويت نمود و و
  خواهر فارس بن حاتم بن ماهويه وبود،  داراي استداللسخنوري توانا و طاهر خراز بود كه 

  با او همكاري نمود.، قزويني هم
امامت از جانب پدرش به  و جعفر امام است ،حسن بن علياز  بعد ي چهارم گفتند: فرقه

وصيت  چون امام بايد يك مدعي باطل بود، و حسن بن علي. او رسيده نه از جانب حسن
 از حسن و بعد و، درگذشت بدون وصيت اما حسن بدون فرزند و، داراي اوالد باشد و كند

  نص صريح گفته است.همانطور كه جعفر با  ،برادر جايز نيست حسين امامت در دو
، متوفي در زمان حيات پدرش، برادر حسن، به امامت محمد بن علي، ي پنجم فرقه
چون  ،كه حقّ آن را نداشته اند اند ادعايي كرده ،جعفر گفتند: حسن بن علي و و برگشتند

ظاهراً اهل  به آن شهرت داشت. ناپسند بود و هاي مذموم و جعفر داراي يك سري خصلت
پس ، ندارد دينار را درهم و معامله و چنين كسي اهليت گواهي دادن بر و هبود گناه فسق و

فرزندي  اما حسن بن علي وفات يافت و است؟ ه پيامبرجانشيني ي مقام  چگونه شايسته
  نداشت.
دو سال قبل از مرگ  ي ششم گفتند: حسن بن علي پسري داشت به نام محمد و فرقه

  قابل ديدن نيست. مخفي شده و از ترس جعفر كه اوگمان كردند  به دنيا آمد و شپدر
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كساني كه  از وفات پدرش به دنيا آمد و او هشت ماه بعدبلكه  ي هفتم گفتند: فرقه
چون  ادعاي باطلي دارند و فرزند داشته است دروغ گفته اندش زمان زنده بودن در گويند مي

مخفي كردن  ه است؛ زيرااشتقطعا فرزندي ند، پس كرد اگر چنين بود از ديگران مخفي نمي
 نزد سلطان و و چنين چيز آشكاري، ممكن نيست ،دار بودن مادر چنين امري به خاطر بار

 ،آنها از تقسيم ارث او امتناع كردند تا نزد پادشاه، شود. به همين خاطر ساير مردم معلوم مي
پسري به دنيا ، اواز فوت  پس گفتند: هشت ماه بعد، مسأله مخفي بماند اين امر باطل شود و

براي او وصيت كرد و او اكنون  او دستور داده بود كه پسرش را محمد نامگذاري كنند و آمد و
  شود. ديده نمي مخفي شده است و

هيچ فرزندي به دنيا نيامده است چون ما تحقيق ، حسن بن علي ي هشتم گفتند: از فرقه
 كه حسن كسي مانند در مورد باشددرست اگر  و و دنبالش همه جا را گشته ايم كرديم

پس وييم بعد از او فرزندش متولد شده و هم اكنون غايب است، بگ، فرزندي نداشته است
 نيز و توانيم چنين ادعايي داشته باشيم؛ مي، فرزند از دنيا رفته است دونكسي كه ب براي هر

سري به دنيا پ از او چنين ادعايي را مطرح كنيم كه بعد، هم هتوانيم براي رسول خدا مي
، ي عبداهللا بن جعفر بن محمد هم در باره نيز و، جانشين پيامبر است آمده است و وصي و

بدون ، توان گفت پسري از او به يادگار مانده است چون پخش خبر وفات حسن بن علي مي
 جعفرعبد اهللا بن وفات  مانند خبر و كه پسر نداشت، مانند خبر وفات رسول خدا بود، فرزند
 بود بدون اين كه داراي چهار مانند خبر وفات رضاهمچنين  و بود. بدون فرزند پسر كهاست 

سرّي باشد  ،داري باطل است اما ممكن است بار براي او ادعاي فرزند، بنابراينباشد فرزند 
زيرا در اين ؛ چون ممكن نيست امام بدون فرزند باشد، امام باشد كه بعداً به دنيا بيايد و

  ماند. زمين از حجت خالي مي شود و باطل ميصورت امامت 
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چنين استدالل  ي ديگر عليه دسته ،كساني كه مدعي فرزند براي حسن بن علي بودند
 ؛كنيد ادعا ميخود  چيز را براي همان، كرديد چيزي را كه براي ما انكار مي، شما كردند كه: مي

زن  د:نگفتو  پذيرد ل آن را نمياين كه چيزي به آن افزودند كه عق قانع نشدند تا اما آنها
 بعد و نيافتيد اگر شما در طلب فرزند براي اوتالش كرديد و، داشته است باردار وحملي وجود

 براي يافتن حمل و آن، ما شديدتر از ،تالشي كه شما براي يافتن فرزند كرديد ،كرديد انكار
 ادعاي فرزندمورد  ما درپس  اما پيدا نكرديم. ايم؛ كرده تالش اثبات حامله بودن همسرش

گفته شود ، عادتاً جايز است عقالً و ؛ زيراراستگوتر هستيم، كه شما داريدبراي او، از ادعاي 
عقل هر  شنيع است و زشت و، ادعاي حمل مخفي اما، داشته است كسي فرزندي مخفي شده

بي شماري از روايات ، عالوه بر اين پذيرد. آن را نمي رف همع كند و آن را رد مي خردمندي
درحالي كه چندين سال از ادعاي ، كشد طول نمي هبيش از نُه ما ،ائمه وجود دارد كه حمل

بر حرف خود باقي  ،دليل همچنان بدون شاهد و، شما گذرد اما خبري از آن نيست و شما مي
  هستيد.

تصحيح  را تأييد و خود ساير آباء جد و وفات پدر و، حسن بن علي ي نهم گفتند: فرقه
پس صحيح قابل تكذيب نيست،  و، همانطور كه اخبار وفات آنها درست استو  .ه استنمود

امروز زمين بدون حجت است مگر اين  و ... وجود ندارد يامام، است كه بگوييم بعد از حسن
از مرگ زنده  را مبعوث گرداند تا زمين را بعد يقائم هاز آل محمد كه خدا بخواهد و

  مبعوث كرد. ي زماني، هترفيك از  را بعد هامبرگرداند همانگونه كه پي
 وفات، اباجعفر محمد بن علي در حالي كه پدرش در قيد حيات بود ي دهم گفتند: فرقه

سپس او براي غالم كوچكي به نام نفيس ، امام شد وصيت پدرش كه با او كسي بود و، يافت 
انتقال  به جعفررا وصيت غالم اين  ،و بعد از مرگش، وصيت نمود كه در خدمت ايشان بود

  .داد
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، پس شود زمين هم از حجت خالي نمي و، ما مشتبه است مسأله بر ي يازدهم گفتند: فرقه
  .و قضيه آشكار گردد مسأله روشن وقتي كه تا گوييم يزي در مورد آن نميچو كنيم  ميتوقف 

نيست كه ، بلكه اصال درست گويند آن طور نيست كه اينها مي ي دوازدهم گفتند: فرقه
با كساني كه روي آن زندگي ، واگر زمين خالي از حجت شودباشد زمين از حجت خالي 

پس ، ده استنمومخفي او را ي ا ترسد و خدا در پس پرده اما او مي مي رود... كنند فرو مي
  حرام است. ،طلب او براي ما بحث از او و و، جايز نيست نامش مكان و ي او و سؤال در باره

 و از پدرش امام بود او بعد و وفات يافته است، حسن بن علي زدهم گفتند:ي سي فرقه
، همانگونه كه موسي بن جعفر بعد از عبداهللا بن جعفر امام است؛هم بعد از او  جعفر بن علي

 ذكر شده است.، پس از وفاتش، امام ي امامت پسر ارشد به دليل روايتي كه در باره، امام بود
جمع  برادر امامت در دو، حسين از حسن و روايت شده كه بعد ÷ خبري كه از صادق و

اما اين براي زماني است كه امام فوت شده  صحيح است؛شود، و اين روايت نزد آنها  نمي
 چنين معني حديث اين ، وشود به برادرش منتقل نمي، داراي فرزند باشد كه در اين صورت

  است.
، غسل مبني بر اين كه امام را جز امام ،ي حديثي كه روايت شده است نيز در باره و
جعفر  بن جفعر، ند كه موسيه اكرد روايت اين روايت هم به نظر آنها صحيح است و، دده نمي

 از او بعد امامِ ه است زيرامدعي بودند كه ابا عبداهللا به او فرمان داد ده ودارا غسل  بن محمد
ه بودو ساكتي ور عبداهللا امام صامت در حض د چون اوندهاگر چه جايز است آن را غسل  بود

  .است
معتقد بودند وقتي كه برادر بزرگتر داراي فرزند اصلي  ،ي خالص هيحي فط پس اين فرقه

جعفر امام  ،اساس اين تأويالت بر و پس به نظر آنها، امامت در دو برادر جايز است، نباشد
  بود.
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 منتظر است امام است كه او همان محمد ، پسرشاز او همانا بعد ي چهاردهم گفتند: فرقه و
كند  داد پر مي زمين را از عدل و كشد و مي شمشير خواهد آمد و او وفات يافته است و اما

  .)1(شده است ستم پرو همانگونه كه از ظلم 
همراه با نقل  ،هاي خودشان ذكر نموديم كه از كتاب هاي مشهور شيعه بودند فرقهها، اين

  .و سندنه به عنوان اصل  ،توثيق جهت تأييد و، سنتعباراتي از اهل  روايات و
 ، آنها رااز اهل سنت ،ها فرقهتاريخ  نويسندگانهستند كه  هاي ديگري از شيعه اما فرقه

ازافره وغيره و ، خالجيه، حلمانيه، مقنعيه، رزاميه ،جناحيه، ي بيانيهها ذكر كرده اند مانند فرقه
از آنها ياد نكرده  ، ما هماند ب هاي شيعه ذكر نشدهدر كتا به علت اين كه منقرض شده اند و

آنها  هاي شيعه هم كتاب در و ،ايم تا كسي اعتراض نكند كه هيچ كدام از اين اسامي را نشنيده
 ع ساخته وشنيع نشان دادن تشي ها تنها براي زشت و اينيا اينكه بگويد:  وست، نديده ا را

و ، از آنها نامي نبرده است ي،خ شيعهيچ مور و ستندمسمي ه هايي بي نام و اند پرداخته شده
شيخ ابي محمد كتابهاي مانند اند، نوشته شده ، اديان ها و ي فرقه در هيچ كتابي كه درباره

باقي مانده  ،اكنون چند فرقه نقل نشده اند. )2(غيره قرن چهارم و حسن بن موسي نوبختي در
  است كه عبارتند از:

از مرگ حسن  اي كه بعد چهارده فرقه ضمن بياناماميه كه  اثناعشريه يا جعفريه و
 و 3است اما چون ذكر آنها از اهميت خاصي برخوردار، گرديدند ذكر، منشعب شدند عسكري

به دليل اين كه وقتي به طور  نگاشته شده است، و همچنينبه خاطر آنها ، اين بحث طوالني
فصل مستقلي را به آنها   اين بنابر ؛ميĤيدهن آن فرقه به ذ تنها، شود نام شيعه ذكر مي، مطلق

                                            

 ) به بعد.119با اختصار از فرق الشيعه، اثر نوبختي (ص:  - 1

  ).24الشيعة، اثر سيد محسن امين، جزء أول از قسم اول (ص: أعيان - 2
 و به دليل اينكه شيعه بزرگترين ابتال و چالشي است كه در مقابل امت اسالمي قرار دارد. [مصحح] - 3
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 و ،سبئيه پيوندشان با ارتباط و عقايد آنها و ي تاريخ و در باره ايم كه در آن تخصيص نموده
را ياد آور شده  اند هاي گذشته را به ارث برده هاي فرقه انديشه اين كه چطور تمام افكار و

ذكر ، امروز هم وجود دارند به تا نشعب شده اند وهايي را كه از آنها م فرقههمانگونه كه  .ايم
  خواهيم كرد.

با  ،نماييم كه جلب مي، ي بسيار مهم ين را به اين نكتهمحقّق توجه خوانندگان و اين جا در
هاي شيعه كه در اين قسمت ذكر  ي اعتقاد و افكار تمام فرقه در باره يي مختصر مطالعه

از  دارند و ،ي يهودي زاده آنها سهم بسزايي از سبئيهخواهيد فهميد كه هر كدام از  يمانمود
كلداني ، آشوري ،بابلي، هنديافكار ساختگي  مجوس و جمله ترسايي و از، تمام اديان باطل

دگرگوني تشيع اول در تمام  تحول و از شيعه بعد ،عالوه براين. برگرفته اند، توشه غيره و
به همان ، ندا هبود توارث و وصايت، برائت، واليت، غيبت، ها ملتزم به عقايد رجعت دوره

  آن را طراحي كردند. شهواداران حيله گر صورتي كه ابن سبأ و



   

   فصل ششم:
  ي دوازده امامي (اثني عشري)     شيعه

شخصي خيالي و موهوم به نام محمد بن امامت گروهي هستند كه معتقد به ي اماميه  شيعه
  باشند. حسن عسكري مي

  گويد: در مورد آنها اين چنين مي» نساباأل«سمعاني در كتاب 
و فرزندانش، و  اماميه گروهي از افراط گرايان شيعه هستند كه بدليل اعتقاد به امامت علي

زمانها، همواره در انتظار او  ي ادوار و همچنين اعتقاد به لزوم وجود امامي براي مردم در همه
  .)1(گويند لذا آنها را اماميه ميكند  بوده و بر اين باورند كه در آخر زمان ظهور مي

گويند؛ زيرا معتقد به امامت دوازده امام، يعني: علي بن ابي  نيز مي» اثني عشريه«وبه آنها 
طالب و حسن بن علي و برادرش حسين، و زين العابدين علي بن حسين، و محمد بن علي 

الرضا، و محمد بن باقر، و جعفر بن محمد صادق، و موسي بن جعفر كاظم، و علي ابن موسي 
علي جواد، و علي بن محمد هادي، و حسن بن علي عسكري، و محمد بن حسن مهدي، امام 

  .)2(دوازدهم مي باشند
شود؛ زيرا در فروع دين و مباحث احكام، پيرو  نيز گفته مي» جعفري«و همچنين به آنها 

ن لحاظ است كه باشند. و نسبت دادن مذهبشان به او از اي مذهب جعفر بن محمد صادق مي
يا » رافضه«و همچنين به آنها  .)3(باشند بيشتر فروع دين را از او گرفته و مقلد او مي

شان  گويند بدليل ترك ياري و كمك امامشان و همچنين خيانت و بزهكاريهاي مي» روافض«

                                            

  األنساب، سمعاني. - 1
  ).46 -45الشيعة في التاريخ (ص:  - 2
  ).20اعيان الشيعة، بخش اول از جلد اول، (ص:  - 3
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در حق امت اسالمي و عدم وفاداريشان نسبت به امام خودشان. چنانكه علي آنها را اين گونه 
 فرمايد:  كند آنجا كه مي توصيف مي
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يابي،  اگر شيعه و پيروان من را برجسته و متمايز سازي آنها را محض وصف كنندگان مي
يابي، و اگر آنها را پااليش دهي از هزار نفر، يك  مرتد مي و اگر آنها را امتحان كني آنها را

  يابي. نفر را خالص و ناب نمي
شيعيان {از ميان  گويد: همچنين علي بن حسين ملقب به زين العابدين در مورد آنها مي و

رها كردن امامش مرتد نشده  ترك و ترسويي خود، و ماندگي وحسين كسي نمانده كه از در
و  ج نفر: ابو خالد كابلي، يحيي بن ام طويل، جبير بن مطيع، جابر بن عبد اهللاز اين پنباشد ج

  .)2(شبكه زن حسين
تنها گذاشتنشان در جنگ  تك و ومانشان و خوار ذليل نمودن آنها، رها كردن اما ترك و

كه در  معروف همه است. پيكارهاي كه خودشان آتش آن را بر افروخته بودند مشهور و و
هان اطالعات بيشتر در اين اه بعضي ازآن رويدادها اشاره نموديم، كسي كه خوصفحات قبل ب

از ، كه در شيعيان علي اثر اصفهاني مراجعه نمايد »مقاتل الطالبين« زمينه است به كتاب
د اما نه تنها ياريش بشتاب حكومت ن اموربه سوي خالفت و بدست گرفت حسين خواستند
  ننموده اند. اوهيچ گونه حمايتي از  گذاشته و تنها را تك و نداده اند بلكه او

                                            

  ).338ص:  8تاب الروضة من الكافي (جلد ك - 1
  ) چاپ تهران.144مجالس المؤمنين (ص:  - 2
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بعضي هم گفته اند به اين دليل آنها را رافضه مي گوبند كه: زيد بن علي بن حسين را به 
يعني  [رفضونا اليوم]. :زيد گفتپس ك نمودند ، تربعمر ستايش ابوبكر و خاطر مدح و

  .)1(ه نام نهادندآن پس، آنها را رافض. لذا از دنتنها گذاشت امروز مرا تك و
  گويد: رازي هم مانند آن را ذكر نموده است آنجا كه مي

با  گويند كه: زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب به اين دليل آنها را رافضه مي«
كنند. پس  جويي مي عيب طهشام بن عبد الملك مقابله كرد، و ديد كه سربازانش، از ابوبكر

اين كار منع نمود. لذا سربازها او را ترك نمودند و كسي دور و  زيد ناراحت شد و آنها را از
گذاريد و رهايم  نفر سواره، زيد گفت: (رفضتموني؟) يعني آبا مرا تنها مي 200بر او نماند جز 

كنيد؟ آنها گفتند: آري تو را ترك خواهيم نمود. از آن پس اين نام براي آنها لقب شد و  مي
  . )2(شدند آنها با اين اسم نام گذاري
گويند: در اصل، رافضه لقبي است براي كساني كه علي را در امر  اما قول آنهايي كه مي

از آنها، اين   كردن عقده جويي و خالي دانند و بيشتر براي انتقام خالفت مقدم بر ديگر خلفا مي
را  را برايشان به كار برده اند، و چون تعصب و خشم آنها سر گرفت و طوفاني شد، آن لقب

  .)3(ي شيعه ها به كار بردند تعميم داده و براي همه
اين سخنان مبناي جهل و ناداني را دارند و تنها براي فرار از ننگي كه همواره و در طول 
تاريخ دامن گير آنها شده است، به اين نوع توجيه و تأويلها روي آورده اند؛ زيرا كليني، 

  گويد: بخاري شيعه مي

                                            

  )590ص:  2ناسخ التواريخ، تأليف: ميرزا تقي خان شيعه (جلد - 1
  ).52اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، رازي (ص: - 2
  ).17أعيان الشيعة، بخش أول از جزء أول، (ص: - 3
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امام هشتم  -، از پدرش روايت است كه گفت: به ابو عبد اهللا جعفراز محمد بن سليمان«
ي ننگي است و  خوانند كه مايه گفتم: فدايت شوم، مردم عامه، ما را به نام و لقبي مي - شيعيان

به دليل احاديث و رواياتي كه  كمر ما را خم كرده و دلمان را شكسته، و والة و سرپرستان امر
اند، خون ما را حالل و روا نموده اند. ابو عبداهللا  ان روايت نمودهعلما و فقهاي آنها برايش

گفت: منظورت رافضه است؟ گفتم: آري، گفت: نه، به خدا سوگندآنها اين لقب را به شما نداده 
  .)1(اند بلكه خداوند، شمارا به اين لقب نام گذاري نموده است 

  .)2(نامند سنت) را عامه مي ها همچون يهوديها، خود را خاصه و غير خود (اهل شيعه
الزم به ذكر است نامهاي كه به آنها اشاره كرديم، اسامي مشهور و معروفي هستند كه براي 
كساني به كار برده شده اند كه معتقد به امامت شخصي غايب و خيالي به نام مهدي مي باشند. 

دچار تحير و سر  سپس آنها پيش از اثبات رهبري و امامتش براي آنها، در اثبات والدتش
اي آن  اند و هر كس بگونه گرداني شده اند. لذا انواع و اقسام قول و رأي را در اين زمينه گفته

گويد: پدرش مرده است و هيچ گونه اثري از او ديده نشده و  را ساخته و بافته است، يكي مي
  .)3(ز خود به جاي نگذاشته استظاهراً فرزندي ا
ا از كنيزكي به دنيا آورده است و مادرش آن كنيزك است. اما گويد: پدرش او ر ديگري مي

اساس است؛ زيرا حاملگي آن كنيزك حقيقت نداشته است چنانكه كليني  اين سخن باطل و بي
در روايتي طوالني از احمد بن عبيد اهللا بن خاقان روايت نموده كه گفته است: وقتي كه حسن 

است) پر آشوب و غوغا گرديد، سلطان، كساني عسكري فوت نمود، سرّ من رأي (نام جاي 
ي او فرستاد تا آنجا را تفتيش كنند و تمام حجره و اتاقهايش را بگردند، شايد  را به خانه

                                            

  ).34ص:  5(جلدكتاب  الروضة، الكافي  - 1
  ).20ص: 1عيان الشيعة، (جلدنگاه: أ - 2
  ).119 -118فرق الشيعة، نوبختي (ص: -  3
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اثري از فرزندش بيابند، اما پس از تفتيش و تحقيق فراوان، زناني را آوردند كه در تشخيص 
ا را پيش كنيزكهاي حسن بردند حاملگي و شناخت بارداري، آگاهي و تخصص داشتند و آنه

تا خوب به آنها نگاه كنند شايد يكي از آنها حامله باشد و اثري از فرزند براي او را بيابند. 
ها گفتند: يكي از كنيزكها مشكوك به بارداري است لذا او را در اتاقي  چند نفر از قابله

را مأمور پرستاري و نگهداري نمودند و نحريرخادم و چند نفر ديگر همراه با چند زن 
ها  حفاظت از او نمودند، اما سرانجام معلوم گرديد كه آن كنيزك باردار نبوده و تشخيص قابله

   .)1(اشتباه و غلط بوده است
  .)2(بعضي ديگر گفته اند كه: او هشت ماه پس از فوت پدرش حسن، به دنيا آمده است

ات پدرش ديده به جهان گشوده گروه ديگر گفتند كه: امام (موهوم) دو سال قبل از وف
در سرّ من رأي بوده  هـ258است. و تاريخ و محل تولدش بيست و سوم رمضان سال 

  .)3(است
  .)4(بوده است  هـ256گويد: بلكه والدتش در سال  يكي ديگر مي

ديگري گفته است: خير، بلكه پنج سال قبل از وفات پدرش در شب پانزدهم شعبان سال 
   .)5(است به دنيا آمده هـ255

گويند) او را به دنيا آورده است، دچار اختالف  و همچنين در مورد نام جاريه اي كه (مي
  .)6(گويند: نامش نرگس بوده است شده اند، گروهي مي

                                            

  ).126ص:1كتاب الحجة از كافي (جلد  - 1
  ).126فرق الشيعة (ص: - 2
  ).3/227كشف الغمة، أربلي ( - 3
  ) چاپ فارسي.1198منتهى اآلمال، عباس قمي (ص: - 4
  ).419و اعالم الورى، طبرسي (ص: )346اإلرشاد، شيخ مفيد (ص: - 5
  ).346اإلرشاد، شيخ مفيد (ص: - 6
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  .)1(يكي ديگر مي گويد: بلكه نامش صقيل يا صيقل بوده است
  .)2(كويد: خير، نامش حكيمه بوده است ديگري مي

  گويد: ر نموده اند، بر اين اساس ابن حزم مينامهاي ديگري نيز ذك
دهند و  باشند و جمهور شيعه را تشكيل مي ي رافضي مي گروه قطعيه كه از اماميه«

محمد بن حسن بن علي بن  گويند: متكلمين و نظارون و تعداد زياد ديگر از شيعيان، مي
زنده است و  حسين بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن

كند همانگونه كه پر  كند و دنيا را پر از عدل و داد  ميرد تا زماني كه ظهور  هنوز نمرده و نمي
گويند: تولد  از جور وستم شده است. و او نزد آنها مهدي موعود است. و گروهي از آنها مي

، هـ260آن (شخصي كه هرگز متولد نشده و نخواهد شد و اصال آفريده نشده است) در سال
گويند: بلكه تولدش مدتي پس از فوت  سال فوت پدرش بوده و گروه ديگري از آنها مي

باشد. گروهي هم گفته اند: پدرش در قيد حيات بوده كه او به دنبا آمده است و از  پدرش مي
كنند كه گويا او خودش شاهد تولد او  ي دختر محمد بن علي بن موسي روايت مي حكيمه

ود، شنيده است كه هنگام والدتش سخن گفته و قرآن خوانده است، و بوده و با گوشهاي خ
  هاي خبره بوده است. مادرش نرگس خانم يكي از قابله

اند: نامش  گويند: مادرش صقيل يا صيقل بوده است. گروه ديگر گفته اما جمهور آنها مي
 حسن سوسن بوده است. اما تمام اين سخنان اراجيف و چرت و پرت هستند چرا كه اصالً

عسكري فرزندي نداشته است، نه پسر و نه دختر، تا بر سر نام مادرش اختالف به راه اندازند. 

                                            

  ).3/227كشف الغمة، ( - 1
  ).3/227كشف الغمة، ( - 2
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ترين دليل است اگر  پس اين نهايت حماقت شيعه و كليد شكست آنها و در عين حال ساده
  .)1(چه بسيار ويرانگر و نابود كننده است

تولد نشده است، ساخته و سپس داستاني كه براي اين به شخص مزعومي كه هر گز م
پرداخته اند، و همچنين جريان پنهان شدنش از ديد خاص و عام، و دور و نزديكانش، حتي 

اش از او، و چگونگي رسيدن او به درجه و  عدم اطالع و عدم شناخت اهل بيت و خانواده
رخورده و ي امامت، و فراگيري تمام علوم و معارف مربوط به آن. تمام اينها، اين قوم س رتبه

ها و مبالغه در دروغ و دروغ پردازي جهت اثبات  سرگردان را وادار به جعل و ساختن افسانه
كه بهتر  - نموده است؛ زيرا اين حكايات   - كه هرگز ثابت نشده و نخواهد شد - ادعاهايشان 

گواه و دال بر شكست و واماندگي آنها، در  -است آنها را خرا فات و خزعبالت نام نهاد
  اد آن چيزي است كه هرگز به وجود نيامده و نخواهد آمد.ايج

پردازيم تا خوانندگان محترم از  ها مي در اين جا به ذكر برخي از اين خرافات و افسانه 
پردازيهاي آنها شناخت و آگاهي پيدا كنند. و چون  حقيقت و ماهيت اين قوم، و دروغ و دروغ

وع را بسط داده و تا حدودي به تفصيل به اين موضوع بسيار جاي اهميت است ناچار موض
ذكر آنها، و به خصوص خرافات اثني عشريها، كه تنها گروهي هستند كه خود را شيعه اصلي 
دانسته و ادعاي آن را دارند و مذهبشان را بر محور و جود مهدي موهوم بنا و استوار 

  اند، بپردازيم . نموده
ي از دانشمندان قرن ششم هجري آنها به ابو علي طبرسي، عالمه و مفسر شيعه كه يك

ي آنها  يكي از ائمه -ي قمي ملقب به صدوق  آيد در كتابش، به نقل از ابن بابويه حساب مي
  گويد: مي  –در علم حديث و يكي از چهار نفر معتمد آنها در آن علم 

                                            

  ).4/181ابن حزم ( -الفصل  - 1
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بن از اخبار و رواياتي كه در مورد ميالد مهدي آمده، روايتي است كه شيخ ابو جعفر 
بابويه، از محمد بن حسن  بن وليد، از محمد بن يحيي عطار، از حسين بن رزق اهللا، از موسي 
بن محمد بن قاسم بن حمزه، از حكيمه دختر محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن 

بن  كند كه گفت: حكيمه دختر محمد علي بن حسين بن علي بن ابي طالب روايت مي
حسن بن علي به سوي من آمد و گفت: اي عمه! امشب پيش ما  گفت: ابو محمد ÷الرضا

ي شعبان است و خداوند حجت را در اين شب ظهور  بيا و براي افطار نزد ما باش؛ زيرا نيمه
دهد. آري، او حجت خدا در زمين است. حكيمه مي گويد: گفتم مادرش كيست؟ گفت:  مي

دارد! گفت: همين است كه گفتم. حكيمه نرگس ، گفتم: قربانت بروم او كه اثري از حاملگي ن
ي او رفتم، وقتي كه سالم كردم و نشستم، او به آرامي آمد و گفت:  گويد: من هم به خانه  مي

اي بانوي بزرگ! امروز را چگونه سپري نمودي؟ گفتم: بلكه تو بانوي من و سرور ما هستي، 
ي ما؟ گفتم: دخترم  خانهاي  او اين سخن مرا انكار كرد و گفت: خير است تشريف آورده

بخشد كه سرور دنيا و قيامت است، پس او خجالتي كشيد و  اي را به تو مي امشب خداوند بچه
بسيار شرم كرد...، وقتي كه نماز عشاء را خواندم، افطار كردم و به رختخواب رفتم و 

خبري از  خوابيدم، نيمه شب براي خواندن نماز شب بيدار شدم ديدم كه او هنوز نخوابيده و
زايمان هم نيست، پس او هم كنار من آمد و خوابيد و من هم خوابيدم، بار ديگر بيدار شدم 
ديدم كه او در خواب است. اما پس از مدتي به آرامي به پا خواست و چند ركعت نماز خواند 

 گويد: من در انتظار فجر بودم كه كم كم هوا روشن شد و فجر و دوباره دراز كشيد. حكيمه مي
اول همچون دم گرگ پديدار گشت اما او هنوز خوابيده بود پس مشكوك شدم و به اين فكر 
افتادم كه هنوز وقت وضع حمل او فرا نرسيده و آنها اشتباه شده اند كه ناگاه صداي ابو محمد 

گفت: اي عمه! عجله نكن وقت آن نزديك است، پس در جاي خود نشستم و  را شنيدم كه مي
سين را خواندم كه در اين موقع او هم بيدار شد. پس به سوي او شتافتم و سوره سجده و يا
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كني؟ گفت: آري،  بسم اهللا كردم و گفتم: بركت نام خدا بر تو باد، آيا چيزي را احساس مي
  گفتم: پس خود را آماده كن و مقاومت كن ديگر وقتش است، دلت قوي باشد.

داد، من هم او را گرفته بودم تا  ار ميگرفت و به شدت فش گويد: او مرا مي حكيمه مي
گشايد، پس پارچه را از روي ايشان  اينكه احساس نمودم كه سرور ما دارد ديده به جهان مي

برداشتم ديدم كه او رو به سجده در زمين افتاده است، اورا بلند كردم و جمع و جور و 
ش خشك نشده بود كه قنداقش نمودم و لباس را برايش پوشيدم، هنوز خون و چرك از بدن

ابو محمد فرياد زد وگفت: اي عمه! فرزندم را برايم بياور، من هم فورا  او را به سويش بردم  
ي خود قرار داد و سپس زبانش را بيرون  و او بچه را از من گرفت و پاهايش را روي سينه

 آورد و در دهان او گذاشت و دست را روي چشم و گوش و مفاصلش كشيد و گفت: سخن
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً  بگو اي فرزندم! پس  بچه به سخن آمد و گفت:

و سپس بر امير المؤمنين وساير ائمه به ترتيب صلوات فرستاد تا اينكه رسيد به  رسول اهللا.
پدرش آنگاه ساكت شد. سپس ابو محمد گفت: اي عمه! او را پيش مادرش ببر تا بر او سالم 

او را پيش من بياور. پس او را نزد مادرش بردم، او سالم كرد و مادرش هم سالم كند و بعد 
  او را جواب داد، آنگاه او را برگرداندم و در جايش گذاشتم.

گويد: صبح كه شد،  سپس ابو محمد گفت: اي عمه! روز هفتم بياييد پيش ما. حكيمه مي
دم تا سرورمان را ببينم اما او در پيش ابو محمد رفتم و بر او سالم كردم وپرده را كنار ز

جايش نبود و نديدمش. پس گفتم: فدايت شوم سرور ما كجا است؟ گفت: او را به كسي 
گويد: روز هفتم فرا رسيد و من هم  سپردم كه مادر موسي، موسي را به او سپرد، حكيمه مي

ن بياوريد. من هم نزد آنها رفتم و بر آقا ابو محمد، سالم كردم، پس او گفت: پسرم را پيش م
بچه را پيش او آوردم ، او هم همانند بار اول زبانش را در دهان او گذاشت به طوري كه 

أشهد أن  دهد، سپس گفت: سخن بگو اي فرزندم، پس گفت: گويي شير يا عسل را به او مي
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كه به ، و بعد بر تك تك ائمه درود فرستاد تا اين ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً رسول اهللا
  پدرش رسيد و سپس اين آيه را تالوت نمود:

�o���Â��Á��À��¿��¾��½��¼������»��º��¹��¸��¶��µ

� �M� �L��K��J� �I� � � �H��G��F��E� �D��C� �B� �An 

  .)1( 6 – 5القصص: 
مال باقر مجلسي ، سرور و خاتم محدثين شيعه نيز مانند اين روايت را با زياده و اضافاتي، 

ي شيعه، واز سيد  شيخ طايفه طوسي، از ي قمي و از ابن بابويه و "الكافي"از كليني صاحب
  .)2(مرتضي ملقب به علم الهدي و كسان ديگري، روايت نموده است

 )3("منتهي اآلمال"در  قميو همچنين ازتاريخ نگار و رجال شناس و محدث آنها عباس 
ه، با سندهاي معتبر و ي قمي، و از طوسي شيخ طايف و از محدثين بزرگ خود، از ابن بابويه

اند  معتمد روايت نموده اند، همانگونه كه خرافات و ترّهات زياد ديگري را نيز روايت نموده
اند  گردد، از جمله: روايت كرده كه انسان از شنيدن آنها خجالت مي كشد و عقل درمانده مي

  :كه حكيمه گفت
شكم او همان آيات را تكرار خواندم كه ناگاه جنين در  داشتم سوره قدر را بر نرگس مي

كرد وقتي كه اين را شنيدم بسيار ترسيدم و شگفت زده شدم، در اين  كرد و بر من سالم مي مي
حال ابو محمد فرياد زد و گفت: از كار و فرمان خدا شگفت زده مباش؛ چرا كه خداوند ما را 

دهد،  رار ميآورد و در بزرگي ما را حجت خود در زمين ق از كودكي به حكمت سخن مي

                                            

  ).257-256)، و روضة الواعظين، نيسابوري شيعي (ص: 420-418عالم الورى، طبرسي (ص: إ - 1
  بعد. ) و به770 جالء العيون فارسي (ص: - 2
  ) و به بعد.1204(ص:  - 3
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هنوز سخنانمان را تمام نكرده بوديم كه نرگس جلو چشمان ما پنهان شد و ديگر او را 
نديديم، گويي كه ميان من و او حجابي قرار داده شد. پس به سوي ابو محمد شتافتم در حالي 

گريستم، پس ابو محمد به من گفت: اي عمه! بر گرد. قطعا او را در  زدم و مي كه فرياد مي
ديدم  او برداشته شد و گويد: ديري نپاييد كه پرده ميان من و مي، حكيمه يابي ميي خود جا

توانستم به او نگاه كنم در اين هنگام بچه  را نور فرا گرفته بود بطوري كه نمي كه تمام بدن او
انگشت سبابه اش را به سوي آسمان بلند كرده  هايش افتاده و را ديدم كه رو به مسجد بر زانو

  گفت: مي و
  ....»وأن أبي أمير المؤمنين هأشهد أن ال إله إال اهللا وأن جدي رسول اهللا «

ست و پدرم امير امبر خداجدم پي دهم كه نيست هيچ معبودي جز اهللا، و گواهي مي
آنگاه گفت: خدايا  المؤمنين است، سپس تك تك امامان را بر شمرد تا به خودش رسيد و

استوار گردان و زمين را  مرا ثابت قدم و رم را به پايان برسان ووعده ام را به جاي آور و كا
گفت:  ، در اين جا بود كه ابو محمد بر من فرياد كشيد وي من پر از داد و عدل فرما به وسيله

رش به سوي من، پس او را برداشتم و به سوي ابو محمد بردم، وبيا اي عمه! او را بلند كن و
پدرش سالم كرد، بچه را از من گرفت در  بروي دستانم بود كه همينكه نزد او رسيدم هنوز ر

او از آب دهانش  آورد و زدند زبانش را بيرون  و بال مي حالي كه پرندگان بر سر او پر
به سوي من او را  تا او را شير دهد و بعد نوشيد، سپس گفت: او را به نزد مادرش ببر مي

او گذاشت و شيرش داد، بعد او  يش را در دهانگويد: مادرش پستانها (حكيمه) مي برگردان.
كردند و پر و بال  را پيش ابو محمد بر گرداندم در حالي كه هنوز پرندگاني بر سرش پرواز مي

زدند، در اين هنگام يكي از پرندگان فرياد زد. پس ابو محمد به او گفت: او را برداريد و  مي
از گردانيد، در اين اثنا يكي از پرندگان، نگهش داريد وپس از چهل روز او را به سوي ما ب

ي پرندگان نيز به دنبال او پرواز و  سريع او را از ما گرفت و به سوي آسمان پرواز كرد و بقيه
گفت: تو را به كسي سپردم كه مادر  حركت نمودند، در اين موقع شنيدم كه ابو محمد مي
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، ابو محمد گفت: ساكت باش همانا موسي، موسي را به او سپرد. مادرش نرگس به گريه افتاد
شير بر او حرام است جز از پستانهاي تو، و حتما به سوي تو باز خواهد گشت هچنانكه 

�¿��������mفرمايد:  ي خداوند است كه مي موسي به سوي مادرش باز گشت واين وعده �¾

��Å���Ä��Ã���Â�����������Á��Àl ) :13القصص(  
  ».نباشد نيتا چشمش روشن شود و غمگ ميندما او را به مادرش بازگردا پس«

گويد: پرسيدم اين پرندگان چه بودند؟ ابو محمد گفت: او روح القدس بود كه  حكيمه مي
گويد: پس از چهل روز، بچه به سوي ما باز  مسؤل پرورش و تربيت أئمه است. حكيمه مي

تافتم، ديدم كه گويي گردانده شد در حالي كه رو به من بود مرا صدا زد پس من به سوي او ش
رفت گفتم: اي سرورم! اين بچه دوساله است. ابو  بچه دو ساله است، روي دستهايش مي

محمد تبسم كرد و گفت: فرزندان پيامبران و فرزندان اوصيا و اوليا رشدشان غير معمولي 
ي يك ساله است، و فرزندان ما، در شكم  ي بچه ي آنها به اندازه ي يك ماهه است، بچه

كنند و  خوانند و در سن شير خوارگي، خدا را  بندگي مي گويند و قرآن مي درشان سخن ميما
  آيد. نمايند و شامگاه و صبحگاهان سالم و درود بر آنها فرود مي فرشتگان، آنها را طواف مي

ديديم تا اينكه بزرگ شد و يك  گويد: همواره هر چهل روز يك بار او را مي حكيمه مي
. چند روز قبل از فوت ابو محمد، او را ديدم اما او را نشناختم لذا از برادر مرد كامل گرديد

دهد نزد او بنشينم؟ گفت: او پسر  زاده ام ابو محمد پرسيدم: آن مرد كيست كه دستور مي
روم،  باشد، من چند روز ديگر از دنيا مي نرگس است كه پس از من خليفه و جانشين من مي

  .)1(باشيد و او را اطاعت كنيد پس از او حرف شنوي داشته

                                            

  ).259ص: 2ج )، روضة الواعظين (1206 قمي (ص:، )، منتهى اآلمال772 مجلسي (ص:، جالء العيون - 1
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  افزايد: و مي )1(شبيه اين روايت را نقل نموده استسي نيز در اعالم الوري رطب
نسيم خادم براي من نقل نمود و گفت: در شبي پس از تولد امام زمان پيش ايشان رفتم «

شدم.  و در آنجا عطسه زدم، گفت: يرحمك اهللا (خدا بر تو رحم كند). من هم بسيار خوشحال
در اين موقع ايشان فرمود: تو را مژده دهم به عطسه كننده كه چقدر برايش خوب است؟ 
گفتم: آري، فدايت شوم، گفت: عطسه زدن، در امان قرار گرفتن به مدت سه روز از مرگ 

  .)2(»است
  گويد: ابن فتال مي

سوي من وقتي كه آقا امام زمان به دنيا آمد پدرش ابو محمد گفت: ابو عمرو را به «
بفرستيد. پس او را به سوي ايشان فرستادند وقتي كه ابو عمرو خدمت ايشان رسيد، ابو محمد 

ن فقرا به به او گفت: چهار هزار رتل نان و ده هزار رتل گوشت را بخريد و آن را در ميا
  .»عنوان صدقه تقسيم كنيد

به عنوان عقيقه علي بن هاشم مي گويد: چند رأس گوسفند را نيز سر بريد و آنها را 
  پخش نمود.

گويد: وقتي كه سرور و سردار أئمه به دنيا آمد، نور بسيار روشن  و در روايت ديگري مي
شد، و همچنين پرندگان سفيد رنگي را  و درخشاني را ديدم كه از او به سوي آسمان بلند مي

م اندامهاي او را آمدند و با بالهايشان سر و صورت و تما مشاهده نمودم كه از آسمان فرود مي
كردند و سپس به سوي آسمان پرواز نمودند. اين خبر را به ابو محمد رساندم، پس  مسح مي

او خنديد و گفت: آنها فرشتگان آسمان بودند كه از بركت قدوم اين مولود از آسمان نازل 

                                            

  ).420(ص: - 1
  ).420عالم الورى (ص:ا - 2
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  .)1(شدند و همگام ظهورش نيز آنها ياور و همراه او خواهند بود
آيد: وقتي كه فرشتگان حامي و پشتيبان و  براي خردمندان پيش ميدر اين جا اين سؤال 

ياري دهنده و همراه او هستند پس، از چه چيزي ترس دارد و براي چه به سرداب و مخفي 
  برده است؟. گاه پناه 

آورند وقتي كه او به دنيا آمده است و  چرا از حسن عسكري تحقيق و تفتيش به عمل مي
  يده است؟حتي به سن جواني هم رس

  گيرد در حالي كه او خود فرزند دارد؟! چگونه برادرش جعفر، تركه و ارث حسن را مي
يعني حسن و حسين  به جاي او، آنگونه رشد نكردند در حالي  هچرا نوادگان پيامبر

  كه جايگاه آنان بر كسي پوشيده نبوده و نيست؟
كند و با اين  و نمو مي و ديگر اينكه كسي كه وجود خارجي نداشته، چگونه آنقدر رشد

  گردد؟ عجله جواني آن چناني مي
هاي  آيا كسي كه كمترين انديشه و تعقل را داشته باشد به اين داستانهاي خرافي و افسانه

باور   - شان بسيار جاهالنه و نادانانه آنهارا ساخته و پرداخته است كه سازنده -ساختگي 
  كند؟ مي

هاي كه شبها را  خرافات و افسانه جز ين نرگس، چيزها، و پنهان شد و آيا حكايت پرنده
ديگري  آرايند، ها را به آن مي قهوه خانه و گذرانند و بازار خود را به آن گرم، به آن مي

  هست؟
ها و خرافات و اباطيل چگونه بر هاشميها و علويان پوشيده ماند با  راستي اين افسانه

ي طالبيها، احمد بن  رش و در رأس آنها نمايندهوجود اينكه در ميان آنها، مادر حسين و براد

                                            

  ).260(ص: ،روضة الواعظين - 1
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ي علويها را در دفتري ثبت  عبد الصمد معروف به ابن طومار، وجود داشت كه تاريخ تولد همه
هـ) شخصي، ادعا نمود كه او محمدبن 302نموده بود؟! به همين جهت وقتي كه در سال (

باسي رسيد، بالفاصله خليفه ي مقتدر و توانمند ع حسن عسكري است. و اين خبر به خليفه
اي تشكيل دهند تا در  ي بزرگان آل طالب و نخبگانشان گرد آيند و جلسه دستور داد كه همه

هاي زياد، همه  مورد اين خبر به بحث و بررسي بپردازند. و الحاصل پس از بحث و بررسي
د از خود اصالً باإلتفاق بر دروغ گو بودن آن مرد گواهي دادند بدليل اينكه حسن عسكري، بع

پسر نداشته است. لذا  آن مرد را زنداني نمودند و به مدت يك ماه او را در ميان مردم و در 
  .)1(نمودند مأل عام لت و كوب مي

ها و خرافات، خود به خود گواه و دال بر شكست اين قوم سرخورده و  تمام اين افسانه
  باشد. دروغ پرداز و حيله گر، در خصوص اثبات ادعايشان مي

ها در ميان خود و آراء ونظريات  عالوه بر مطالب فوق، اختالف و چند دستگي شيعه
متعدد، و گرويدن اكثر آنها به سوي امام ديگر و اقرار به امامت كساني ديگر، پس از نا اميد 
شدنشان از والدت حسن عسكري و مأيوس شدن از وجود او، دليل ديگري بر دروغ بودن 

  باشد. مي آنها در ادعايشان
خواهم به ذكر روايت موثق و معتمد آنها بپردازم كه در كتابهاي مورد اعتماد  ودر پايان مي

اي ذكر  اند. آري اين روايت در الكافي، در فصلي مستقل و جداگانه شان نقل نموده و اطمينان
  شده است  و اينك ماجراي اين داستان:

ي مشهوري است كه شيعه بودن و دوستيش  شيعه -كليني از احمد بن عبيد اهللا بن خاقان
كند كه: هنگامي كه حسن عسكري  روايت مي -با حسن عسكري معروف و معلوم همه است

 مريض شد. فرمان روا، شخصي را به سوي پدرش فرستاد كه ابن الرضا مريض و در بستر

                                            

  هـ).302( سالحوادث زير مبحث: ) 27-26ص: 13ج: تاريخ طبري ( - 1
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گشت  است. درجا پدرش سوار اسب شد و به سوي دار الخالفه راه افتاد. سپس با عجله بر
در حالي كه پنج نفر از خدمتكاران امير المؤمنين را كه همه معتمد و مورد ثقه بودند، به همراه 

ي حسن بسيج و  داشت، از جمله، در ميان آنها نحرير بود. به آنها دستور داد كه در خانه
مواظب اوضاع و احوال او باشند. و همچنين دستور داد كه چند نفر طبيب ماهر و زبر دست، 
شب و روز، حسن را تحت نظر داشته باشند و مواظب حال او باشند. پس از دو يا سه روز 
خبر دادند كه حال او بسيار وخيم است و بدنش خيلي ضعيف و سست شده است. لذا دستور 

ي او بروند وحال او را شديداً تحت نظر قرار دهند. و  داد كه آن چند نفر طبيب به خانه
قضات فرستاد  و او را هم حاضر نمود. پس به او دستور داد كه ده نفر همچنين دنبال قاضي ال

ي حسن  افراد معتمد و مورد اطمينان، و ديندار و پرهيز گار را انتخاب نمايد آنها را به خانه
بفرستد تا شب و روز دور او باشند واو را تنها نگذارند تا اين كه حسن وفات نمود و دار 

پر از غوغا و گريه و زاري شد. و مسلمانان چند نفر را » من رأيسر «فاني را وداع گفت و 
مأمور كردند كه خانه و اتاقهاي او را كامالً بگردند شايد اثري از فرزندش را بيابند. و 

ي تشخيص حاملگي مهارت داشتند به نزد كنيزكهايش فرستادند  همچنين زناني را كه در زمينه
ها گفتند: يكي از كنيزك  از آنها حامله باشد. بعضي از قابله تا آنها را معاينه كنند شايد يكي

ها حامله است. پس او را در اتاقي نگهداري نمودند و چند نفر را مأمور پرستاري و 
محافظت از او نمودند از جمله: نحرير خادم و يارانش همراه  با چند زن بودند. پس از اين 

ي حسن شدند، بازارها تعطيل شدند،  دفن  جنازهاقدامها و ترتيب و تمهيدات، مشغول كفن و 
ي او شدند. وخالصه سر  هاشم و فرماندهان و ساير مردم رهسپار شركت در تشيع جنازه بني

من رأي در آن روز محشري شده بود. پس از كفن و آماده نمودن جنازه اش، سلطان دستور 
وردند و در جاي قرار دادند تا نماز داد كه ابوعيسي بن  متوكل  بر او نماز بخواند، جنازه را آ

را بر او بخوانند. در اين موقع ابوعيسي بر جنازه اش نزديك شد و كفن را از روي صورتش 
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هاي علوي و عباسي، و همچنين فرماندهان و  برداشت و صورت او را به بني هاشمي
  ها و ريش سفيدان و معتمدان، نشان داد و گفت: نويسندگان و قاضي

ي حسن بن علي بن محمد بن رضا است كه فوت نموده است و با مرگ طبيعي  اين جنازه
مرده است. از خدمتكاران امير المؤمنين و ريش سفيدان و معتمدان فالني و فالني، از قاضيها 
فالن و فالن، از طبيبان فالن و فالن، حاضر جنازه و شاهد مرگ ايشان بودند. سپس صورت 

ه جنازه اش را بردارند و در قبرستاني كه پدرش در آنجا دفن او را پوشاند و دستور داد ك
  شده است او را نيز دفن كنند.

وقتي كه از دفن كردن او فارغ شدند پادشاه و ساير مردم شروع به تحقيق و تفتيش در 
ها و منازل تحقيقات زيادي نمودند، واز تقسيم ارث و  مورد فرزندش نمودند ودر خانه

مودند و كساني كه مسؤل پرستاري و حفاظت از آن كنيزك بودند، مداوم  اش خود داري ن تركه
نمودند تا اينكه به يقين دانسته شد آن كنيزك حامله نيست.  او را پرستاري و محافظت مي

وقتي كه عدم حاملگي او مشخص شد، تركه و ارثش را در بين مادر و برادرش جعفر تقسيم 
  .)1(نموده است، پس نزد قاضي آن را ثبت نمودندنمودند و مادرش ادعا نمود كه وصيت 

و طبرسي  )2(»اإلرشاد«تمام تارسخ نويسان و محدثين و نويسندگان شيعه، مانند مفيد در 
 و )5(»جالء العيون« مال باقر مجلسي در و )4(»كشف الغمة«اربيلي در  و )3(»اعالم الوري«در 

                                            

  ).505كافي (ص: از حجة كتاب ال - 1
   ).339(ص: - 2
  ).378-377(ص: - 3
  ).199-198 ص:  3(جلد: - 4
  در بحث  نام مهدي. - 5
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آن را ذكر  )2(»منتهي اآلمال« رعباس قمي د و )1(»الفصول المهمة«صاحب الفصول در 
  .اند نموده

اند.  نگاران و محدثين شيعه، آن را روايت نموده اين بود خبري كه تمام نويسندگان و تاريخ
ها و خرافات و حكايات، از والدت دوازدهمين امام  خواستند بر افسانه ي آنچه مي كه همه

   هند، همه را ويران و منهدم ساخت.را بنا ن خيالي آنها گرفته تا رشد و نمو و بزرگ شدنش
شان به اين حقيقت آشكار، اقرار نمودند  آري نخبگان، و بزرگان و حكام و فرمانروايان

كه: حسن عسكري فوت كرده است و در زمان حيات خود فرزندش ظهور نكرد و پس از 
و ارثش را  ي مردم، او را نشناختند. و جعفر بن علي، برادر ابو محمد تركه وفاتش نيز توده

ي دارايي و اموال ابو محمد را  گرفت و زن و كنيزكهاي ابومحمد را زنداني نمود وهمه
  .)3(ها تالش نمود كه منصب و مقام او را از آن خود گرداند تصاحب كرد. و در ميان شيعه

  قايل شدن به والدت اين شخص خيالي براي چه؟

و براي رهايي  شد، و خالفانشان طرح ميفرار از سؤالهاي كه همواره از جانب م برايآنها 
اي كه خود براي خود گذاشته بودند به سبب وضع قوانين و مقرراتي كه خود  تلهاز نجات 

اختراع و ابداع نموده بودند، و همچنين به سبب اصول و مبانيي كه براي بيان اوصاف امام و 
ضع نموده بودند، مجبور بايست در او موجود باشند، و ويژگيهايش و همچنين شروطي كه مي

اي و  به ساختن و پرداختن امام خيالي و وهمي، و ايجاد و اختراع چنين پيشواي افسانه
  خيالي شدند و گفتند:

                                            

  در بحث  نام مهدي. - 1
  در بحث  نام مهدي. - 2
  ).3/205( ،)، كشف الغمة380طبرسي (ص:، عالم الورىا)، 345مفيد (ص:، اإلرشاد - 3
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 امام تا زماني كه وصيت نكند و وصي و جانشين خود را انتخاب نكند،«اول: 
  !)1(»ميرد نمي

  كليني از جعفر روايت نموده كه گفت:
  .)2(»ميرد كه جانشين پس از خود را بشناسد و براي او وصيت كند امام تنها وقتي مي«

دوم: امامت جايز نيست جز براي اوالد و فرزندان و نوادگان او چنانكه كليني از جعفر  
شود  هرگز پس از حسن و حسين، امامت در دو برادر جمع نمي«روايت نموده است كه گفت: 

ي:  حسين اين امر اتفاق افتاد كه آن هم بر اساس آيهو اتفاق نخواهد افتاد، و تنها در علي بن 
انفال بود. پس بعد از علي بن حسين امامت جز در اوالد و فرزندان و نوادگان او اتفاق  75

  .)3(»نخواهد افتاد
  كليني از عبد اهللا بن عمربن علي بن ابي طالب روايت نموده است كه:

شود؟ ايشان  ل، اگر تو بميري چه كسي امام مياز ابو عبد اهللا پرسيدم: خدا نكند، زبانم ال«
فرزندش فوت  : اگربه پسرش موسي اشاره نمود. گفتم: اگر او هم مرد؟ گفت: فرزندش. گفتم

شود؟  كرد و او يك برادر بزرگ و يك فرزند كوچك داشت آن وقت كدام يك امام مي 
فرزندش  -ده استي صوافي چنين نقل ش در نسخه و –يكي پس از ديگري گفت: فرزندانش 
  .)4(به اين ترتيب تا ابد سپس فرزند او و

                                            

  ).123نوبختي (ص:، فرق الشيعة - 1
  ).277ص:  1شناسد (جلد: فصل: امام، امام پس از خود را مي "الحجة"صول كافي، كتاب ا - 2
فصل: اثبات امامت در فرزندان و نوادگان امام. و اين كه امامت  در برادر و  "الحجة"اصول كافي، كتاب  -3

  .286ص:  1عمو تكرار نخواهد شد. جلد
ر فرزندان و نوادگان امام. و اين كه امامت  در برادر فصل: اثبات امامت د "الحجة"اصول كافي ، كتاب  - 4

  .286ص:  1و عمو تكرار نخواهد شد. جلد
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و براي تقويت و تأكيد اين قاعده و قانون، از علي بن موسي الرضا نقل نموده اند كه از او 
پرسيده شد: آيا امامت در عمو/كاكا و دائي/ماما امكان دارد؟ او گفت: خير، گفتند: برادر 

ام مي شود؟ گفت: فرزندم در حالي كه او در آن پس چه كسي ام چطور؟ گفت: خير، گفتند:
منظور از اين سخن، اين است كه: بايد او فرزندي داشته باشد چرا كه  )1(روز فرزندي نداشت

  وجود فرزند براي او يكي از داليل صحت امامت است.
سوم: امامت بايد همواره در بزرگترها و فرزندان ارشد باشد نه در كوچكترها، چنانكه 

  از علي بن موسي روايت نموده كه گفت:  كليني
  .)3(او باشد )2(هاي هست. از جمله بايد فرزند ارشد براي امامت نشانه«

امر امامت، به فرزند بزرگتر  واگذار «اند كه گفت:  و همچنين از جعفر روايت نموده
  .)4(»ي و نقص جسماني داشته باشدگردد مگر در صورتي كه بيمار مي

هاي امامت از او سؤال شد،  نشانه  ي جعفر نيز هنگامي كه در باره و علي بن موسي بن
  .)5(هاي امامت است بزرگي از لحاظ سن يكي از نشانه«گفت: 

اند كه: جز امام ، كسي امام را نمي شويد (در هنگام فوتش) چنانكه از علي  چهارم: گفته
  .)6(»دهد ه غسل نميهما نا امام را كسي جز يكي از أئم«رضا نقل نموده اند كه گفت: 

                                            

  .286همان منبع ص:  1 - 
يل پسرش گويند: امام بعد از جعفر، اسماع ها كه مي اين، دليل بسيار قوي و قاطع است براي اسماعيلي - 2

  ترين فرزند او بوده است. بوده؛ زبرا اسماعيل بزرگ
  ).284ص: 1جلد:األصول من الكافي ( - 3
  ). 284ص:  1(جلد:  .شوند اصول كافي. كتاب: الحجة. فصل: اموري كه موجب امام شدن مي - 4
  همان منبع. - 5
  .)384اصول كافي. فصل: امام را جز امام، نبايد بشويد.(ص: - 6
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براي او، چنانكه از باقر روايت نموده اند  هپنجم: برازندگي زره و لباس جنگي پيامبر
هاي امامت را بر شمرد و گفت: يكي از عالمتهاي آن، اين است كه اگر لباس  كه ايشان نشانه

را بپوشد،  جنگي پيامبر را بپوشد، براي او هم اندازه و مناسب است اما اگر لباس غير پيامبر
يك وجب، بزرگتر يا كوچك تر خواهد بود و براي او برازنده و مناسب نخواهد  به اندازه 

  .)1(بود
 -امام هشتم شيعيان - ي قمي نيز مانند اين روايت را از علي بن موسي الرضا ابن بابويه

  روايت نموده است كه گفت:
  .)2(»براي او برازنده است هتن پوش  و زره رسول اهللا«

به گمان  -فر بن باقر، بر امامت پسرش موسي، به اين روايت استدالل نموده استجع
فدايت شوم، مدتي «چنانكه عبد الرحمن بن حجاج روايت نموده است كه به جعفر گفتم: - آنها

رسم و شرف حضور در خدمت را نداشته ام. راستي پس از جناب عالي  است كه خدمت نمي
است  گيرد؟ گفت: موسي ذره وجوشن را پوشيده به عهده مي چه كسي كار و بار مسلمانان را

  .)3(»به تنش برازنده و مناسب بود
باشد. چنانكه كليني از علي بن موسي بن جعفر روايت  نزد او مي هپيامبر ششم: اسلحه

ي تابوت در بني اسرائيل است، و  نزد ما به منزله �ي پيامبر اسلحه«نموده است كه گفت: 
  .)4(وجود داشته باشد، امامت نيز نزد آن شخص خواهد بود �ي پيامبر هرجا كه اسلحه

                                            

  ).389ص: 1اصول كافي. فصل: موالد ائمه (جلد  - 1
ص: 1هاي امامت، از امام رضا روايت شده است (جلد  ، فصل: آنچه در مورد نشانهعيون أخبار الرضا - 2

312.(  
  ).1/308اصول كافي ( - 3
  .)284(ص:  اصول كافي - 4
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شود كه  صاحب اين امر (امامت) به سه ويژگي و نشانه شناخته مي«گويد:  هم چنين مي
بهترين مردم است. و وصي او  ها را ندارد: به نسبت امام قبل از خود، غير او كسي اين نشانه

  .)1(باشدپيش او مي  هي پيامبر است. و اسلحه
ترين، داناترين مردم است. كليني از ابو الحسن روايت  ترين، شجاع هفتم: امام با شهامت

  .)2(»ما، امامان در علم و شجاعت يكسان هستيم«نموده است كه گفت: 
  و همچنين حر عاملي از علي بن موسي بن جعفر روايت نموده است كه گفت: 

ر علم، همسان و هم طراز او نيست و بديل و باشد و كسي د امام يكه تاز زمان خود مي«
جايگزين ندارد، شبيه و مانند ندارد، تمام فضل و بر ري از آن او است بدون آنكه آنها را 

  .)3(كسب نموده باشد، بلكه از جانب خدا به او بخشيده شده اند
امام «ابن بابويه قمي نيز از علي بن موسي بن جعفر روايت نموده است كه گفت: 

  .)4(»ترين و داناترين مردم است هاي دارد از جمله: با شجاعت نهنشا
شود. چنانكه از علي بن موسي بن جعفر روايت  هشتم: امام، احتالم و جنب نمي

  .)5(اند نموده
نهم: امام آگاه است به تمام آنچه بوده و آنچه خواهد بود، و چيزي بر او پوشيده نيست، او 

ي آنها را به هر زباني  اند در اختيار دارد و همه وند نازل شدهتمام كتابهايي كه از جانب خدا
  . )6(داند اند، مي كه نازل شده

                                            

  ).379(ص:  اصول كافي - 1
  ).275(ص:  اصول كافي - 2
  ) چاپ قم، ايران.142الفصول المهمة، فصل: واجب است كه امام داناترين مردم باشد (ص:  - 3
  ) چاپ تهران.528ص: 2ابن بابويه قمي (جلد  »الخصال«كتاب  - 4
  ).528ص:  2) و كتاب: الخصال (جلد213ص:  1خبار الرضا: (جلدنگاه: عيون أ - 5
  ).155 حر عاملي (ص:، فصول المهمةال و )،260، 227ص:1جلد كليني، كتاب الحجة (، كافي - 6
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  و چيزهاي زياد ديگر در اين زمينه.
  ي قمي از علي بن موسي بن جعفر روايت نموده است كه گفت: ابن بابويه

تر،  ر، دادوري مردم دانا ت هاي هست. از جمله: از همه براي شناخت امام عالمت و نشانه«
آيد،  به دنيا مي  شده  تر، سخاوتمندتر و عابدتر است، ختنه پرهيزگارتر، بردبارتر، با شجاعت
بيند، سايه ندارد، وقتي كه  بيند همانگونه كه جلو خود را مي پاكيزه است، پشت سر خود را مي

گويد،  ميشود روي دو كف دستش افتاده و با صداي بلند شهادتين را  از مادرش متولد مي
خوابد، حديث را  خوابند اما دلش هميشه بيدار است و نمي شود، چشمانش مي احتالم نمي
برايش برازنده و به تنش مناسب است، ادرار و مدفوع  �كند، لباس جنگي پيامبر روايت مي

شود در خود  ندارد چرا كه خداوند زمين را مسؤل بلعيدن و فروبردن آنچه از او خارج مي
، بدنش از مشك خوشبو تر است، به مردم از خودشان براي آنها دلسوزتر است، نموده است

ي مردم متواضع تر است، به آنچه  از پدر و مادر برايشان مهربان تر است، در برابر خدا از همه
دارد خود بيشتر از آن  كند، و از آنچه مردم را باز مي خواند، خود عمل مي مردم را فرا مي

كند، دعاهايش مستجاب و پذيرفته شده هستند حتي اگر از سنگ دعا كند  دوري و پرهيز مي
و شمشير علي (ذوالفقار) پيش او  �ي پيامبر شود، همواره اسلحه آن را به دو نصف تقسيم مي

ي شيعيانش از اول تا قيامت، در آن ثبت شده است، و  هستند، كتاب و دفتري دارد كه نام همه
مخالفانش از اول تا قيامت در آن نوشته شده است، جامعه نزد  دفتري دارد كه نام دشمنان و

اوست، تو چه داني جامعه چيست؟ جامعه دفتري است كه طول آن هفتاد متر است و تمام 
باشند، تو چه مي  نيازمنديهاي بشر در آن موجود است، جفر بزرگ و جفر كوچك نزد او مي

تان بز و گوسفند، تمام دانش دنيا، از داني جفر بزرگ و جفر كوچك چيستند؟ جريان و داس
عرش تا فرش و از ديه تا خراش بدن انسان و حتي پوست و نيمه پوست و ثلث آن  نيز در 

  ».آنها (جفر بزرگ و كوچك) موجود است، مصحف فاطمه پيش او است
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گردد، و ميان او و خدا  امام از جانب روح القدس تأييد مي«و در حديث ديگري آمده كه: 
بيند  و هرگاه جهت راهنمايي و  ي از نور وجود دارد كه اعمال و كردار بندگان در آن ميستون

  .)1(»گردد گرفتن معلومات، نياز داشت، از طريق آن مطلع و آگاه مي
رود و  و در پايان، از جعفر روايت است كه گفت: اگر زمين از امام خالي گردد فرو مي

  .)2(شود نابود مي
   .)3(»زمين جز دو نفر باقي نماند يكي از آنها امام خواهد بود اگر در«گويد:  و مي

هاده اند نا پهاي هستند كه امامت امامانشان را روي آن ب اساس و پايه تمام آنچه بيان شد
د بلكه تنها ننه اينكه تمام اين اوصاف را ندار خوانند، آنهاي كه امامش مي كه در واقع بيشتر
ندارند، تازه برخي از آنها حتي فرزند ارشد پدرش نبوده است  و نداشتههم قسمتي از آنها را 

در هنگام بعضي ديگر از آنها، هيچ يك از امامان  حسن عسكري، و موسي كاظم و مانند:
نداده است مانند: علي بن موسي بن جعفر چرا كه در موقع فوتش، پسرش  او را غسل فوتش

  محمد جواد عمرش از هشت سال تجاوز نكرده بود.
و همچنين مانند موسي بن جعفر كه پسرش علي رضا او را غسل نداد؛ زيرا در آن موقع، 

  او غايب بود.
  .)4(در هنگام وفاتش در مدينه بود - امام هشتم آنها - الزم به ذكر است كه: محمد بن رضا

و همچنين حسين بن علي، ثابت نشده كه پسرش علي زين العابدين او را غسل داده باشد؛ 
  شدند. ر هنگام فوتش لشكريان ابن زياد مانع او ميزيرا د
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برايش مناسب نبوده است مانند محمد بن علي رضا؛ چرا كه  �برخي از آنها لباس پيامبر
كرد و همچنين پسرش علي بن محمد  در هنگام فوت پدرش، سن او از هشت سال تجاوز نمي

 به كودكي از دنيا رفت.
در اختيار نداشته است، چرا كه اگر آن را در اختيار  را �ي پيامبر و بعضي از آنها اسلحه

پرداخت. و همچنين مانند موسي بن جعفر  داشت، برادرش زيد با او به نزاع و اختالف نمي مي
  كه عبداهللا افطح و غير او به منازعه و اختالف پرداختند.

مردم داناتر  ي اي از همه بعضي ديگر از آنها دانا ترين مردم نبوده اند، آخر چگونه بچه
بردند كه  اي گمان مي ها روايت شده است وقتي كه از بچه باشد در صورتي كه از خود شيعه مي

كردند تا آگاهي و  شود، امور تعليم و تربيتش را به ديگري واگذار مي در آينده امام مي
رشدش را از او ياد بگيرد. و همچنين بزرگان شيعه و رهبرانشان در مورد علم و آگاهي 

اند، مگر نه اين است كه زراره بن اعين،  برخي از امامانشان، از جمله جعفر بن باقر شك كرده
رحمت خداوند بر زرارة بن «گويد:  بزرگترين راوي آنها، كسي كه خود جعفر در مورد او مي

  .)1(»شدند بود احاديث پدرم نيست و نابود مي اعين، اگر او نمي
خداوند ابو جعفر را رحمت كند، راستي در «گويد:  مياين زراره در مورد جعفر و پدرش 

  .)2(»دل من چيزهاي در مورد او هست
  گويد:  و در جاي ديگري نيز در مورد او مي

  .)3(»يار و رفيق شما نيز در مورد اقوال و سخنان بزرگ مردان آگاهي ندارد«
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ت و ابو بصير مرادي در مورد علم و آگاهي موسي پسر جعفر، همين طور قضاو
است. ابو بصير مرادي، آن شخصيتي است كه شيعه او را يكي از چهار پايه و ركن خود  نموده

  .)1(دانند، همان كسي كه جعفر بن محمد او را به بهشت وعده داده است در روايات احاديث مي
كشي از شعيب عقرقوفي روايت نموده كه نزد او از ابوالحسن ياد كرده است. پس ابو بصير 

كنم كه يار ما ابو الحسن در علم و آگاهي به حد كمال نرسيده است. و در  فكر ميگفت: من 
  .)2(گويد: به نظر من، ابو الحسن دانشش كامل نشده است روايت ديگري مي

ي آنها در ميان مردم  اما در مورد شجاعت نيز، پس از حسين بن علي، هيچ يك از ائمه
بلكه تمام  - وايات خودشان حاكي استآنگونه كه ر -به اين وصف معروف نبوده است

روايان  روايات آنها عكس آن را اثبات نموده اند. و هيچ كدام از آنها در برابر حكام و فرمان
روايان  اند بلكه بيشتر آنها كامالً مطيع فرمان ترين مبارزه اي نكرده زمان خود، نه تنها كوچك

جرأت بوده اند كه حتي نتوانسته اند  نده و بياي واما زمان خود بوده اند. و بعضي از آنها بگونه
هاي خود كه عليه سالطين و فرمان روايان جنگيده اند كوچك ترين كمكي   به عمو زاده

  بكنند.
برداري از حاكمان  اند كه مردم را براي اطاعت و فرمان و برخي ديگر به حدي ترسو بوده

  م اين موارد اشاره گرديد.زمان خود فرا خوانده اند. چنانكه در فصل قبل به تما
الزم به ذكر است تمام آنچه بيان نموديم مطابق روايات خود آنها بوده. وتمام چيزهايي كه 
حسن انجام داده است، و آنچه به او گفته شده يا در مورد او گفته شده، معروف و 

  مشهوراست.
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بن ابي طالب و شدند. مانند علي  و در مورد بعضي از آنها نص وارد شده كه احتالم مي
  فرموده است: روايت نموده اند كه  �حسن و حسين. چنانكه از پيامبر

���"	
 ��"	
 G![�B
 a�
 �6# W= �{��	 	Y0 S u)¸ ��7 /� W�A 
 حسن و فاطمه و علي و براي كسي جايز نيست كه در اين مسجد جنب شود جز من و

  .)1(حسين
بود كه  گوييم: اگر چنان مي ه بوده و خواهد بود. مياما در مورد علم به همه چيز و آنچ

دانستند  ي أئمه يك نواخت به مسايل جواب دهند چرا كه مي بايست همه گويند، مي آنها مي
كه چه كسي از شيعيان مخلص آنها است، و چه كسي از مخالفين آنها است چنانكه نوبختي 

  گويد: مي
ز اباجعفر سؤال نمودم و او هم جوابي به من اي ا گويد: در مورد مسئله عمر بن رياح مي

اي ديگر جواب داد،  داد. سپس در سال بعد همان سؤال را از او پرسيدم امام اين بار به گونه
لذا به ابوجعفر گفتم: اين جواب، خالف جواب پارسال تو است. پس او گفت: گاهي اوقات 

امت و كار و بار او دچار شك شود. به همين جهت از ام جواب ما به مقتضاي تقيه عوض مي
پس از مدتي يكي از ياران ابو جعفر  به نام محمدبن قيس را ديد و به او گفت:  .شبهه شدم

من سؤالي را از ابو جعفر پرسيدم، او جوابي را به من داد اما پس از يك سال همان سؤال را 
اي  چرا هر بار به گونهاز او پرسيدم، اين بار جواب ديگري را به من داد، پس از او پرسيدم 

داند كه من اين سؤال را براي عمل كردن از او  دهي؟ گفت: به خاطر تقيه. و خدا مي جواب مي
پرسيدم و قصد پذيرفتن و اجراي آن را داشتم، پس چرا در برابر من تقيه نمود در حالي كه 

به خاطر  من تصميم بدي نداشتم. محمد بن قيس گفت: شايد كس ناشناسي در آنجا بوده و
آن تقيه نموده باشد. گفت هردو بار به صورت خصوصي از او سؤال كردم و هيچ كس ديگري 
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در آنجا نبود. پس به خاطر تقيه نبوده بلكه واقعا فراموش كرده بود كه سال قبل چه جوابي به 
 من داده بود و در حقيقت در جوابش لو رفت. لذا از آن پس امامت او را قبول ندارم و او را

  .)1(آورم، چون امام نبايد هيچ گاه و به هيچ دليلي فتواي باطل بدهد امام به حساب نمي
اين روايت را از زراره بن أعين، در مورد ابي  مانند »الكافي«كليني نيز در كتاب خود 
  گويد:  جعفر روايت نموده است و مي

به من داد. مرد ديگري اي از ابو جعفر پرسيدم پس او جوابي را  سؤالي را در مورد مسئله«
آمد و عين همان سؤال را از او پرسيد، اما امام بر خالف آنچه به من جواب داده بود، به او 
جواب داد. ديري نگذشت كه مرد ديگري آمد و دقيق همان سؤال را پرسيد اما اين بار 

خدا!  عكس دو جواب اول را به او گفت. بعد آن دو مرد رفتند و من گفتم: اي فرزند رسول
آن دو مرد از اهل عراق و از شيعيان خودتان بودند كه از شما سؤال نمودند، پس چرا هركدام 

اي جواب دادي؟ گفت: اي زراره! اين براي ما بهتر و براي شما نيز خوب تر و  را به گونه
ماندگار تر است چرا كه اگر بر امري متفق و متحد شويد، مردم به ضرر ما، شما را تصديق 

  گردد. نند و همين امر باعث از بين رفتن ما و شما ميمي ك
زراره مي گويد: سپس به ابو عبد اهللا گفتم: پيروان شما اگر آنها را وادار به گذر از لب تيغ 

زنند، و فرمان بردارانه از شما اطاعت  يا آتش كنيد از دستور و فرمان شما سر باز نمي
ز نزد شما رفتند دچار اختالف و سر در گمي بشوند. كنيد كه وقتي ا كنند. اما شما كاري مي مي

  .)2(ب ، همان جواب پدرش را به من دادسرّ اين كار شما چيست؟ در جوا

                                            

  ).81-80نوبختي (ص:، فرق الشيعة - 1
  ).65ص: 1ج أصول كافي، كتاب علم، باب اختالف حديث ( - 2



    

  345  عشري) امامي (اثني ي دوازده شيعه
 

شوند و برخي ديگر مسموم  دانستند چرا برخي كشته مي و همچنين اگر آنها غيب را مي
  يند:گو روند. آنگونه كه روايات خودشان حاكي است، چنانكه مي شده و از بين مي

  .)1(»هيچ امامي نيامده مگر اينكه كشته شده، يا مسموم گرديده و از بين رفته است«
  اند مگر آنها ندانسته اند و بدان آگاهي نداشته اند؟ پس چرا كشته يا مسموم شده

هاي واهي و  ي زبانها، چيزي نيست جز خرافات و افسانه ي تكلم به همه اما مسئله
  كنند. اند و خرَد مردم را بدان مسخره مي خته و پرداختهمزخرف، كه خودشان آن را سا

اي گرفتار  بست قرار داده و آنها را به تله اينها، همان چيزهاي هستند كه شيعه را در بن
  توانند از آن، نجات و رهايي يابند. نموده كه نمي

و چون كه حسن عسكري فرزندي نداشته است، متوجه شده اند كه تمام قواعد و 
هايشان دچار تزلزل و انهدام گشته  شان به هم خورده و به شكست مواجه شده و پايه هايقانون

شان به آن تمسك  و هيچ راه حلي براي توجيه و تأويل نداشته اند آن گونه كه سابقين
اند كه هيچ راه گريز و فراري ندارند جز اينكه شخص معدوم و  جستند و همچنين در يافته مي

ي تمام سؤالهايي كه  ي آن بتوانند در آينده از عهده بياورند تا به وسيلهخيالي را به وجود 
ناشي از عدم وجود آن اوصافي كه به عنوان عالمت و نشانه براي امام قرار داده بودند، 
برآيند. عالوه برتمام اينها، امامت حسن عسكري در معرض خطر و اتهام قرار گرفت چرا كه 

اي امامت تعيين و قرار داده بودند، در او وجود نداشتند. از جمله: هايي كه بر بسياري از نشانه
و قبالً بيان داشتيم كه طبق نظر آنها، امام بدون  - خلف و بازمانده نداشته تا برايش وصيت كند

 هو همچنين امامي وجود نداشته كه او را غسل دهد و جوشن پيامبر -وصيت نخواهد مرد
  را به تن كند.
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نداشته است چگونه حكم عالم و دانا و باشجاعت بودنش صادر  آخر كسي كه وجود
  شود؟! مي

شد كه اين  گرديد و دنيا بدون امام مي واز همه مهم تر اينكه: زمين از وجود حجت تهي مي
  هم اصال درست نيست!!

لذا بسيار تالش نمودند و محاوله كردند اما جوابي براي اين سؤالها نيافتند. چرا كه عدم 
داد. بلكه اين  زند براي حسن عسكري تنها به نقص و ايراد در امامت او پايان نميوجود فر

ي ديگر، چرا كه آنها بودند كه اين قواعد و  گام اول بود براي شكست و انهدام بنيان أئمه
هايشان  ريزي نمودند كه در بيشتر آنها موجود نبوده و به همين دليل تمام نقشه قوانين را پي

شد، در حالي كه آنها به گمان  شان به سراب تبديل مي هاي گويي آمد و ياوه غلط از آب در
ي الهامي بود كه به آنها گفتند از رو خودشان معصوم و از گناه و خطا بدور بودند. و هرچه مي

 مشهور، يكي از بزرگان و ي متعصب و  شيعهنوبختي،  ت كهمگر نه اين اس .شد!! القا مي
ها است رك  فيلسوف كه از لحاظ اعتقادي از نژاد دوازده امامي لم و، متكرهبران اين سلسله

  گويد: مي صاف راست و و
به  چند دستگي شدند و شيعه پس از فوت حسن عسكري دچار درماندگي و اختالف و«
  ».هاي متعددي تقسيم شدند ها وگروه فرقه

است و در آينده گروهي گفتند : حسن نمرده بلكه زنده است و پنهان گرديده و او قائم 
اين بود كه به گمان آنها فوت امام بدون داشتن فرزند و  –سبب اين سخن  -كند.  ظهور مي

  خلف غير ممكن بود؛ چرا كه نبايد زمين خالي از وجود آن باشد.
گروه ديگر گفتند: حسن بن علي مرده است اما پس از فوتش بازگشت نموده و حاال در 

داشت، ممكن و صحيح بود كه بميرد و بازگشت هم  پسري ميقيد حيات است. و اگر چنانچه 
شد اما حاال كه پسر نداشته مرگ او  اش ثابت مي  نكند؛ زيرا امامت براي خلف و بازمانده
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ميرد تا  غير ممكن است و همچنين او براي كسي وصيت ننموده است در حالي كه امام نمي
ه او مرده است اما پس از مرگش باز براي امام پس از خود وصيت نكند، لذا درست است ك

  به اين دنيا رجعت نموده است.
گروه ديگري گفتند: در واقع جعفر امام است، نه حسن زيرا حسن فوت كرده و پسري از 

ميرد تا وصيت نكند و وصي خود را تعيين ننمايد.  او به جا نمانده است در حالي كه امام نمي
  شته است و نه وصيت نموده است.پس حسن امام نبوده چون نه فرزندي دا

گروه ديگر گفتند: امام بعد از علي، جعفر نبوده چرا كه جعفر خصلتهاي زشت و ناپسند را 
داشته و به آنها شهرت يافته است. و حسن هم امام نبوده؛ زيرا او در حالي فوت نموده كه نه 

لي، پسرش محمد پسر داشته و نه وصيت نموده است و اين غير ممكن است. پس بعد از ع
  امام بوده كه در حال حيات پدرش فوت نموده است.

گروه ديگر گفتند: پس از علي، حسن امام بوده وپس از او نيز برادرش جعفر امام است. و 
شود، اين در صورتي است كه   اما آنچه از جعفر روايت شده كه امامت در دو برادر جمع نمي

كه او پسر نداشته، البد امامت به برادرش تعلق  امام قبلي فرزند پسر داشته باشد. حال
  گيرد. مي

  و سخنان وآراء بسيار ديگر در اين زمينه وجود داشته و دارند.
آنگاه ناچار شدند كه بگويند: حسن پسري داشته است. آخر چگونه امامي كه امامتش 

اص و عام ثابت است و وصيت نموده و امور و كار و بارش بر آن جاري شده، و اين، نزد خ
  مشهور است. سپس فوت نموده اما پسر نداشته است؟.

گروهي از آنها در رد اين سخن گفته اند: اصال حسن فرزند نداشته است؛ چرا كه ما نهايت 
كوشش نموديم و از هر طريق ممكن دنبالش را گرفتيم اما اثري از او نيافتيم، واگر اين سخن 

فرزندي داشته و پنهان گرديده است، در حالي  در مورد حسن درست باشد كه گفته شود او
اي كه فرزند نداشته باشد نيز درست است كه  كه كسي او را نديده است. پس در مورد هر مرده



    

  گري شيعه و شيعه      348 
 

 �بگوييم: او فرزندي داشته و حاال پنهان است. و همچنين درست است كه بگوييم پيامبرخدا
ر، سه پسر ديگر داشته كه يكي از نيز پسري داشته است. وابو الحسن رضا، غير از ابا جعف

بدون  �آنها امام است؛ زيرا خبر وفات حسن بدون داشتن فرزند همانند خبر وفات پيامبر
پسر است. در صورتي كه عبد اهللا بن جعفر پسر نداشته و همچنين رضا چهار پسر نداشته 

ي  مسئله اساس است. اما در اينجا ي وجود فرزند براي حسن باطل و بي است. پس فرضيه
ديگري مطرح است و آن اينكه فرض كنيم در يكي از سفرهايش كنيزكي از او بار دار شده 

شد چرا كه امكان ندارد امامي فوت كند و جانشين نداشته  آمد، او امام مي كه هرگاه به دنيا مي
  باشد. و همچنين، نبايد زمين تهي از امام و حجت گردد.

ي داشته كه هشت ماه پس از فوتش به دنيا آمده است گروه ديگري گفته اند: حسن فرزند
ادعاي  گويند و كنند كه در حيات خود فرزند داشته است دروغ مي و آنهايي كه ادعا مي

 ماند، اما او داشت، از ديد مردم مخفي نمي باطلي دارند، چرا كه اگر چنين چيزي وجود مي
ي حامله بودن آن كنيزك، قبال نزد  هو كسي فرزند او را نديد و نشناخت، اما قضي فوت نمود

سلطان و ساير مردم ثابت و آشكار بود و به خاطر آن از تقسيم ميراثش خود داري نمودند تا 
اينكه هشت ماه پس از فوت پدرش بدنيا آمد و حاكم دستور داد كه او را محمد، نام نهند و 

در اين اواخر گروه  وپوشيده ماند و كسي او را نديد.  بدان وصيت نمود و او مخفي و
ه باطل و بي اساسند، بلكه طي اين سخنان در اين راب ها گفتند: همه دوازدهم، يعني امامي

حسن بن علي حجتي را خواهد فرستاد. و امامت در دو برادر، پس از  خداوند از فرزندان
ل بود، قول ياران اسماعي شود و اگر چنانچه اين مسئله درست مي حسن و حسين، جمع نمي

بود. و همچنين  بود و امامت براي محمد بن جعفر ثابت مي بن جعفر و مذهبشان درست مي
درست نيست كه زمين تهي از وجود حجت گردد و اگر دنيا از وجود حجت خالي گردد تمام 

شود. بر اين اساس ما معتقد به وفات حسن هستيم و  دنيا وآنچه در آن است نيست و نابود مي
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ي پاك ايشان فرزندي وجود داشته  يم و  همچنين معتقد هستيم كه از ساللهكن بدان اقرار مي
درست نيست كه به دنبال آثار او  كه او قائم و هم اكنون پنهان گشته است. و براي هيچ كسي

باشد و صحيح نيست كه نام  او را ببرند و از مكان و محل استتارش سؤال نمايند، جستن 
  .)1(ستبراي آنان حرام و غير صحيح ا

اين بود حقيقت آشكار و شفافي كه از ضرورت ايجاد فرزندي براي حسن عسكري 
  دهد و هيچ نيازي به شرح وحاشيه و توضيح ندارد. گزارش مي

  اند؟ چگونه امامت امامانشان را ثابت نموده

تمام انچه گذشت بررسي قضيه از بعدي بود. از بعد ديگري نيز اگر قضيه را مورد بررسي 
يم خواهيم ديد كه آنها براي اثبات امامت امامانشان هيچ گونه دليل و مدركي نداشته قرار ده

و ندارند با وجود اينكه ادعاي نص در اين زمينه را دارند و معتقد اند كه هيچ كسي امام نمي 
گردد جز با وجود نص از جانب امام قبل از او. و بايد امام قبلي اشاره نمايد و بگويد كه پس 

فالن شخص امام است. و بدين منظور فصلهاي را در كتابهاي خود به اين موضوع  از من،
اختصاص داده اند مانند كليني و... كه در كتابهاي خود فصلي را تحت عنوان (باب اإلشارة 

اند. اما جاي تعجب اينجا است  والنص) را براي هركدام از امامان خود تعيين و تخصيص داده
ز جانب امام پيش از خود تعيين نشده اند آنگونه كه روايات آنها بيان ي آنها ا كه خود أئمه

دارند، و همچنين هيچكدام از آنها داراي آن شروط و اوصافي نبوده اند كه خود براي امام  مي
ذكر نموده اند مانند وصيت، بزرگ بودن، مناسب بودن و برانداز بودن جوشن و زره جنگي 

ي پيامبر نزد آنها، غسل پدران خود به هنگام فوت آنها،  هپيامبر بر بدنشان، وجود اسلح
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اوصاف و خصلتهايي كه آنها را نشانه  باشجاعت بودن آنها، آگاهي به غيب و بسياري ديگراز
  و عالمت و شروط امامت قرار داده اند كه قبالً نيز به آنها اشاره نموديم.

ات و نيرنگ و جادوهايي بلكه بر عكس براي اثبات ادعاي خود به خزعبالت و خراف
اي از جانب خدا يا امام يا كسي ديگر  روي آورده اند كه اگر نص يا وصيت يا اشاره

  گويند: آوردند. به عنوان مثال مي داشتند هرگز به اين خرافات و افسانه سراييها روي نمي مي
ب پيرزني از شيعيان علي و حسن و حسين كه بسيار مسن بود نزد علي بن حسين، ملق«

آمد و گفت: من پيش علي بن حسين آمدم در حالي كه بسيار سالخورده  به زين العابدين
بودم و عمرم به يكصد و سيزده سال رسيده بود و لرزش تمام بدنم را فرا گرفته بود، او را 
ديدم كه در حالي كه مشغول عبادت و سجده و ركوع بود، من از خودم نا اميد شده بودم و 

اش به سوي من اشاره نمود، در  يابم، پس او با انگشت سبابه زه راه را نميكردم تا فكر مي
   .)1(همين حال به سن جواني باز گشتم و جوان شدم

اند: وقتي كه حسين كشته شد، محمد بن حنفيه پيش علي بن حسين  و همچنين ذكر نموده
زاد پدرت كشته شده و وصيت نكرده است و من عموي تو و هم رفت و به او گفت: پدرت

تر هستم و با توجه به  تر و قديمي باشم و از علي به دنيا آمده ام  و از نظر سن از تو بزرگ مي
ي وصيت و  كم سني و جواني تو، من شايسته تر و اليق تر به امر امامت هستم. لذا در مسئله

كرد و  ي دليل نكن. اما علي بن حسين سخن او را رد امامت با من منازعه و كشمكش و اقامه
گفت: با من بيا به نزد حجر االسود تا او را حكم و قاضي قرار دهيم ببينيم چگونه ميان ما 

كند، هردو به سوي حجر االسود رفتند، وقتي كه به آن رسيدند علي بن حسين به  قضاوت مي

                                            

كند (ج  اصول كافي، فصل: چيزي كه ميان ادعاي حق و باطل در امر امامت فاصله و تمايز حاصل مي -1
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ي خدا تضرع و نيايش كن و از او بخواه كه  محمد بن حنفيه گفت: تو شروع كن و در آستانه
االسود به سخن آيد. پس محمد بن حنفيه شروع نمود به گريه و زاري و تضرع در حجر 

پيشگاه خدا و از او خواست كه حجراالسود به نطق آيد اما حجر االسود جوابي به او نداد. 
سپس علي بن حسين دعا نمود واز خدا خواست كه حجر االسود، سخن آيد، پس به حركت 

كه نزديك بود از جايش كنده شود سپس خداوند او را به  اي و جنب و جوش در آمد به گونه
سخن آورد و به زبان عربي روان و آشكار گفت: خدا گواه است كه وصيت و امامت از آن 

  .)1(علي بن حسين است
 - و همچنان از موسي بن جعفر روايت نموده اند: هنگامي كه ميان او، و برادرش عبد اهللا

اختالف بر سر امامت حاصل شد. موسي دستور داد كه  - كه بزرگ ترين فرزند جعفر بود
مقداري هيزم را در وسط خانه جمع كنند، و فردي را به سوي برادرش عبد اهللا فرستاد تا به 

ها بود. وقتي كه موسي نشست دستور  آنجا بيايد. عبداهللا آمد و موسي همراه گروهي از اماميه
دانست كه چگونه اين  فتند و كسي نميداد كه: اي آتش روشن شو! پس هيزم ها آتش گر

آتش روشن شده است تا اينكه هيزمها اخگر و زغال افروخته شدند، سپس موسي برخاست 
و بالباسهايش رفت در درون آتش ايستاد و براي مدت طوالني در آنجا ماند و با مردم 

زدود  و به  كرد، سپس بلند شد و لباسهايش را تكان داد و گرد و غبارش را از آن صحبت مي
  ميان مجلس باز گشت  و به برادرش گفت:

رو داخل آن آتش و در آنجا كني كه تو، پس از پدرت امام هستي. ب اگر فكر مي«
  .)2(»بنشين
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تر و اليق تر بودن  كليني داستان ديگري را براي اثبات امامت موسي بن جعفر و شايسته
ل و غير آنها، نقل مي كند. بدين ترتيب او براي امامت از برادران بزرگ ترش موسي و اسماعي

شود؟ موسي گفت:   كه شخصي پيش موسي بن جعفر آمد و از او پرسيد: چه كسي امام مي
كني؟ گفت: آري فدايت بشم! گفت: من امام هستم. گفت: به چه  اگر به تو خبر دهم قبول مي

ي به نام ام و با دستش اشاره نمود به درخت خاردار - دليل؟ گفت: برو نزد آن درخت
گويد: قبول كن، گفت: پيش آن درخت رفتم و  و به او بگو: موسي بن جعفر به تو مي - غيالن

گويد. به خدا سوگند، ديدم كه زمين شكافته شد تا اينكه  آن  گفتم: موسي بن جعفر چنين مي
  .)1(درخت در محضر او ايستاد سپس به او اشاره نمود كه باز گردد، پس سرجايش باز گشت

كنند كه شخصي پيش او آمد و  همچنين امامت محمد بن علي رضا را اين گونه ثابت مي و
اي از تو سؤال كنم، اما شرم دارم. پس او  خواهم در مورد مسئله به خدا قسم، من مي«گفت: 

خواستي در مورد  دهم، تو مي گفت: پيش از آن كه سؤال را بپرسي من جواب را به تو مي
خواستم همين را بپرسم. پس گفت: من  ي! گفتم: آري به خدا قسم ميامامت از من سؤال كن

ي آن چيست؟ عصايي كه در دست او بود، به سخن آمد و گفت: اين  امام هستم، گفت: نشانه
  .)2(موالي من، امام اين عصر و زمان است و او حجت خدا است

اند مبني بر  ضع نمودههاي كه خود آن را و ي اصول و پايه بدين ترتيب به مبارزه و معارضه
گردد و حتما بايد امام قبل از خود آن را تعيين  اينكه: امامت جز با نص و اشاره ثابت نمي

با يكديگر اختالف نداشته و در  - به گمان خودشان -ي آنها نمايد پرداخته اند. چرا كه ائمه
ه وجود ميان آنها نزاع و كشمكش صورت نگرفته مگر در صورتي كه نص و وصيت و اشار
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ازي به ساختن اين ينداشته و معلوم نشده باشد حتي در ميان پسران يك پدر. اگرنه هيچ ن
 خزعبالت و خرافات نداشته اند.

ي امامت  ي ديگري نيز نصي كه  آن را به عنوان اثبات كننده اين از جهتي، از ناحيه
شود، چنانكه  ب نميشان قرار داده اند، چيزي جز ادعا نيست و هيچ گونه دليلي محسو ائمه

ابن حزم در كتاب الفصل خود ردي را كه بر شيعه و ادعاي نص داشتن آنها در اين زمينه 
  گويد: دارند، ذكر نموده و مي

هاي شما ادعاي آن را دارند،  مهمترين دليل شما در رابطه با وجوب امامتي كه تمام فرقه
  تنها دو صورت دارد.

  اول: نص با ذكر اسم امام. 
شدت نياز به آن جهت بيان شريعت، چرا كه علم و دانش آن تنها نزد او موجود دوم: 

شود. حاال بگوييد: محمد بن علي بن حسين به كدام يك از  است و نزد غير او يافت نمي
داليل فوق، بر برادرانش زيد و عمر و عبداهللا و علي و حسين، اولويت دارد؟ اگر بگويند: 

بر امامت باقر  هيا نصي از جانب پيامبر او وجود دارد.نصي از جانب پدرش بر امامت 
وجود دارد. اين ادعا از دروغهاي ديگرشان تازه تر و شگفت انگيز تر نيست، و در اين 

كنند.  خصوص تفاوتي با كيسانيه ندارند كه آنها هم ادعاي نص بر امامت محمد ابن حنفيه مي
بوده است، اين هم ادعاي بدون دليل است؛ زيرا تر و برتر  گويند: از برادرانش گرامي و اگر مي

شود به خاطر كسي كه انسانها او را   فضل از كسي كه نزد خدا برتري دارد، پس گرفته نمي
دانند چرا كه بسا اوقات، ظاهر انسان خالف باطنش است. و همچنين از آنها  برتر مي

محمد  درش، از براتمبه اماسزاوار تر  تر و ايستهش جعفر را پرسند: چه چيزي موسي بن مي
براي جواب اين هم جز ادعا راه ديگري را ندارند. باز از آنها  ؟قرار داد يا اسحق يا علي

شود كه: چه چيزي علي بن موسي را در ميان برادرانش كه هفده نفر بودند، به  سؤال مي
  امامت تخصيص داد؟ جز ادعا چه جوابي دارند!.
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موسي، از برادرش علي بن علي شايسته تر به امامت  و به چه دليل، محمد بن علي بن
است؟ و به چه دليل، علي بن محمد به امامت سزاوار تر است از برادرش موسي بن محمد؟ و 
همچنين به چه برهان و منطقي، حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي، از برادرش 

جز ادعاي دروغيني كه  ي اينها جعفربن علي، شايسته تر به امامت است؟ آيا براي همه
  صاحبش هيچ گونه حيا و شرمي ندارد، جواب ديگري وجود دارد؟.

آيا اگر كسي چنين ادعايي را براي حسن بن حسن، يا براي عبداهللا بن حسن، يا براي 
اش علي بن حسن، يا محمد بن عبداهللا كه در  برادرش حسن بن حسن، يا براي برادر زاده

ابراهيم، يا براي يكي از فرزندان عباس يا بني اميه يا هر قوم و  مدينه بود، يا براي برادرش
نمود، آيا در حماقت و بي خردي با آنها (شيعه) فرق و تفاوت  ي ديگري از مردم، مي قبيله

  داشت؟
اي حيا را  در حقيقت، كسي كه كمترين عقل و خرد را داشته باشد و اندكي ايمان و ذره

گردد. پس ادعاي وجود نص بر امامت، باطل و بي  شغول نميداشته باشد، به چنين چيزهاي م
  .)1(اساس است

همچنانكه خداوند آنها  - ي اينها، اماميه (اثني عشري) يا جعفريه، يا روافض عالوه برهمه
گويند: امام از لغزش و اشتباه معصوم است، و از  مي - را اين چنين نام گذاري نموده است

  دنش از بيعت غير او آزاد است.گردد، و گر جانب خدا تعيين مي
اما در مورد معصوم و منصوب بودنش از جانب خداوند، هيچ كتابي از كتابهاي آنها وجود 
ندارد كه فصلي را به اين موضوع اختصاص نداده باشد و اين مسئله، موضوعي است بسيار 

  مشهور و از ذكر مصدر و منبع براي آن، بي نياز است.

                                            

  ).103-102ص: 4ج ابن حزم (، ء والنحلاالفصل في الملل واألهو - 1
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امام بيعت هيچ كسي را در گردن ندارد، چنانكه كليني ذكر ميكند:  گويند: و اما اينكه مي
هشام بن سالم بعد از وفات جعفر پيش موسي بن جعفر رفت در حالي كه او (هشام) گريه 

دانست به كجا و به سوي چه كسي برود. آيا به مرجئه  كرد و درمانده و حيران بود و نمي مي
؟ به سوي معتزله برود يا به سوي خوارج؟. به او (موسي) پناه ببرد؟ يا به قدريه؟ يا به زيديه

گفت: فدايت شوم، پس از فوت پدرت تكليف ما چيست؟ در جواب گفت: اگر خدا بخواهد 
گويد: گفتم: قربانت برم پس تو امام هستي؟  تو را هدايت كند هدايتت خواهد كرد. هشام مي

گفتم من راه حل مسئله را نيافتم، پس گويد: در دل خود  گفت: منظور من اين نبود. هشام مي
به او گفتم: فدايت شوم تو بايد امام باشي؟ گفت نه. پس احترام و بزرگواري او به حدي در 
دل من ايجاد شد كه مگر خدا بداند. و آن قدر از او شرم كردم كه تنها از پدرش آن طور شرم 

  .)1(ام نموده
امام نبايد بيعت كسي را در گردن داشته  و در بسياري از كتابهاي شيعه، آمده است كه:

  باشد.
براي تكميل بحث و بهره مندي بيشتر از موضوع نگاهي كوتاه و گذرا داريم بر سه وصف 
و ويژگيي كه امام بايد آنها را داشته باشد. تا بحث ما از هر نظر كامل و فراگير باشد. و 

  گوييم: مي
شان، بدان  براي امامت ائمه اند، و رار دادهعصمت، كه آن را از خواص و ويژگيهاي امام ق«

 .)2(باشد كه هيچ كس غير از آنها معصوم نمي كنند احتجاج واستدالل مي

                                            

ادعاي حق و باطل در امر امامت  فاصله و تمييز  فصل: چيزي كه ميان، »الحجة«اصول كافي، كتاب  - 1
  .)352-351ص: 1ايجاد مي كند (ج 
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گردد، و اقوال و احوالشان گواه بر آن است . علي بن ابي طالب  برايشان اثبات نمي هم اين
ن امام دومي -، پسر ارشدش حسن-كه به گمان شيعه نخستين امام معصوم آنها است - 

ي بيعت گرفتن از مردم پس از شهادت عثمان ذي النورين با او  در مسئله -معصوم آنها
ي بيرون رفتن علي براي مبارزه با خون خواهان  اختالف داشت، همانگونه كه در قضيه

عثمان، نيز با او مخالف بود چنانكه در فصل دوم در همين كتاب، بيان كرديم. و اين اختالف 
ست كه يكي از آنها (علي يا حسن) بر حق و ديگري غيرمصاب و در اشتباه بوده بيان گر آن ا

است؛ زيرا يكي از آنها رأيي و نظري داشته است و آن ديگري مخالف رأي او بوده است پس 
  البد يكي از آنها مصاب و برحق بوده و ديگري در اشتباه و خطا بوده است.

گر جمل، رأي  ي بزرگ و ويران اتفاق حادثه و در تاريخ به اثبات رسيده كه علي پس از
  حسن را درست دانست و از رأي خود پشيمان و متأسف بود.

  گويد: دوم: خود علي به اشتباه و خطاي خود اعتراف نموده، آنجا كه مي
f¬d3# ># ��( I�� `?B ,E��. ���M� 
# x;. G��9� �� 	�De2 W\A 

اشتباه  من مطمئن نيستم كهكنيد چرا كه مشورت دادگرانه، خود داري ن (از سخن حق و
  .)1()كنمن

خواست با معاويه صلح نمايد  مي ،: تاريخ نگاران ذكر نموده اند هنگامي كه حسنسوم
جمله، يكي از آنها برادرش حسين بود. در حالي كه  اي زيادي با او مخالف بودند از عده

 د آن، امام حسن توجهي به رأي واما با وجو - ها به گمان شيعه -معصوم بودند هردو، امام و
نظر امام حسين نداشت و با معاويه صلح نمود درحالي كه امام حسين كراهيت و ناخوشنودي 

  گفت: مي داشت و خود از صلح امام حسن با معاويه را ابراز مي

                                            

  ).136ص:  1، محسن أمين (ج ةأصول كافي، به نقل از أعيان الشيع - 1
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 fs3# '��B �¹ ��= u�# >�R sD6# pC ��\ 
ز آنچه برادرم (با معاويه) انجام شد برايم دوست داشتني تر بود ا (اگر بينيم بريده مي

  .)1(داد)

  اين قضيه هم ظاهراً يكي مصاب و بر حق، و ديگري در اشتباه و خطأ بوده است. در
  ي اين نوع رويدادها و اختالفها بيش از صدها موردند. نمونه

ي منصوب بودنشان از جانب خدا نيز ادعاي بيش نيست و هيچ گونه دليلي از  اما مسئله
براي اثبات آنان وجود ندارد، و مادام وحي قطع شده و نزول جبريل بر كسي  جانب خدا

تواند ادعا كند كه خداوند او را منصوب  امكان ندارد و اين راه مسدود شده است، هركسي مي
  باشد. نموده است. اما مهم وجود دليل بر ادعايش مي

ين ادعا نيز در هيچ كدام از و اما اينكه امام نبايد بيعت كسي را در گردن داشته باشد، ا
 مگر در امام خيالي و چه رسد به حسن عسكري، سيابد حتي در علي امامان تحقق نمي

  .هيچگاه به دنيا نخواهد آمد!مزعوم آنها، مهدي منتظري كه هنوز هم به دنيا نيامده و 
ي  چرا كه از نظر تاريخي و حتي در كتابهاي خودشان ثابت شده كه: هر امامي از أئمه 

  ي زمان خود بيعت نموده است. خليفه آنها، با امام و
، سپس صديقطالب با ابوبكر علي بن ابي - ها به گمان شيعه -مثالً، امام نخست آنها

  .)2(بيعت نموده است النورين ذي، سپس عثمان فاروقعمر
  .)3(بيعت نمود با معاويه –ست كه دومين امام معصوم آنها - همان گونه كه حسن

                                            

  ).65أعيان الشيعة، جزء أول، قسمت أول: (ص: -1
ها، به كتاب ما: الشيعة وأهل البيت،  ثابت شده از طريق كتابهاي خود شيعهبراي آگاهي بيشتر از نصوص  -2

  پاكستان مراجعه فرماييد. -چاپ الهور
  ).102)، و رجال كشي (ص: 431/ص: 2مروج الذهب، مسعودي شيعي (ج  -3
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  .)1(نيز با او بيعت نمود -سومين امام معصوم آنها -ونه كه حسينهمان گ و
آنگونه  - علي بن حسين نيز با يزيد بيعت نمود و به فرمان برداري از او نيز اقرار نمود و

ها محسوب  در حالي كه او چهارمين معصوم شيعه -دارد كه روايات خودشان بيان مي
  .)2(گردد مي

  ساير أئمه. چنين مه و
بود كه به اعتراف   حقيقت شروط الزم براي امامت كه از جانب آنها قرار داده شده اين بود

و اقرار خود امامانشان، و همچنين در كتابهاي آن قوم، تمام اين شرايط در آنها منتفي و غير 
  اند. موجود بوده

  اند؟    ي خود را الزم و ضروري دانسته    چرا امامت أئمه

ي مردم  ، و آن عبارت است از رياست و رهبريت عامهگويند: امامت واجب است شيعه مي
. و چرا واجب است؟ بدين دليل هدر امور دين و دنيا از طرف شخصي، به نيابت از پيامبر

واجب است. و اما  - همچنانكه در فصل نبوت بيان كرديم- كه امامت لطف است، و لطف نيز
ته باشند كه از او اطاعت كنند، چرا لطف است؟ به خاطر اينكه اگر مردم رئيس و رهبري داش

كند، و همچنين آنها را از  دارد و آنها را بر خير و نيكي تشويق مي او ستمها را از مردم باز مي
نمايد. كه اين ها  دارد و به صالحشان نزديك مي كند و از فسادشان دور مي شر و بدي باز مي

  .)3(باشند نيز مي همه لطف هستند، پس داليل وجوب نبوت، دال بر وجوب امامت
  گويد: سيد زين مي

                                            

  ).102رجال كشي (ص: - 1
  ).235 -234ص: 8كافي، كليني (ج  - 2
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در حفظ و نگهداري  هامامت واجب است ... چرا كه امام نايب و جانشين پيامبر«
شريعت اسالمي، و هدايت مسلمانان و پيشبرد آنها بر راه راست، و همچنين نگهداري از 

و حديث  باشد. امام موارد مشكل قرآن احكام اسالمي و حراست از زياد و كم نمودن آن مي
كند، و ناسخ را از منسوخ  دهد، و مجمل و متشابه آن را تفسير مي را براي مردم توضيح مي

  .)1(كند جدا مي تشخيص و
  گويد: و حلي مي

وحي از زمين  �واجب است كه امام حافظ و نگهدار شرع باشد چرا كه با فوت پيامبر
يابند،  كه تا قيامت وجود ميبريده است. و كتاب و سنت هم در تفصيل و بيان احكام جزئي 

قاصرند. پس بايد امامي منصوب شده از جانب خدا وجود داشته باشد و اين نياز جهان است، 
... اما نياز پس بايد از جانب خدا تعيين گردد اي به همراه ندارد. و وجود او هيچ گونه مفسده

ستي شرح داديم، و عدم مردم به آن، آشكار است همانگونه كه در بيان وقوع نزاع در جهان ه
وجود مفسده هم (در تعيين امام از جانب خدا) روشن و آشكار است؛ چرا كه مفسده در 
صورت عدم وجود آن است نه در صورت وجود آن، و اما وجوب نصب و تعيين آن از جانب 
خدا بدين دليل است كه: وقتي خداوند توانايي آن را دارد و مردم به آن نياز مندند و هيچ 

  .)2(ل تعيين آن از جانب خدا واجب استانعي در راه نباشد پس بالفعم
اند، عالوه بر اسباب و عللي  شان بيان كرده اين اقوال و سخنان را براي اثبات امامت أئمه

ي امامانشان را  كه براي وجوب امامت بيان نموده اند، اما تمام آنها امامت بيشتر و حتي همه
ي موهومشان رياست و قدرت  ي دوازده گانه نند، چرا كه أئمهك رد و نفي مي طبه جز علي

اند ستم و بي دادي را از مردم  اند، و نتوانسته  عامه را در امور دين و دنيا به دست نگرفته

                                            

  ).45-44الشيعة في التاريخ (ص:  - 1
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اند مردم را بر كارهاي نيك وا دارند و از كارهاي بد باز دارند،  بزدايند، و حتي نتوانسته
آمده است، تازه بنا به قول صحيح، يكي از آنها هنوز به  همانگونه كه در كتابهاي خودشان

دنيا نيامده است و اگر چنانچه بپذيريم كه بدنيا آمده است، از ترس نابود شدن و از بين 
نتوانسته كه ظهور كند، حاال چه گونه ميتواند شريعت و احكام اسالمي را از نابودي و  رفتنش

  كم و زياد شدن حفظ و نگهداري كند!!.
عضي ديگر از آنها مانند امام يازدهم، بچه و طفل بوده اند و حتي پدرشان ناگزير قيم را ب

براي آنها و اموال و داراييشان قرار داده است تا وقتي كه به سن بلوغ برسند. چون 
ي پدرانشان حفظ و نگهداري كنند، حاال كسي كه نتواند  اند از تركه و اموال و ارثيه نتوانسته

تواند امور دين و دنياي مردم را  ارايي و امور دنياي خود را حفظ كند چگونه مياموال و د
  حفظ كند؟!.

شان فتواهايي را خالف آنچه خدا و  آمده كه أئمه (شيعه) ن قومآتازه در كتابهاي خود 
آورده است، داده اند. حتي به خاطر حفظ خود و نگهداري از حيات و زندگي  هپيامبرش

ف آنچه در دل خودشان بوده است، داده اند. چنانكه در صفحات قبل از شان فتواهايي خال
 جعفر و پدرش باقر بيان داشتيم كه:

�¤�&�	 	Y� E�"	 >����
 �	�"	 >��� 	�6�R ���[
� 
  ».نمودند براي اين منظور همواره حالل را حرام، و حرام را حالل مي«

از موسي بن أشيم روايت نموده است كه  »الكافي«و همان گونه كه كليني در كتاب خود 
  گفت:
اي از قرآن، از او سؤال نمود، پس او را  بودم كه مردي در مورد آيه �نزد ابو عبداهللا«

جواب داد. سپس مرد ديگري آمد و در مورد همان آيه از او سؤال نمود اما اين بار به 
كردم  اي كه احساس مي ونهاي ديگر جواب داد. چيزهاي بسياري در دلم ايجاد شد به گ گونه
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كنند، در دل خود گفتم: ابو قتاده را در شام، ترك نمودم در حالي  قلبم را با چاقو پاره پاره مي
ام پيش اين آقا كه خطاهاي آنچناني دارد! در اين فكر و  كه حرفي اشتباه نمي كرد و آمده

اما اين بار جوابي برخالف  خيالها بودم كه ناگاه مرد ديگري وارد شد و همان سؤال را پرسيد،
  .)1(ش به او دادا دو جواب قبلي

  اند گه گفت: و همچنين از محمد بن مسلم روايت نموده
پيش ابو عبد اهللا رفتم در حالي كه ابوحنيفه نيز، نزد او بود. به او گفتم: فدايت شوم، «

تعبير كند همين تواند آنرا  بگو، اي ابن مسلم، كسي كه مي ام. گفت: خواب عجيبيي را ديده
ي  . گفتم: امشب در خواب ديدم كه به خانه-و با دستش اشاره نمود به ابو حنيفه - جاست

ام بيرون رفتند. من در خانه گردوهاي زيادي را در اختيار  خود رفتم، در آن هنگام خانواده
 شكستم سپس آنها را بر خود پرت و پخش نمودم. ايشان از اين خواب داشتم و آنها را مي

كني كه  بسيار شگفت زده شدند پس ابوحنيفه گفت: تو مرد ماجراجويي هستي، و تالش مي
رسي،  اموال زياد به وارثانت برسد، تو پس از ناراحتي و خستگي هاي زياد، به آرزويت مي

گفت: به خدا سوگند إصابه نمودي وهدف را زدي (آن را  �ان شاءاهللا. پس ابو عبداهللا 
  ي ابو حنيفه.درست تعبير نمودي) ا

گويد: پس از مدتي ابوحنيفه، از نزد او رفت. و گفتم: فدايت شوم، من تعبير اين ناصبي  مي
دهد و تعبير ما با تعبير آنها يكي  را دوست نداشتم. پس گفت: اي ابن مسلم! خدا به تو بد نمي

چرا آن موقع نيست. و تعبيرخواب تو، آن گونه نبود كه او تعبير نمود. گفتم: فدايت شوم، پس 
كني كه او اشتباه نموده است؟ گفت: آري، من  گويد اما حاال سوگند ياد مي گفتي او راست مي

  .)2(سوگند ياد كردم كه او خطأ را حاصل نموده است و خوب به اشتباه رفته است
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و در پايان، آنچه كه قبالً ذكر نموديم و كليني نيز آن را روايت نموده است، دو باره نقل 
  نيم:مي ك
  از زراره بن اعين از ابو جعفر روايت است كه گفت: 
اي از ابو جعفر پرسيدم پس او جوابي را به من داد. مرد ديگري  سؤالي را در مورد مسئله«

آمد و عين همان سؤال را از او پرسيد، امام امام بر خالف آنچه به من جواب داده بود، به او 
مد و دقيق همان سؤال را پرسيد، اما اين بار جواب داد. ديري نگذشت كه مرد ديگري آ

عكس دو جواب اول را به او گفت. بعد آن دو مرد رفتند و من گفتم: اي فرزند رسول خدا! 
آن دو مرد از اهل عراق و از شيعيان خودتان بودند كه از شما سؤال نمودند، پس چرا هركدام 

ا بهتر و براي شما نيز خوبتر و اي جواب دادي؟ گفت: اي زراره! اين براي م را به گونه
ماندگارتر است چرا كه اگر بر امري متفق و متحد شويد، مردم به ضرر ما، شما را تصديق 

  گردد. كنند و همين امر باعث از بين رفتن ما و شما مي مي
گويد: سپس به ابو عبد اهللا گفتم: پيروان شما اگر آنها را وادار به گذر از لب تيغ  زراره مي

زنند، و فرمان بردارانه از شما اطاعت  خل شدن به آتش كني از دستور شما سر باز نمييا دا
كني كه وقتي از نزد شما رفتند دچار اختالف و سردر گمي شوند.  كنند. اما شما كاري مي مي

  .)1(سرّ اين كار شما چيست؟ در جواب، همان جواب پدرش را به من داد
وانند احكام را از زياد يا كم كردن نگهدارند؟ و كسان ت آيا راستي كساني همچون اينها مي

ديگري مثل حسن، علني و آشكارا از رياست و به عهده گرفتن امور دنيوي كناره گيري 
نمودند با وجود اينكه از مخالفين خود بيزار بودند اما امور دنيوي خود و آنها را به خودشان 
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اند. چنانكه روايات  تن داده و اعتراف كردهواگذار نمودند، حتي به فرمانبرداري آنها هم 
  دارند. خودشان، در مورد علي بن حسين، ملقب به زين العابدين، اين مسئله را بيان مي

و بعضي هم با وجود تالش و تكاپوهاي زياد اصال به قدرت، و به عهده گرفتن امور 
يعه ها) بدان تصريح چنانكه آنها (ش هي پيامبر اند. مانند حسن، نوه دنيوي مردم نرسيده

  نمايند. مي
اين است حقيقت اعتقاد آنها در خصوص امامت و وجوب آن، بر اين اساس است كه ابن 

  گويد: حزم مي
ي  ي نياز به امامت براي بيان شريعت، بايد گفت كه: بيشتر أئمه و اما در خصوص مسئله«

اند، و اگر چنانچه چيزي را  هآنها هرگز چيزي را بيان ننموده اند كه مردم در آن اختالف داشت
در اين زمينه داشته باشند ادعاهاي ساختگي و جعلي مي باشد كه خود در آن اختالف نموده 

اند، چرا  اند. همان گونه كه غير آنها نيز در آن اختالف داشته اند، تازه ديگران از آنها بهتر بوده
كه از ابي حنيفه تقليد نموده اند، يا  اند، مانند آنهاي كه تمام آنهايي كه از كسي تقليد نموده

ي آنها پيروان و  كساني كه از مالك، يا از شافعي، يا از امام احمد تقليد نموده اند، همه
طرفداران مشهوري داشته اند كه سخنان يارانشان را از آنها نقل نموده اند و آنها نيز از آنان 

خبر ظاهر و آشكاري  اي اتصال و پيوندهيچ راهي براما در روايات شيعه و نقل نموده اند، 
ثابت كند اين قول، سخن موسي بن جعفر، يا قول علي بن موسي، يا قول نيست كه  نزد آنها

  محمد بن علي بن موسي، يا قول علي بن محمد، يا قول حسن بن علي است.
اما بعد از حسن بن علي به صورت كلي اين ادعا منتفي است و چنين ادعايي حماقت و 

ي فقه از حسن  خردي است. و اما قبل از موسي بن جعفر، اگر تمام احاديثي كه در زمينه بي
شود. پس كدام مصلحتي در امامت  اند گرد آوري كنيم ده صفحه نمي نقل شده مو حسين 

ي علم و عمل قرار  كنند. و هرگز خداوند آن را وسيله آنها وجود دارد كه آنها ادعايش مي
نام  آنهاي كهدر ميان نيز  طبعد از حسينآنها و نه براي غير آنها، و نداده است نه براي 
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نيكي فرمان نداده  معروف و كسي از آنها بهديگران  و برند تنها يك نفرشان ظاهر نشده مي
هاي منتسب به اماميه را خوانديم؛  و اوصاف و ويژگيهاي آن باختگان و شكست خورده است،

داند، و  ي آنها است و كسي ديگر چيزي از دين نمي د أئمهگفتند دين تنها نز آنهاي كه مي
ي اين سخنان ادعاهاي پوچ و آراء فاسد و باطلي بودند كه بي ارزشتر و بي  ديديم كه همه

  اساس تر از آنها وجود ندارد.
اند كه مأمور  كنند كساني بوده كنند و از آنها بحث مي ي امام هاي كه آنها يادشان مي وهمه

اند، در اين صورت ماندن  ا مهلت داده شده بودند، حال اگر مأمور به سكوت بودهبه سكوت ي
در ضالل و گمراهي براي مردم مباح بوده و حجت بودنشان در ديانت براي مردم ساقط شده 
است و دين باطل شده و به فرض و وجوب اسالم ملزم نبوده اند كه اين قول كفر آشكار 

  ا نگفته اند.است و هرگز آنها چنين چيزي ر
در اين صورت  پساند اما سكوت نموده اند،  و اگر مأمور به سخن و بيان براي مردم بوده

با امر خدا مخالفت نموده اند و امامتشان باطل شده، و  از دستور خدا سر باز زده و هم
گنهكاران مجرم هستند. گاهي هم وقتي كه از بعضي از آنها در مورد صحت ادعايشان در 

شان سؤال شده، به الهام و وحي در آن خصوص پناه برده اند، و وقتي كه به اين  ئمهخصوص أ
درد سر و فتنه روي آورده اند، مخالفينشان ميتوانند ادعا كنند كه به آنان نيز بطالن ادعاي آنها 

  الهام شده است. 
نموده اند كه پدرشان فوت  ي آنها در سن سه سالگي بوده ي ذكر شده تازه بعضي از أئمه

ي كوچك اين همه معلومات شرعي را از كجا  آيد كه اين بچه است، حال اين سؤال پيش مي
آورده است در حالي كه به سبب كوچكي نتوانسته است آن را از پدرش ياد گيرد؟ جوابي 
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نيست جز آن كه بگويند: به او وحي و الهام  شده است كه اين هم به معني نبي و پيامبر بودن 
  .)1(صريح و آشكار مي باشداست و كفر 

  هشيخي

اي بسياري متفرق و تقسيم شدند كه از ه ه(دوازده امامي) به گرو هعشري ي اثني سپس شيعه
 ئي بحراني،روان شيخ احمد بن زين الدين احساپي ،ي شيخيه است. شيخيه رين آنها، فرقهمهم ت

  مي باشند. )3(هـ)1243متوفاي سال ( )2(هـ )1166متولد سال (
ساري او را (ترجمان الحكماء المتألهين، ولسان العرفاء والمتكلمين، نابغه زمان، و خوان

فيلسوف عصر، دانا به اسرار مباني و معاني) نام گذاري نموده است. و در شرح حال و زندگي 
  اش نوشته است: نامه

در اين اواخر، تاريخ كسي همچون او، دانا به علوم مختلف و صاحب معرفت و شناخت، 
احب كرامت، دور انديش، خوش سليقه، واقع نگر، با تقوي و پرهيزگار، عالم به زبان ص

عربي، علم اخالق، خلق و خوي جوانمردانه، حكمتهاي علمي و عملي، با دقت در تعبير، 
تا  هبين و زيرك، با اخالص و دوست داشتني، دوست دار اهل بيت پيامبر فصيح، نازك

بعضي از علما، او را به غلو و افراط در   -  بلند ايشان وبا وجود جايگاه رفيع  -حدي كه
  اند، را به خود نديده است. محبت اهل بيت متهم نموده

در اواسط عمر خود وارد شهرهاي عجم شده و با حكام و فرمان روايان آن نزديكي و 
  قرب داشته است. سپس به اصفهان انتقال يافت و براي مدت طوالني در آنجا اقامت گزيد.

                                            

  ).104-103ص:  4جابن حزم (، الفصل في الملل واألهواء والنحل - 1
  پاكستان. –) چا پ دانشگاه/پوهنتون پنجاب 82ص:  2المعارف اسالمي، به زبان اردو (ج دائرة  - 2
  ).94ص: 1ج خوانساري (، روضات الجنات - 3
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بود بازگشت  ÷خواست به سرزمين اصليي كه در نزديكي حسين  و هنگامي كه مي
گرديد. فرمان رواي دادگر و بزرگوار و عزت  - واقع در يمن –نمايد، و وارد شهر قرميسين 

مند آنجا، محمد علي ميرزا بن سلطان فتح علي شاه قاجار، از او خواست كه در آنجا توقف 
رخواستش را اجابت نمود و در آنجا مشغول به كار و بار مصالح نمايد و اقامت گزيند. پس د

تا اينكه والي مذكور در سفري كه به حرب بغداد نمود درگذشت و فتنه و فساد،  - دولت شد
آن سرزمين را فرا گرفت. پس در آنجا نيز رحلت نمود و به سرزمين حائر شريف هجرت 

مايد، و در آنجا مشغول تأليف و تصنيف و ي عمرپر بركتش را در آنجا سپري ن نمود تا بقيه
  اداي وظايف و تكليف شد.

اي از  و باز در موردش آمده است كه: او در بيشتر علوم آگاهي و تبحر داشت. و مجموعه
ي طبابت،  ي حروف و رسم الخط داشت. و همچنين در زمينه ابتكار و ابداع را در زمينه

شناسي، علم صنعت و اعداد و طلسم و نظاير آن  قرائت و مقامات آن، رياضي، نجوم و ستاره
   .)1(كه بر مردم پوشيده اند، آگاهي داشته است

اند كه خيلي  و برخي هم گفته )2(شود كه او قريب به صد تأليف و نوشته دارد و گفته مي
  .)3(بيشتر از صد كتاب را تأليف نموده است

  شاگرد او سيد كاظم رشتي، در موردش نقل نموده كه:
) شبي در خواب، امام حسن را ديده كه ئي بحرانيالنا (شيخ احمد بن زين الدين احسامو

زبان مباركش را در دهان او انداخته و كمي از بزاق خود را در دهان او ريخته، پس به ياري 
خدا و به سبب آن، آن همه معلومات را آموخته است. و ايشان گفته اند كه بزاق امام حسن از 
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و از عسل خوش طعم تر و از مسك خوش بوتر بوده است. و هنگامي كه  قند شيرين تر
ي او گرديده و تمام انوار شناخت خدا را دريافته و از فضايل او  بيدار شده از ياران خاصه

لبريز شده و از هر آنچه مغاير با خدا بوده، فاصله گرفته است. و در همان وقتي كه امام حسن 
ي علي  اش با اراده مورد خدا بيشتر و استوارتر گرديده و اراده او را لمس كرده اعتقادش در

ي او گرديده، لباس و خوراك را ازياد برده و جز  موافق گشته و چون بسيار عاشق و دلباخته
  .)1(نمود ي رفع نياز از آن صرف نمي به اندازه

يگر اين مرد (احسائي) عالوه بر تأليف و نويسندگي همواره در كربالء و طوس و د
نمود و به نشر و توزيع افكار و معتقداتش  شهرهاي شيعه نشين كالس درس را اداره مي

  گفت: پرداخت. او مي مي
خداوند در علي و دوازده نفر از فرزندانش، جلوه نموده و آنها جلوه گاه و مظهر ذات خدا 

باشند كه در هستند و داراي ويژگيهاي الهي و صفات رباني هستند، آنها پيشوايان هدايت مي 
  .)2(شكل و قيافه، با هم فرق دارند اما در حقيقت و ماهيت يكي هستند

گفت: ائمه علت مؤثر در پيدايش و وجود مخلوقات هستند، آنها مظهر  و همچنين مي
بودند خداوند هيچ چيزي را  دهند، و اگر آنان نمي ي خدا بوده و از مشيت خدا تعبير مي اراده
باشند، و هرچه خدا انجام مي  ت آنها هدف نهائي خدا از خلقت ميآفريد، به همين جه نمي

ي آنها است اگر چه آنها از خود قدرت و تواني ندارند بلكه تنها وسيله و  دهد به واسطه
  واسطه هستند.

                                            

سيد . تأليف: كتاب: دليل المتحيرين وإرشاد المسترشدين از نقلبه )، 3 زرندي بهائي (ص:، نوارمطالع األ -  1
  ي.تكاظم رش
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تواند او را احاطه  ها نمي ي آفريده شود و فهم و خرد همه و چون ذات خدا درك نمي
تواند خدا را بشناسد جز از طريق ائمه كه در حقيقت آنها  سان نمينموده و در بر گيرد؛ زيرا ان

محل و جايگاه ذات الهي هستند. پس اشتباه در حق آنها در واقع اشتباه در حق خدا است، و 
ي تمام آسمانها و زمين است. و  لوح المحفوظ همان قلب امام است كه محيط و در بر گيرنده

  .)1(موجودات هستند ي  سوت همهك أئمه نخستين مخلوقات خدا و پيش
  سپس در مورد غايب دوازدهم آنها معتقد بود كه:

مهدي غايب منتظر كه به اعتقاد شيعه ها ظهور «گفت:  يك: او مرده است. چنانكه مي
كند، هم اكنون در عالَمي روحاني، غير از اين جهان سكونت دارد كه به آن عالم جابلقاء يا  مي

  .)2(گويند جابرساء مي
گويد: چون امام از دشمنانش بيم داشت لذا از اين دنيا خارج شده و به بهشت  و مي

  .)3(هورقلياء داخل شده است
دو: معتقد بود كه آن شخص بازگشت كننده به اين دنيا، حسن عسكري نيست بلكه كس 

  گويد: ديگري است كه روح حسن در او حلول كرده است، چنانكه مي
ي شخصي از اشخاص اين دنيا، يعني بار  دد در شكل و قيافهگر و به اين دنيا باز مي«

  .)4( ي مردم و انسانهاي اين دنيا شود همچون عامه ديگر متولد مي
باشد اگر چه از پدر و مادر ديگري  سه: آن شخص خود امام محمد بن حسن عسكري مي

  شود. آيد و متولد مي مجدداً به وجود مي

                                            

  ) چاپ تهران.12ص: 14دائرة المعارف إسالمي، احمد شنتاوي (ج  - 1
   ).26ص:  5دائرة المعارف، بستاني (ج  - 2
  ) به زبان فارسي، چاپ قاهره.20الكواكب الدرية (ص: - 3
 ) به زبان فارسي، چاپ قاهره.20الكواكب الدرية (ص:  -4
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اني لطيف، در اين جسم پليد مادي پديدار و او خود مهدي است، و آن جسم روح
  .)1(شود مي

  كند.  شود و قيام مي شود؛ زيرا پس از مرگ باز زنده مي چهار: اسم قائم بر او اطالق مي
  آيد؟  از او پرسيدند آيا از قبر بيرون مي

آيد يعني: از شكم مادرش، و گفت: جبلسا و  در جواب گفت: آري از قبرش بيرون مي
او هستند كه در آسمان قرار دارند نه در زمين آنگونه كه بيشتر مردم فكر جابلقا منزل 

  .)2(كنند مي
كرد و به آن باور  و همچنين او (احسائي) معاد و زنده شدن جسماني را مطلقا انكار مي

گفت: جسم از چهار عنصر تشكيل شده است، پس وقتي كه روح از آن  نداشت؛ زيرا مي
ي آن تجزيه مي شوند و اثري از آنها  اء و عناصر تشكيل دهندهبيرون آمد و خارج شد، اجز

  گردند. ماند و بدين ترتيب براي هميشه نيست و نابود مي باقي نمي
كند، تنها آن جسم لطيف و نازك روحاني است، كه  ماند و باز گشت مي و چيزي كه مي
، آن را جسم ي جوهرها است، همان چيزي كه در اصطالح شيمي قديم اكسير و جوهر همه

  ناميدند. هورقليايي مي
شود و حشر  (بنا بر اين، جوهر جوهرها، يا جسم هورقليائي است كه باز گردانده مي

گردد. و مابقي عناصري كه عارضي و الحق هستند، در اصل خود فرو رفته و تجزيه  مي
ده نيز از ي خاك به خاك. و روح كهنه و فرسو گردند، مانند فرورفتن آب در آب و تجزيه مي

                                            

  ).26ص:  5دائرة المعارف، بستاني (ج  - 1
  ).21-20الكواكب (ص: - 2
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شود، باقي  رود و تنها جسم اصليي كه در عرض جسم (از ابعاد سه گانه) ظاهر مي بين مي
  .)1(ماند) مي

نمود، اين بود كه: امام  و همچنين از جمله عقايدي كه در ميان مردم پخش و منتشر مي
مهدي در هر مكاني در شكل مرد كامال مؤمن يا در شكل پاپ يا وليي آشكار و پديدار 

  گردد، و بايد به او ايمان آورد. مي
  آيند عبارتند از: ي آنها كه اصل دين (نزد آنها) به حساب مي اركان چهارگانه

  توحيد. -1
  نبوت. -2
  امامت. -3
  اعتقاد كامل به آن مرد (مهدي). -4

آن شخصيت در زمان احسائي در جسم او حلول كرده بود، به همين جهت، او (احسائي) 
ناميدند؛ زيرا پاپ در اعتقاد او، شخصي بود كه روح پاپ در او  ا پاپ ميرا ركن چهارم ي

حلول كرده بود. و مهدي كسي است كه روح مهدي در او حلول كرده و همچنين پيامبر كسي 
اشان مختلف است اما  كند. و آنها اگر چه شكل و قيافه است كه روح نبي در او حلول مي

ي آنها، خداوند  نه قبالً نيز بيان كرديم؛ زيرا در همهماهيت و حقيقتشان يكي است همان گو
  كند اما هر كدام در رتبه و مقامي. است كه تجلي مي

در آنِ  �گفت: پيامبرخدا كرد. و مي و همچنين او معراج جسمي و روحي را انكار مي
از دنيا به آسمان)  �واحد، در همه جا حضور دارد. بر اين اساس اين سخن (معراج پيامبر

                                            

  ).82(ص: 162ي (يغما) فارسي شماره:  دائرة المعارف إسالمي، اثر أردية، به نقل از مجله - 1
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يچ معنايي ندارد؛ زيرا او مقيد به مكان و زمان نيست. پس كسي كه او را در آسمان ببيند در ه
  .)1(واقع خود پيامبر را ديده است و لواحق آسماني و عوارض آن به او چسپيده اند

هـ)، شاگردش سيد كاظم رشتي رياست و رهبري 1242و پس از فوت احسائي در سال (
فت و راه و روش و منهج استادش را ادامه داد و بدين ترتيب، او گروه شيخيه را به عهده گر

  ركن چهارم گرديد. اما او مسئله را پيچيده تر نمود آنجا كه گفت:
ي پاپها در او حلول نموده همان گونه كه در احسائي حلول كرده بود، اما هم  روح همه«

بيايد (يعني خود را مهدي  اكنون وقت آن رسيده كه پاپها منقطع و گسسته شوند و خود مهدي
  .)2(دانست) منتظر مي

گفتند: جهان از لحاظ زمان، قديم است اما در ذات خود حادث است؛ زيرا  شيخيه مي
امكان ندارد كه عرَضها بدون جوهر بوجود آيند. و صورت و شكلها بدون محل آنها امكان 

اهي بوجود مي آيند و ندارند كه بوجود آيند، و اعراض حادث و از بين رفتني هستند، گ
گردند. اما جوهر چيز حادث و از بين  آيند و به عدم باز مي روند، از عدم مي گاهي از بين مي

ماند و در آينده  رفتني نيست، بنا بر اين، ماده در ذات خود حادث است. و براي هميشه مي
اشت و بهشت و د همواره موجود خواهد بود اما نه در گذشته، و گرنه حيات اخروي پايان مي

گفت: بهشت همان محبت اهل بيت است؛ اهل بيت  رفتند. و همچنين مي جهنم از بين مي
  .)3(آيند ي كردار انسان به وجود مي و ائمه. و بهشت و جهنم به وسيله �پيامبر

  نمايد: خوانساري آن را در كتاب خود اين چنين ذكر مي

                                            

  ).103ي أحسائي. و العقيدة والشريعة، گولد زيهر (ص: ئرة المعارف إسالمي، مادهدا - 1
 ). چاپ  فارسي.24نگاه: الكوكب (ص: - 2

  ) تأليف: احمد شنتاوي، چاپ تهران.13ص:  14دائرة المعارف عربي (ج  - 3
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ي  ايت، نور چشم و نيروي قلب و مايه(شاگرد گرامي او، قدوه و الگوي صاحبان فهم و در
ي پيراهن براي بدنش  فخر او، حامي و پشتيبان او در شدايد و محنتها، آن كسي كه به منزله

و سروران  زرگاني  هزادبود. يعني سيد بزرگوار و نيكو و ارجمند و هوشيار و دور انديش، 
ني رشتي، حاج سيد كاظم، و واال مقام، پسر امير سيد قاسم حسيني گيال گراميو عاليقدر 

آن پاك و مطهر ي  نائب مهدي منتظر در امور و امام و پيشواي اقتدا كنندگان به او، و سرگشته
  .)1(»شريف تا اين زمان

اين شخص (رشتي) افكار و معتقدات شيخش را ترويج داد، و مردمان زيادي به مذهب او 
بستان و عر ي از شيعيان ايران وو شيخش گرويدند، و گروه مستقلي شدند حتي تعداد زياد

نيز به او گرويدند سپس محمد كريم خان  كرماني، ابن  )2(عراق و آذربايجان و كويت
نشين او شد، سپس ابن محمد كريم خان محمد خان، و بعد ي حاكم كرمان جا ظهيرالدوله

ت اين ترتيب قياده ب زين العابدين قاسم خان ابراهيمي، برادرش زين العابدين، سپس پسر
  فرقه را به عهده گرفتند.

 نيز از شاگردان سيد كاظم رشتي و(ملقب به باب) علي محمد شيرازي  الزم به ذكر است،
ي كساني كه دعوت او را پذيرفته  باشد. و همه هاي شيخيه مي ديدگاه كج افكار و گردن پيرو و

  .)3(باشند پيروان شيخيه مي اند نيز از شيعه و
ي اثني عشري در پاكستان و هند، دقيق همان اعتقاد  ي شيعه هجالب اين است كه عام

لحاظ اعتقادي،  كنند، آنها از رشتي را دارند اگرچه خود را به شيخيه منتسب نمي احسائي و

                                            

  ).92ص: 1روضات الجنات، خوانساري (ج  - 1
 ).217ص: 1الفهرست (ج  - 2

پاكستان،  ي ترجمان السنه در الهور ) چاپ ادارهين زمينه، به كتابهاي ما (البابيةبيشتر در ا براي آگاهي - 3
 ) چاپ پاكستان مراجعه نماييد.و همچنين كتاب (البهائية
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براي آن  شيخيه هستند تازه بعضي از علمايشان تصريح نموده اند كه اعتقاد شيخيه را دارند و
همچنين در پاكستان مركز بزرگي در ملتان و  رده اند وباز ك مراكزي هم، در شهرهاي مختلف

ها را از دولت كويت  اند، و بيشتر كمكها و مساعدتهاي مالي و برنامه كراچي افتتاح نموده
  كنند. دريافت مي

ي نه  در آينده - در رابطه با شيخيه، همين مقدار توضيح كافي است، اگر چه درنظر داريم
ها، به  ر رابطه با اين طايفه و طرفداران اين فكر از خود شيعهكتاب مستقلي را د -چندان دور

  شاءاهللا. چاپ برسانيم. ان

  نوربخشيه

هاي هماليا و كوهستان و بلتستان متصل به  ديگري هست در رشته كوه ي در اينجا طايفه
هاي اثني عشري به حساب  كنند و خود را گروهي از شيعه گري مي تبت چين كه ادعاي شيعه

نامند؛ زيرا منتسب به نور بخش قوهستاني متولد سال  رند و خود را نوربخشي ميآو مي
  گويند: باشند، و مي هـ) مي795(

او در قاوين روستاي قوهستان به دنيا آمده، و پدرش از اهالي احساء بوده كه از آنجا 
ه نيا آمدهجرت نموده و به آنجا رفته است. بعضي هم گفته اند: پدرش عبداهللا در احساء به د

به دنيا آمده است. محمد نوربخش مريد خواجه  )1(است و پدر بزرگش محمد، در قطيف
هاي او  اسحاق ختالني، شاگرد همداني، بوده و اين مرد (همداني) به تواناييها و شايستگي

  .)2(بسيار معجب بوده و به همين جهت لقب نور بخش را به او داده است
  .)3(يق كشفيات صوفيانه، و عالم روحاني، كشف نموده استگويند: نسب او را از طر و مي

                                            

  ).1369ران (چاپ ته) 159 أنساب بيوتات سكان قاين (ص: - 1
  ).143ص: 2ج حاج معصوم علي (، طرائق الحقائق - 2
  ).314تستري (ص:، ينمجالس المؤمن - 3
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آمدنش را در  هاين مرد (محمد نور بخش) ادعا نمود كه او همان مهديي است كه پيامبر
آخر زمان، خبر داده است؛ زيرا نامش  هم نام او، و نام پدرش هم نام پدر او است، زيرا نام 

اش را به نام يكي از پسرانش قاسم نام  كنيهاو محمد و نام پدرش عبد اهللا بوده و همچنين 
  .)1(ي مسلمانان ملقب نموده بودند ي همه گذاري نموده بود و پيروانش او را به  امام و خليفه

ي  كردم اما آشكار نمودن آن بر من واجب شده تا بر همه گفت: من خود را پنهان مي و مي
  .)2(مردم حجت باشم و مردم را به راه راست هدايت كنم

او در آن زمان عليه دولت ايران قيام نمود اما دولت وقت او را گرفت. وقتي كه آزاد شد 
به كردستان رفت و در آنجا به دعوت مردم به سوي مذهب و فكر خويش پرداخت و مردم 

  .)3(آن سرزمين به او گرويدند و پول خود را به نام او زده و چاپ نمودند
هـ) در حالي كه باز داشت 840وز جمعه در سال (سپس بار ديگر دست گير شد و در ر

گيري نموده است.  بود، بر منبر هرات اعالن نمود كه از ادعاي خالفت و رهبريت مردم كناره
در آنجا وفات  )هـ869سپس به سوي گيالن، و از آنحا به شهر ري هجرت نمود و در سال (

  نمود.
  ايران داشت.و در آن موقع پيروان زيادي را در شهرهاي عراق و 

ي امامي  حال مختصر معلوم مي گردد كه: محمد نور بخش، شيعه از اين گفتار و شرح
دانند، در  نبوده چرا كه شيعه هاي دوازده امامي، تنها پسرحسن عسكري را مهدي موعود مي

                                            

دكتور كامل مصطفى  انه، تأليف:نزعات صوفي فكر شيعي ول از نقبا ديوان شمس تبريزي،  ي حاشيه - 1
  ).335 (ص: يشيب

دكتور كامل مصطفى  انه، تأليف:نزعات صوفي فكر شيعي ول از نقبا ديوان شمس تبريزي،  ي حاشيه - 2
  ).336 (ص: يشيب

  ).314مجالس المؤمنين (ص: - 3
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آورد تازه از آن هم  حالي كه بر عكس ديدگاه اين گروه، او خود را مهدي به حساب مي
دانند، رد نموده  خود، ديدگاه آنهاي كه پسر حسن عسكري را مهدي موعود مي بيشتردر كتاب

  گويد: و مي
كنند كه محمد بن حسن عسكري مهدي موعود است در حالي كه  برخي از مردم فكر مي

  اند: در مورد مهدي موعود، فرموده هاين چنين نيست؛ زيرا رسول خدا
  .1»م ابييواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي واسم ابيه اس«

ي من، و اسم پدرش اسم پدر من  اش كنيه (مهدي موعود نامش، نام من است و كنيه
  است).

اند كه: نام مادرش نام مادر من است، درحالي كه آن مهديي كه شيعه ها  و بعضي هم گفته
دانند. تنها نام خودش، هم نام پيامبر (محمد) است نه، نام پدر و مادر و  او را مهدي موعود مي

  .)2(اش نيهك
ي اثني عشري (دوازده امامي) نبوده بلكه صوفي، و از  در حقيقت، محمد نور بخش شيعه

ياران وحدة الوجودي بوده، و قايل به انتقال واليت از آدم و پيامبران به جمع صوفيان بوده 
است. و آن را از تناسخ خارج نموده وخود، نام (بروز) را به جاي آن (تناسخ) قرار داد. و 
وصول روح به جنين در چهار ماهگي، از نظر او يك معاد انساني بوده كه وجود انساني را به 
وجود حقيقي (وجود خدا) نايل نموده است. و احتماال اين طرز تفكر و بينش نوربخشيه را از 

ي اشراقي بر گرفته باشد. چنان كه دكتور محمد علي ريان اين فرض را مطرح نموده،  فلسفه
  ل محكم و روشني بر اين ادعا ندارد.اگرچه دلي

                                            

1 - 
  ).333(ص: "فكر شيعي"ذكر نموده است در كتاب  كامل مصطفى شيبير آنچه صتمخ - 2
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دهد.  ها پيوند مي در ميان غزلهاي نوربخش شعري وجود دارد كه اورا به وحدة الوجودي
  و اينك آن شعر:
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  چه فرق دارد ما هدايت دهنده باشيم يا هدايت شده.«
  هاي هدايت شدگان هستيم. ما در مقايسه با ازل، بچه

ي توانايي ما در كشف و شهود مهم  ما قطره اي از بحر وجود هستيم. و مقدار و اندازه
  نيست.

ردگار! مرا به اقيانوس نور گرديم و اي پرو قطره باز مي اي پروردگار! چه وقت ما به
  .»برسان

كند كه ابن عربي آن رادر شعر زير بيان نموده  نور بخش، عشق را به همان شكلي بيان مي
  است.

 `b�=
 s)�U tu k"�B k'k5rZ�R 8� AAAAAAA lI, oC�2 To6# wu"	 r���. k��U# 
ه هر جا بروند من در پي آنها هستم، عشق دين دين من عشق و محبت است، سواران آن ب

  من و ايمان من است.
اما جانب سلبي را از اين مسئله گرفته و برداشت منفي را از آن دارد و به شعرهاي لطيفي، 

  گويد: از آن تعبير نموده است و مي
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ها متمايز و جدا  ي آفريده (از روزي كه رخ معشوق و دوستم در آن نمايان شد، از همه
  شدم.

  چرا كه من از عقيده و مذهب و ملت به كلي مبرّا و دور گشتم و هم اكنون ديني ندارم.)
دارد كه تا حد از دست دادن كيان وهستي خود در  يو فرو رفتن او در اين عشق را بيان م

پرسد:آيا من خود نور بخش هستم يا  آن اغراق نموده و فداي آن شده است بطوري كه مي
   )1(كس ديگري؟

آري، هيچ شكي در آن نيست كه وقتي صوفيها بر ايران چيره شدند و مردم را به جبر و 
ري نمودند تا حدي كه براي اين منظور به گ زور وادار به قبول كردن و تن دادن به شيعه

نيروي شمشير و اسلحه متوسل شدند، نوربخش، شيعه بودن خود را اعالن نمود. به همين 
پرسيد چه عقيده و مذهبي  جهت هنگامي كه اسماعيل صفوي تستر را فتح نمود، از مردم مي

، ديگر اورا اذيت ي و مذهب نوراهللا شيخ نوربخش هستم گفت بر عقيده دارند؟ كسي كه مي
  .)2(كرد نمي

ي هند فرار نمودند، و به  و بسياري از مريدان اين صوفي وحدةالوجودي به شبه قاره
ي آنجا روي آوردند و در آنجا سكونت نموده و بر طريقه و روش  ها و مناطق دور افتاده كوه

اثني عشري) نبودند ( ي خود باقي ماندند. و بزرگترين دليل بر اين كه اين قوم شيعه  صوفيانه

                                            

  ).340-339 دكتور كامل مصطفى شيبي (ص:، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية - 1
 ).341 فكر الشيعي (ص:از النقل به )، 302مجمع األوصياء (ص: - 2



    

  گري شيعه و شيعه      378 
 

ي مستقلي را داشتند، اگر چه برخي از  اين است كه، آنها فقه خاص و كيان ويژه و مدرسه
دادند به خصوص در مراسمه سوگواري و ماتم  حسين  ها را نيز انجام مي اعمال و كردار شيعه

  و ... اما در بيشتر مسايل و موارد با آنها تفاوت داشتند. 
ي  نبودن آنها، اغراق و زياده روي آنان در تصوف و سلسله و دليل ديگر بر شيعه

شود؛ حال كه هيچ  اي بود كه به سهروردي و جنيد بغدادي و سري سقطي متصل مي صوفيه
ي ذهبيه ذكر  ي صوفيه را به عنوان سلسله يك از آنها شيعه نبودند. و محمد نوربخش، سلسله

نيم چنانكه او اين سلسله را اين گونه ذكر ك نمايد، كه ما آن را از كتاب خودش نقل مي مي
  نمايد: مي

محمد نوربخش، خواجه إسحق ختالني، حضرت اميركبير سيد علي همداني، حضرت شيخ 
محمد مزدقاني، حضرت شيخ عالء الدوله سمناني، حضرت شيخ عبد الرحمن اسفراني، 

 ،دين كبرىشيخ نجم ال تحضر ،حضرة شيخ على الال ،شيخ أحمد الذكر جوزقاني تحضر
شيخ أحمد  تحضر ،شيخ أبو نجيب سهروردي تحضر ،شيخ عمار ياسر بديسي تحضر
شيخ أبو علي  تحضر ،شيخ أبو علي كاتبي تحضر ،شيخ أبو بكر نساجي تحضر ،غزالي

شيخ معروف  تحضر ،شيخ سري سقطي تجضر ،شيخ جنيد بغدادي تحضر ،باري رود
  .)1( امام علي رضا تحضر ،كرخي

نمايد كه بر شيعه نبودن او  خش عبارت صريحي را در كتاب خود ذكر ميو محمد نور ب
  گويد: كند، مي را بيان مي �كند. او در جايي كه وقايع بعد از وفات پيامبر داللت مي

وفات نمود، مهاجر و انصار، همگي براي امارت و رياست امور  �هنگامي كه پيامبرخدا«
در موقع بيماريش به او دستور داده بود كه  �پيامبر بيعت نمودند؛ زيرا �مسلمانان با ابوبكر

                                            

  اكستان.پ چاپ) 2 مشجر األولياء (ص: - 1
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نماز را براي مردم به پا دارد و امامت جماعت را به دوش بگيرد. به همين جهت تمام 
به او بيعت دادند؛ چرا كه نماز پايه و ستون دين است، چنانكه  �اصحاب با تبعيت از پيامبر

  گويد: مي �امير المؤمنين علي
شد،  باروز مريض شد. در آن چند روز وقتي كه اذان داده ميچند ش � پيامبرخدا«
گفتند: ابوبكر را بگوييد نماز را به جماعت براي مردم به پا دارد. وقتي كه  مي �ايشان
او را براي نماز كه پرچم اسالم و  �فوت نمودند، فكر كردم و گفتم: وقتي كه پيامبر �پيامبر

آن خشنود و راضي بود پس چگونه ما هم براي ستون دين است، انتخاب نموده است و به 
  »امور دنياي خود او را شايسته و سزاوار ندانيم، لذا به او بيعت داديم.

ي  نزاع و اختالف ميان اصحاب را در سقيفه �در روز وفات پيامبر �هنگامي كه علي
به  را از دستش بركند و آن را �بني ساعده بر سر خالفت مشاهده نمود. انگشتر پيامبر

داد و گفت: اي ابوبكر! برو به داد مردم برس و آنها را درياب و بر امارت و فرمان  �بكرابو
نيز همراه او بود. عمر براي  �رفت و عمر  � روايي خود آنها را جمع كن. پس ابو بكر

ي  ، با مردم صحبت نمود، پس همه�مردم خطبه داد و در مورد امارت و خالفت ابو بكر
ي  و با تدبير و چاره انديشيي زيركانه �از يمن و بركت انگشتر مبارك پيامبر مردم باإلتفاق

  .)1(»بيعت دادند و بدين ترتيب مردم از شر و بالي تفرقه دور افتادند � به ابو بكر �علي
وجود دارد. و به  )2(ي ديگري كه در شيعه بودن آن اختالف به هر صورت، اين بود طايفه

  است و در اين موضوع به توضيح بيشتري نياز نيست. نظر ما همين مقدار كافي
                                            

  ).52-51األولياء (ص:مشجر  - 1
ي نوربخشيه از آنها سؤال نمودم. بيشتر  ي پاكستان را ديدم و در مورد فرقه تعداد زيادي از علماي شيعه -  2

هاي خليج و  اند اما به خاطر جلب كمكهاي مالي از طريق شيعه  گفتند: نوربخشيه از شيعيان نبوده آنها مي
پذيرفتند  نمودند و شيعيان ايران نيز اين ادعا را از آنها مي يي اثني عشري م  دولتهاي عربي، ادعاي شيعه

به خاطر بيشتر نمودن تعداد شيعيان. وگر نه آنها از شيعيان اثني عشري نبوده و نيستند. و برخي ديگر از 
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  اخباريه و اصوليه

اختالف ديگري كه در اين عصرهاي آخر در ميان شيعيان اثني عشري به وجود آمد، 
ي اثني عشري به دو جناح مخالف  اختالفي بود به نام: اختالف اصوليين و أخباريين، كه شيعه

كردند و همديگر را ناسزا و دشنام  حمله ميو ضد يكديگر متفرق شدند. و به يكديگر 
دادند. اختالف ميان آنهابه حدي شدت گرفت كه اخبار گرايان، اصول گرايان را به خروج  مي

نمودند. ودر اين راستا، كتابها و مقاالت فراواني عليه يكديگر نوشتند و آنها  از تشيع متهم مي
  نيز درميان خود به چند حزب و دسته منشعب شدند.

گفتند: ما به ظاهر اخبار و روايات معتقديم خواه متشابه باشند يا غير  اخبار گرايان مي
كنيم و هرچه  كنيم و ظاهر آن را عملي مي متشابه. پس متشابهات را بر ظاهر آنها حمل مي

  . )1(گوييم سلف در اين مورد گفته اند ما نيز همان را مي
ن كساني بودند كه تنها ظاهر حديث را به عبارت صريح تر و دقيق تر: اخبار گرايا

گرفتند و فقط به آن اعتقاد داشتند. در مقابل اصول گرايان كه آنها داليل عقلي را نيز از  مي
  .)2(آوردند ي شرعي به حساب مي ادله

دانستند. و معلوم  ي شرعي مي بدين معني كه: اخبار گرايان تنها كتاب و سنت را از ادله
به گمان  –شيعه رواياتي هستند كه از يكي از دوازده امام معصوم است كه حديث از منظر

نقل و روايت شده است. پس هر آنچه از يكي از آنها روايت شده  هو از پيامبرخدا  - آنها
باشد حديث و حجت است؛ زيرا از حجت و معصوم روايت شده است، و هر چيزي كه از 
                                                                                                                 

ي خود، از اثني  ي اثني عشري بوده اما به سبب افكار جديد و نزعات صوفيانه گفتند: آنها از شيعه آنها مي
 شري خالص و اصلي دور افتاده بودند. ع

 بيروت. ،خياط چاپ) 93ص: 1جتهانوي ( شيخ، اثر موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية - 1

 ).1326سال هران (چاپ ت) 1485 لغت نامه دهخدا (ص: - 2
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گردد. و آنها منزلت و سند  مي حجت و معصوم روايت شود، به طور يقين حجت محسوب
احاديث برايشان مهم نيست مادام كه از اصول چهارصدگانه گرفته و از آنها نقل شده باشد، و 

  .)1(آنرا تأليف و گردآوري نموده اند اصل نزد آنها كتابهايي هستند كه ياران أئمه
نيازي به  -نهااز نظر آ –پس مادام اصحاب و ياران أئمه اين روايات را نقل نموده اند 

بحث و تحقيق و تفتيش در مورد آنها نيست، نه تحقيق در مورد سند آنه چرا كه از يار و 
صاحب امام معصوم روايت شده است، و نه تحقيق در مورد متن حديث الزم است؛ زيرا متن 

گويد  از امام است و امام نيز معصوم است و مردم از درك حقيقت و ماهيت آنچه امام مي
  گويد: و ناتوانند. چنانكه امام معصوم پنجم آنها يعني محمد باقر، ميقاصر 
حديث آل محمد سخت و دشوارند، كسي به آنها ايمان نمي آورد مگر فرشتگان مقرب، «

اي كه خداوند دل او را براي ايمان آماده و مهيا نموده باشد. پس  يا نبيي فرستاده شده، يا بنده
روايت نموده باشند و دل شما براي آن نرم شد و آن را آن را  �هر حديثي كه آل محمد

كرد،  شناختيد، پس آن را بپذيريد. و هر حديثي كه دل شما از آن بيزار بود و آن را انكار مي
و عالمي از آل بيت باز گردانيد. و به هالكت رفته، كسي است  �پس آن را به خدا و پيامبر

ي آن نباشد، و  فزايد كه آن حديث در بردارندهكه چيزي را در مورد آن بگويد و به آن بي
نكار كند) و بگويد به خدا سوگند اين حديث نيست و آن هم حديث نيست (يعني آن را ا

  .)2(»انكار حديث كفر است
نقل نموده اند كه به يكي از شيعيانش به نام  - امام هفتم به گمان آنها –از موسي كاظم 

  علي بن سويد سائي، گفت:

                                            

  ).93 (ص: ت دومأعيان الشيعة، جزء أول، قسم - 1
  حاديث آمده كه حديث آنها سخت و دشوار است.) فصل: آنچه در مورد ا401ص: 1اصول كافي (ج  - 2
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اميد داشتي جوابت دهد، او را از جانب ما به سوي راه پروردگارت دعوت كن.  هر كه را«
و تنها به اميد ما نباش. و آل محمد را سرور و سردار خود قرار ده، و به چيزي كه از جانب 
ما به تو ابالغ شده، يا به ما نسبت داده شده است، نگوييد باطل است. و اگر خالف آن را 

داني براي چه اين سخن را گفته ايم و چگونه آن  كني و نمي تو درك نميدانستيد، بدان كه  مي
را توصيف نموده ايم، و بدان چه تو را خبر داده ايم ايمان بياور و از آنچه از تو كتمان و 

  .)1(»پنهان نموده ايم شك نكن
و  ي عقلي، از نظر آنها چيزي جز جهل بنا بر اين روايت، باز گشت به دليل ديگر از ادله

اي چيزي از روايات و احاديث وارد نشده بود بايد در  گمراهي نيست. و اگر در مورد مسئله
انتظار بنشيند تا وقتي كه يكي از أئمه خبر آن را به او بدهد و حكم آن مسئله را به او ياد 
 دهد؛ چنانكه از جعفر بن باقر روايت نموده اند كه از او سؤال شد در مورد كسي كه دو نفر بر

سر ايمان او اختالف دارند و هردو از او روايت نموده اند، يكي از آن دو نفر حديث را از او 
گرفته و بدان عمل نموده است و ديگري  بدان عمل نكرده است، در اين صورت چه بايد 

  كرد؟
تا به  او دهد و نشست تا وقتي كه كسي به او خبر  بايد در انتظار«او در جواب گفت: 

  .)2(»رسد آزاد است ميچنين فردي 
  روايت نموده كه او گفت: –امام هشتم  –ي قمي از علي بن موسي  ابن بابويه

اي كه چيزي را در مورد آن از اين راهها نيافتيد، آن را به ما باز گردانيد چرا كه ما  مسئله«
كنيد  ازآن آگاهي داريم، و به آراء و نظرات خود در مورد آن چيزي نگوييد. بلكه بايت توقف

                                            

  كربالء. چاپ) 386 رجال كشي (ص: - 1
  ).66ص: 1ج أصول كافي، كتاب فضل العلم ( - 2
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و خود را نگه داريد و همواره جوياي آن باشيد و در پي آن تحقيق كنيد تا وقتي كه حقيقت 
  .)1(»كنيد را از جانب ما در يافت مي

و اگر چنانچه كسي به سوي چيز ديگري (دليل ديگري) بازگشت نمود، گمراه شده و 
  موده اند كه گفت:كند. چنانكه از موسي كاظم، از محمد بن حكيم روايت ن گمراه هم مي

گفتم: فدايت شوم، مرا در دين آگاهي ببخش. و خدا ما را به  �به ابو الحسن موسي«
نياز نمايد. گاهي گروهي از ما در مجلسي هستيم كه كسي سؤالي را  سبب شما، از مردم بي

دهد،  پرسد و رفيقش جواب را از بركت وجود شما ياد گرفته و همان جواب را به او مي مي
شود كه ما از شما و از پدران شما جواب آن را نشنيده ايم، در  گاهي سؤالهاي مطرح مياما 

ايد نزديك تر  رسد و به آنچه شما به ما ياد داده اين صورت بهترين چيزي كه به نظر ما مي
  كنيم آيا اين درست است؟. دهيم و همان را عملي مي است جواب مي

چنين كاري كند به هالكت رفته است اي ابن  گفت: هيهات هيهات. به خدا قسم كسي كه
  .)2(»حكيم. سپس گفت: خدا ابا حنيفه را لعنت كند

  روايت است كه گفت:  �و همچنين از سمعه بن مهران، از ابو الحسن موسي
آييم و در ميان خود به گفتگو  خدا تو را اصالح كند، گاهي اوقات ما گرد هم مي«

دانيم. اما گاهي  كه از بركت وجود شما، جواب آن را مي گردد پردازيم، مسايلي مطرح مي مي
كنيم  دانيم، به همديگر نگاه مي گردد كه حكم و جواب آن را نمي چيزهاي كوچكي مطرح مي

كنيم كه بيشتر به آن شباهت دارد و  اگر كسي از ما، آن را ندانست آن را بر چيزي قياس مي
  ست؟رسد. آيا اين كار درست ا نيكو تر به نظر مي

                                            

  ).66 كافي، (ص: أصول ي حاشيه ل ازنقبه قمي، ، عيون أخبار الرضا - 1
 ).56ص: 1ج( ،كافي أصول - 2
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در جواب گفت: شما كجا و قياس كجا؟ پيشينيان شما به سبب قياس هالك و نابود شدند. 
سپس گفت: اگر چيزي را در مورد آن دانستيد بگوييد؛ اما اگر در مورد آن چيزي 

سپس گفت:  - با دستش اشاره نمود به دهان خود و آن را بست - دانستيد سكوت كنيد نمي
گفتم: خير، اما سخن او اين است. و گفتم خدا تو را اصالح كند  نشينيد؟ آيا شما نزد آنها مي

  گفت؟ در زمان خود هر آنچه الزم بود به آنها مي هآيا پيامبر
گفت: آري، و هرچه در مورد قيامت هم الزم بود به آنها ياد داد. گفتم: آيا چيزي از آن 

  .)1(»باشد ي آن، نزد اهل خود مي مفاهيم از بين رفته؟ گفت: خير، بلكه همه
به گمان  -ي امامي، يعني عمل به أخبار نقل شده از معصومين  اين از مذهب أخباريه

  و عمل به آنچه به آنها نسبت داده شده بدون دقت و توجه به هر چيز ديگر.  - آنها
و اما اصول گرايان، معتقد به دليل عقل، و برائت اصلي در اشياء، و استصحاب بوده و آنها 

دانند. و سيد محسن امين در كتاب خود براي: برائت اصلي در  اليل شرعي ميرا نيز از د
  آورد: اشياء چنين مثال مي

براءت اصلي در چيزهاي كه نصي بر وجوب يا تحريم آن وجود ندارد مانند اينكه 
  گويند: مي

كند. يا اينكه گفته مي شود: دليلي بر  عقل به صورت مستقل قبح و زشتي آن را درك مي
چيزي وجود ندارد پس بايد منتفي باشد، و يا اين كه: اين در صورتي است كه در  چنين

  وجوب آن شك باشد.
ي  آورد كه: وتر واجب نيست؛ زيرا اصل برائت ذمه و محقق در المعتبر اين گونه مثال مي

انسان است. و همچنين مانند چيزي كه حكم بر اقل و اكثر آن مورد اختالف علما باشد كه در 

                                            

  ).57ص: 1ج( ،كافي أصول - 1
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شود چنانكه بعضي از دوستان اين مثال را آورده اند كه:  ن حالتي حكم بر اقل آن داده ميچني
گويند: يك چهارم قيمت آن است و  قيمت حيوان نصف قيمت كل آن است، بعضي هم مي

كند كه: يك چهارم، مورد اتفاق و اجماع علما است پس  قايل به اين رأي، چنين استدالل مي
رائت اصلي، زياده بر آن منتفي است. و يا در مورد شك در تحريم ي ب با توجه به قاعده

گويند: دليلي بر تحريم  مي )1(ي بنّ چيزي مانند حرام بودن سيگار يا قليان و حرام بودن قهوه
  .)2(ارد و اصل در اشياء برائت آن استآن وجود ند

  گويد: پردازد و مي سپس به ذكر اخبار گرايان و مذهبشان مي
دانند  خبار گرا، برائت اصلي را انكار نموده و احتياط را در مورد آن، واجب ميشيعيان ا

  گويند: دهند چنانكه مي اند و به احتياط در اين زمينه فرمان مي بدليل اخباري كه وارد شده
هر چيزي كه حالل يا حرام است، بر حالل يا حرام بودن خود باقي است تا وقتي كه «

  .)3(»مي شوددليلي بر خالف آن يافت 
را در حكم شرعي انكار نموده  و همچنين مغنيه ذكر نموده كه اخبارگرايان، استصحاب

  نمايند كه: اخبارگرايان، اصول گرايان را متهم مي .)4(اند
ي  ي چهارگانه را وادار و تشويق به اختراع و ايجاد اين قواعد اصولي و ادله چيزي كه آنها

ا به كتابهاي مخالفين اماميه بوده كه بدون هيچ گونه شرعي نموده است: سرگرم شدن آنه
  .)5(بدون هيچ گونه دليلي تحت تأثير آنها قرار گرفته اند ي به آن وزنيا

                                            

 . (مترجم)آيد مى وجوده ب قهوه آن از و استي ريز هاى دانه داراىكه ) الَفويات( ى رسته از است درختى - 1

 ).18(ص: ت دوم،أعيان الشيعة، جزء أول، قسم - 2

  ).18 (ص: ت دومأعيان الشيعة، جزء أول، قسم - 3
  .تبيرو ،دار العلمچاپ  ) 354محمد جواد مغنية (ص:، تأليف علم أصول الفقه في ثوبه الجديد - 4
  .هران، چاپ تمحمد أمين، الفوائد المدنية في الرد على القائل باالجتهاد والتقليد في األحكام اإللهية - 5
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جمله: محمد  اند، از هرگروه براي تأييد مذهب و مسلك خود، كتابهاي را تأليف نموده و
 "الفوائد المدنية"ه نام امين بن محمدشريف استر آبادي، از اخبار گرايان، كتاب مشهوري ب

  تأليف نموده است.
في مداحض حجج الخياالت المدنية ونقض  الفوائد المكية« و نورالدين عاملي تحت عنوان

  .)1(ردي را بر آن نوشته است »أدلة األخبارية
 "اساس األصول" و همچنين سيد دلدار علي كتابي را در رد آن نوشته است تحت عنوان

هم اكنون موجود و در دست قرار دارد، صاحب الذريعه آن را از  يده ور هند به چاپ رسكه د
  .)2(تصانيف و مؤلفات شيعه ذكر نموده است

سپس ميرزا محمد عبدالنبي نيسابوري هندي، مشهور به ميرزا محمد أخباري، كتابي را در 
� }�1# ��9� E�9	E�<7«رد آن نوشته است تحت نام �	 E
��اب كت در اين كتاب از و »�

گيرد و به او حمله  ي كتاب األساس انتقاد مي فوائد المدنيه دفاع نموده و به شدت از نويسنده
نموده است. اين كتاب نيز به چاپ رسيده و هم اكنون موجود است و صاحب الذريعه در 

   .)3(كتاب خود از آن ياد كرده است
رد آن را طي كتابي سپس سيد نظام الدين حسين، و سيد احمد علي و كسان ديگري نيز 


 E	���M]�« به نام��� §e� �9��	
 x"	 ���d�« كه تهراني، اين كتاب را در  نوشته اند
  .)4(ي خود ذكر نموده است مجموعه

                                            

 ).359ص:  16نگاه: كتاب الذريعة، تأليف: تهراني (ج - 1

  .)504ص:  2(ج ةة إلي تصانيف الشيعالذريع - 2
  )257ص: 12(ج  - 3
  )38ص: 1(ج  - 4
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ي اثني عشري منشعب و به وجود  اين دو فرقه كه شرح حالشان را بيان كرديم، از شيعه
 برسي صاحب مستدرك الوسائل، ونوري ط ، وهعاملي صاحب وسائل الشيع حرّآمدند. و 

 دانشمندان و بزرگان كسان ديگري نيز، از ونعمة اهللا جزائري  محمد حسين كاشف الغطا، و
  آيند. اخباريه به حساب مي

 خميني شريعت مداري، خوئي، محسن حكيم، طباطبائي، ،سيد دلدار علي و كساني چون:
  باشند. و... نيز از گروه دوم، يعني اصول گرايان مي

  ي اثني عشري و رجال آنها    ترين كتابهاي شيعه مهم

  ي اثني عشريه در حديث عبارتند از: ترين كتابهاي شيعه مهم
الكافي تأليف: كليني. و اين كتاب شامل سه قسمت است: اصول، فروع، روضه:  -يك

قسمت اول در مبحث عقايد، قسمت دوم در مبحث احكام، و قسمت سوم: شامل مباحث 
حديث در اين كتاب موجود  )16199( گويند: باشد. مي ها، حكَم و آداب مي مهها، نا خطبه
  است.
  .در آن وجود دارد ) حديث6593(كه  قمي، ي بن بابويهتأليف: ان ال يحضره الفقيه م -دو

  در آن وجود دارد. ) حديث13590( أبي جعفر طوسي، وتأليف:  ،تهذيب األحكام سه:
  موجود است. ) حديث6531(در آن نيز  ي، وطوستأليف:  ،االستبصارچهار: 

باشند كه به آنها (صحاح  ي حديث مي ترين كتابهاي شيعه در زمينه اين چهار كتاب، مهم
  گويند. ي شيعه) مي چهار گانه

  ي حديث نوشته شده اند، از جمله: كتابهاي ديگري نيز وجود دارند كه در زمينه
كه تمام احاديث  مال محسن كاشي، ف به:معروالوافي تأليف شيخ محمد بن مرتضى يك: 

باشند را گردآوري نموده و  ي اصول و فروع مي موجود در صحاح چهار گانه، كه در زمينه
آنها را ترتيب و فصل بندي نموده است، و برخي شرح و توضيحات ضروري را نيز بر آنها 
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حاديث متعارض را نيز هاي توافق و جمع ميان ا نگاشته، و موارد مهم را تفسير نموده و راه
  بيان نموده است. او حدوداً يك صد تأليف و نوشته دارد.

كه  حسن بن حر عاملي، تأليف شيخ محمد بن ،وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعةدو: 
ي فروع موجود بوده، همه را  تمام آنچه در صحاح چهارگانه و كتابهاي زياد ديگر، در زمينه

همچنين از هشتاد كتاب ديگر كه در اختيار داشته، استفاده  در آن گرد آوري نموده است و
نموده است، او اين كتاب را طبق فصل بندي كتابهاي فقهي مرتب نموده است و بعضي از 
موارد مهم آن را شرح داده، و ميان احاديث متعارض و متضاد، جمع و توافق ايجاد نموده 

ها است. و در واقع، اين كتاب (وسائل) ترين مرجع و كلنگ دست شيعه  است. اين كتاب مهم
خيلي از الوافي جالب تر و سودمند تر است چرا كه ترتيب بندي آن آسان تر از ترتيب بندي 

  وافي است اگرچه بعضي از تفسيرهاي وافي قوي تر و كامل تر هستند.
ي بحار األنوار في أحاديث النبي واألئمة األطهار، تأليف محمد باقر ابن محمد تقسه: 
مجلد حجيم و بزرگ نگاشته شده كه بسياري از آنها به تنهايي  26، كه در مجلسيه معروف ب

دهها جلد مي باشند. و معظم فنون علم (صرف، نحو، بالغت و... ) را در آن گرد آورده است 
ي پيامبر،  و تنها قسمت كمي از آن، بحث فروعيات است. از جمله مباحث آن: تاريخ و سيره

و احوال و مناقب آنها، و همچنين  ي روافض ي دوازده گانه ا، سيره و تاريخ أئمهي زهر سيره
مواعظ و خطبه و آداب و هر چيزي كه در مورد آنها ديده و شنيده شده است، بدون هيچ 

ي ذكر شده نقل نموده است چرا  گونه تنقيه و پاك نمودن. و بسيار كم، از كتابهاي چهارگانه
، بيشتر مسائل فقهي بوده در حالي كه هدف مؤلف اين كتاب، بيشتر ي آنها كه هدف نويسنده

هاي فنون حديث، و  ترين كتاب در زمينه مسائل غير فقهي بوده است. لذا اين كتاب جامع
  باشد. ي آنها مي انواع علوم و أخبار گوناگون شيعه است، كه مورد استفاده



    

  389  عشري) امامي (اثني ي دوازده شيعه
 

، كه آن را در صد جلد جمع و اهللا بحرانيعبد اهللا بن نور : تأليف .العوالم في الحديثچهار: 
  ي بحار سودمند نيست. ترتيب نموده است اما از لحاظ درجه و رتبه، به اندازه

پنج: الشفا في حديث آل المصطفي جامع كبير كه مشتمل بر چند مجلد از كتاب شيخ 
  آن را نوشته است. هـ 1158باشد كه سال محمد رضا بن عبداهللا تبريزي مي

جلد بزرگ آن را  25شبري كه در  اهللاسيد عبد: تأليف ،األحكام في الحديث جامعشش: 
  نوشته و به چاپ رسانده است. نويسنده آن از بيشتر نويسندگان، تأليفات بيشتري دارد.

، محقق و آگاه به حديث و رجال شناس متبحر، تأليف محدث ،مستدركات الوسائلهفت: 
اب آنچه از قلم صاحب وسايل افتاده است، او آن را ميرزا حسين نوري معاصر، كه در اين كت

بندي نموده است اما او موضوع فقه  جمع نموده است. و به سبك وسايل آن را مرتب و فصل
اثبات نشده و همچنين بعضي مسايل ديگر كه  �رضوي كه منتسب بودنش به اما رضا

است. پس در واقع مسايل صاحب وسايل آن را معتبر و مستند ندانسته، در اين كتاب افزوده 
افزوده شده در اين كتاب، جبران آنچه در الوسايل وجود ندارد، نيست. و در پايان كتابش 

رجال شناسي آورده است كه در غير آن وجود ندارند، ظاهراً آنها را از  ي مطالبي را در زمينه
  .)1(عصر مجلسي، گرفته است جامع الرواة تأليف حاج محمد اردبيلي هم

باشند كه از معصومين روايت  كنند كه كتابهاي كه مشتمل بر احاديثي مي ها ادعا مي شيعه
  .)2(باشند اند، بيش از شش هزار و ششصد كتاب مي شده

تا عهد حسن عسكري، چهارصد كتاب  ÷گويد: اماميه از زمان امير المؤمنين اما مفيد مي
شود:  ين كه در مورد چيزي گفته ميرا تأليف نموده اند كه به اصول نام گذاري شده اند، و ا

  .)1(اشاره به همين (چهارصد كتاب) استاين، اصل دارد، 

                                            

  ).114-113(ص:ت دوم قسم جزء أول، أعيان الشيعة، - 1
  ).93(ص: دوم تأعيان الشيعة، جزء أول، قسم - 2
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  توان به كتابهاي زير اشاره نمود: اين در مورد حديث، اما در مورد رجال نيز مي
��NU«كتاب  -يك�	 G!Z7	 �� ��N�)�	 GB��مرو محمد بن عمر بن بي عتأليف: أ »�

  .مرچهاقرن ي علما  ، ازكشيرجال ه كشي، معروف بعبد العزيز 
)، هـ405( الى سامتوف، بي عباس أحمد بن علي نجاشيتأليف: ا »الرجال« كتاب -دو

  . رجال نجاشيه معروف ب
 )، و360( الى سامتوف، جعفر طوسي أبي هشيخ الطائفتأليف:  »الرجال«كتاب  - سه

  .رجال طوسيه معروف ب
  تأليف: طوسي. »الفهرس« كتاب -چهار

ها آن هارا مرجع و منبع  آيند و شيعه چهار كتاب نزد آنها اصول و پايه به حساب مي اين
  .)2(دانند خود در اين زمينه مي

  كتابهاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارند مانند:
  هـ). 588معالم العلماء تأليف: ابن شهر آشوب مازندراني، متوفاي سال (

  هـ). 726حسن بن مطهر حلي متوفاي سال ( و خالصة األقوال في الرجال، تأليف:
 مامقاني. تأليف: و منهج المقال

 خوانساري. تأليف:و روضات الجنات 

  .قمي تأليف:و الكنى واأللقاب 
  و كتابهاي فراوان ديگر.

  توان به كتابهاي زير اشاره نمود: ي تفسير نيز مي و در زمينه

                                                                                                                 

  ).93(ص: دوم تأعيان الشيعة، جزء أول، قسم - 1
  ).4ي رجال كشي، تأليف: احمد حسيني (ص:  نگاه: مقدمه - 2
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 تفسير عياشي.

 كوفي. و تفسير فرات بن إبراهيم

 قمي. فسيرو ت

 و تفسير مجمع البيان طبرسي.

 و تفسير البرهان في تفسير القرآن.

 و تفسير صافي.

 و نور الثقلين حويزي.

 مال فتح اهللا كاشاني.اثر  ،و منهج الصادقين

 توان كتابهاي زير را نام برد: ي فقه نيز مي در زمينه و

 جعفر بن حسين حلي.، شرائع اإلسالم

 هـ).937ى (اكركي متوف ليعبد العا ،جامع المقاصد 

 زين الدين عاملي. ، و المسالك

  .ةشروح اللمعة الدمشقي همچنين و 
  ي تاريخ: در زمينه

  تاريخ يعقوبي.
   .و مروج الذهب
 مسعودي.، وأخبار الزمان

  .خان معاصر ناصر الدين قاجار ميرزا تقي، و ناسخ التواريخ
دانند، و به  ترين كتاب خود مي قدسو مهم ترين كتاب آنها نهج البالغه است كه آنرا م

باشد كه شريف رضي آن  مي طهاي امام علي ها و نامه ادعاي آنها كتابي است كه شامل خطبه
  ترين كتابهاي شرح بر آن عبارتند از: را گرد آوري نموده است و مهم

  .معتزلي شيعي، الحديد شرح ابن أبي
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  .شرح ابن الميثم و
  و شرحهاي بسيار ديگر.

توان به نويسندگان كتابهاي ياد شده در اين  ر مورد بزرگان و دانشمندان آنها، ميو اما د
  ام، اشاره نمود. كتاب، و همچنين كتابهاي ديگري كه در مورد اين گروه نوشته

آنچه  عشري را به صورت خالصه و گذرا شناخت و ي اثني توان شيعه مي ،و بدين ترتيب
  هد در مورد آنها شناخت پيدا كند كافي است.خوا ايم، براي كسي كه مي ذكر نموده

ي اثني عشري به عقايد  افزايم كه در آن از ارتباط شيعه و فصل ديگري را به اين كتاب مي
هاي توطئه گران عليه اسالم، و  هاي گمراه و منحرف، و همچنين توطئه سبئيه و ديگر فرقه
  مسلمانان، بحث شده است.ها و اختالف ايجاد كنندگان در ميان  بنيان گذاران گروه



   

   :فصل هفتم
  عقايد سبئيه و ي اثناعشري شيعه

اما  .، پرداختيمشان عبداهللا بن سبأ ي سردسته قبل، مفصل به ذكر سبئيه ومادر صفحات 
همچنين  و ،دادند ميبيان افكاري كه در بين مردم رواج  ناچاريم كه دوباره به ذكر آنها و

، و بيان اينكه با با آنها ندالورشفرزندان  علي وي  انهي شديد و جوانمرد جريان مبارزه
 همان افكار به ميان كساني نفوذ كرد كه خود را شيعه و وجود آن همه مبارزات جانانه، باز

به نام محبت اهل بيت بودند كه حتي اهل  ،مدعي واليت آنها كردند و معرفي مي طرفدار او
  ازيم.، بپردبيزار بودند واز آنها مبرا  بيت هم

اثبات  همچنين وو موضوع را بيشتر بر جسته نماييم، به اين مسائل بر گرديم  يمناچار
 و آورند رو به حساب مي ميانه را معتدل و شيعه خصوصاً اثني عشريه كه خودكه  كنيم

اي هستند كه گمراه  تنها وارث آن فرقه، ي آنان شده اند فريفته خبر بيمسلمانان بسياري از 
دور  اختالف بين مسلمانان و اي كه براي ايجاد تفرقه و فرقه؛ اهي به بار آوردندگمر و شدند

 آن را � جبريل حامل آن بود و رسول اهللا ساختن مردم از عقايدي كه از آسمان فرود آمد و
به دور نموده اند  � از سنت صحيح رسول اهللامردم را  وه تالش كردهمواره  ،ابالغ نمود
  سنت صحيح در ميانشان نباشد. ن وذكري از قرآ طوري كه

انتقام  مانند شيعه در صدد و، كوشيم كه با انصاف بيشتري عمل كنيم اين فصل مي در
همانگونه كه وجود ندارد، هاي خودشان  چيزي را به آنها نسبت ندهيم كه در كتاب و، برنياييم

كه در تكرار عباراتي براي اجتناب از  به فضل خداوند هميشه عادت ما بر اين امر بوده است.
اكتفا ، افكار سبئيه عقايد و و هاي عبداهللا بن سبأ اي از نقشه به ذكر خالصه، بيان شدند گذشته

مقايسه  ،شيعيان اثني عشري كنوني آراء عقايد را با افكار و سپس همان افكار و، كنيم مي
  يم:ئگو پس مي كنيم كه آيا افكارشان همان افكار سبئيه است يا خير؟ مي

  و زير پرچم عبداهللا بن سبأ. به نام اسالم ،اوالً: قيام سبئيه با تشكيل جمعيت سرّي يهودي
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ي  انتساب به شيعه و ن فرزندان او دفاع از واليت علي و دوستي و دوم: اظهار محبت و
  آنان.

 بيزاري از ابوبكر و برائت و و هانزجار از اصحاب رسول خدا نفرت و خشم و: سوم
 طعن و و، خلفاي راشد بر حق در بين امت و هجانشينان رسول خدا ن نعثما عمر و

  تفسيق كردنشان. تكفير و جويي از آنها و عيب
 اتهامات باطل عليه او جهت تفرقه و و طضد عثمان بر تحريض مردم تشويق و چهارم:

 ي مههكردن  دار لكه بدگويي از زمامداران و، و ي مسلمانان بين امت واحده ايجاد شكاف در
  اند. فرماندهي كرده ،ظفرمنديخونين و  هاي جنگ حكام خصوصاً آنهايي كه در

اسالم  همجوسي بين مسلمانان كه به هيچ وجه ب ترسايي و ترويج عقايد يهودي و چهارم:
همه از آن  ندارند و و هكمترين ارتباطي نداشت هگرامي اسالم تعليمات رسول كتاب خدا و و

عدم ، رجعت، عصمت، واليت، وصايت توان از: جمله اين افكار مي بيزار بودند. از بري و
، خلق قرار دادنخدا  پرستش و، اتحادو  حلول، به دست آوردن تمام زمين تصرف و، مرگ

  .نام برد نزول وحي و ه محمد ي نبوت بعد از ادامه، توصيف مخلوق با صفات خدا
اين بود  و، اقتباس نموديم ي آنها هائمه دربار اين بود افكار سبئيه كه از سخنان شيعه و

 واين بود عبارات و، نده اند و بين مسلمانان ترويج نموده اعقايدي كه به سوي آن دعوت كرد
سبئيه  از عبداهللا بن سبأ و ،آن جا كه مفصل، نصوصي كه در فصل دوم اين كتاب بيان كرديم

  ديم.نموياد 
  :گوييم پردازيم و مي اسي ميو اسنكات مهم شرح و توضيح بيشتر آن  اكنون به

  هاي يهودي ي اول: تشكيل جمعيت نكته

به رهبري ابن  ،توطئه براي ايجاد فتنه و سري راهاي  جمعيت يتاين كه يهود اثبات براي
رجال ، ها فرقه، هاي تاريخ كتاب ي شيعه و ه است، پس از اينكه از زبان أئمهتشكيل داد، سبأ



    

  395  ي اثناعشري و عقايد سبئيه شيعه
 

  ي نداريم.ثبات كرديم، ديگر نياز به هيچ استداللآنها، نقل و اوتصريحات ، نقد و

  فرزندان او اظهار دوستي و واليت علي و: دوم

 با دروغ و زياد چقدر اين هم امري است كه شيعه آن را شعار دين خود قرار داده است و
واليت علي  گويند! تمام دين را در محبت و ميگفته و ي محبت اهل بيت سخن  درباره تزوير

نه ايمان به  سنت مطرح است و ديگر نزد آنها نه ايمان به قرآن و، اند او خالصه كردهاوالد  و
تالش  نه عمل صالح و و نه پرهيز از منهيات آنها و نه فرمانبرداري از اوامر رسول او و خدا و

  مكارم اخالق. براي فضايل و
  ابي جعفر روايت است:از 

]?u"	 W= ����	 /0[  

   ؟)1(ا دين جز محبت استآي
اينها نيست، آري غير زكات و نماز و روزه و و ديگر نيازي بهپس دين محبت است 

نه ، نهي از منكر نه امر به معروف و ه ديگرفرمود محبت عبادتي است كه خداوند به آن امر
نه رعايت امور  و و آداب ديني منكر و نه مقيد بودن به شروط و فحشاء پرهيز از اجتناب و

بايد  و ...) جامعه، همسايه، فاميل(يعني روابط با  روابط انساني وزندگي در شرعي كه انسان 
هيچ كدام دين نيستند جز  محرمات و... فرايض و واجبات و نه حقوق و و به آن پايبند باشد

  !محبت
به گمان امام چهارم  - جعفر محمد بن باقر نگونه كه از ابيايمان است هما، همچنين محبت

  .)2(كفر است، ما بغض با ايمان است و، دوستي ما محبت و: ند كه گفتكن نقل مي -روافض

                                            

  )80ص:  8الروضة من الكافي (باب وصيت نبي به أمير المؤمنين)، چاپ تهران (ج  - 1
 ).188ص:  1كافي، (جاألصول من ال- 2
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نه  و � رسول خدا ،خاتم مرسلين به سرور انبياء و ايمان نه و خدانه ايمان به ، ديگر
ياران خود  به شاگردان و �نه تعاليمي كه رسول خدا و، ايمان به قرآني كه بر او نازل شد

هاي آسماني نازل  كتاب د وان هپيامبران مبعوث نشدو  .گيرد جاي محبت أئمه را نمي آموخت
  .!!او اوالد دوستي و واليت علي و ند جز براي دعوت مردم به محبت وا هنشد

يكي از ياران  فيرحبةالع از، بزرگ خود ي تفسير در مقدمه، بزرگ شيعه مفسر ،بحراني
  :علي فرمودعلي روايت كرده كه اميرالمؤمنين 

»� /C
 �p�  	 >= ,�F ��N# �� �F ��N#  ,¤�7	 /0# ��
 +	�!��	 /0# �� s-�W
 ¤�
�F ��N# T-� +�"	 �d. S '�5;B ,O6�� �0�e6# ,�0�e6# �� �0�e6#
«)1(.  

كه به  هر، اهل زمين عرضه كرد ها و اهل آسمان واليت من را بر ،وجل يعني: خداوند عزّ
كرد پس او را در شكم  يونس آن را انكار، ردكرد كه ك هركسي انكار آن اقرار كرد كه كرد و

  نمود. ماهي حبس نمود تا وقتي كه به آن اقرار
  روايت كرده است كه گفت: از محمد بن مسلم »البصائر«در  و
»إن اهللا أخذ ميثاق النبيين على والية علي ،2(وأخذ عهد النبيين على والية علي(.  

  بران گرفت بر واليت علي بود.پيماني را كه از پيام خداوند عهد و يعني:
به نقل از خط شيخ » كنزالفوائد«در ، اند بلكه از اين هم پا فراتر نهاده، تنها اين نيست و

روايت  از جابر جعفي از مردي از اصحاب امير المؤمنين »مسائل البلدان«طوسي از كتاب 
  گفت: شده كه

                                            

  ).25ي تفسير برهان (ص:  )، به نقل از مقدمه10ص:  2بصائر الدرجات، چاپ ايران (ج - 1
  ).26همان منبع، (ص:  - 2
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اي  د:پس فرمو از او سؤال كرد؟ شي خود در باره علي وارد شد و سلمان نزد يعني:{
را كه كفر ورزيدند  پس آنها، ام را به طاعت خود فراخوانده ها من هستم كه تمام امت !سلمان

همانا هر  !اي سلمان .گويم حق مي، ول آتش هستمؤمس من خازن و با آتش عذاب دادم. و
تصديق ، ميثاق گرفت خدا از مردم براي من عهد و من است؛ كس مرا به حق بشناسد حتماً با

اي  سلمان گفت: تكذيب نمود. كهتكذيب نمود هركس  تصديق نمود و كهنمود هركس 
 پدر و با، ام در انجيل همان را ديده و، ام هي تو چنين ديد در تورات هم درباره! اميرالمؤمنين

آن حجت خدا هستي كه با آن از آدم توبه را  تو !ي كوفه كشته شده  مادرم فدايت گردم اي
تغيير نعمت خدا بر  ي أيوب و تو بودي قصه و، با تو يوسف از چاه نجات يافت و، پذيرفت

دانيد اي امير  تو مي خدا و فت:ي ايوب چيست؟ گ داني قصه آيا مي اميرالمؤمنين گفت: او.
                                            

  )27ي تفسير برهان، تأليف بحراني (ص:  همقدم - 1
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قدرت من شك  در مورد ملك و ايوب سؤال و جواب،وقت برانگيختن براي  گفت:، المؤمنين
اي  خداوند فرمود: است.و بزرگ امري جسيم  اي بسيار جليل و اين مسأله گفت:و  كرد

، ي آزمودمام شك كردي؟ من آدم را به بالي داشته ي صورتي كه من برپا آيا در باره! ايوب
امير  ي دادم به وسيله را مورد آمرزش قرار او بخشيدم و (امير المؤمنين علي) را به او پس او

يا  ،است؟ قسم به عزتم بزرگامري  گويي: مسأله اي بسيار جليل و حاال تو مي المؤمنين.
 سپس كني. چشانم يا با اطاعت از امير المؤمنين به سوي من توبه مي عذابم را به تو مي

  .}اميرالمؤمنين اذعان كرد به اطاعت از توبه كرد و، يعنييابي  ميسعادت 
  از اين هم فراتر: و

از ابا  روايت است كه گفت:، از سليمان بن خالد، سرائر ابن ادريس از جامع بزنطي در
  گفت:  كه ميشنيدم  ÷ عبداهللا

»��	 S ��� W
 �s�)C W
 �̄ 6= �� W
 s�U( �� W
  ,s56 �� �� �;6
 W= ¤�7	
 +	
b
 ��-�	
 ,'��� �)-�W
 ¤�� �N
 W= X�9�3  	 x�3 ��
 ,�,��� �{"	  �). ��*!B ,'��� �).

¤�7	
 +	�!��	 T-� ,���C �B�R
¼)1(A 
ي آسماني نيست مگر اين كه ما بر  فرشتهيا  و ،جن يا آدمي از انسان و ،يعني: هيچ نبي 

 و، او عرضه كرده است واليت مارا بر، را آفريده باشد هر آفريده اي خدا و حجت هستيم؛ او
  .زمين ها و حتي آسمان، برخي كافر برخي با ما مؤمن شدند و او حجت اقامه كرده؛ با ما بر

، از اميرالمؤمنينه يفاز محمد بن حن» اقب ابن شهر آشوبمن« ي اين روايت در تتمهدر  و 
  روايت است كه گفت: 

                                            

  )26بحراني (ص:، اثر تفسير البرهان ي  دمهمق - 1
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همه ، عقاب آن با ثواب و هاي هفتگانه نمايش داد يعني: خداوند امانت من را بر آسمان{
بر ما  عقاب آن را اما بدون ثواب و، عقاب را بر ما تحميل نكن ثواب و! پروردگارا گفتند:

اي كه به من ايمان  اولين پرنده، امانت مرا بر پرندگان عرضه نمود همانا خدا و تحميل كن.
ي  پرنده( عنقاء اي كه به من ايمان نياورد بوم و اولين پرنده و چكاوك بود قوش سفيد و، آورد

تواند در  و بوم نمي، را لعنت كرد بين پرندگان آنها كه خدا در ) بوداي به فارسي ققنوس افسانه
خدا  و .گشتدر درياها ناپديد  و عنقاء ،رواز كند به علت خشم پرندگان نسبت به اوروز پ

پس هر سرزميني كه به واليت من ايمان آورد آن را سرزمين ، امانت مرا بر زمين عرضه نمود
 و زالل گردانيد. آبش را صاف و و، هاي آنجا را شيرين كرد ميوه گياهان و داد و پاك قرار

ي  اش را هندوانه ميوه سفت گردانيد و حاصل و را زمين بي آنجا كرد انكار مراجا كه امامت  هر
  كرد. آبش را شور داد و دار قرار درخت عوسج خار ابوجهل و

روايت كرده كه  -امام ششم شيعيان  - از ابي عبداهللا جعفر »كافياصول «كتابش كليني در 
  گفت:

                                            

  ).26 بحراني (ص:، اثر تفسير البرهان مهمقد - 1
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»W= �N X��56 h�5� j s-�	  	 G�W
 ,�)-�W
�F ¼)1(A 
  .}واليت خداست كه پيامبران را جز به آن مبعوث نكرد، واليت ما{
  نقل كرده كه گفت: ، پدرش محمد باقر از و
» /R U�� >�� �,�R ¤�7	 /0# �!-C	 �� ,GeZ��	 �� X�D< ��5�� 4b��	 S >=  	


�)-�W�. >�)���� ��=
 ,�0��# �� �,)� �<¼)2(A 
هفتاد صف از مالئك هستند كه اگر تمام اهل زمين  آسمان انا درهم ،سوگند به خدا{

  .}ي آنها دينشان واليت ماست همه و توانند بشمارند؛ نمي ،هركدام از صفها را برشمارند
  اند كه گفت: روايت كردهاو  از نيز و
»�_ �0
 ,�)� G�W���. �)-��^ ��y�� Y3#  	 >=¼)3(A 
  }.بودند گرفت در وقتي كه آنها هنوز ذره يعيان ماش را از پيمان ما خداوند عهد و{
  روايت كرده است كه گفت:، از ابي الحسن، اخيراً كليني و
»a� G�W
 4��567	 ��� �;< S G.�-e�)4(A 
  .}نوشته شده است واليت علي در صحف تمام انبياء{
 ي خدا هي فرمود باره در ÷ از ابي جعفر روايت كرده كه گفت: از سالم حناط نيز و

  كه مي فرمايد: سؤال كردم

                                            

  ).437ص:1الحجة من الكافي، (ج - 1
  .)437همان منبع، (ص:  - 2
 ). 438همان منبع، (ص: - 3

  ).437ص:1الحجة من الكافي، (ج - 4
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�m� �v��u���� �t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��� � �j��� � �i� �hl 
   )195 – 193الشعراء: (

با زبان   بيم دهندگان باشي. ي بر قلب تو، تا از زمره  جبرئيل آن را فرو آورده است.«
   . »عربي روشن و آشكاري است

  .)1(واليت امير المؤمنين بوده است، آنچه در اين آيه به آن اشاره شده گفت:
  ي: ي آيه از ابوجعفر سؤال شد در باره، همچنين

�m��W��V���U��T��S��R��Q���P��O��Nl  :66المائدة   
بر آنان نازل شده است  و اگر آنان به تورات و انجيل و بدانچه كه از سوي پروردگارشان«

  ...».عمل بكنند
  .)2(است علي واليت از اين آيه، منظورخدا گفت:

  :ي آيه گفته استنيزپسرش جعفر  و

�m���S��R������Q��P��O��N��M��L��K���Jl  :19 -  18األعلى    
  ».كتابهاي ابراهيم و موسي )(از جمله در نيز آمده و) بوده است.اين در كتابهاي پيشين («

   .)3(واليت امير المؤمنين استدر مورد 
 وحي هگفت: خدا به پيامبرش ÷ابو جعفر كه هنيز كليني از ابوصومالي روايت كرد و

  كرد: 

�m��¥���¤��£��¢��¡���~���}���|��{l  :43الزخرف   

                                            

   )312ص: 1ج فيه نكت من التنزيل في الوالية ( فصل: كتاب الحجة من الكافي، - 1
  ).413ص:  1همان منبع، (ج  - 2
 ).418ص:  1همان منبع، (ج - 3
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چرا كه تو قطعاً بر راه راست  ؛محكم چنگ بزن بدان چيزي كه به تو وحي شده است«
   .»قرار داري

  .)1(. و راه راست همان استيعني تو بر واليت علي هستي
شود كه او را به  شود بلكه امر مي شته باشد از او سؤال نمياگر كسي واليت علي را ندا و

خدا هيچ پيامبري را  :گويد مي ،مفسر شيعه همين مبنا است كه بحراني بر آتش اندازند.
براي اين  ،بعثت پيامبران هم و ه باشدجز بعد از آنكه به واليت اهل بيت اقرار نمود هنفرستاد

  .)2(ه استمنظور بود
نجات از دوزخ  اين واليت است كه سبب رفتن به بهشت و ست كه:همچنين گفته ا و

اهل ، فرزندانش را داشته باشد پس كسي كه واليت علي و .حسنات نه اعمال وگردد  مي
همانطور  داشته باشد.هم روزه  نماز و حتي اگر، گردد وارد دوزخ مي او،غير  بهشت است و

  كنند: ، چنين نقل ميجعفرابو كه از 
»�� 4	�1 6  
# ,��< 
# �< @�5� W I�5�	 /0# �)� ���3 �� ��° 
#,  '6= ,��)�	 S '6=

��)�	 S¼)3(A 
 و آورده باشد فرقي ندارد كه نماز به جا، ما اهل بيت مخالفت كند براي كسي كه با: يعني

  در آتش است. در آتش است؛ قطعاً او قطعاً او، دزدي كرده باشد روزه گرفته باشد يا زنا و
  گفته است: كه گويا به علي بسته انددروغ  � رسول خدار ب و

                                            

  ).417ص: 1ج(ن منبع، هما - 1
  ). 339نگاه: (مقدمه) البرهان في تفسير القرآن، اثر: سيد هاشم بحراني، چاپ ايران، (ص:  - 2
 ).21همان منبع، فصل دوم در بيان فرض واليت اهل بيت، (ص:  - 3
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»�� >�R �5�# ��  X��U�± +�� ��5� �B ��&5� +�� ��
 ,G���9�	 ��� �,-C�U S ��5)�	
 X��6	~6 
#¼)1(A 

روز قيامت با  مقام انبياء است و در درجه و را دوست داشته باشد كسي كه تو: يعني
 شود كه بر دين يهود مرده باشد يا بر ت ندارد به او توجهي نميرا دوس كسي كه تو و آنهاست

  آيين ترسايان.
 روايت است: - كه در واقع دروغ پرداز آنها است نه راست گو - شان  از صدوق نيز و

  د:فرمو � خدا رسول
»a� ��!  ,�-��^ s�5© s�5©
 �-��^ s5©
 �-��M�
 ��07
 �� �Dz �N @��2  	 >=

�.LB¼)2(.  
ي  دوستداران شيعه شيعيان تو و از اهل بيت و همانا خداوند متعال از تو و !اي علي: يعني

  پس بشارت باد. درگذشت؛ دوستداران دوستان شيعيان تو تو و
  :ه كه گفتاز عبداهللا بن جعفر نقل كرد عياشي در تفسير خود و
»J��� ��b�# S 	�6�R >=
 G)K	 S >
���n	 �0 �a�. >�)�*�	G¼)3(A 

اگر چه در اعمالشان  در بهشت جاودان هستند، كساني كه به علي ايمان آورده اند: يعني
  گناه باشد. بدي و
  :بسته اند كه گويا فرموده است �به دروغ بر زبان پيامبر همچنينو 
»GJ�1 �,�� �2 W G)�� �a� u�)1( G)�� �,�� �D)2 W G��� '�&.
¼)2(A  

                                            

  .)85، ص: 2عيون أخبار الرضا، چاپ تهران (ج - 1
  ).47ص:  2همان منبع، (ج - 2
  ).139ص:  1جتفسير عياشي، ( - 3
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 نا بغض و و، اي است كه با آن هيچ گناهي زيان ندارد حسنه نيكي و بت عليمح: يعني
  عمل صالحي نفع ندارد. خوشنودي از علي گناهي است كه با آن هيچ حسنه و

  ساخته و پرداخته اند كه گويا ايشان فرموده اند: هز به دروغ بر زبان پيامبربا و
ال أدخل ، علميوأميني على ، ونوري في بالدي، علي بن أبي طالب حجتي على خلقي«

  .)3(»وال أدخل الجنة من أنكره وإن أطاعني، النار من عرفه وإن عصاني
در سرزمين، و امين من بر علم  من نور مردم و حجت من بر، يعني: علي بن ابي طالب

را  و كسي كه او، كنم اگر چه نافرماني من كند نمي شبشناسد وارد آتش را كسي كه اواست، 
  اگر چه از من اطاعت كند. كنم نمي شانكار كند داخل بهشت

نافرماني  و، خدا اطاعت نيست فرمانبرداري از خيلي روشن است كه اطاعت و پس مسأله
اوالد او را داشته  دوستي علي و به شرط اين كه محبت و ،معصيت نيست خدا هم گناه و

سماني از شريعت آ ه نصاري است براي دور شدن امت محمد ي يهود و اين خواسته، باشي
 تقوي و جز بر عمل صالح و مقام را محور عزت و و، كه ميان اشخاص تفاوتي قائل نيست

  فرمايد: نه كه ميقرار نداده است؛ همانگو ،پرهيزگاري

                                                                                                                 

واين هشدار وآگاهي الزم است كه اين روايات را جز از كذابان و شياداني چون خود نقل نكرده اند، و  – 1
هايي از اهل سنت كه به نقل روايات صحيح پايبند نبوده اند و عادتي  اين روايات از طريق شيعه در كتاب

بنابراين، چنين رواياتي براي اعتماد قابليت ندارند به نقد راويان و رواياتشان نداشته اند، بيان شده است؛ 
كنند.  چون از شيعه نقل شده اند كه تنها به منظور ترويج افكار باطل و نشر اباطيل خود آنها را نقل مي

الحمد هللا اهل سنت معيار قوي و محكمي براي سنجش اين روايات و نقد آنها دارند كه موجب تشخيص 
  ضعيف از روايات صحيح است.روايات باطل و دروغ  يا 

  ).110ص: 8منهج الصادقين، (ج - 2
 ). 13البرهان، (ص: - 3
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�mu��t��s��r����q l�� :13الحجرات  
  .»ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي«
  د:ايفرم مي و

�m�l��k�����j�����i��h���o�����n��ml  :91 -  90الشعراء  
و دوزخ براي گمراهان   شود در آن هنگام بهشت براي پرهيزگاران نزديك گردانده مي«

   ».شود آشكار گردانده مي
�د:ايفرم مي و �

��m��O���� � �N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��_�� �^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P

b��a��`�����o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��c
��}��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p

��d��c��b��a�� �̀����_��~l        :11 -  1المؤمنون � �
 )2(كسانيند كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند . )1(مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند«

و كسانيند كه زكات مال   )3(اوه رويگردانند) ي(كردار) بيهوده و (گفتار و كسانيند كه از
مگر از همسران يا كنيزان    )5(كنند و عورت خود را حفظ مي   )4(كنند بدر مي(خويش را) 
و راه داشخاصي كه غير از اين () 6(  اين صورت جاي مالمت ايشان نيستخود، كه در 

و كسانيند كه در  )7( ندآي ) بشمار ميزناشوئي) را دنبال كنند، متجاوز (از حدود مشروع
و كسانيند كه مواظب نمازهاي خود  )8(امين و در عهد خود بر سر پيمانندامانتداري خويش 

آنان بهشت   .)10() هستندآنان مستحّقان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت .)9د(باشن مي
   .)»11(كنند و جاودانه در آن خواهند ماند برين را تمّلك مي
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��m��a:فرمايد مي و � �̀ �_��~��}��|�� �{��z��y��x��w

���d���c��bl  :8 -  7الزلزلة   
و هركس به  ، آن را خواهد ديده ذره غباري كار نيكو كرده باشدپس هركس به انداز«

   ».، آن را خواهد ديدازه ذره غباري كار بد كرده باشداند

  164األنعام:  ��mÎ��Í��Ì��Ë��Êlد:ايفرم مي و
  ».كشد يگري را بر دوش نميو هيچ كسي گناه د«

��m��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��z��y��x��wد:ايفرم مي و

��µ��´����³��²���±����°��¯��®����¬��«��ª���©��¨��§l :11 - 5الليل   
و و به پاداش خوب ايمان  ) 5( كسي كه بذل و بخشش كند، و پرهيزگاري پيشه سازد«

 چشمي بكند و و اما كسي كه تنگ )7(.نمائيم اده رفاه و آسايش مياو را آم )6(.باور داشته باشد
او را آماده براي   )9( و به پاداش خوب ايمان و باور نداشته باشد. )8(نياز بداند. خود را بي

سودي   دارائيش چه گردد، ) پرت ميدر آن هنگام كه (به گور  )10(.سازيم ميسختي و مشّقت 
  )11(  به حال او دارد؟

×����m������æ��å��ä�����ã��â��á��à�����ß������Þ���Ý��Ü��Û�Ú��Ù��Ø د:ايفرم يم و

��ü��û�����ö��õ��ô��ó��ò����ñ���ð����ï�����î��í��ì�������ë��ê����é��è��çمظ���

المدثر:  ��E��D��C��B��Alمع��جغ��مغ��جف����حف������خف��مف��ىف��يف�����حق����جع�
38 – 48  

مگر ياران سمت  )38( .شود رده است گروگان ميي كه كيكسي در برابر كارها هر«
از بزهكاران و  )40( پرسند. و مي برند، آنان در باغهاي بهشت بسر مي )39(راستي

 )42(؟ ي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته استيچه چيزها )41(گناهكاران
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  )44(.يمداد نميتمند خوراك و به مس  )43(.ايم نمازگزاران نبوده ي در جهان) از زمره( گويند: مي
(قيامت) را دروغ و روز سزا و جزاي  )45(.يمرفت گرايان فرو مي و ما پيوسته با باطل

كنندگان   ميانجيگري شفاعت ديگر شفاعت و  )47(  تا مرگ به سراغمان آمد. )46(يم.دانست مي
  )48( بخشد. بديشان سودي نميو ميانجيگران 

اساس حسب و نسب قرار نداد، و بين ابولهب و  ص را بري اشخا آري، شريعتي كه فاصله
تنها به  و .شود است، وارد دوزخ نمي هكافري ديگر فرق نگذاشت كه او فاميل رسول خدا

، بلكه در كتاب خدا كه جاودان و شود، بسنده نكرده نام او به عنوان كسي كه وارد دوزخ مي
  فرمايد: يآنجا كه م تا ابد لعنت شده است؛بولهب ابدي است ا

�m��g��f��e��d��c���b��a��`��_��~��}��|��{��z��y��x

���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��hl  :5 – 1المسد  
دارائي و آنچه به دست آورده است   )1(.گردد نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود مي«

كش  كه زبانه به آتش بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت  )2(رساند. سودي بدو نمي
در گردنش رشته  )4(.كش خواهد بود و همچنين همسرش كه هيزم  )3( ور خواهد بود. وشعله

  )5(.الياف است اي از طناب تافته و بافته
مبناي اين  كسي ديگر بر سازگار با فطرت انساني بين بالل و و بلند پاك واين شريعت  و

آن باللي كه وقتي وارد  تي قائل نشد؛تفاو، غير مكي است غير قريشي و كه او غير عرب و
نه تنها با ديگران حقوق مساوي داشت اما پس از اسالم  ديگران بود؛مملوك  برده و، مكه شد

رفتارش  به او داده شد چون اعمال و ي بهشت  مژده ،ي وحي آسماني بلكه بر زبان گوينده
  اهليتي به او داد. چنين شخصيت و

 كتابي كه براو نازل شده بود و ايمان به خدا و رسول خدا وبودند كه  آنها بر اين باور
عامل رفتن به بهشت است.  سبب و ههاي رسول خدا فرمان اساس امر و اعمال صالح بر

 كردند و پروردگارشان سپري مي نياز با ي شب را به راز و قسمت عمده، اصحاب بزرگوار
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 و آن را به اهتزاز در آوردند داشتند و يافراشته نگه م پرچم جهاد را بر و، روزها روزه بودند
، شتافتند ي خدا به ياري آنها مي مالئكه و، شد آنها نازل مي پيروزي بر و تاز جانب خدا نصر

تا ، نابودي باطل در كار باشد ديدند كه براي احقاق حق و بهشت را زير شمشيرهايي مي و
مستبدان  ها و پادشاهان ملت د كه برآن بزرگواران بودن گردد. پيروز همه مسلط و بر خدادين 

 آنها بودند كه سپاهيان فراري يهودي و، غالب شدند هاي زمين چيره و طاغوت جباران و و
 و ،ياراي مقاومت نداشتند شان،مقابل سربازان مجوسي آتش پرست در لشكريان ترسايي و

اين شريعت زنده  ي اين مردان و شايسته و خواهند اخالق واال مي ،همه شكست خوردند.آري
  از امت اسالم دور سازند. روان را ي روح و برافروزنده ها و ي مرده زنده كننده وپويا و

از  دين آن اصحاب بزرگوار و از مترقي را از بين ببرند تا خواستند اين ملت پيشرو و
راي ب و فاصله بگيرند، جهاد جديت و كار و از ايمان و و، هاي حقيقي اسالم آموزه تعاليم و

  اين هدف گفتند:
بلكه ، مشقت نيست راضي كردن پروردگار نيازي به زحمت و براي وارد شدن به بهشت و

  دوست داشتن اشخاص و واليتشان كافي است. محبت و ،به جاي اينها
مردم  نيرنگهايشان در حيله و و پيروز شدند؛ مقاصد پليدشان پي درپي موفق و پس در

اهل  مؤمن و، ي اشخاصي كه جز بندگان پرهيزگار ده در بارهفريب خور و خبر بيلوح،  ساده
پس به جاي اين كه اين نكته را مد نظر داشته باشند كه اولين  بود. تأثير گذار، عمل نبودند

امام هشتم شيعيان  نماز است؛ به آنها گفتند:، شود ي آن محاسبه مي چيزي كه بنده در باره
  .)1(محبت ما اهل بيت است، ز بنده سؤال مي شوداولين چيزي كه ا فرمودند: طالحسنابا
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 ركوع و قيامي كردند. سجود و، نه براي تقرب به خدا و آوردند براي اين كه نه نماز به جا
همانگونه كه  تر شد. اهميت با، از تمام آنچه قبال ذكر كرديم روزه و واليت از نماز و، بنابراين

  كه گفت:اند  جعفر روايت كرده از ابي »الكافي« در
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 حج و روزه و زكات و و نماز بر ريزي شده است: اساس پايه پنج پايه و اسالم بر: يعني

  اما به هيچ كدام مانند واليت تأكيد نشده است. واليت
بسته اند كه  دروغ ه كه به نام رسول خدا د اصلي است همانطورمقصو ،اصالً واليت

  :گويا ايشان فرموده اند كه
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مي  ند ورسا پروردگارت به تو سالم مياي محمد،  گفت: يعني: جبريل نزد من آمد و

ن روزه را واجب گردانيدم، اما آ و، ام مريض برداشته از آن را نماز را واجب كردم اما فرمايد:
ناتوان برداشته  و از مستمند آن را اما ام حج را واجب كرده و، ام برداشته ومسافر بيمار را از

برداشته  باشد، از كسي كه مالش به حد نصاب نرسيدهآن را  اما، ام زكات را واجب كرده و، ام
  رخصتي ندارد.  براي هيچ كس عذر و ÷ محبت علي بن ابي طالب ، و اما تركام

                                            

 ).18ص:  2الكافي في األصول، باب دعائم اإلسالم (ج - 1

  )22البرهان، (ص:  - 2
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همانگونه كه در روايات گذشته بيان ، دان هداد ايمان قرار كفر و علي را محورمحبت  لذا و
  شد.

گفته است  كسي كه اعتقاد به واليت را ضروري ندانسته و )1(اما در ميان شيعيان معاصر
تنها به هدف خدعه و فريب ، ي ايمان خارج نمي كند از دايره انسان را، عدم اعتقاد به واليت

تا ، برند عبارات را بكار مي اين كلمات و، كتاب هاي تبليغاتي تنها در و، چنين گفته است
بيان  ي شيعه آشكارا آن را ائمه شد و همانگونه كه ذكر، مسلمانان ساده لوح در دامشان بيفتند

  ند.ا هكرد
اين اعتقاد همان  اصالً اند. كرده است كه چنين گفته اي از ائمه را ذكر عده آقاي بحراني

فاصله گرفتن  هودي است كه ابن سبأ يهودي براي تعطيل كردن شريعت اسالم واعتقاد ي
 نجات قرار ايمان و محور و واليت را به عنوان مدار و انشاء نمود ابداع و، مسلمانان از آن

  د.آور مؤمن به حساب نمي، كسي را كه به واليت علي ايمان نداشت داد و
چنين ذكر كرده  »المسائل« كنيم كه در كتاب ينقل م شيخ مفيد ،از امام آنها در اين جا

  است:
او واجب كرده  آنچه خدا بر اماميه اتفاق دارند بر اين كه كسي كه امامت يكي از ائمه را و

مستحق جاودانگي در آتش  و گمراه كافر و، انكار كند، است آنها اطاعت از كه پيروي و
جايز نيست كه مخالفان واليت را  براي هيچ كس از اهل ايمان :ويدگ مي و دوزخ است...

  .)2(نبايد بر او نماز ميت بخواند نيز و، ددهغسل 

                                            

چاپ   104 -103(ص: » صل الشيعة وفروعهاأ«از جمله شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء در كتاب  - 1
 ).1/69م) و همچنين سيد محسن امين در كتاب اعيان الشيعة (1960بيروت، سال

  ).20البرهان، (ص ي مقدمه -2



    

  411  ي اثناعشري و عقايد سبئيه شيعه
 

و مالباقر مجلسي و سيد شريف  شيخ طايفه طوسي، يقماز بابويه  مانند همين روايت و
  نقل شده است.، تعدادي ديگر مرتضي و

 و هحسد ورزي به اصحاب رسول خدا و انزجار نفرت و ي خشم و باره در اما
كمتر كتابي در مذهب شيعه  از لوازم مذهب شيعه است و اينها، ناسزاگويي بجويي از آنها وعي

هايي را به تكفير  نباشد. حتي فصل شكرام تعرض به اصحاب  شود كه مملو از طعن و پيدا مي
بدون دشنام و ناسزاگويي كتاب ، كمتر كسي از آنها و ؛اند دادهتفسيق آنها اختصاص  و

  نويسد. مي
همانگونه كه مفصالً  هايي را بيان كرده ايم. مثال، در فصل اول »والسنة الشيعة« تابدر ك

لذا جهت پرهيز از  ده ايم.نموفصل دوم ذكر  در »هل البيتالشيعة وأ« اين موضوع را در كتاب
 به آن دو پس خواننده جهت آگاهي بيشتر كنيم. آنها را تكرار نمي ،طوالني كردن موضوع

  د.كتاب مراجعه كن
 ،نوشته است »كشف االسرار« در كتاب خود خميني ،به ذكر آنچه رهبر شيعه، دراين جا و

نرمش و ، اقتضاي سياست ـ وجود اين كه يك مرد سياستمدار است او با و كنيم. اكتفا مي
نه عمر و عثمان  روشن مي نويسد: ابوبكر و صراحت كامل و مدارا با ديگران است ـ اما با

حرام را حالل  و تغيير دادند ،نبودند بلكه احكام خدا را هم هرسول اهللاي ها خليفه تنها
 .)1(اند آگاه بوده احكام دين نا به اوالد رسول خدا ظلم كردند و به قوانين پروردگار و كردند و

ي شيعه در امامت است را تحت عنوان چرا اسم اما به  سپس عقيده اش كه همان عقيده
يكي از  ،معلوم است كه امامت ،از آنچه ذكر شدگويد:  ده و ميصراحت در قرآن نيامده آور

 درخداوند  را اين اصل مسلم خداوند. قرآن و به حكم عقل و، اصول مسّلم اسالم است
قرآن  در نام امامچرا  پس ممكن است سؤال شود كه ده است.كرچندين جاي قرآن ذكر 
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وند؟ جواب اين سوال از جوانب تالف نشخا دچار نوشته نشده است تا مردمو شفاف واضح 
خواهم به صراحت و رك  قبل از پرداختن به حل اين اشكال ميما مختلف قابل بررسي است ا

، ريشه ون واقع شده استؤهمه ش در، كه بين مسلمانان ها الفتخاتمام اين  و روشن بگويم كه
، به هاي آسماني قانون در ها بين مسلمانان الفتخااگر آن روز نبود اين  ودارند روز سقيفه  از

الف بين تخاكرد از كجا معلوم كه  قرآن اسم امام را هم تعيين مي اگر فرضاًو  .آمد ميوجود ن
به دين  خود را و نيل به آن، آنهايي كه سالها در طمع رياست؟ شد واقع نمي انمسلمان
 ا روشن كهدادند، از كج و تشكيل حزب مي كردند بندي مي گروه و انده بودندپچس هپيغمبر

اي  با هر حيله از كجا معلوم كه آنها دارند و از كار خود دست بر عمل كنند و ي قرآن به گفته
الف ها به انهدام اساس اسالم منتهي تخاتا شايد اين  دادند؛ مينكار خود را انجام ، كه بود

  ؟شود
انند به مقصود تو ديدند كه به اسم اسالم نمي وقتي مي، صدد رياست بودند زيرا آنها كه در

مسلمانان  ،اين صورت ضد اسالم تشكيل دهند كه در ممكن بود يكسره حزبي بر، خود برسند
 و داشتند ديگر دينداران سكوت را روا نمي و ناچار علي بن ابي طالب و كردند قيام مي، هم

ي اسالم را براي  ، ريشهيك چنين خالف بزرگي بين مسلمانان، رس بود چون نهال اسالم نو
در  ÷طالب  داد. پس نام بردن از علي بن ابي به باد فنا مي آن را كند و هميشه از بن مي

  نبود. و اصل امامت به صالح دين قرآن
رياست  هيچ بعيد نبود كساني كه جز دنيا و، شد اگر اسم امام در قرآن ذكر مي همچنين و

 ،دادند قرار مي اي نيات خوداي براي اجر و قرآن را وسيله قرآن نداشتند ارتباطي با اسالم و
براي هميشه آن را از ديد  را تحريف كنند و كتاب خدا و، آن آيات را از قرآن حذف كنند

  مردم دور سازند.
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هيچ ، ن بر رياستطمع كارااز آن ، آمد اگر فرضاً هيچ كدام از اين مسائل بوجود نمي نيز و
بسازند كه خدا علي بن  به زبان ايشانكه حديثي را قبل از وفات پيامبر  دور از انتظار نبود

  است.ه كرد امر را به شوري واگذار وطالب را از امامت خلع نموده،  ابي
 و كنند،مخالفت  نمي توانستند شيخين ،شد امام در قرآن ذكر مي اگر :كسي بگويد نبايد و

آنها  در مقابل پذيرفتند و از آنها نمي انمسلمان ،كردند ميهم اگر فرضا آنها مخالفت 
  ايستادند. مي

گوييم: اين سخن درست نيست زيرا چندين نمونه واضح هست كه آنها  چرا كه ما مي
  .)1(ندا همردم هم پذيرفت وآشكارا و علناً با صريح قرآن مخالفت نموده 

تحت  بعمر مخالفت ابوبكر و اثباتهاي زيادي را براي  سپس به خيال خود مثال
  .)2(را ذكر نموده است) مخالفت عمر با قرآن خدا( و )نص قرآنابوبكربا  مخالفت هاي( عنوان:

  نويسد: ها به گمان خود مي بعد از ذكر آن مخالفت و
 مسلمانان يك امر از مجموع اين سخنان معلوم شد كه مخالفت كردن شيخين در حضور

ند يا اگر در مقصود با آنها همراه بود و در حزب آنها بودند يا ،مسلمانان هم و خيلي مهم نبود

                                            

نه كشف االسرار تأليف خميني؛ چرا كه واقعاً اسرار اين رهبر بايد اين كتاب را كشف اسرار خميني ناميد  -  1
كنند، را به خوبي آشكار ساخته است.  شيعه و مصلح امت چنانكه برخي از مسلمانان غافل گمان مي

ي دنيا اين كتاب را ترجمه كند تا اين اسرار  اميدوارم يك فرد آگاه به زبان فارسي و ديگر زبانهاي زنده
  شود.براي همه آشكار 

اين كتاب پيوسته در ايران تجديد چاپ شده و از سوي مقامات حكومتي در داخل و خارج ايران نشر و 
كنند، در  شود بدون هيچ تغيير و تحولي. شگفتا از كساني كه نزد خود براي او بهانه تراشي مي توزيع مي

اين افكاري كه او نوشته عين حالي كه نويسنده هنوز زنده بود اما در اين باره چيزي نگفت، درحالي كه 
 عقيده و مذهب و مسلك و دين و موضعگيري آنها است. اي صاحبان بصيرت بينديشيد. 
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نداشتند يا اگرگاهي يكي از آنها حرفي را مقابل آنها  جرأت حرف زدن در، همراه نبودند
با  ، نام امامقرآن هم ي كالم اين كه اگر در خالصه و .نهادند زد به سخن او ارجي نمي مي

ترك  را رياست و داشتند نمي دست از مقصود خود بر باز آنها، شد صراحت ذكر مي
 كرد را تمام مي كار، تظاهرش بيشتر بود با يك حديث ساختگي اما چون ابوبكر كردند؛ نمي

 ،يا جبريل ،خدا: عمر هم بعيد نبود كه آخر امر بگويد از چنانكه راجع به آيات ارث ديديد و
 جاي بر از اند. آنگاه اهل سنت نيز فرستادن يا آوردن اين آيه اشتباه كرده يا پيغمبر در

، دادانجام دين اسالم  اين همه تغييرات كه در چنانكه با كردند؛ متابعت مي از او خواستند و مي
 و )1(هاي پيغمبر اسالم مقدم داشتند گفته آيات قرآني و ررا ب قول او و از او متابعت كردند

  سيار چيزهاي ديگر از اين قبيل.
 �ول خداي ابوبكر و عمر و عثمان و اصحاب رس ي اين قوم درباره اين است عقيده ،آري

دار كه نايب امام ز زبان يكي از سياست مداران ناماند، و ما آن را ا كه از ابن سبأ به ارث برده
داند، نقل و بيان نموديم. پس عقايد افراد  آيد و خود را مصلح و ناجي امت مي به حساب مي

هايي  زمينسر بر  عهده نداشتند، و               ديگري كه اهل سياست نيستند و رهبري سياسي را بر
  شود. ي ساكنانش سنّي باشند، با اينها مقايسه مي مسلط نبودند كه قسمت عمده

و از  يشانجويي از ا و عيب طي طعن و بدگويي از عثمان ذي النورين اما در باره
دوم اين  بيان ندارد. به خصوص كه در فصل اول و واليان ايشان نياز به توضيح و كارداران و

آنها بيان داشتيم، و اگر كسي خواهان  مقاالت ها و نوشته يل از خود كتابها وكتاب به تفص
و » الشيعة والسنة«هاي ما  باشد، به آنها و همچنين به كتاب اطالعات بيشتر در اين زمينه مي

  مراجعه كند.» الشيعة وأهل البيت«

                                            

 .)120-119كشف األسرار (ص:  - 1
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، سيره، اريخت، حديث، در تفسير ،هاي شيعه هيچ كتابي از كتابقابل يادآوري است كه  
كارگزاران  حكومت و و سضد عثمان  هايي كه سبئيه بر غيره از طعنه عقايد و و، كالم، رجال

 هايي است كه شيعيان امروز بدگويي وتفاوت آنها تنها در آن طعن  و، گفتند خالي نيست مي او
  .ه استدر زمان سبئيه مطرح نبود اند و به آنها افزوده

 و، هواداران او آن را مطرح كردند رجعت كه ابن سبأ و بت وغي ي وصيت و اما در باره و
تبليغ  ترويج و، مجوس جانب يهود و كه از، مسلمانان اسالم و ديگر عقايد بيگانه با نيز
 ،حلول، خدا قراردادن بنده پرستش و، از قبيل توصيف مخلوق با اوصاف خالق، شد مي

نازل  و، كسي نازل شدن وحي بر، �داي نبوت بعد از رسول خ ادامه، تناسخ، وحدت وجود
شدند، همان عقايدي هستند كه به شيعه منتقل  ،اينها ي همه شدن كتاب براي كسي و...

  ي اثناعشريه. خصوصاً به شيعه
 در كتاب خود، رجال شناسي بزرگ در مذهب، و مرد شيعه مقانياساس، آقاي ما براين

  گويد: مي» تنقيح المقال«
به  ما امروزه از ضروريات مذهب، شد تندروي محسوب مي و غلو ،چيزي كه آن روز«

  .)1(»آيد حساب مي
براي شيعيان شناخته ، چون اين مسائل در تشيع اول، صحيح استامقاني گفته، چيزي كه م

 ها و كتاب و و كم كم براي آنها به عقيده تبديل شد بلكه آنها بعدها از سبئيه گرفتند، شده نبود
براي آن  و، است ههمانا علي وصي رسول خدا گفتند: و ا انباشتندرسايل خود را از آنه

  است: از جمله آنچه كليني از جعفر روايت كرده روايات ساختگي مطرح كردند؛
»
 ,u0
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 T-� �,�� Ep2 �� ��# I��9B /0 :��3ª� �¿

                                            

 ).193ي المنتقي، اثر: ذهبي (ص:  تنقيح المقال، مامقاني، به نقلً از حاشيه - 1



    

  گري شيعه و شيعه      416 
 

�5B A��&�	
 ���	 �. �� �d1 �N ]Y�	 ��)�	 	Y0 :I��N A?��# �� ���2 _= ,��YR �¿ b)
�.# b,��� /3U�� :b� E�9B u��[ ![�B '2:3LB ?>�5{�2 4À ]# �� ,be� ]Y�	 ��)��. G

�.# �� E�9B ,+#��-1 �6= ��# :E�9B ,�. :I��9B ?v�.# W# :u��[ �
 >�e� X���z ���
U����	 	Y0)1(A 

، زن درد زاييدن گرفت فاطمه دختر اسد  هوالدت محمد وقتي كه آمنه دختر وهب با(
آيا  يكي از آنها به ديگري گفت:، وضع حمل كرد كه تا وقتيابي طالب نزد او حاضر شد 

مغرب را  اين نوري است كه بين مشرق و گفت: بيني؟ بينم تو هم مي چيزي را كه من مي
، از چه تعجب موضوع چيست گفت: در آن حال ابوطالب وارد شد و روشن كرده است.

آيا به شما بشارتي  ابوطالب گفت:، را به آن نور خبر داد كه ديده بود پس فاطمه او ايد؟ كرده
  .)آوري كه وصي اين بچه خواهد بود پسري به دنيا مي تو گفت:، آري بگو گفت: دهم؟ب

  اند مبني بر اين كه: ديگري ساختهدروغ ، همچنين

  214الشعراء:        �m��r��q��p��ol ي وقتي كه آيه
  »خويشاوندان نزديكت را از عذاب خدا بترسان. !)اي رسول خدا«(
غذا خوردند اما هر چه  آمدند و پس آنها، را دعوت كرد آنها هرسول خدا نازل شد. 
ليواني  از و، بودند حدود چهل نفر و، شد چيزي كم نمي، خوردند جز اثر انگشتان آنها مي
 ،به خدا سوگند فرمودند:، وقتي كه از خوردن فارغ شدند، همه را كفايت كرد آشاميدند و مي

سم كه از آنچه من آورده ام براي قوم خويش چيز بهتري شنا عرب جواني را نميميان من در 
برادر من در  جانشين و وكه وصي  كند اين امر ياري مي پس چه كسي مرا برآورده باشد، 

                                            

ص:  8طالب بوالدة علي وأنه وصي النبي. (ج  الروضة من الكافي، اثر: كليني، (تحت عنوان إخبار أبي - 1
302(.    
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تو را ياري  ،همن اي رسول خدا گفت: علي برخاست و، همه ساكت شدند ميان شما باشد؟
جانشين من  وصي و، اين برادر گفت: اش گذاشت و دست روي شانه هرسول خدا كنم؛ مي

 خنديدند و مي پس همه برخاستند و فرمانبرداري كنيد؛ بشنويد و پس از او، در ميان شماست
  .)1(دهد كه از پسرت اطاعت كني به تو دستور مي گفتند: ميبه ابوطالب 

همان الفاظ، آن را به  بابود، دقيق  سپس عين همان چيزي را كه عبداهللا بن سبأ گفته
 ساختند كه گويا گفته بود:باقر  جعفر محمد وابدروغ به زبان 

 آدم نازل شدند؛ خدا برفرمان  مالئكه در شب قدر به امر و يل وئجبر، سوگند به خدا«
از آدم آمدند براي آنها  تمام پيامبراني كه بعد و، آدم بدون وصي از دنيا نرفت، سوگند به خدا

نازل شده ، هتشگاز آدم مبعوث  به هر پيامبري كه بعد به خدا سوگند و، وصي تعيين شده است
  .)2(است وصي تو، كه فالني

  از جعفر نقل كرده است: و
يوشع بن نون براي پسرش هارون وصيت  و، شع بن نون وصيت نمودبراي يو ÷ موسي

 .سيده استره محمدبه از عالمي به عالم ديگر وصيت شده است تا ، پس پيوسته كرد...
ند به او ايمان نگهداري بود كه اهل حفظ و نمود، وارثينيمبعوث  را هوقتي كه خدا محمد

در راه  به سوي خدا دعوت و هرت آن حض وبني اسرائيل تكذيبش نمودند،  وآوردند، 
را علني  بزرگواري وصي خود فرمان نازل شد كه فضل و يشانسپس بر اند، خدا جهاد كرد

و بر ، در ميان آنها كتاب نبودهو ستم هستند، و  عرب اهل جفا! پروردگارا عرض كردند:، كن

                                            

) و 227، ص: 2). و الصافي (ج162) و أعالم الورى، اثر: طبرسي (ص: 11رشاد، اثر: مفيد (ص: اإل - 1
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فضل اهل بيت  گرا، شناسند را نمي منزلت انبياءو  قدر و، آنها پيامبري مبعوث نشده است
   د:و جل فرمو پس خداوند عزّ ،آورند هم، به من ايمان نميبه آنها خبر د خويش را

�mŸωuρ ÷βt“ øtrB öΝÎγøŠn= tæ l������������ :70(نمل(��������� �� �� �� �

�».آنها غمگين مباش برو « �� �� �� �

m��ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4 t∃öθ|¡sù tβθßϑ n= ôètƒ l    )89: زخرف( .  
بزرگواري وصي خود ياد  سپس از فضل و »د دانستنخواه بعداً ،سالم بر شما بگو: و«

   د:هاي آنان نفاق ايجاد شد، خداوند فرمو در قلبپس  ؛ردك

�mô‰ s% ãΝn= ÷ètΡ … çµ‾Ρ Î) y7 çΡâ“ ósu‹ s9 “Ï% ©!$# tβθä9θà) tƒ ( öΝåκ ¨ΞÎ* sù Ÿω š�tΡθç/ Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9 uρ tÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔Î/ 

«! $# tβρß‰ ysøgs† ∩⊂⊂∪ l���������� :33(انعام(��������  

(غم مخور! و بدان كه) آنها تو را  يول كند؛ يم نيكه گفتار آنها، تو را غمگ ميدان يما م«
  .»ندينما يخدا را انكار م اتيبلكه ظالمان، آ كنند؛ ينم بيتكذ

برخي از آنها،  با برخي كرد و الفت برقرار مي عاطفي و ي با آنها رابطه ه خدا رسول
تا اين كه اين آيه  كرد؛ وصي خود را براي آنها بيان ميپيوسته فضل  داد و ديگر را ياري مي

  نازل شد:

 �m���º��¹��¸��¶��µ�� �́�³��²l  :8 - 7الشرح  

از كار مهمي) بپرداختي، به دنبال آن (به كار مهم ديگري بپرداز و در آن هرگاه (  :يعني
  . ) 8( و يكسره به سوي پروردگارت روي آر 7(  بكوش و) رنج ببر.

 فضل وصي خود را و، اين است كه هرگاه فراغت يافتي دانش خود را بيان كن خدامنظور
  فرمودند: هپس رسول اهللا علني گردان.
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دوست بدار هر كس ، خدايا هستم پس علي موالي او است؛ من موالي او، هركس يعني:
اين دعا را تكرار  سه بار( كه دشمن اوست. را كس هر دشمن بدار دارد و دوست ميرا  او

رسولش  و خدا و دارد مي رسولش را دوست فرستم كه خدا و مردي را مي د:كرد) سپس فرمو
علي  گفت: سرور مؤمنين است و علي سيد و د:فرمو هخدا رسولو  رندرا دوست دا او

بعد از من مردم را با شمشير بر حق استوار كه  اين است كسي گفت: و، ستون دين است
  هرجا باشد.، حق با علي است گفت: وكند،  مي

  اند: و نيز از او روايت كرده
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چيز  جز وصيت نازل شد و هوصيت از آسمان به صورت مكتوب، بر محمدهمانا (
اين وصيت تو براي ! اي محمد جبريل گفت:، به صورت مكتوب نازل نشده است ديگري

كدام يك از اهل  !اي جبريل گفت: ه سول خداپس ر، ي اهل بيت توست بارهدر، امت
تا علم نبوت را به تو به ارث دهد  فرزندان او و ستنجيب اآن كه از جانب خدا  گفت: بيت؟

آن چند  بر و گفت:، اوپشت  فرزندان تو از ارث او به علي و و ،همانطور كه به ابراهيم داد
فرمان داده  كه به او دنبال كاري رفتو به  علي مهر اول را باز كرد گفت:ه است. زده شد مهر

فرمان داده شده  به دنبال كاري رفت كه به او كرد و سپس حسن مهر دوم را باز، شده بود
پس ، بجنگ ديد نوشته شده: ،حسين مهر سوم را باز كرد وقتي كه حسن درگذشت؛، بود

و شهادت را تنها با ت، ربو براي شهادت ب اقوامي را براي خود و، شوي كشته مي بكش و
، باز كرد مهر چهارم را، علي بن حسن، سپس رفت و پس انجام داد گفت: .آورند  بدست مي

 رفت آن را به محمد بن علي داد وقتي كه وفات يافت و، خاموش باش :است ديد نوشته شده
پدرت راست گفت  و، كتاب اهللا را تفسير كن بود: شده و او هم مهر پنجم را باز كرد كه نوشته

در  و، پدرت را تصديق نما و، به حق خدا قيام كن و، امت را اصالح كن، پسرت ارث برد و
پس فرمان را انجام داد و وصيت را به ، جز از خدا نترس و، بگو حق را ،امن حال ترس و
  .)نفر بعدي داد
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  ابوجعفر روايت كرد كه گفت: از، در پايان و
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را سپري كرد خدا به او وحي  دوران خود نبوت را به پايان برد و  ه قتي كه محمدو(

پس آن علم ، روزهايت را كامل كردي و، به پايان برديرا خود  پيامبريِ! اي محمد نمود كه:
، نزد علي بن ت خويش بدهآثار علم نبوت را به اهل بي ميراث علم و اسم اكبر و ايمان و و

آثار نبوت را از جانشينان تو قطع  ميراث علم و اسم اكبر و ايمان و چون علم و ؛طالب ابي
  .)2(همانگونه كه از پيامبران پيشين قطع نكرده ام، نمي كنم

، وصي موسي بود، همانا يوشع بن نون بود كه عبداهللا بن سبأ گفت: ، عين همان چيزياين 
  امامت علي از جانب خدا واجب شده است و اهللا بود علي وصي رسول و

  غيبت
ي  ) را شيعه از زمان انقراض شيعهبازگشت مردگان به دنيا( رجعت غيبت و ي عقيدهاما 

رجعت و بازگشت بعد از مرگ را براي  تمام امامان  از سبئيه گرفتند و، اول و دگرگوني تشيع
  رح كردند.مط ،نشد علي تا غايبي كه متولد از موهوم خود

، كردند را مطرح مي ي تك تك ائمه بيان نموديم كه ادعاي بازگشت او پيش از اين درباره
ي امام غايب و موهوم  ي دوازده امامي درباره اين جا تنها به ذكر ادعاي شيعه در و

                                            

 ).293، ص 1على أمير المؤمنين (ج منبع سابق (باب اإلشارة والنص - 1

). 43، 44). و فرق الشيعة، اثر: نوبختي، چاپ نجف (عراق) (ص: 109رجال كشي، كربال (عراق)، (ص:  - 2
 ).143ص: 2و تنقيح المقال، اثر مامقاني، چاپ ايران، (ج
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ي  همانطور كه ذكر شد درباره و، حسن عسكري فرزندي داشت گويند: آنها ميپردازيم؛  مي
اختالف زيادي وجود دارد؛ ه، كجا به دنيا آمد اين كه كي و لد شده يا نه واين كه متو

غيبت  غيبت صغري و داراي دو دوره غيبت است: و، او از ديد مردم پنهان شده گويند: مي
  كبري.

  اند كه: بر زبان جعفر دروغ گفته
»e!. ���� W @
7	 G5�&�	 AG���[ ��37	
 ,�QN �¿	��= ,>�-5�z �Z�9�� W= �,�B '6�

'��	�� G<�3 W= �,�B '6�e!. ���� W ��37	
 ,'-��^ G<�3¼)1(A 
درغيبت اول جز شيعيان خاص او  ديگري طوالني؛ يكي كوتاه و، قائم دوغيبت دارد: يعني

  داند. كسي جايش را نمي ويژه اش، درغيبت دوم جز دوستان داند و كسي جايش را نمي
  ه گفت:ك دان ايشان نقل كرده زا نيز و
» U	
 ]# S ,��0 :E�9� ��37	
 ,'�0# @= �,)� �C�� �¿	��= ,>�-5�z ��7	 	Y0 u���

 �,�B u�¸ 4��^# �� ���L1�B ,´�� �0��U	 	_= :E�N ?��YR >�R 	_= �)6 ��R :I�N ?��1
'�y�¼)2(A 
 در و، گردد مي يكي از آنها نزد اهل خود باز در، غيبت دارد صاحب االمر دو: يعني(

كنيم  گفتيم: چكار به هالكت رسيده است. كه رفتههاي  در يكي از دره، شود گفته مي ديگري
 كه واجب است در او اگر كسي چنين ادعايي نمود از او چيزهايي بپرسيد اگر چنين شد؟

  )باشد.

                                            

ان، چاپخانه صدوق، ). و الغيبة. اثر: محمد بن إبراهيم النعماني (چاپ تهر340الحجة من الكافي، (ص:  -  1
 .)170(ص:

  ).340الحجة من الكافي، (ص: - 2
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  .)1(نقل كرده اند همين را از پدرش مانند و
شناخته  معروف و آنهاي  باب و اما غيبت صغري آن است كه نمايندگان او حضور دارند

. و كساني اختالف ندارنددر  آن  اماميه كه قائل به امامت حسن بن علي هستند اند.  شده
، عثمان بن سعيد سمان ابوعمر، محمد بن علي بن بالل، بن قاسم جعفري ابو هاشم داودچون 

ابراهيم ، جنانيابومحمد و، احمد بن اسحاقي، عمر اهواز، پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان و
آنها  ازكه گاهي براي نقل روايت  جماعتي ديگر از آنها بودند محمد بن ابراهيم و، بن مهزيار

  آيد. نامشان به ميان مي
 و پدر برايابوعمر عثمان بن سعيد عمري  و، چهار سال بود مدت اين غيبت هفتاد و و

  ظاهر شد. ت اومعجزات بردس و بود آنان مورد اعتماد و، باب بوداز قبل جدش 
 صد و هجمادي آخر سال س آخر در با نص صريح او وقتي كه او درگذشت پسرش محمد

  ادامه داد. روش پدر به راه و جانشين او شد و، چهار پنجاه و
 جانشين او ،جعفر محمد بن عثمان ابوالقاسم حسين بن روح از بني نوبخت با نص ابي و
  يافت.شش وفات  بيست و صد و هدر شعبان س و شد

 هدر شعبان سال س جانشين او شد و ،ابوالحسن علي بن محمد عمري به نص ابوالقاسم و
  هشت درگذشت. بيست و صد و

سالي كه علي بن محمد  در روايت شده است كه گفت: ،از ابي محمد حسن بن احمد
پس ، چند روز قبل از وفاتش نزد ايشان حاضر شدم سمري وفات يافت در شهر سالم بودم و

بسم اهللا الرحمن  اينگونه نوشته شده بود:كه  اي را بيرون آورد ي مهر شده نامه رون آمد وبي
همانا تو تا  گرداند؛ نصيب تونت امصيبت برادربزرگ در خدا اجر ، اي علي بن سمر، الرحيم

 براي كسي وصيت نكن كه در و كن جور را جمع و پس خود، خواهي مرد شش روز ديگر

                                            

  ).340الغيبة .اثر: نعماني، (ص: - 1
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آن  و، ظهوري نيست ،جز به اذن خدا و، غيبت كامل شروع شده استچون ، باشد جاي تو
از  و، ها قساوت يابند قلب ستم گردد و هم بعد از زمان طوالني است كه زمين پر از جور و

آگاه باشيد هركس ادعاي مشاهده كند قبل از ، شيعيانم كساني بيايند كه ادعاي مشاهده كنند
ال باهللا العلي إوال حول والقوة ، افتراء زننده استكذاب و ، صداي بلندش قيام سفياني و

  العظيم.
 وقتي كه روز ششم فرا خارج شديم. پس آن نامه را بازنويسي كرديم و از نزد او :گفت

 امر و گفت: چه كسي وصي توست؟ پرسيدند:، نزد او رفتيم هنوز به جاي خود بود، رسيد
  .درگذشت وقت آن فرارسيده و آنِ خداست و فرمان از

كه ما اكنون در  سپس غيبت طوالني شروع شد اين آخرين كالمي بود كه از او شنيده شد.
 .)1(آخر اين زمان خواهد بود ج به خواست خدا درفرَ داريم و آن زمان قرار
زير زمين ) سرداب( در او: گويند مي، ي اين كه غايب آنها كجا مستقر است اما درباره
 عباسيان سپاهي را اعزام كردند؛ اوندي روايت كرده است:همانگونه كه قطب ر ،سامراء است

 و پس كنار درِ منزل جمع شدند از زير زميني صداي قرآن شنيدند؛ وقتي كه به خانه رسيدند
او از  ،جمع گردند و فرمانده ايستاد تا همه لشكر نه خارج شود نگهباني دادند تا نه باال رود و

سمت  از آيا گفتند:، آييد فرود او بر فرمانده گفت:، ا رد شدآنه كنار از و زميني بيرون آمد زير
ما گمان كرديم  گفتند: پس چرا گذاشتيد او برود؟ گفت:، را نديدم او گفت: شما عبور نكرد؟

  .)2(را مي بيني او كه تو

                                            

 ).445اعالم الوري. اثر: طبرسي (ص:  - 1

كتاب الخرائج، اثر: رواندي، (به نقل از كشف األستار عن وجه الغائب عن األبصار از نوري طبرسي)  - 2
 ).293مة، انتشارات علمي تهران (ص: ) و الفصول المه211چاپ تهران، (ص: 
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  .)1(مدينه است يا در
  .)2(يادر مكه است

در آنجا پنهان شده  هيگويند محمد بن حنف نام كوهي است كه مي -يا در رضوي است 
  نقل كرديم كه گفت: ،شاعر شيعه، از سيد حميري ـ قبالً است

4��
 /�� ��)� ����.             X�6��  �,�B ��� W u�&2)3( 
عسل نزد او  آب و در كوه رضوي است و شود و مدتي ناپديد مي شود و غايب مي، يعني

  وجود دارد.
  گويد: نوري طبرسي شيعه مي ه، آنگونه كاست» ذي طوي«در  گويند: مي و

به آنها  و »دعاي نُدبه«معروف به ، اند وري دارند كه از ائمه روايت كردهشيعه دعاي مشه
دهند  ، امام زمان را خطاب قرار ميدر آن دعا و، شده كه در اعياد چهارگانه آن را بخوانند امر

  به اين ترتيب:
�# ]# /.             ��)�	 �. +�9-1	 ]��^ I����| 
# ��q92 ¤ 

��[ ]Y. �#,�0Q&. �# ����.#)4(A 
و اصال به كدام خاك ، دانستم آيا آن مسافر در نزد تو مستقرشده است اي كاش مي يعني:

  يا در ذي طوي.، رضوي يا در غير آن يا در .ستسرزمين رفته ا و
  .)6(ي خضراء يا در جزيره .)5(اي به نام شمروخ يا در يمن در دره

                                            

 ).292) و الفصول المهمة، (ص:328ص: 1الكافي في األصول، كتاب الحجة (ج - 1

  ).215كشف األستار، (ص:  - 2
  ).273فجر اإلسالم، اثر: احمد امين (ص:  - 3
  ). 215كشف األستار ( ص:  - 4
 ). 65ص  2األنوار النعمانية. اثر: جزايري (ج - 5

 . فصل: جزيرة الخضراء).13االنوار، اثر: مجلسي (ج بحار - 6
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هايي با مسافت  كرده است از جزيره ذكر غريبي را عجيب و ستان طوالني ودا »جزايري«
ها تنها مسلمانان شيعه و  گويد كه در آن سرزمين به مدت يك ماه راه سخن مي، بسيار طوالني

 و پادشاهانشان اوالد ائمه هستند و كنند زندگي مي، كه قائل به برائت و واليت هستند موحد
اگر اهل  و كند زندگي نمي آنجا كس ديگري كنند؛ به آن امر مي كنند و با عدالت حكم مي

  .)1(باز هم آنها بيشترند ،با همه مذاهب مختلف جهان جمع گردند
  قرار دارد. ...او در جابلقا يا جابلسا يا :گويند همچنين مي
آنان را  يابد و مي او در موسم حج حضور گويند: ، ميكند ي اين كه چكار مي اما در باره

  .)2(را نمي بينند كند اما او شاهده ميم
  گفت:ه كنند كه خادم ابراهيم بن عبد نيز روايت مي و
كتاب مناسك را  آمد تا به ابراهيم رسيد و ÷ ايشان، با ابراهيم در صفا ايستاده بودم«

  .)3(چيزهايي به او گفت گرفت و
و را نزد حجر االسود گويد: همانا ا ميدروغ ديگر ابوعبداهللا صالح و شخص ديگري به نام 

داده  به اين كار دستور گفت: او مي آوردند و ايشان به تندي هجوم مي ديدم كه مردم به سمت
  .)4(اند نشده

نام من رأي ( كمي پيش در سرّ را) اتباع پادشاه نام يكي از( سيما ديگر گفته است: يكي
 [ايشان]، ر دست داشتد تيزي برت [را] شكسته بود و ديدم در حالي كه در منزل) مكاني

                                            

 ) به بعد. 58ص:  2األنوار النعمانية .اثر: جزايري، باب :نور في والدته عليه السالم، (ج - 1

 ).338ص: 1أصول كافي، كتاب الحجة، باب في الغيبة، (ج - 2

 ). 331ص:  1كتاب الحجة: باب في تسمية من رآه، (ج  أصول كافي - 3

  )331ص:1همان. (ج - 4
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 كند كه پدرت درگذشته و جعفر گمان مي سيماء گفت: كني؟ در منزل من چكار مي :پرسيدند
  .)1(بيرون رفت و، گردم مي پس اگر منزل تو است من بره فرزند نداشت

، به موقف عرفه رفتيم، حج بودم همراه يكي از رفيقانم در سفر يكي ديگر نقل كرده است: 
 كه پيراهن و، شلواري در تن و يك جفت دمپايي زرد ايستاده است ا پيراهن وديديم جواني ب

 يكي به ما خورد؛ او به چشم نمي آثار سفر بر و، ارزيد پنجاه دينار مي شلوارش حدود صد و
از او  و بعد به جوان نزديك شد، جوابش داديم شروع به سؤال كردن نمود و و نزديك شد
 ،مدتي طوالني برايشروع كرد به دعا  و به او داد برداشت وپس چيزي از زمين ، سؤال كرد

 ،واي بر تو گفتيم: پس به سؤال كننده نزديك شديم و ناگهان جوان برخاست و ناپديد شد؛
 نگار كه به شكل دندان نقش و به ما نشان داد چند سنگريزه از طال داد؟ چه بود به تو

 موالي ما بود اما ندانستيم. و به دوستم گفتم: و آنها را به بيست مثقال تخمين زديم، داشتند
اطراف او از  در ي موقف را گشتيم و نيافتيم و همه، سپس در پي او رفتيم اما پيدايش نكرديم

  .)2(كند همه ساله پياده حج مي ،جواني است علوي گفتند:، دينه سؤال كرديمماهل مكه و 
  :ه استگفتگويا  دهند كه ياند و آن را به علي رضا نسبت م سپس حكايتي ساخته

  .)3(شود نه نامش گفته مي شود و نه جسم او ديده مي 
  اند: از حسن عسكري نقل كرده

بينيد و حالل نيست كه اسم او را ببريد، گفته شد: پس چطور  همانا شما، شخص او را نمي
  .)4(بگوييد: حجت آل محمد از او ياد كنيم؟ گفت:

                                            

 همان منبع.  - 1

 .)332همان، (ص - 2

 )333همان، (ص: - 3
 ).333-332همان (باب النهي عن االسم) (ص:- 4
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در روي زمين  و، كند سفر مي مستقر است و وجود است؛م او زنده و گويد: اردبيلي مي و
  .)1(در گشت گذار است اسب و... حيوان و خادم و ها و خيمه ها و درميان خانه

  گويد: كه ميسپس داستاني را از شمس الدين هرقلي نقل كرده 
ي يك  به اندازهيك دمل  ،پدرم برايم نقل كرد كه در دوران جواني روي ران سمت چپش

چرك از آن بيرون  خون و كرد و فصل بهار سر باز مي درهر سال  و، سان قرار داشتمشت ان
روزي به  ؛مدر آن موقع مقيم هرقل بود وم، افتاد از كار ميشديد آن،  به علت درد وآمد  مي
از حال  و ميافت دين علي بن طاووس حضورضي الدر مجلس درس سعيد ر و مرفت »حله«

پس تمام پزشكان حله را  خواهم برايم مداوا نمايي. مي :متگف وم، زخم خويش شكوه نمود
ي  باالي رگ اكحل قرار دارد پس معالجه اين زخم در گفتند:و  ديدند زخم را حاضر كرد و

سعيد به او  بميرد. رود كه رگ هم قطع شود و بيم آن مي بريده شود اگر و، آن خطرناك است
آشنا تر باشند؛پس فردا صبح  هابه درد ماهرتر و ا، شايد طبيبان آنجروم من به بغداد مي گفت:

همان  يم،اما وقتي به بغداد رفتمراجعه مي كنيم،  به طبيبآنجا  برويم و به بغدادبا هم بيا
همانا شرع به  سعيد گفت: .ملذا دلتنگ شد، گفته بودندبرايم چيزي را گفتند كه پزشكان قبلي 

، اما در حد امكان سعي كن خود را پاكيزه تو اجازه داده كه در اين لباس نماز بخواني
چون فريب نفس خود را نخوري؛  وها را از خود دور كني  و زخم آب و چرك نگهداري

مسئله چنين حال كه  بعد پدرم به او گفت: خداوند متعال و رسولش از اين كار نهي كرده اند.
روم سپس نزد  مي شمبارك مزارزيارت  من رأي، براي  سرّام؛ به  من به بغداد رسيده و است

  است. طور بهترگردم اين  مي خانواده بر

                                            

 ).283ص: 3كشف الغمة، اردبيلي، (ج - 1
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گفت:  رفت.» يمن  رأ سر«به  رضي الدين گذاشت و پولش را نزد سعيد بنابراين لباس و
خدا و امام كمك  از وارد زير زميني شدم و شدم به زيارت ائمه پرداختم و وارد مقبره
در  سپس تا دجله رفتم و، در روضه ماندمتا روز پنج شنبه درنگ كردم و مدتي  خواستم و

به قصد  كردم و پر داشتم اي كه همراه آفتابه و، لباس تميزي پوشيدم آن جا آب تني كردم و
  . رفتمباالزيار ت 

حوالي و دور و بر در . و اسب سوار ديدم از درِ محوطه بيرون آمدند چهار نفرناگهان 
 از آنهاكه اسب سوارها نيز گمان كردم  و ،شترهايشان بودند ندچرانمزار، گروهي مشغول 

 بودند شمشير به گردن آويخته ،دو هر را  ديدم كهدو جوان  ،وقتي به هم رسيديم، اما هستند
يكي ديگر شمشير به گردن با قبايي كه از پشت شكاف داشت  به دست و نيزهيك نفر پير  و

  .شده بوداش به نخ دوزي آراسته  كناره و و روي شمشيرش پوشيده بود
دو جوان هم  و، آن را روي زمين گذاشت و در سمت راست ايستاد ،پيرمرد نيزه به دست
 بر سر راه ماند درست مقابل پدرم؛ ييتنها ،صاحب لباس شكافدار و در سمت چپ ايستادند
  او پاسخ داد. پس به او سالم كردند و

 گفت:، بله :مگفت گردي؟ يات بر م فردا نزد خانواده آيا صاحب قباي شكافدار به او گفت:
آلودگي  را از نجاست و اهل باديه خود به خود گفتم:در دل  بيا جلو تا زخمت را ببينم.

هنوز  آب برگشته بودم و دوست نداشتم به من دست بزند كه من تازه از كنند لذا حفظ نمي
بدنم از  ليدنشروع كرد به ما و مرا به خود نزديك كرد سپس جلو رفتم و بود. ترپيراهنم 

من دردم گرفت سپس آن را صاف  و آن را فشار داد و شانه به پايين تا دستش به دمل خورد
  نمود.

 :گفتم، داند شگفت زده شدم كه چطور نام مرا مي! رستگار شدي اي اسماعيل شيخ گفت:
م براين جلو رفت بنا، اين امام است آنگاه شيخ به من گفت: شاءاهللا. شما رستگار شديم ان ما و

من همچنان در آغوشش  سپس او رفت و زانويش را بوسيدم. را در آغوش گرفتم و او و



    

  گري شيعه و شيعه      430 
 

كه مصلحت در اين است  گفت:، شوم هرگز از تو جدا نمي: گفتم، برگرد گفت:، گرفته بودم
كني امام دو  حيا نمي !اي اسماعيل شيخ گفت: كردم. باره حرف قبلي را تكرار دو، برگردي

به  چند قدمي رفت و با اين سخن توقف كردم و كني؟ اما تو مخالفت ميداد  بار به تو دستور
 گردد ابوجعفر دنبالت مي وقتي به بغداد رسيدي حتماً گفت: طرف من رو برگرداند و

 خواست به تو چيزي بدهد از او رسيدي و پس اگر به اوبود)  :منظورش خليفه مستنصر(
كنم  من به او سفارش مي كه: بنويسد عوض به علي بن بگو تا» رضي« به پسرمان در و نگير

  خواهي به تو بدهد. چيزي را كه مي
به آنها نگاه  م وه بودمن همچنان در جاي خويش ايستاد و، سپس با همراهانش رفتند

سپس  ايشان دچار تأسف فراوان شدم. به خاطر جدايي از و ناپديد شدند اينكه كردم تا مي
بينيم  مي گفتند: همه اطرافم را گرفتند و ار به راه افتادم.طرف مز به مدتي روي زمين نشستم و

آيا كسي با تو درگير شده  گفتند:، خير آيا همچنان درد داري؟ گفتم:، سيمايت تغيير يافته
را كه نزد  ها كنم آيا آن سواره من از شما سؤال مي اما، نه از اين خبرها نيست: گفتم است؟

 بود؛ ÷بلكه او امام، نه گفتم: صاحبان گوسفندان بودند. آنها گفتند: شناختيد؟، شما بودند
آيا  گفتند:، صاحب قبا بود گفتم: ؟بود صاحب قباي شكافدار امام آن شيخ بود يا گفتند:

دمل را فشار داد تا درد گرفت سپس  آري، ايشان گفتم: دادي؟بيماري خود را به او نشان 
، مشكوك شدم بنابراين وحشت زده و ديدم؛لباس را از روي آن كنار زدم اما اثري از آن ن

  .)1(پس به پاي ديگرم نگاه كردم اما اثري روي آن هم نديدم
و او مذهب فتق بيضه مبتال بود  بيماري به »عطوهابا«كه  كند ميحكايت ديگري را نقل 

 كنم و شما را تصديق نمي گفت: مي داشت و مي زيدي داشت؛ پسرانش را از مذهب اماميه باز

                                            

 ).1244) و منتهي اآلمال، عباس قمي (ص: 285، 284، 283، ص: 3، اردبيلي (جلغمةكشف ا - 1
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اين  و كند؛نبيماري مرا خوب  ايد وني» مهدي«كنم تا دوست شما  به مذهب شما نمي اقرار
ناگهان  ،ي ما جمع شده بوديم كرد تا اين كه موقع عشاء كه همه مي حرف را بارها تكرار
به دنبال دوستتان  گفت: و ،سريع رفتيم پيش او به دادم برسيد؛ گفت: پدرمان فرياد كشيد و

دوباره پيش پدر برگشتيم ، اما وقتي رفتيم كسي را نديديم، نزد من رفت برويد همين اآلن از
تو كي  گفتم:، اي عطوه گفت: شد و شخصي نزد من وارد گفت:، و جريان را از او پرسيديم

سپس  ام تو را از دردي كه داري بهبود بخشم؛ آمده، من دوست پسرانت هستم گفت: هستي؟
خودم روي آنها دست كشيدم اما  رفت. شار داد وهاي زير پوستم را ف زخم دست كشيد و

مانند آهو بسر  ،سر حال پدرم بقيه عمرش را سالم و پسرش به من گفت: اثري از آن نبود.
  هيچ وقت از درد نناليد. برد و

 از كساني ديگر غير از فرزندش پرسيدم، همان خبر را دادند و و يافتو اين قصه شهرت 
  بسيار زياد است. ÷ ي امام اخبار در باره وروايات  اقرار كردند؛ به آن
آنهارا  »مهدي«و ند ه اغيره درمانده شد اي در راه حجاز و نيز روايت كرده اند كه عده و

  .)1(ه استرسانده اند، كه خواست يبه جا و ه استنجات داد
در  كهي و دروغها ها ي پيداي ناپيدا و غايب آنها و اين بود قصه و داستان افسانه اين بود

  .رابطه با غيبت او نقل نموده اند

  رجعت: (بازگشت مردگان)

عبداهللا بن سبأ  رأيابق طم، ي اثناعشري است از عقايد شيعه ي رجعت كه يكي اما درباره
 و معدومي  اينها در باره مطرح كرد و ÷ ي علي تفاوت كه او رجعت را در بارهاين با 

  رسانند يك كشور را در اين راه به مصرف مي ي كنند و سرمايه ناپيداي موهومشان مطرح مي

                                            

  ).287: ، ص3كشف الغمة، اردبيلي(ج - 1
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 شايع و، قرنها ي همه درو ي اول  هاي شيعه جز شيعه بته اين عقيده در ميان تمام فرقهال
  هاي سابق بيان شد. كه در فصل طور همانه، مشهور بود

آينده رجعت خواهد كرد اكتفا  ي دوازده امامي به امام معدومي كه دوباره در سپس شيعه
 چنينهمو   ئمهير أاامام غايب همراه با س گفتند: بلكه از اين هم پا فراتر نهادند و، دنكردن

هاي دروغ در اين باره روايات و و(به گمان آنها).  گردند دشمنانشان برمي مخالفان و
خنده  هاي افسانهلذا ما تعداد كمي از اين  تأليف كرده اند. هاي فراوانيكتاب و شماري دارند؛ بي

 ها و ي گفته تشخيص حقيقت درباره و به عنوان نمونهرا ي غم انگيز ها وداستاندار و 
 خاندان و و �نيز براي اين كه معلوم شود چقدر با رسول اهللا و كنيم؛ اعتقادات آنان نقل مي

و قرآني كه  ه،شريعتي كه ازجانب خدا آورد و ،امت او همسران و اصحاب و خويشاوندان و
  كنند. عيبجويي مي از آنها بدگويي و دشمني دارند و ت،اس هاو نازل گرديد بر

 و نده ابه ارث برد )اش طائفه عبداهللا بن سبأو، (مزدوران آنها ي رجعتي كه از يهود و عقيده
، مال باقر مجلسي ،خاتم محدثين آنها بزرگ شيعه و ،نده انسل به نسل به يكديگر منتقل نمود

 رجعتي  روايات فراواني در باره ر احاديث وبعد از ذك، »بحار االنوار«صاحب كتاب 
  گويد: مي

ترديدي داشته باشي آن  شك و ،ي رجعت درباره كنم تو بدان كه من گمان نمي، اي برادر«
 ،رجعتي كه شيعه در تمام اعصار توضيحي كه برايت ذكر كردم. هم بعد از مقدمه چيني و

خورشيد در وسط روز نزد آنان آشكار همچون  و، اتفاق نظر داشته اند ي آن اجماع و درباره
ي  ي اطهار ايمان دارد در باره چگونه ممكن است كسي كه به حقانيت ائمه و واضح است... و

در  رواتيغير قابل ترديدي اثبات شده است آنهم با  اي شك كند كه با روايات متواتر و مسأله
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ي موثق در بيش از نام از علماي بزرگ و اندي نفر حديث صريح كه چهل و 200حدود 
   )1(پنجاه كتاب از تأليفات خود ذكر و روايت كرده اند؟!!

  كنند كه: اين قوم از حسن بن علي بن ابي طالب روايت مي
تا اين كه مردي  كند خدا آن روز را آنقدر طوالني مي ،اگر جز يك روز از دنيا باقي نماند

  .)2(ستم شده است و نگونه كه پر از جوراز عدالت كند هما زمين را پر از اوالد من قيام كند و
نام او نام من ، قائم از اوالد من است كه: اند دروغي ساخته هپيامبر و زبان به نام و

 همردم را ب، مثل من است روش او راه و رفتار و شمايل و و، ي من است اش كنيه كنيه است و
هر كس از او پيروي كند  كند. ميرا به كتاب اهللا دعوت  آنها، گرداند مي بازشريعت من  دين و

 هر كس غيبت او و، نافرماني كند مرا نافرماني كرده است را هر كس او و، از من پيروي كرده
 و، را تكذيب كند مرا تكذيب كرده است كسي كه او و، كند مرا انكار كرده است را انكار

ي  ني كه مرا دربارهكنم از كسا نزد خدا شكوه مي، هركس تصديقش كند مرا تصديق كرده است
، كنند امت را از راه خود منحرف مي و، پذيرند سخن مرا در شأن او نمي و، كنند تكذيب مي او
  .)3(گاه برخواهند گشت به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتستمكاران  و

  ؟كيست مهدي
زد وقتي كه با معاويه آشتي كرد مردم ن گفتند: و دروغ بستند بن بن عليحس شيعه بر

  پس گفت:، سرزنش او پرداختند برخي به مالمت و و ايشان وارد شدند
به خدا سوگند چيزي را كه من براي ، دانيد دانم شما نمي چيزي را كه من مي، واي برشما«
دانيد كه من  آيا نمي، غروب كرده بهتر است دانم از آنچه خورشيد بر آن طلوع و ام مي شيعه

                                            

  ).225ص:  13نوار، مجلسي (چاپ اول جبحار األ - 1
  ).427عالم الوري، طبرسي (ص:إ - 2
 ).425 همان، (ص: - 3



    

  گري شيعه و شيعه      434 
 

دانيد كه وقتي خضر كشتي را  آيا نمي گفت:، دانيم بله مي ند:گفت هستم؟ پيشواي شما امام و
كارهايش ، مرمت كرد ديواري را تعمير و، و اي را به قتل رساند پسر بچه، و سوراخ كرد

كار بر موسي مخفي بود در حالي كه آن كارها نزد  چون حكمت موجب خشم موسي شد؛
ه در گردن هر كدام از ما بيعتي براي ك آيا ندانسته ايد صواب بود؟ خداوند متعال حكمت و

همانا ، خواند كه عيسي بن مريم پشت سر او نماز مي» قائم« طاغوت زمان او هست جز
وقتي كه خارج شد  ،را غايب كرد تا شخص او و، جل والدتش را پنهان كرد و خداوند عزّ

پسر سرور و  حسينآن نهمين نفر از اوالد برادرم  ،گردن نداشته باشد براي هيچ كس بيعتي در
،  سپس او را به قدرت خود گرداند ميطوالني  در زمان غيبت عمرش را وندخدا، است زنان

 بر هر كاري تواوند كه خدامردم بدانند تا  ظاهر مي كند كمتر از چهل سال يسيماي جوان در
  .)1(»ناست

مه اقرار كند اما هر كس به تمام ائ كه گفت: اند جعفر نقل كرده و روايتي مانند همين را از
نبوت  و ه محمد قبول داشته باشد و مثل كسي است كه تمام انبياء را هدي را انكار كند؛م

 گفت: مهدي كدام فرزند شماست؟! اي پسر رسول خدا به او گفته شد: كند؛ او را انكار
بردن از او براي شما حالل  نام و گردد مي از شما غائبكه شخص  ينهفتم پنجمين فرزند از

  .)2(نيست

  منزلت مهدي شأن و

  چنين روايت كرده اند: ط از علي بن حسين، منزلت او ي شأن و در باره و

                                            

  ). 427أعالم الورى، طبرسي، (ص:  - 1
 ). 429أعالم الورى، طبرسي، (ص:  - 2
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 ،عيسي، موسي، ابراهيم، سنت نوح روش شش نفر از انبيا است: قائم ما داراي سنت و 
  .همحمد و ،ايوب

گيري از  كناره بودن و دور تولد مخفي و، سنت ابراهيم از طول عمر؛ ،سنت نوح از اما
عيسي، اختالف و چند دستگي مردم سنت  از ، وغايب شدن ترس و، سنت موسي از مردم؛

قيام با شمشير...  ،سنت محمد از و گشايش بعد از بال؛ فرج و ، سنت ايوب از ودر مورد او، 
گويند: هنوز به  كند مي والدتش از مردم مخفي است تاجايي كه وقتي كه قيام مي، قائم ما نيز

زمان  دوستي ما در هر كس بر و گردنش بيعت هيچ كسي نيست... در و، دنيا نيامده است
ثابت قدم باشد خداوند اجري مانند اجر هزار شهيد از شهداي بدر را به او خواهد  ،غيبت

  .)1(داد
بيت  مهدي آنها به ديوار گفته است: ي غايب شدنش روايت كرده و درباره» نعماني« نيز و

 و ابراهيمي  برگزيده نوح و از ياذخيره  و، اثري از آدم من« گويد: مي است و زده اهللا تكيه
  .)2(»هستم � محمدي  دهبرگزي

                                            

  ).427، 428أعالم الورى طبرسي، (ص:  - 1
  ).179ص: 13وار، مجلسي، (جكتاب الغيبة، اثر: نعماني،. و بحار األن - 2
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  گويد: مي و
�e��� '-{�
 '-D��3
  	 G�9. �6#\f 

و جبريل در جلو روي او  .)1(»حجت او بر مردم هستم او و جانشين من بقية اهللا و«
  .)2(باشد مي

داده  ÷كه به قائم آل محمد متانتي ضل ودر سفر اول به ف بن عمران موسي گويند: مي و
آنِ اين از  به او گفته شد:، پس مرا قائم آل محمد قرار ده! پروردگارا گفت:ه، نگاه كرد و شد

باره درخواست  دو، مانند اول را مشاهده نمود نيز،سپس در سفر دوم  فرزندان احمد است.
همان  فر سوم همان را ديد وسپس در س همان پاسخ قبلي را گرفت؛ كرد و تكرار قبلي را

  .)3(گرفت همان جواب اول را درخواست را كرد و

  گردد؟ مهدي كي برمي

  كه گفت: كند روايت مياز اصبغ بن نباته خود » الكافي«كليني در
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 	YF �� T6#
 ,���Â '6# bR ,��6 :E�9B ?�Z�e� 	Y0 >=
 :I�9B ,�)1 I1 
# �,^# G-1
f�g��	 �Y0 �	�.# ���3 �� G�7	 �Y0 ���3 �J�
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، ر را بر زمين فرود آورده استس كند و ديدم فكر مي، رفتم ÷نزد امير المؤمنين علي(
آيا  ؟سر فرود آورده ايبه زمين  فكر هستي و بينم در مي ه شدهچ !اي اميرالمؤمنين گفتم:

 آننه به  اي دارم و عالقه رغبت و به دنيابه خدا سوگند نه  ،نه ؟ گفت:رغبتي به آن داري
، فرزند يازدهم من، بودنسل من خواهد  كنم كه از پشت و بلكه به كسي فكر مي، ام راغب بوده

داراي  او، ستم شده است كند همانطور كه پر از جور و داد مي زمين را پر از عدالت وكه 
يابند،  اقوامي هم هدايت مي و، شوند ي او اقوامي گمراه مي در باره، سرگرداني است غيبت و

 يا شش ماه شش روز گفت: دوران سرگرداني و غيبتش چقدر است؟! اي امير المؤمنين گفتم:
 همانگونه كه او ،آري گفت: ؟دهد شدني است و روي ميآيا اين امر  گفتم: يا شش سال.

همراه  ،آنها برگزيدگان اين امت اصبغمن به اين امر يقين دارم اي  و، آفريده شده است
  .)1()برگزيدگان اين عترت هستند

  اند كه گفت:جعفرباقر روايت كرده  ابياز  نيز و
	 >= !I.�| ��\  	 +	��< ��"	 /-N ># b�B ,��51 S ��7	 	Y0 IN
 >�R �N @��2  
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��-e�	 �# ��)�
fA 
وقتي كه  خداوند تعالي زمان قيام مهدي را سال هفتاد تعيين كرده بود؛ !اي ثابت(

چهل به تأخير  پس آن را تا سال صد و، به شهادت رسيد خشم خدا شدت گرفت ÷حسين
ديگر ، بعد از آن و زديد ي اسرار را كنار پرده پخش كرديد و پس آن خبر را شايع و انداخت؛
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كند و اصل كتاب  خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى نهان كرد؛خداوند وقت آن را از ما پ
  .)1()نزد اوست

   جعفر روايت شده كه گفت: ناز اب نيز و
 �3LB ��!-�_#
 '. �-|�;B ,GZ��
 ��.�# G)1 S >�R ;IN
 ��7	 	Y� >�R �N
\  	 ��

 �p� �/C
fA 
ا شما خبر آن را شايع ام، چهل بود سال صد و ،زمان آن داشت؛ ياين امر وقت معين(

  .)2(كرديد پس خداوند متعال آن را به تأخير انداخت
   :گفت جعفر روايت كرده اند كه همچنين از ابي

G��� ��� O¾ �� �yR# G�Rp�	 OD)�	 /-N
 ����	 '��� �Z�9�	 �. O��\f 
  .)3(پانزده شبانه روز فاصله نيست نفس زكيه بيش ازكشتن  و ÷ بين قائم

  كرده اند كه گفت: نقل جعفر روايت ديگري ناز اب همچنين و
 �)�
 ,��9�	 ��� E	
  ��_ �)�B U���� �.	 �	U a� �¹ GB�e�	 �{�� �Z�� ��0 	_=\

f�Z�9�	 m
�3 '�	
 A 
ريخت در  فرو، ي ابن مسعود قرار دارد هرگاه ديوار حياط مسجد كوفه كه در كنار خانه(

آن وقت است كه قائم قيام  نابودي است و ال وبه زو رو پادشاهي اين طائفهآن موقع 
  .)4(كند مي
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از مرگش  وروز هزاران شب كشته شده است و ة،مشهور است كه نفس الزكي معروف و
ز آن گذشته ا صدها سال هم و منهدم شده ،همانگونه كه ديوار حياط مسجد كوفه نيز گذشته؛

  موهوم آنها ظهور نكرده است. اما هنوز هم شخص خيالي و
  به من گفت: ÷ ابوعبداهللا ابن اسحاق از عمار روايت كرده است كه گفت: و

 �3# �N ��7	 	Y0 >= !��;1= �.# ��\f�2�� � 
  .)1(بار به تأخير انداخته شده است اين امر دو، اي ابا اسحاق(

 رجوع و ي قائم و با خيال خام و واهي درباره لهاي خوديتعل شيعه همچنان به توجيه و
پيشواي هفتم شيعيان موسي بن جعفر به  همانگونه كه امام و دهند؛ دي ادامه ميگشت مهباز

، روايت كرده اند )2(»الغيبة«نعماني در و »الكافي«آن طور كه كليني در  .ه استآن اقرار نمود
  آنها:ازنص صريح  كاين و، دننشو شيعه از تشيع خود پشيمانتا 

  ين گفت:يقطين روايت است كه به پسرش علي بن يقط از
گفته شده كه رخ چيزهاي به شما  به وقوع پيوسته است و وبه ما گفته شده است چطور 

به  آنچه به ما و علي به او گفت:)، منظورش امور بني عباس بود( شود؟ دهد و واقع نمي نمي
آن طور  رسيده و وقتش فرا ،ي شما كه مسألهجز اين ، شما گفته شده است از يك منبع بوده

                                            

  ) .294 - 295نعماني ( ص:   -الغيبة  - 1
ي كتاب، نعماني، از محدثين بزرگ اماميه  در اوائل قرن  او ابوعبداهللا محمد بن ابراهيم بن جعفر نويسنده - 2

نظر خوب  چهارم، واز شاگردان ثقة االسالم محمد بن اسحاق بن يعقوب كليني است، نويسنده اي داراي 
واستنباط زيبا كه در علم رجال شناسي واحاديث آنها، سهم بسزايي داشته واز مهمترين كتاب هايش 

  كتاب الغيبة است، نجاشي در باره ي او مي گويد:
ش صحيح واحاديث زيادي نعماني از بزرگان واستادان ماست، داراي قدر ومنزلت بزرگ است، عقيده ا

  ).12  - 11 كتاب الغيبة ص: دارد (مقدمهء
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، ها ما وقتش فرا نرسيده پس با خيالبافي ي مسأله امر و واست،  ه شما گفته شدهاست كه ب
به وقوع  سال يا سيصد سال ديگر 200شد آن امر تا  اگر به ما گفته مي كرديم؛ و توجيه ليتعل

 اما گفتند: گشتند؛ مي مردم از اسالم بر و ندشد سختي مي قساوت و قلبها دچار پيوندد؛ نمي
نزديك نشان دادن فرج چنين  كند پس براي الفت دل مردم و ديك ظهور مينز چقدر زود و

  .)1(كرده اند
ايام دولت  قيام مهدي در جزايري از مجلسي نقل كرده است كه به نظر او خروج و و

  اين عين عبارت اوست: به دليل سه حديث و، باشد صفويه مي
چون اخبار متشابه هستند  ند وا بدون تفصيل بيان شده بدان كه اخبار و رواياتي مجمل و

ما واجب است جهت تسليم به  بر ،بنابراين اند. را نقل كرده تفصيل آنها ياران علي بدون بيان و
  اقرار كنيم. آن اذعان و

، خاتم مجتهدين و موالي ما رئيس محدثين و ،وقتي كه نوبت به شيخ محقق ما رسيد
در آخرت  و ه از آن را با دوام گرداندـ خدا استفاد» بحار االنوار«صاحب كتاب ، مجلسي

روايات روي آورد.  تفصيل آن اخبار و ـ به شرح و پاداش جزيل وسعادت را نصيبش كند
هايش را استورا  پايه برخي آن را با زمان تشكيل دولت صفويه ـ خدا نشانه هايش را واال و

اينك  و، داده اند مطابقت ÷را با زمان ظهور موال صاحب الزمان برخي ديگر ـ و گرداند
 بيان ايشان را سپس فوائدي از توضيح و كنيم اخبار را به همان صورتي كه هست نقل مي

  شويم. يادآور مي

                                            

 - 295). و الغيبة، اثر: نعماني (369، ص: 1الكافي، اثر: كليني، كتاب الحجة (باب كراهيةالتوقيت)، (ج  - 1
296.(  
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خود با  ي »الغيبة«محمد بن ابراهيم نعماني در كتاب ، شيخ بزرگوار و محدث حديث اول:
  كند كه فرمود: روايت مي ÷از باقر، سند ابوخالدكابلي

خواهند اما به آنها داده  حقي را مي كنند و مشرق قيام مي بينم كه در مي گويي من قومي را
خواهند به آنها  هرچه مي و گذارند ميرا روي شانه  بينند شمشيرها وقتي چنين مي، شود نمي

   اند. شهيدآنها كشته شدگان  و، كنند قيام مي اينكه كنند تا قبول نمي شود اما داده مي
شاه همان كه  ،ي صفويه ن نيست كه در مشرق جز ارباب سلسلهبر اهل بصيرت پنها گفت:

پس اين  امام قائم است؛ »صاحب شما«منظور از  و، اند قيام نكردهاست اسماعيل صفوي 
آنها هستند كه قدرت را  و كند اشاره مي � دولت مهدي احديث به پيوند دولت صفويه ب

  كنند. بدون نزاع به او تسليم مي
ادامه رسد  مي � صادقكه به نعماني در آن كتاب با سند معتبر  ،همچنين حديث دوم:

وقايعي كه بعداً به وقوع پيوست از ظهور مهدي سخن  امير المؤمنين در گفت: داده است و
خدا زمين را از ستمكاران پاك  چه موقع !عرض كرد اي امير المؤمنين ÷حسين گفت. مي
سپس  زمين ريخته نشود. خون بسياري به ناحق برافتد تا  اين امر اتفاق نمي د:فرمو كند؟ مي

در حديثي طوالني كه راوي حديث آن را مختصر نموده است به شرح و تفصيل  ÷ايشان
وقتي كه قائم در خراسان  د:اميرالمؤمنين فرمو بني عباس پرداخته است. احوال بني اميه و

 و، بني كاوان گذشتي  از جزيره ملطان تسلط يافت و بر سرزمين كوفان و و ظهور كرد
براي فرزندم پرچمهاي  ديلم به او جواب دادند و ر وبمردم اَ و، در گيالن قيام نمود يقائم

و بصره هاي شر و بدي پديد آمدند،  نشانه و، شد آشكاردنيا  كنار گوشه و رك در حرمات وُت
 س گفت:سپ ،حكايت طوالني نقل كرد ÷ پس ايشان، قيام كرد امير االمراء و، ويران شد

يكي  هاگقوچ بره را كشت؛ آن تشكيل شدند، و هاصف آماده شدند، وهزار ان وقتي كه هزار
قائم اميد و مورد سپس  كند و كافران را نابود مي كند شورشي برپا مي كند، و ديگر قيام مي

 فرزندي چون اوهيچ او از اوالد توست اي حسين كه  وكند،  امام مجهول قيام مي ،انتظار
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 .گردد انس چيره مي جن و بر شود و و ميان جماعت كوچكي ظاهر مي بين دو ركن، نيست
به او ملحق  به زمان او برسند و به حال آنان كهخوشا ، دگذار در زمين باقي نمي را ها فرومايه
  آن روز را مشاهده كنند. شوند و

ي هستند جماعت ،اهل ابر و، اطراف بصره در جزيره اي است، ي بني كاوان جزيره گفت:
هاي مباركي  حرمات مكان وباشند،  مي حوالي آنجا قزوين ومردم ديلم  و، بادآنزديك استر

وقايع بسياري است كه در وقت ويران  جنگهاي عظيم و» هنات هنات و«منظور از  و، است
منظور از  و، است ÷ مهدي، اميد منظور از قائم مورد انتظار و و، دهند شدن بصره رخ مي

شهداي  )جماعت كم يسير= ذر( از منظور و، ركن كعبه است كه محل قيام اوست دو ،دو ركن
  كه ستمگران و كافران هستند.باشند  مياوباش  اراذل و ،ها منظور از فرومايه و، بدر هستند
، امراء ترك هستند، قيام خراسان اهل شورش ومنظور از ظاهراً  مجلسي گفت: سپس

  هوالكوخان. چنگيز خان و مانند
شاه اسماعيل است لذا ايشان را به خود اضافه  شاه مؤيد ،منظور از شورشگر گيالن و

از  كسي ديگرشاه اسماعيل است يا ، اميراالمراء و را فرزند خود ناميده است. او كرده و
 ظاهراً اشاره به مرحوم صفي الدين ميرزا، منظور از كشتن بره توسط قوچ سالطين صفويه و

آنجا يكي ديگر قيام «منظور از  و را كشت. وم شاه عباس اول اوزيرا پدرش مرح؛ دارد
را كشت  و كسي كه او، مرحوم شاه صفي الدين است كه به خونخواهي او بر خاست »كند مي

سپس قائم مورد  :فرمود و همان كسي بود كه پدرش صفي الدين ميرزا را به قتل رساند.
اشاره  ÷دولت صفويه به دولت مهديو پيوند  كند. همچنين به اتصال ، قيام مياميد انتظار و

  كند. مي
حديث سوم را شيخ بزرگوار محمد بن مسعود عياشي كه از محدثان موثق است در كتاب 

 از ذكر كه ايشان بعد كند روايت مي ÷ او هم از باقر از ابي لبيد مخزومي و» تفسير«
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ي  همانا در حروف مقطعه !اي لبيد گفت: و بدبختي بني عباس را ذكر نمود ،قدرت سلطنت و

Ο$﴿  خداوند، قرآن علم فراواني هست !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9  � پس محمد، را نازل كرد ﴾#$
 سال سه روزي به دنيا آمد كه صد و و اش ثابت گرديد كلمه برخاست تا نورش ظاهر شد و

اگر ده است ي قرآن بيان ش اين در حروف مقطعه و سپس گفت: ي هفتم گذشته بود. از هزاره
آنگاه تمام شود  ي قرآن مقطعه هرگاه يكي از حروف و، آنها را شمارش كني بدون تكرار
  كند. قيام ميهاشم  قائمي از بني

صاد ، ميم چهل است، الم سي است)، طبق شمارش ابجدي( يك است، الف سپس گفت:
مي الم اهللا) ( بن علي آغاز قيام حسين بنا براين يك. شصت و شود صد و مي، پس نود است

قائم ما  و .كند قيام مي» المص« درقائم بني عباس  پس وقتي كه اين زمان سپري شد، شود؛
  مخفي كن. حفظ كن و اين را بدان و: گويد ميكند. و  (الر) قيام ميبا انقضاي 

ي  از هزاره كه فرمودند: ‡ي ايشان فرموده :گويد مي – خدا حفظش كند -اين محقق
اين حديث در نهايت اشكال قرار  سپس گفت:، است � ي آفرينش آدمهفتم منظورش ابتدا

دراين جا يك وجه را  ، كهچند وجه را در كتاب بحار االنوار براي آن بيان كرده ايم دارد و
به اين صورت كه: آنچه در ، مبناي يك مقدمه است بر وجه خود اما اين، كنيم برايش بيان مي

بجدي است كه داراي يك سري اصطالحات متفاوت حساب ا، هاي حساب معتبر است كتاب
در عصرهاي سابق چنين  و، اساس اصطالح اهل مغرب است حساب اين حديث بر و، است

سين  و ضاد نود .پس صاد نزد آنها شصت و) غشظ ، ثخذ ، قرست ، صعفضكه ( شايع بود
مشهور باقي حروف طبق روال  و، شين هزار است و، غين نهصد و، ظاء هشتصد و ،سيصد

در آغاز  ه بدان كه تاريخ والدت پيامبر ما، آنها است پس حال كه اين مقدمه را فهميدي
غيره  و )حم و ،الر و، الم ، مثال: (ها آشكار است اما با حذف حروف تكراري تمام سوره

 ) تنهاالف راء( نيز حروف مثل و، در حساب فقط يكي از آنها بكار مي رود تكراري هستند؛
الم ، الف)،( الف الم ميموآنگاه، ( امثال اينها. و) الم راءهمچنين( و، آيد بحساب مي از آن سه
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، ياسين، طاسين، طاها، كاف ها يا عين صاد، ميم راء، الف الم)، (راء، الف الم( )صاد، ميم
از ، يعني سه مي شود صد و را هرگاه شمارش كنيد:)، قاف نون ،حاميم عين سين قاف ،صاد

(سه  سي صد و و شش هزار ،طبق اين حديث هآدم تا والدت پيامبر ما آفرينش ابتداي
 و ها، صد هزاره از ياول هر هفتم و، اول هر هزار سال تاريخ است شود. و سال ظ) سال مي

 »الم«بيان شد، بنابر آنچه  سه است؛ صد و ،عدد اين حروف نيز و .شود مي گذشتهسال  سه
 و د:اين كه فرمو است و هه به مبعث رسول خدااشار، ي بقره است كه در ابتداي سوره

آن موقع قيام  هاشم در مگر اين كه قائمي از بني، شود هرگز يكي از حروف مقطعه تمام نمي
هاشم سرآغازش از عبدالمطلب  شود كه ابتداي دولت بني با اين توضيح روشن مي كند؛ مي

يك سال  هفتاد وقريبا ت �از ظهور دولت عبدالمطلب تا ظهور دولت رسول خدا و، است
اشاره به ، الم آل عمران بعد از الم بقره و ،الم به حساب ابجدي بر ترتيب قرآن شود؛ پس مي

 تقريباً �تا وقت قيام حسين �زيرا از ابتداي رواج دولت پيامبر است؛ � قيام حسين
ام اشاره به قي، المص ،همچنين بر حسب ترتيب سوره هاي قرآن و، يك سال است هفتاد و

به حساب  و، بر حق نبودند ،اگر چه در قيام چون آنها از بني هاشم بودند؛، بني عباس دارد
تا وقت ظهور دولت  �يك است كه از اول بعثت پيامبر سي و صد و ،روش مغربيان ابجدي با

  شود. اگر چه تا زمان بيعت بيشتر مي، يك مي شود سي و آنها صد و
پس مطابق است ، ي اعراف باشد وقت نزول سوره يخ ازاحتمال دارد كه ابتداي اين تار و

معاني « حديث مذكور در كتاب ي مغربيان. بر طريقه  بر حساب المص و، با وقت بيعت
  شاء اهللا ذكر خواهيم كرد. است كه ان »االخبار

گذرد اين است  من مي به ذهنچيزي كه ، باشد »الر«بر مبناي  ÷اما اين كه قيام ايشان
مجموع آن  و، مانند بيان الم الزم است ،بيان آن و، قرآن پنج جا آمده استدر » رقد«كه 

 هفتاد و تقريباً از سال تأليف اين رساله كه سال هزار و ،پنج مي شود صد و پنجاه و هزار و
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پنج سال باقي  شصت و )سبعة وسبعون ظ( پس به وقت قيام مهدي، هشت هجري بوده است
خدا ( ايشان بود ي گفتار اين خالصه اوائل بعثت است. ها از اين تاريخ مانده است چون مبدأ

  .)1()سالمتش كند
اما وقت ، بيشتر هم گذشتشصت و هفت سال و  پنج سال و شصت واما از آن وقت 

  .آيد به وجود نمي . بلي! معدومآنها نرسيده استمعدوم بازگشت قائم 
  :سروده شاعر كه گفتهچه زيبا 

q�� ># �	U§�� >( ��qq � �Q<             ]Y�	q6��6= �e!q�p. ��·q� 
�q6�q�q&�	
 4�q9)q��	 �-qy�q|          �e6?B 4�qDq��	 �e��q9q� �q�B 

را انسان  او كه شما به خيال خودآن را بزايد ) زيرزمين( وقت آن نرسيد كه سرداب يعني:
موجود ( سومين، غول وعنقاء  بعد ازشما  چرا كه ده است؛عقلتان پر پس بر، ايد قرار داده

  يد. ه اد) را نيز اضافه نموخيالي

  گردد؟ چگونه و كي بر مي

  :شيعه معتقدند كه جعفر گفته است
روز عاشوراء قيام  در شود، و ششم رمضان به نام قائم ندا داده مي روز بيست و در

 دهمبينم كه روز  كشته شد، گويي او را مي ÷آن روزي است كه حسين بن علي نمايد، و مي
جلوي او ايستاده است و  ÷ جبرئيل و، مقام ابراهيم نزد كعبه ايستاده بين ركن و محرم در

شوند تا با او بيعت  پس شيعيان در اطراف زمين جمع مي، دهد مي براي بيعت با او ندا سر
ستم  همانگونه كه پر از ظلم و، كند زمين را پر از عدالت مي توسط او وندخدا، بنابراين كنند؛

  .)2(ه استشد

                                            

  ).362- 361نوار النعمانية، نعمت اهللا جزايري (ص: األ - 1
 ).361 - 362)، اإلرشاد، مفيد، (ص: 459أعالم الورى، طبرسي (ص:  - 2
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  گفته اند: چنين بيان كرده اند و، سپس اجتماع شيعيان را براي قيام قائم
 سيصد وخواند، و او  )1(اش با نام عبراني ، اهللا راوقتي كه امام از جانب خداوند اذن يافت«

يك دسته ابر پاييزي كه صاحب پرچم  اي مانند دسته ؛براي خودش انتخاب نمود سيزده نفر
 برخيشوند،  حاضر ميمكه  صبح فردا در گم شده ورختخواب خود از ب برخي ش، هستند

نسب شناخته  اصل و پدر و با نام خود و و كنند حركت ميابر  در شوند كه روز ديده مي در
د: آن از همه ايمانش بيشتر است؟ فرمو فدايت شوم كدام يك از آنها عرض كردم: شوند. مي

ي آنها نازل  آنها مفقود شدگان هستند كه اين آيه در باره و رود... راه مي هاابر باكه موقع روز 
  شده است:

�mh��g���f��e��d��c��b l�������� :148البقرة  
  .)2(»آورد هر جا كه باشيد خدا همگي شما را گرد مي« 
  كند: طوسي شيخ شيعه روايت مي و

 و د؛نشنو را مي آن غرب شرق و كه مردمدهد  اي در آسمان به نام قائم ندا سر مي ندا كننده
از  خيزد به پا مي اي نشستههر و نشيند؛ مي اي پا ايستاده به هر و گردد؛ بيدار مي اي خوابيده هر

  .)3(آن صداي جبرئيل امين است و، ترس آن صدا
  افزايد: نعماني مي و

                                            

كند بر اين كه شيعه به صورت ارثي با زبان عبراني صحبت كرده اند، و از رگ و  نمي آيا اين لفظ داللت - 1
  ي يهود اند؟ ريشه

 ).169و ص:   372 – 373الغيبة، نعماني (به نقل از كتاب تاريخ ما بعد الظهور (ص:  - 2

 ).254الغيبة، نعماني (ص:  - 3
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پس ، شنود ماند مگر اين كه آن صداي مهيب را مي هيچ كس از آفريدگان باقي نمي
قائم  و، آيند آرنج ها از آستين بيرون مي رود؛ اش مي به صحن خانه و گردد مي خوابيده بيدار

  .)1(آن صداي مهيب جبرئيل است و، آيد صدايي كه مي شنود بيرون مي از
  كه گفت: اند ، روايت كردهواز مفضل بن عمر

 هيچبه هنگام ظهور،  گفت: كند؟ مي مهدي در كدام سرزمين ظهور به جعفر بن باقر گفتم:«
 او در آخرين روز از سالچون ، بينندنرا  ها او چشم ي اين كه همه تابيند  را نمي چشمي او

سپس ، دنرا نبين او [با هم ] بيند تا چشم همه را نمي چشم كسي او و، شود غايب مي هـ 266
كنم  را نگاه مي گويي من در داخل مكه او ،به خدا سوگند اي مفضل و، شود در مكه ظاهر مي

هاي وصله  كفش، سر گذاشته را بر ي او عمامه و، را پوشيده است هي رسول خداباعكه 
چند رأس گوسفند  و گرفتهدست  عصاي ايشان را در و، را پوشيده هي رسول خدا شده

مفضل  شناسد. را نمي بيت اهللا ببرد؛ حتي كسي او هرا ب تا آنها، دنالغر جلوي او قرار دار
به تنهايي نزد كعبه  و، كند گفت به تنهايي ظهور مي ؟كند سرورم چگونه ظهور مي گفـت:

، شب تاريك شد روند و ها به خواب مي وقتي كه چشم، افكند شب بر او پرده مي و، رود مي
حرف ، سرورم گويد: ، جبريل به او ميشوند ها صف صف نازل مي فرشته ميكائيل و جبرئيل و

  گويد: مي ش را روي پيشاني كشيده وپس دست، شود مي فرمان تو اجرا تو قبول شده است و

�m��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ��Å��� � � �Ä��� � �Ã��Â��Á��À��¿��¾��½
���Í��Ìl  :74الزمر   

وفا كرد  ا سزا است كه با ما به وعده خويشگويند : سپاس و ستايش خداوندي ر و مي«
م و بسر و سرزمين را از آن ما نموده است تا در هر جائي از بهشت كه بخواهيم منزل گزيني

  »!ش عمل كنندگان چه خوب و جالب استبريم. پادا

                                            

  ). 274الغيبة، طوسي (ص:  - 1
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اي ، نمايندگان اي نقيبان و كشد: يك فرياد مي و، ايستد مقام ابراهيم مي در بين ركن و و
، فرمان بردارانه اي كساني كه براي پشتيباني من در زمين آفريده شده ايد ،ي من افراد خاصه

رختخواب  رسد در حالي كه آنها در همه مي وشگ پس اين فرياد به به سوي من بشتابيد،
شنوند و در يك  همه ميكشد و  ، بار ديگر برآنها فرياد مينديده اغلط غرب  در شرق وخود 

، سپس شوند مي مقام حاضر او بين ركن و نزد همه و، شوند نزد او جمع ميچشم به هم زدن 
هر مؤمني از نور  دي قرار گيرد وآسمان به صورت عمو كند به نور كه بين زمين و خدا امر مي

درون مؤمنان با آن نور  و، شود نور وارد مي ،به داخل منزل او هم و، شود آن بهره مند مي
سپس همه در پيشگاه او ، كرده قائم ما ظهور، دندان شود در حالي كه نمي شاد مي مسرور و

در  ه رسول خدا سيزده نفر است به تعداد اصحاب كه تعدادشان سيصد و آماده مي شوند
  گويد: مي حالي كه بر ديوار كعبه تكيه زده، . و او در)1(جنگ بدر

هر كه  ،هستم آدم و شيثاينك من ، بنگرد آدم و شيثبه خواهد  ، هر كه مياي خالئق
 ،هستم ابراهيم و پسرش اسماعيلاينك من ، بنگرد ابراهيم و پسرش اسماعيلبه خواهد  مي

كسي  ، و اگرشمعون هستم اينك من عيسي و، معون بنگردش به عيسي وخواهد  هر كه مي
و اگر كسي  اميرالمؤمنين هستم؛ اينك من محمد و اميرالمؤمنين بنگرد؟ خواهد به محمد و مي
به  كسي مي خواهد، و اگر حسينم اكنون من حسن و، حسين نگاه كند به حسن و خواهد مي

  ستم.پس اكنون من ائمه ه، ائمه از اوالد حسين نگاه كند
 و دهم خبر مي، را به آنچه اطالع داريد و نداريد خواسته ام را اجابت كنيد چون من شما

  به من گوش كند. خواند صحيفه مي كسي كه كتاب و

                                            

 ).82ص:  2جاألنوار النعمانية، ( - 1
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امت آدم  و، شيث نازل كرد كند كه خدا بر آدم و هايي مي سپس شروع به خواندن صحيفه
چون ، دانستيم يي شنيديم كه نميچيزها و، ها حقند به خدا اين صحيفه گويند: شيث مي و

سپس ، خواند ابراهيم را به درستي مي هاي نوح و بعد صحيفه تحريف شده بودند؛ تبديل و
 به خدا سوگند: گويند: انجيل و زبور مي اهل تورات و و، خواند زبور را مي انجيل و تورات و

سپس  ت كه ديديد؛آن اس برابر اين چند و، كامل است انجيلاين  و است اين تورات جامع
به خدا قسم اين قرآن است كه نه تحريف  گويند: و مسلمانان مي، خواند قرآن را برايشان مي

  .)1(»نه تبديل شده و
  دروغي بافته اند كه گفته است: ،و به نام جعفر هم

 چون او به شكل جواني زيبا نزد آنها بر، شناسند را نمي قيام كند مردم او، چنانكه قائم
  ميثاق بستند. با او عهد و در گروه نخستمانند كه  ثابت باقي مي او و تنها كساني با ،گردد مي

عمر  صد و بيست سال، عمر ابراهيم خليل؛ يعني ي ، به اندازهقائم در روايتي ديگر: و
زيباي سي  نجواي يك  در قيافهقتي كه و، تاشود غايب ميبراي مدتي در زمانه سپس  ؛ميكند

  .)2(كند ساله ظهور مي
غيره روايت  همانگونه كه طوسي و جبرئيل است؛ ،كند اولين كسي كه با او بيعت ميو 
  اند: كرده

  گويد: مي كند و از او سؤال مي آيد و جبريل نزد او مي
پس من اولين  گويد: بعد جبرئيل مي دهد. پس قائم به او خبر مي خواهي؟ چه چيزي مي

  .)1(كند دستش را مسح مي، ستت را بدهد گويد: سپس مي كنم؛ كسي هستم كه بيعت مي

                                            

 ).83 - 84األنوار النعمانية، (ص:  - 1

 ).189الغيبة، طوسي (ص:  - 2
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فرود ) آبگير بام كعبهميزاب (اي سفيد روي  بحراني ذكر كرده كه جبريل به شكل پرنده و
  .)2(كند ولين كسي باشد كه با قائم بيعتتا ا، آيد مي

  گويند: ، مياينو با وجود 
ز فرود اين آخرين رو، السالم عليك اي محمد گفت: آمد و � جبريل نزد رسول خدا«

   .»به دنياستمن آمدن 
به آخرين لحظات  �وقتي كه رسول خدا از عطاء بن يسار روايت شده است كه گفت: و

اآلن به طرف آسمان صعود ! اي محمد گفت: مد وآجبريل نزد ايشان ، حيات خود رسيدند
تي وق اند كه گفت: روايت كرده ÷ابي جعفر از و گردم. نمي هرگز به زمين باز و خواهم كرد

در آن موقع جبرئيل  گفت:چنين و چنان بود...تا اين كه  نزديك شد � كه وفات رسول خدا
چون نياز من در زمين تنها تو ، اين آخرين فرود آمدنم به زمين است، اي محمد گفت:
  .)3(بودي
همانگونه كه  شوند. حاضر مي -به ادعاي آنها - نه تنها جبرئيل بلكه ديگر مالئكه هم و

  جعفر روايت كرده كه گفت: جزايري از
 كه بيند كند مي وقتي به دست خود نگاه مي، دهد حرم تكيه مي امام قائم پشت خود را بر«

بوسد  را مي اولين كسي كه دست او و است... اين دست خدا گويد: پس ميده، شيد فگزند س بى
  .)4(»و نمايندگان مؤمنين، بعد نجباء جن وه، سپس ديگر مالئك، جبرئيل است

                                                                                                                 

). 265ص:  2) و روضة الواعظين (ج364). اإلرشاد، مفيد (ص:461 -460أعالم الورى، طبرسي (ص: - 1
  و إكمال الدين، ابن بابويه قمي.

 ).82ص: 2تفسير البرهان، (ج - 2

 ).352. (به نقل از كتاب تاريخ مابعد الظهور (ص: )19ص:  1كشف الغمة، اربلي (ج  - 3

 ).83ص:  2األنوار النعمانية، (ج- 4
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در روايت دروغي را به نام محمد باقر  نعماني بحراني و ابن فتال و طبرسي و مفيد وو 
  :ه استگفتگويا او  كهاند  تأييد موضوع فوق بسته

و از مكه با پنج هزار نفر نيروي امدادي ، بينم كه در نجف كوفه است من قائم را ميگويا «
مؤمنين در جلو  ائيل در چپ وميك، جبريل در سمت راست، از مالئكه حركت كرده است

  .)1(كند شهرها پراكنده مي ها و در سرزمين او نيروهايش را و، قرار دارند
عرض  آيند؛ فرود مي و سه صد و سيزده ملكسيزده هزار ند، بلكه تنها پنج هزار نفر نيست

 و، آنها بودند كه همراه نوح در كشتي بودند، بله گفت: آيا آنها همه مالئكه هستند؟ :مكرد
و با موسي بودند وقتي كه دريا ، به آتش انداخته شدكه وقتي بودند،  همينطور همراه ابراهيم

 چهار و، و با عيسي بودند وقتي كه خدا او را به آسمان باال برد، اسرائيل شكافت براي بني

كه ديگران را پشت  هزار فرشته و، بودند �كه با محمد يورشگر و نشانگذاري  هزار فرشته
وچهار هزار فرشته فرود آمدند كه  ي بدري ... سيصد وسيزده مالئكه و، دارند خود ميسر 
 در آنها در زمين وي  همه و ...،اجازه نداد اما او، بجنگند � خواستند همراه حسين مي

  .)2(آيد ميتا وقتي كه بيرون  هستند انتظار قيام قائم
   .)3(خود نقل كرده است »الغيبة«كتاب  همين كالم را در مانند، نعماني هم و
عمود پرچمش از  و، كند همانا جبريل است پرچم او را حمل مي كسي كهبه آن افزوده:  و

  .)4(عمود عرش خدا است

                                            

) و 264). و روضة الواعظين، فتال (ص:460) و أعالم الورى، طبرسي (ص:362اإلرشاد، مفيد (ص:  - 1
  ).334)، و الغيبة، نعماني (ص:82ص: 2البرهان، بحراني (ج

 ).120:كامل الزيارات، ابن قولويه، (ص - 2

  ).310و 309(ص:  - 3
  ).309الغيبة، نعماني (ص:  - 4
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خواستند همراه با حسين بجنگند اما  مي آمدند و اي كه فرود همانا چهار هزار نفرمالئكه و
آنها  رئيس ،ند تا روز قيامتا هدماناندوه  با غم و ÷نزديك قبر حسين، به آنها اذن نداد

هر كس با  و ند؛نك برود از او استقبال مي اوهر زائري نزديك قبر، ايست به نام منصور فرشته
هر كس بميرد بر او  و، دنكن عيادت مي از هر بيماري و، دنكن را بدرقه مي زيارتش وداع كند او

  .)1(دخوانن نماز مي

  بعد از رجعتش چكار خواهد كرد؟

مجوس به ارث  از يهود وشنيع شيعه و كارهاي ناپسندي كه  هاي زشت و له دروغاز جم
سلطنت آنان از جانب مسلمانان و  قدرت كه شوكت و هايي يهودي آن مجوس و؛ برده اند
  :گفتند  خود، حسادت كينه و خشم و شدتاز  .با فرماندهي قريشيان نابود شد عرب و

به دار آويختن قريش  قتل و دهد، انجام ميكه  اولين كاري، وقتي كه قيام كرد ÷قائم 
 ÷ جعفر از ابي پس گفتند:گذراند،  مي شمشيررا از دم  هايشان و زنده ها مرده ي ههم، و است

  :روايت است كه گفت
اندازد و چقدر مردم  ي به راه مي ، وقتي كه قائم قيام كرد چه كشتاردانستند اگر مردم مي«

شروع ، و او از قريش را ببينندشتند كه او دا ميشتر مردم دوست نبيگذراند،  را از دم تيغ مي
بسياري از مردم  وآنها جز شمشير، از جانب او چيزي را دريافت نمي كنند تا حدي كه كند مي
  .)2(كرد حم ميل محمد بود راز آاو  اگر گويند: مي

  طبرسي از جعفر روايت كرده اند كه گفت: مفيد و

                                            

  ).311همان منبع (ص:  - 1
 ).233منبع سابق (ص:  - 2
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 زند؛ گردن آنها را مي كند و زنده مي پانصد نفر از قريش را، م كردهرگاه قائم آل محمد قيا
زنده مي كند  سپس پانصد نفر ديگر را، زند ا ميگردن آنها ر كند و زنده مي سپس پانصد نفر را

آيا تعداد شان آنقدر  گفتم: كند. اين كار را تكرار مي تا شش مرتبه، وزند ا ميگردن آنها ر و
  .)1(دوستانشان از د شان واز خو، آري: گفت هست؟
 جز است كه ، بسيار شديدعليه آنان و، اي است بين عرب شمشير برنده ،همچنين اوو 

  .)2(پذيرد نمي وبهتكسي از هيچ  وعليه آنان كاري ندارد  شمشير
  مانند همين را از جعفر روايت كرده اند كه گفت: و
جز شمشير  آنهاعليه  ر است، واش با قريش فقط با شمشي رابطه، وقتي كه قائم برخاست«

  دارد. نمي بر
  .)3(ي شمشير زير سايه مرگ در و نيست او جز شمشير و چرا براي قيامش عجله دارند؟. 
نسبت به قريش به طور  نسبت به عرب به طور عام وببين كه  را پيروان ابن سبأ ناي

مجوسي بودن  ودي وآيا بعد از اين هم، كسي در يه دارند!در دل اي  كينه خاص چه خشم و
عقايد  عنصر وه اين فرقه را بنيانگذاري كرد ،اين كه يهود درو  ترديدي دارد؟ و اين قوم شك

  ماند؟! آيا براي كسي شكي باقي مي است؛) آتش پرست( ايراني آن
  از جعفر روايت كرده است كه گفت: »نواربحار األ«مجلسي در  و
 )مولي ابن هبيره است رفيد كهراوي ( .دبر مي »جفر االحمر«را به امام قائم عرب [
انگشت را روي حلق خود  چه؟ يعني د)بر ، (در جفر االحمر ميفدايت شوم گفتم: گويد: مي

                                            

 ).235) و الغيبة، نعماني (ص: 461) و أعالم الورى، طبرسي (ص:364اإلرشاد، مفيد (ص:  - 1

  ).235الغيبة، نعماني (ص:  - 2
  ).234 -233(ص:  الغيبة، طوسي - 3
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  .)1(]منظورش سربريدن بود، و گفت يعني اين. كشيد
  كه گفت: همچنين از او روايت كرده اند

را روي شانه  شمشيرهشت ماه  آيد و بيرون مي عصبانيت، تنها با خشم و تك و ،قائم[
دستهايشان را قطع ، كند شيبه شروع مي بنيو نخست از  كند. با عصبانيت كشتار مي گذارد و مي
، اينها دزدان خدا هستند :زندمنادي او فرياد مي و، كند آويزان ميآنها را در كعبه  كند و مي

نها جز آ ارد وگيرد در ميان آنها چيزي جز شمشير بر نمي د سپس تمام قريش را در بر مي
  .)2(كنند ، چيزي از او دريافت نميشمشير

  دشك اصحاب پيامبر را مي گرداند و را زنده مي ها مرده

بلكه ، نداها فرونمي نش وتشنگي او با خون زنده كند ميهاي آنها اكتفا ن تنها به كشتن زنده و
را به قتل  هاكند سپس آن زنده مي نيزهارا  ـ مردههاي شيعه  افسانهخرافات وبرحسب  - 

آنها  و كند يارانش را زنده مي و طيزيد بن معاويه ،اند ذكر كرده . و آنگونه كه آنهارساند مي
  .)3(رساند را به قتل مي

تا هاي خود ادامه داده  ، و به گزافه گوييبلكه از اين هم پارا فراتر نهاده، نه فقط اينو 
  ند:ا هجايي كه گفت

كند تاحد  را زنده مي) مدختر صديق، ام المؤمنين صديقه( حميراء، اگر قائم ما قيام كند

                                            

  ).181ص:  13األنوار، مجلسي (جبحار  - 1
  ).308الغيبة، نعماني (ص:  - 2
) و الصافي 408ص:  2) و البرهان(ج282ص: 2) و تفسير عياشي (ج219ص:  13بحار األنوار (ج  -  3

  959ص: 1(ج
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  .)1(بگيرد از او را � محمد انتقام دختر و، او جاري كند زنا را بر
آشكار  و، نسبت به حامالن پرچم اسالم، نفرت بدگويي و بيش از اين نيز در سرزنش و و

 شوكت مجوس ود ومنهدم كنندگان تمدن يه و، مبلغان آن رسالت ي اسالم و كنندگان كلمه
  د:ه انگفت ، وانسانيت به آن راضي نيست و، كند تا حدي كه عقل تصور نمي غوطه ور شده اند

مغربي به حركت در  و، هرگاه كودك ناپديد شد ي آگاه كنم:به خبر را آيا شما قائم گفت:
 صفا وو بين ، دهد خدا به من اذن برخاستن مي، با سفياني بيعت شد رفت و راه عماني و، آمد

 كنم و ، مسجد را منهدم ميآيم سپس به كوفه مي كنم. سيزده نفر قيام مي مروه همراه با سيصد و
مستكبران اطرافش را ويران  ي جبابره و خانه و، سازم مي ،اول آن ي طبق نقشه آن را بر

 كنم حجره را منهدم مي آيم و مي) مدينه( به سوي يثرب و، كنم حج ميبا مردم  و، كنم مي
 آن دو نفر را و) عمر در آنجاست ابوبكر و رسول خدا و كه قبرل ي عائشه  جرهح(
دهم آنها را  فرمان مي، آورم تازه بيرون مي با بدن تر و) م ابوبكر صديق وعمر فاروق(

، گيرند با آنها مورد آزمايش قرار مي ،ي بار اول مردم بيش از فتنه و روبروي بقيع به دار بزنند
در چنين روزي روي زمين ، بگير ،اي زمين و ،نابود كن اي قائم! يد كهآ مي از آسمان ندا و

 اي سرورم ماند مگر كسي كه ايمانش را خالص كرده باشد. عرض كردم: هيچ كس باقي نمي
  .)2(بازگشت، بازگشت گفت: شود؟ بعد از آن چه مي

ز جعفر مفضل بن عمر ا گفته است: صراحت ذكر كرده و جزايري اين را با تفصيل و
  روايت كرده كه گفت:

بنابراين خداوند به  كعبه بر كربال افتخار كرد؛، ها به فخر فروشي پرداختند همانا سرزمين[
ي مباركي  چون آنجا همان بقعه، بر كربال فخر نكن و ،ساكت باش اي كعبه او وحي نمود كه:

                                            

  .) مجلد كبير359تفسير الصافي (ص:  - 1
  ).407ص:  2هان في تفسير القرآن، (جالبر - 2
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 آنجا نيز و، هستم دامن خ» إني أنا اهللا« گفتم: و .آنجا سخن گفتم است كه من با موسي در
آن هم دوالبي است كه سر حسين بن علي با آن  و مادر اوست دروقت والدت؛ جاي مسيح و

مهدي ، اي سرورم مفضل گفت:؛ از آنجا به معراج رفت � و جايي است كه محمد شسته شد
جايگاه عجيبي دارد كه ، وقتي كه وارد آنجا شود، به شهر پدر بزرگم گفت: به كجا مي رود؟

 سرورم آن چيست؟ گفتم: آشكار گردد. مفضل گفت:، رسوايي كافران شادي مؤمن و رور وس
پدر بزرگ من  اين قبر !اي معشر خاليق گويد: رود پس مي بزرگش مي به نزد قبر پدر گفت:
 گويند: مي قبر است؟ چه كسي با او در گويد: مي، چه خوبند آل محمد گويند: ، مردم مياست
 گويد: مي ÷مهدي). عمر ابوبكر و( او خوابيده اند دو نفرند كه در كنارو ،او يار و همراهدو 

 ،ي مردم بين همه چگونه در - عمرآگاهي دارد مردم به ابوبكر و ي از همه در حالي كه بيشتر- 
 از! اي مهدي گويند: مردم مي شايد آنها نباشند؟، اند دفن شده، رسول خدا بزرگم با پدر اينها

پدر  اند چون آنها جانشين و را اينجا دفن كرده آنها و، نفر اينجا نيستند آل محمد جز اين دو
آنها را  دهد قبرهايشان را حفر كنند و بعد از سه روز دستور مي، دو نفر از همسرانش بودند

آنهارا از  و ندآور بيرون مي، صورتي كه در دنيا بودندهمان به شاداب و آنها را  و بيرون آورند
آويزان ، خشك شده درختي تنومند و را بر آنها دهد فرمان مي و، كند ان ميعري كفن لخت و

شوند  بلند مي وكنند  رشد ميبرگهايش  كند و جوش و حركت مي سپس درخت جنب و، كنند
به خدا  گويند: مي، داشتند دنيا ترديد ي او در شوند. كساني كه درباره هايش دراز مي شاخه و

خبر آن دو صحابه در  محبت او ظفرمند شديم. ا به واليت وم و، مقام حق است اين شرف و
 در اي محبت آن دو نفر را در قلبش داشته باشد پس هركس كه ذره، شود همه جا پخش مي

منادي مهدي ، اول گيرند بيش از بار امتحان قرار مي پس مورد فتنه و، شود مدينه حاضر مي
پس هر كس آنها را دوست ، تندهس هي رسول خدا اينها دو صحابه دهد: ندا سر مي

 دوستان و شوند: دسته تقسيم مي مردم به دو، پس اي بايستد در گوشه جدا شود و، دارد مي
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ما ! اي مهدي گويند: مي، شود عرضه مي بيزاري پيشنهاد و به دوستداران آنها برائت و دشمنان؛
ما چه ، نين فضيلتي دارنددانستيم كه آنها نزد خدا چ ما نمي كنيم و خود را از آنها بري نمي

شود؛ ما از  آنها دوباره زنده مي ه سببدرخت ب و تازه هستند و دانستيم كه آنها اينطور تر مي
اظهار ، از كساني كه به اين دو نفر اعتقاد نداشته اند و اند كساني كه به تو ايمان آورده تو و

 ي  گويى آنها تنه ،زيدن كنددهد بادي شروع به و مهدي دستور مي كنيم؛ بيزاري مي برائت و
به اذن خدا آنها را  و، ندوردهد آنها راپايين بيا سپس فرمان مي، هستند هاى ميان تهى نخل

 سپس انتقام تمام كارهايشان را، دهد جمع شوند ي خالئق دستور مي به همه و، گرداند زنده مي
انتقام جمع آوري  و، گيرد مي قصاص قابيل بن آدم را از آنها .گيرد مي دوران از آنها ي همه در

صليب ، قتل يحيي، حبس يونس در شكم ماهي، به چاه انداختن يوسف، هيزم آتش ابراهيم
آتش افروختن بر ، زدن سلمان فارسي، كتك دانيال عذاب جرجيس و شكنجه و، كردن عيسي

كردم مسموم  ،سقط جنين ايشانو  كتك زدن به فاطمه زهراء شالق كاري و، اميرالمؤمنين در
ريختن ، هاسارت اوالد رسول خدايش، عموزاده ها و بچه هاذبح ، كشتن حسين، حسن

هر ، فته استرهر زني كه به حرام مورد تجاوز قرار گ خون هر مؤمن و خون آل محمد و
ي  تا قيام قائم. همه اند هر پليدي وظلمي كه از زمان آدم مرتكب شده ربايي كه خورده اند و

، آن موقع در، كنند به همه اعتراف مي و كند صحابي حساب مي آن دوها را با اين جريمه
را برآن درخت  باره آنها پس دو، را از آنان بگيرند ها ي ظلم همهدهد قصاص  دستور مي
، سوزاندبد و آنهارا با درخت ايآتشي از زير زمين بيرون بي دهد دستور مي و، كنند آويزان مي

  شان را در دريا پخش كند.دهد خاكستر سپس به باد فرمان مي
به  اي مفضل هيهات! گفت: ست؟آنهاآيا اين آخرين عذاب ! اي سرورم مفضل عرض كرد:

صديق اعظم  و هدر حضور سرور بزرگ محمد و، شوند خدا سوگند بازگردانيده مي
كساني  تمام كساني كه ايمان داشتند و و ‡ائمه حسين و حسن و فاطمه و اميرالمومنين و
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به سخت ترين  و، شوند ها قصاص مي دوباره بر تمام ظلم و شوند؛ حاضر مي، تندكه كفر داش
  .)1(شوند عذاب بازگردانيده مي

  دلي مهدي ستمگري و سنگ

ي شيعه) كه از جعفر نقل كرده اند، اين  هاي او (طبق افسانه رحمي ها و بي يكي از قساوت
  است:

گويد: او را  كند، ناگهان مي ر و نهي ميدرحالي كه مردي باالي سر او ايستاده است او را ام
اي  دهد گردنش را بزنند، پس هيچ جنبنده ، بعد دستور ميدهند دور مي، پس او را دور بدهيد
  .)2(نترسدماند كه از او  باقي نمي

  .)3(رساند كشد و زخميها را به قتل مي او فراريان را مي
  اند: و در روايتي ذكر كرده

  .)4(و عذاب فرستاد نقمتقائم را براي  مت مبعوث كرد ورا جهت رح هخداوند محمد«

  كند مردم را به سوي امر جديد و كتاب جديدي دعوت مي

غائب معدومشان،  ي دوازده امامي، اين است كه امام موهوم و يكي ديگر از عقايد شيعه
كند. و در اين باره، روايات  مردم را براي كتاب جديد و امر و شرعي جديد دعوت مي

روايت كرده است  -پنجمين امام معصوم شيعه - جعفر عددي دارند، از جمله: نعماني از ابيمت
  كه گفت:

                                            

  ).87 -86ص: 2جزايري (جاألنوار النعمانية،  - 1
  ).239الغيبة، نعماني (ص:  - 2
  ).232همان منبع (ص:  - 3
  مجلد كبير).  359تفسير صافي (ص:  - 4
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كند كه براي عرب سخت است، شأن او جز شمشير  رسالت جديدي امر مي [قائم به امر و
  .)1(]پذيرد بازگشت را از كسي نمي توبه و نيست، و

  كند؟ عمل مي هي پيامبر سيره روش و آيا بر راه و سؤال شد همچنين از او و
رسول  گفت: فدايت شوم چرا؟: گفتم باشد، ي او نمي سيره بر ،هيهات! اي زراره گفت:

 داد، و مردم را با هم انس و الفت مي مهرباني عمل كرد لطف و و نرميدر ميان مردم با  �خدا
قبول كسي  توبه را از و ستامر شده ا و كشتار قتل هب ي كه همراه دارد،در كتابقائم اما 
  .)2(كند نمي

  اند كه گفت: ، از جعفر روايت كردهنيز و
}�)�	 ���5� ��9�	
 �R��	 �. '��= �c6# `Le�  	�B\  ,���C ��-R
 ,���^ ���C ��L.


 f4b��	 �� ���C >�d�1 
دليل  برهان و ركن كعبه با امر جديد و بينم در بين مقام و به خدا سوگند گويي او را مي(

  .)3()گيرد ماني از مردم بيعت ميآس جديد
  .)4(روايت كرده» بحار االنوار«مجلسي هم مانند همين را در 

  همچنين روايت كرده اند كه از ابي عبداهللا سؤال شد:
 bR '�5N >�R �� ��± ,'�(
 '���  	 �<  	 E�1� �)< bR �)� :E�9B ?'2Q1 ��R\

	 ��# '�(
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كند و چيزهاي  عمل مي همثل رسول خدا گفت: روش مهدي چگونه است؟ سيره و(
او  امور جاهليت را منهدم كرد. ههمانطور كه رسول خدا كند؛ را منهدم مي قبل از خود

  .)1()دگير مي سررا از جديدي اسالم 
كساني  مياندر  پليد وستمگر  اي يهوده دسيسه از واضح است و ،ي اين روايات معني همه

كه ي روايت ديگر ،اين روايات را ، و معنيدهند خبر مي ،دهند را به اسالم نسبت مي كه خود
  گفت: او كه، كند به خوبي روشن مي ،غيره از ابي جعفرروايت كرده اند مجلسي و نعماني و

در و يورشگر كه  نشاندارو  هشد روانهفرشتگان  را با اگر قائم آل محمد قيام كند خدا او(
 ميكائيل در سمت راست و جبرئيل در جلو او و ودهد  ياري مي ،كنند جلو حركت مي

اولين كسي كه از او گيرند و  روبرويش قرار ميفرشتگان مقرب  اسرافيل در سمت چپ و
كس علي دومين  و - است همحمد - در روايت ديگر با او بيعت مي كند – كند پيروي مي

 شاه و كابل هند و سند و ديلم و اي همراه دارد و خدا روم و شمشير كشيده شده او، و است
  كند. خرز را برايش فتح مي

بالهايي كه مردم را  زلزله و و بيمي شديد كند مگر با ترس و ميقائم قيام ن، اي ابا حمزه
است در بين او شمشيري قاطع  ؛شود (وبا) دامن گير مردم مي قبل از آن طاعون و، در بر گيرد

 و، در دينشان دچار آشفتگي فراوان هستند و، ندامردم در اختالف شديدي  و، عرب
زيادي  كنند به خاطر فشار شام تمناي مرگ مي به طوري كه صبح و، كند احوالشان تغيير مي

كند كه مردم  او در حالي قيام مي ند وخور يكديگر را مي مردم و، مردم وارد آمده است كه بر
  برند. اميدي به سر مي نا و در يأس

                                            

  ).194ص:  13بحار األنوار (ج  - 1
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عذاب براي كسي ، ش كنندياري آن زمان به او برسند و به حال آنان كه در پس خوشا
و دستور  با امر سپس گفت: از دشمنان او باشد؛ با او مخالفت نمايد و است كه از او بترسد و

بها بسيار . نسبت به عركند قيام مي واحكام جديدي روشي جديد با سنت و جديد و (كتاب)
سرزنش هيچ  و ،پذيرد توبه را از كسي نمي او جز كشتن نيست و خشن و تند است كار

  .)1(دارد باز نميدر اين راه را  اي او سرزنش كننده
ي معتدل  كنند شيعه مي كه ادعا، ي اثني عشريه اين بود اصل شيعه و، اين بود حقيقت مسأله

از اين كه  و، كنند يهودي نفي مي عبداهللا بن سبأ نژاد خود را از نسب و و، هستند رو ميانه و
با وجود  ابا دارند؛،  امت اسالمي باشند ضد اسالم و متجاوز بر مجوسي ايراني كينه توز بر

 رهبران و كنند و بدگويي مي زنند و نامداران آن طعنه مي اين كه عليه نياكان اين امت و
  گويند. ناسزا مي را دشنام واسالم بزرگان 

  گشت أئمه همراه با قائمباز

 ائمه هم، بلكه معتقدند، كنند رجعت قائم اكتفا نميبه تنها به اعتقاد ، ي اثني عشريه شيعه
 خود را به تصرف همه جا و مانند در زمين مي و، كنند با ايشان به دنيا رجعت مي مانند قائم،

   گيرند. مخالفان خود انتقام مي از دشمنان و آورند و در مي
  از جعفر روايت كرده است كه گفت:مجلسي 
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 حسين بن علي است.، گردد به دنيا باز مي د وشو اولين كسي كه زمين برايش شكافته مي(
اي است كه ايمان محض داشته باشند يا كفر  بلكه مخصوص عده، عمومي نيست ،جعتر و

  .)1() محض داشته باشند
  اند كه گفت: روايت كرده ، باقرش از پدر و

����	 '��� a� �. ��"	 �R��K ��6��	 @= �C�� �� E
# >=\ ��5C�� �9� T-� ��!�B ,
 �� '�)�� ��f:e�	A 

كه  است حسين بن علي گردد، در همسايگي شما به دنيا بر مي (همانا نخستين كسي كه
 شود كه ابروهايش روي چشمانش قرار مي آنقدر پير گيرد و قدرت را به دست مي 

  .)2()گيرند مي
  .)3(بلكه به همراه هفتاد نفر از يارانش كه با هم شهيد شدند، حسين تنها نه
 و كند به دنيا رجعت مي ،مردان فر از پنج هزار حسين همراه هفتاد و در روايتي ديگر: و

  .)4(آورند نُه سال به تصرف خود در مي به مدت سيصد و را تمام دنيا، از وفات مهدي بعد
كنند كه يكي از  لشكريانش ياري مي را درانتقام از يزيد و رسول او ونبي هفتاد هزار  و

را نقل  روايتي - خود وخرافي ت باطلاحكايدر  -نطور كه جزايرياهم آنها اسماعيل است؛
  گويد: مي كرده است و

                                            

 ).959ص:  1). و الصافي، (ج210ص: 13بحار األنوار، مجلسي (ج  - 1

) و إثبات 959ص: 1). و الصافي (ج407ص:  2) و البرهان (ج211ص:  13بحار األنوار مجلسي (ج - 2
 ).2ص:  7الهداة، عاملي (ج

 ).181ص:2تفسير عياشي، (ج - 3

  ).98 - 99ص: 2األنوار النعمانية، جزايري (ج - 4
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ي  در باره كردؤال س آمده است كه از امام صادق» بريد عجلي«ودر روايات زيادي از 
�:ي خداوند فرموده �

��m��]��\��[��Z���Y��X���W����Vl :54 مريم   
  ».هايش راست بود، و پيغمبر واال مقامي بود در وعده او«

  :در جواب گفت ؟است يمابراه بنآيا هدف اسماعيل كه 
را تكذيب  اما او، را نزد جماعتي فرستاد بلكه منظور اسماعيل بن حزقيل است؛ خدا او ،نه

ي عذاب را برايشان  پس خداوند فرشته صورتش را كندند. سر و پوست بدن و كردند و
 آنها. براي عذاب، خدا مرا نزد تو فرستاد گفت: و نزد اسماعيل آمد كه سطاطائيل بود. فرستاد

من داري  حاجتي از خدا به او وحي كرد اگر من نيازي به عذاب آنها ندارم. اسماعيل گفت:
را  تنها تو اي كه موحد باشيم و ميثاق گرفته عهد و تو از ما انبياء! پروردگارا گفت:، طلب كن

ي كه ا خبر داده ئقبه خال و، به امامت ائمه اقرار نماييم و هبه نبوت محمد و، عبادت كنيم
 را به دنيا باز اي كه او وعده داده به حسين و، كنند چكار مي حسين، ستمكاران با پسرش

كه مرا به زمان او  ،پس پروردگارا نياز من اين است، گرداني تا انتقام خونش را بگيرد
را برآورده  خدا حاجت او، بنابراين به خاطر خونخواهي از كساني كه مرا كشتند؛، بازگرداني

، در روايتي ديگر و گردند. مي به دنيا باز زمان حسين را از كساني گردانيد كه در او كرد و
  .)1(پنج هزار نفر از مردان گردد همراه هفتاد و مي به دنيا باز حسين
  .)2(شوند ي دوازده امام در زمان قائم با جماعت خود به دنيا بازگردانده مي همه اند: گفته و

  

                                            

  ).98ص:  2األنوار النعمانية، جزايري (ج - 1
  ).347ص:1الصافي (ج - 2
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  �پيامبر و � رجعت علي
نفر از گذشتگان رجعت  هفتاد هزار ياران آنها و يزيد و معاويه و ياران او و ا علي وتنه

بكيربن «همانگونه كه مجلسي از  كنند؛ رجعت مي علي نيز و هبلكه رسول اهللا، كنند نمي
  روايت كرده است كه گفت:» اعين

رسول : به من گفت )،منظورش اباجعفر بود( ندارم يشك هيچ گونه ي او كه درباره كسي
  .)1(كرد رجعت خواهند ،علي و هخدا

  اند كه گفت: از جعفر روايت كرده و
، در پشت پرده به من وحي كرد و، برد )معراج(و  خدا مرا به اسراء گفت: ه رسول خدا

علي آخرين ! اي محمد: اين بود، دبه من فرموئلي كه از جمله مسا و، دنموبا من گفتگو  و
  .)2(ستانم است كه روح او را مي امامي

  ست كه از جعفر روايت كرده اند كه گفت:ا اين نه فقط اين، بلكه بالي بزرگتر و تلخ تر
 �# �. a� ]�� �. 	��2�9� T-� ��6��	 @= X���� �0U� W= XW�1� W
 X��56  	 h�5� j\

f����	 '��� u��[A 
گرداند تا همه  مي دنيا بازرا به  اين كه او مگر نمودهرسولي را مبعوث ن خدا هيچ نبي و(

  .)3()علي بن ابي طالب بجنگند تحت فرماندهي
  و باز هم از او روايت است كه:

                                            

 ).210ص:  13بحار األنوار، مجلسي (ج - 1

 ).217ص:  13بحار األنوار، مجلسي (ج - 2

 ).210ص:  13). بحار األنوار (ج359ص:  1نور الثقـلين، (ج - 3
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از آدم تا گرداند  مي را به دنيا باز كه اومگراين  نمودهرسولي را مبعوث ن خدا هيچ نبي و(
  .)1(خاتم براي اينكه به فرمان علي بن ابي طالب بجنگد)

، سرور و امام بايد برايش بجنگد شود و ي او مي يكي از آن افرادي كه علي فرمانده
  .مي باشد هرسول خدا پيامبران،

  باقر نقل كرده است كه گفت: همانگونه كه جزايري از
خدا از  بعد گفت: ابتدا به ستايش خدا پرداخت و علي نطقي را ايراد فرمود؛ همانا روزي

 و ديگري را ياري نمايد، ميثاق گرفته است كه هر كدام از ما عهد و ه رسول خدا از من و
كمك  اما ياري او و ام؛ كشتهرا  دشمنان او ام و را ياري كرده او، من با جهاد همراه رسول خدا

در زمان رجعت همه مرا ياري خواهند  ،بعد به از اين و، ل نشده استپيامبران هنوز حاص
از  ي پيامبران را خداوند همه و، دورخواهم آ مغرب را به تصرف در من بين مشرق و و، كرد

 و، با شمشيرهايشان كافران زنده و، همراه من جهاد كنند انگيزد تا مي بر هآدم تا محمد
چگونه ، كنم به قتل برسانند. تعجب مي ،گرداند ميزنده ها را آنهايي را كه خداوند متعال  مرده

لبيك يا « دسته دسته صدايشان رابا، گرداند زنده ميآنها را هايي كه خدا  تعجب نكنم از مرده
 كافران زنده و نوردند و مي هاي كوفه را در تمام بازارها و راه و كنند بلند مي» داعي اهللا

است اي كه خدا به ما داده  تا وعده، كشند را ميآخر دنيا ستمكاران اول تا  مستكبران و
  .)2(حاصل گردد
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  گفته اند: و قائل هستند ،بلكه رجعت به دنيا را براي عمومفقط اين، نه و 
 و، مرگ طبيعي بميرند شوند تا با باره زنده مي هركدام از مؤمنين كه كشته شده باشند دو

  .)1(د كرد تا كشته شودرجعت خواه، هر كس از مؤمنين مرده باشد
  روايت كرده اند:، طبرسي و مفيد

بارد  باراني مي، ده روز اول رجب ماه جمادي اآلخر و درفرا رسد،  قيام قائموقت هرگاه (
در داخل  مؤمنين را گوشت بدن ي آن، وند به وسيلهسپس خدا، كه مردم مثل آن را نديده اند

بينم كه سر  گويي من از سمت جهينه آنها را مي .دروين دهد و باز مي رشد و نمو ميقبرهايشان 
  .)2()از زير خاك بر مي آورند

  دارد:ي مفيد شيعه روايت ديگر ،همچنين
كه پانزده نفر آنها از  گردند قائم خارج مي وياز پشت زمين كوفه هفتاد وپنج مرد به س(

  .)3(دنماين كنند و به حق داورى مى به حق راهنمايى مىهايي هستند كه  يهودي

  ي زمين ) جنبندهاألرض دابة(

كه  است »دابة االرض«علي ي دوازده امامي اين است كه  يكي ديگر از اعتقادات شيعه
  زند. با آنها حرف مي و دآي قبل از رستاخيز بيرون مي

  از جعفر روايت كرده اند كه گفت:چنانكه كه 
مقداري خاك  ه بود ومسجد خوابيد نزد امير المؤمنين رفت درحالي كه در هرسول خدا

دابة «اي  برخيز گفت: را حركت داد و با پا او، سرش را روي آن گذاشته بود و جمع كرده

                                            

 ).210ص:  13بحار األنوار، مجلسي (ج - 1

 ).223ص:13). و بحار األنوار (ج363). و اإلرشاد، مفيد (ص: 462أعالم الورى، (ص:  - 2

 ).464). و أعالم الورى، طبرسي (ص:365د (ص: اإلرشاد، مفي - 3
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 د:فرمو آيا ما يكديگر را با اين نام بخوانيم؟  ه اي رسول خدا يكي از اصحاب گفت: »اهللا
موده در قرآن ذكر نآن را اي است كه خدا  او آن دابهاين نام مخصوص علي است و  ،خير

  :ستا

�m��e��d��c����������b��a�����`��_��~��}��|��{��z��y��x��w���v��u

��fl  :82النمل   

رسد ما جانوري را از زمين براي مردمان بيرون  هنگامي كه فرمان وقوع قيامت فرا مي«
به آيات  )از سخنانش اين است كه كافران كه و برخيگويد ( آوريم كه با ايشان سخن مي مي

شود و عذاب الهي  شروع مي ينك با چشم خود ببينند كه قيامتاآوردند ( مان نميخدا اي
  .)گردد و ديگر پشيماني سودي ندارد گريبانگيرشان مي

ترين صورت بيرون  را در زيبا خدا تو، وقتي آخر زمان فرا رسيد! اي علي د:سپس فرمو
  .)1(كني نشان مي آن داغ و داغ شده همراه داري كه دشمنانت را با آورد و فلز مي

و در  گردد؛ بلكه بارها به دنيا باز مي، علي فقط يك رجعت نداردآنها  ي به گفته سپس
  گفته است:، هايش كه شيعه از او نقل مي كنند يكي از خطبه

من داراي چندين گردم،  بارها زنده مي و، كنم همانا من يكي پس از ديگري رجعت مي(
  نزد آنها بسيار است. ،و از اين گونه روايات .)2(تمجوالن هس چندين گردش و بازگشت و

  گويند: اين است كه مي يكي از اعتقادات عجيب آنها
از جعفر و او هم از اجداد خود  كه نطوراهم آيند؛ مي ديگر دوازده مهدي ،از قائم همانا بعد

  گفت: ده است كه علينموروايت 

                                            

 ).213ص: 13بحار األنوار، مجلسي (ج - 1

 ).99ص:  2األنوار النعمانية، جزايري (ج - 2



    

  گري شيعه و شيعه      468 
 

 صحيفه و !اي ابا الحسن د:و، فرمدر آن شب كه بعد از آن وفات كردند �رسول خدا
! علي اي تا به اين جا رسيد: را ديكته نمود وصيت خود � پس رسول خدا دوات آماده كن.

آن تو اولين  از آنها دوازده مهدي خواهند آمد. بعد و، آيند از من دوازده امام مي همانا بعد
منظورش ( ايد حسنب ادامه داد تا به اين جا رسيد كه گفت:و سخن را  .هستي دوازده امام

خواهد  امام او دوازدهمين پس .كند آن را به پسرش محمد تسليم) بود �عسكريحسن 
بايد آن را به ، هرگاه زمان وفات او رسيدآمد، و دوازده مهدي خواهند  و بعد از او .بود

م، كه پدر و اسم من اسم مانند ياسم، او سه اسم دارد مهدي تسليم كند. يعني نخستين شپسر
  .)1(او اولين مؤمن است، و اسم ديگر او احمد، و نام سومش مهدي است، و اهللا استعبد

همانگونه كه ابي حمزه از ابي جعفر ، طوسي هم روايت كرده است كه آنها يازده نفرند
  روايت كرده است كه گفت:

 fX���,� �� ��# �Z�9�	 ��. �)� >= !�p� �.# ��\A 
  .)2(آيند) ميه مهدي از ما يازد، بعد از قائم !اي ابا حمزه(
  جعفر روايت نموده است كه گفت: روايت نعماني هم به اين اشاره دارد كه از ابي و
سيزده سال به اضافه نُه سال ديگر  سيصد و ،به خدا سوگند يك مرد از ما اهل بيت(

 بعداز وفات قائم. گفت: ؟آمدخواهد فرد چه وقت اين گفتم: گيرد؛ دست مي قدرت را در
نوزده ، از روز قيام تاروز وفاتش گفت: دوباره وفات مي يابد؟، بعد از چند سال قائم م:گفت

  .)3(سال است
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  ).285الغيبة، طوسي (ص:  - 1 
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ي اين مطلب است  تأييد كننده، كنند كه براي مهدي با آن دعا مي ها دعاي مشهور شيعه و
   گويند: كه در پايان آن مي

] �W
 ��� �/< ��,��	# ,����( �,&�.
 ���. �� G!Z7	
 ��� �·
 ,�0~6 p�#
 ,���� S U 

�)�U ��
 X�6	��# �� �)��C	
 ,�H��U I5|
 ,�� v��# �� �,��= +�)1# �� ��   X	��6#fA 

شان نايل  هاي به آرمان، و آنها را ي بعد از او ائمه فرست بر واليان امر وبدرود ، خدايا(
تمام گردان امري را كه بر ، پيروزي آنها را عزت بخش، عمرشان را افزون گردان، گردان

از مارا  و، را ياوران او قرار ده ما، دعوتگرانشان را ثابت قدم گردان، اي گذاشته ايشان وا
  .)1(گان او بر دين خود قرار دهدهند ياري
از جعفر نقل كرده است ، نعمت اهللا جزايري، آوريم كه محدث قوم در پايان روايتي را مي و

  كه گفت:
  گفت:وقتي كه شيطان ( 

�m���r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��h����g��� � �f��e��d��c

��sl  :38 - 36الحجر  
مرا تا روزي مهلت ده كه در آن (مردمان بعد از مرگشان  پروردگارا! اكنون كه چنين است(

  . )ينيروز وقت معتا   فرمود: هم اينك تو از مهلت يافتگاني.  گردند. ) زنده ميمجددا

هوادارانش از روزي كه خدا آدم را آفريد تا روز  نيروها و ي همهاه باپس شيطان همر
 نمايد. آن رجعت مي و آخرين روز بازگشت است كه امير المؤمنين در، آيد معلوم بيرون مي

 او چندين بار رجعت و گفت: نمايد؟ اميرالمؤمنين چند بار رجعت مي راوي حديث سؤال كرد:
 نمايند و رجعت مي مؤمنين زمانش با او، اي كه باشد دوره هر امامي در هر و، بازگشت دارد

آنها انتقام  از كنند تا آن مؤمنان بر آن كافران مسلط گردند و كافران آن زمان هم رجعت مي

                                            

  ).542مفاتيح الجنان، (ص:  - 1
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شيطان  و گردد رسيد اميرالمؤمنين با اصحاب خود ظاهر مي وقتي كه روز معلوم فرا، گيرندب
پاه بر رود فرات با هم درگير شده در جايي به نام دو س و، شود هم با ياران خود ظاهر مي

گيرد كه از ابتداي جهان تا كنون چنين  مي جنگي بين آنها در و، نزديك به كوفه، »روحاء«
بينم كه شكست خورده بر  گويي من اصحاب امير المؤمنين را مي، جنگي واقع نشده است

 فرستد كه پر خداوند ابري را مي، گامدر اين هن، رسد گردند تا اين كه پايشان به دجله مي مي
 و، از نور را در دست دارد رمحيو ، جلو آنها است در هاز فرشته است و رسول خدا

كني  كجا فرار مي گويند: هوادارانش مي كند و ياران و فرار مي، بيند را مي همين كه شيطان او
 انتقاممن از ، بينيد بينم كه شما نمي من چيزي مي گويد: مي هستي؟ پيروزدرحالي كه تو 
زند  بين شانه هايش ضربه مي، رمحبا  رسد و اما رسول خدا به او مي، ترسم پروردگارم مي

، در اين موقع است كه خدا با اخالص رسند. لشكريانش با آن ضربه به هالكت مي و اوپس 
را در  اامير المؤمنين چهار هزار سال دني و شوند. شرك برداشته مي كفر و شود و پرستش مي

و د. آي دنيا مي از نسل هر يك از شيعيانش هزار فرزند بهسال  در هر و گيرد خود ميتصرف 
��ي آن فرموده است: كه خدا در باره - پديدار مي آيند مسجد كوفهآنگاه دو بستان نزد  �

�m��Æ��Ål  :64الرحمن   
سي كآنقدر گسترش مي يابد كه جز خدا  .»نمايد گون مى از [شدت] سبزى سيه«
  .)1(داند نمي

و كتاب  د كه انتخاب و بيان كرديم.خرافي و واهي اين قوم بو داي از درياي عقاي اين قطره
  هاي فراوان و مستقلي در اين باره وجود دارد.
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  حلول و تناسخ ارواح و توصيف خلق با اوصاف خدا

نماييم كه  مي ءنها اكتفاآيك روايت از  ذكرتنها به براي اين كه موضوع ما طوالني نشود 
 خدا،توصيف خلق با صفات  وتمام عقايد تناسخ و، اي از علي است خطبه ،به گمان آن قوم

Qr5	AX در آن ذكرشده است. 8R X	 �� k� k� 8>�k�� k9 8� ob 8� 8@� 8� 82 8
 k'86� 8;l5 k1  
باقر نقل كرده است كه  كتاب مشهور خود به روايت از اين خطبه را در، جزايري شيعه

  گفت:
 :تمجيد خداوند گفت پس از ستايش و، داي ايراد فرمو روزي خطبه ÷المؤمنين امير(

نور  نور من و پيامبر و نور ،پس از آن، د كه به نور تبديل شداي فرمو كلمه، خداوند سبحان
آن  آن را در، بنابراين پس آن هم به روح تبديل شد؛، اي ديگر گفت كلمه ائمه را خلق كرد و

پس ما . تركيب نمود، آن را در بدن ما جماعت ائمه و، ر را با آن روحآن نو وجا داد، نور 
پس ما نور سبز رنگي ، و حجت كامل خدا بر مردم هستيم، تاماتكلمات  روح برگزيده و

نه مخلوقات. و قبل از آفرينش  نه روز و نه شب و نه ماه و و بوديم زماني كه نه خورشيد بود
  فرمايد: اين است معني اين آيه كه مي و، د خدا بوديمتمجي مشغول تسبيح و ما، مخلوقات

�m��x��w��v��u��t���s��r��q����p��o��n��m��l��k

}��|�����{��z��y l�����              :81آل عمران  
(يكايك) پيغمبران (و پيروان  ) هنگامي را كه خداوند پيمان مؤّكد از(به خاطر بياوريد«

ه شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و (دعوت او آنان) گرفت كه چون كتاب و فرزانگي ب
و  موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، بايد بدو ايمان بياوريد

  .»وي را ياري دهيد

اين ياري نزديك  و است. ياري وصي او و �محمد هيمان با ،منظور خداوند : گفت علي
كدام از ما ديگري را ياري  ميثاق گرفته كه هر برش عهد واز پيام خدا از من و و، شده است
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كمك پيامبران  قتل دشمنانش او را ياري كرده ام؛ اما ياري كردن او و اما من با جهاد و، كند
 و، در زمان رجعت همه مرا ياري خواهند كرد ،بعد از اين و، ديگر هنوز حاصل نشده است

  هخداوند از آدم تا محمد و، دورواهم آخ درخود مغرب را به تصرف  من بين مشرق و
 و، شان كافران زنده با شمشيرهاي و، كنند همراه من جهاد مي انگيزد و مي پيامبران را بري  همه
چگونه ، كنم رسانند. تعجب مي گرداند، به قتل مي ميهايي را كه خداوند متعال زنده  مرده

لبيك يا ( صدايشان را دسته دسته با داند؛گر زنده مي آنها را هايي كه خدا تعجب نكنم از مرده
 كافران زنده و نوردند و مي هاي كوفه را در راه و تمام بازارها و كنند بلند مي )داعي اهللا

حاصل ، اي كه خدا به ما داده بود تا وعده، كشند ستمكاران اول دنيا تا آخر را مي مستكبران و
  سپس اين آيه را تالوت كرد: گردد.

�m� � �^� �]� �\�����g��f�� �e��d� �c��b���a�� � �̀ �_
�����x���w��vu��t��s��r��q���p��o���� �n��m��l��k��j��i��h

���d��c��b��a��`���_��~��}��|{������z��yl  :55النور   
اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«

جايگزين  ر زمين خواهد كرد همان گونه كه پيشينيان رادهد كه آنان را قطعاً جايگزين د مي
 و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده(طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود كرده است (

برجا و برقرار  در زمين) پاپسندد، حتماً ( ايشان را كه براي آنان مي همچنين آئين ،است)
مرا  ،سازد و آرامش مبدل مي به امنيتخواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را 

 ) كساني كه كافر شوند،راستين ي وعدهگردانند . بعد از اين ( بازم نميپرستند و چيزي را ان مي
و متمرّدان و مرتدان حقيقي دگان (از دائره ايمان و اسالم) بشمارند (آنان كامالً بيرون شون

   باشند). مي
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بعد از رجعت دارم  ،چون من رجعت، رسندت از كسي نمي كنند و مرا عبادت مي گفت: علي
صاحب  حمله و صاحب يورش و و، ها هستم من صاحب رجعت، دارم دوباره زندگي و

رفيق  ي خدا و من بنده، اي فوالدينم صاحب دولت عجيبي هستم. من قلعه ها و انتقام
 و ،راه او و پرده و، صندوق اسرار او و ،دانش او امين خدا بر علم و و، ي او هستم فرستاده
آيات كبراي خدا هستم  و، هاي عليا مثل من اسماء الحسناي خدا و هستم. ي او كلمه ميزان و

، آورم مي من هستم كه اهل بهشت را به ازدواج همديگر در و، دوزخم و من صاحب بهشت و
من هستم كه بر  و حسابشان بر من است. و، نزد من است به قيامت بازگشت اين خلق در و

من آن  و، گردم منم كه در آخر زمان در چشم خورشيد ظاهر مي و، مؤذن هستم ،اعراف
عصاي موسي  و، شود ي زمينم كه خدا در قرآن ذكر فرمود كه در آخر الزمان ظاهر مي جنبده
 كه برروي مؤمن چنين نقشي دارد:، زنم كافر مي مؤمن و سليمان با من است آن را بر و مهر

 امير مؤمنان و، من و است. يقياين كافر حق: بندد كافر نقش ميبر و است؛ واقعياين مؤمن 
جانشين خدا بر  خاتم اوصياي پيامبران و وارث و زبان سخن گويان و امام پرهيزگاران و
قضاوت بين مردم را به من  ها و مرگ علم بالها و، من هستم كه خدا جهانيان هستم. و

را  ها ماه وستاره، خورشيد، درياها، ها كوه، باد ،نور، تاريكي، ابر، و برق و رعد، آموخته است
  .)1(همه چيز را از من بخواهيد !اي مردم مسخرگردانيد. ،برايم

≡š�Ï9﴿ شود؛ هايشان فراوان يافت مي كتاب در ،ها امثال اين اين روايات و sŒ Ο ßγä9öθ s% 

óΟÎγÏδ≡ uθ øùr'Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑöθ s% tÏ% ©!$# (#ρã� x-Ÿ2 ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟßγn= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ‾Τr& šχθ à6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ ﴾      
  )30(توبه:

است؛ خدا  نيشيكه همانند گفتار كافران پ ند،يگو ياست كه با زبان خود م يسخن نيا «
  ». !ابند؟ي يآنان را بكشد، چگونه از حق انحراف م
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را  كه خود ها يجعفر اماميه و د و، آن را پذيرفتني دوازده امامي عقايدي بود كه شيعه هااين
اين سخنان دقيقاً همان عقايدي هستند كه  و به آن معتقد شدند. ،آورند ميانه رو به حساب مي

اگر بيم  و ترويج نمود. ،هاي مختلف شيعه بين فرقه سبئيه آن را و، بذر آن را كاشت ،ابن سبأ
، د خودشانمورد اعتما هاي معتبر و روايات بيشتري را از كتاب، طوالني شدن موضوع نبود

بخواهد  و ت باشداثباهان ووخ اما بر اين باورم كه هر كس به دنبال تحقيق كردم؛ ذكر مي
خداوند به راه  و همين مقدار برايش كفايت مي كند.، بصيرت وآگاهي يابد و هدايت شود

  اراده فرمايد.، كند هر كسي را كه خود راست هدايت مي
پيوند شيعه با  ي رابطه و از مستشرقين دربارهنظرات چند نفر  موضوع را با نقل آراء و

طرف  بيگانه كه هم از عقايد ها و ارتباط بين شيعه با اين دسيسه، تر يا به تعبير درست سبئيه؛
ميان مسلمانان رواج يافت و هيچ گونه وجه شباهت ، هم از طرف ايرانيان مجوس يهود و
  به پايان مي بريم. ،نداشتند) مانياصال با آيين آس و( دور يا نزديك با اسالم يوپيوند
  گويد: مي ،مستشرق )Dozy( »دوزي«
 بارزترين تمايز بين نژاد عرب با فارس و، اي ايراني بودند فرقه، شيعه در حقيقت{

داراي طبيعتي آزادمنش  چون عرب دوستدار آزادي و خورد؛ در آن به چشم مي)، ايراني(
انتخاب  ،بنابراين عادت داشته اند.، كجي گردن واضع ومانند بردگان به ت، اما نژاد فارس، بودند

نا مفهوم بود چون نزد آنها اساس جانشيني  امري غير معهود و ه جانشين براي رسول خدا
پسري از خود بجا نگذاشته كه وارث ، لذا معتقد بودند حال كه محمد، وراثت بود ،در حكومت

  لي ارثي شود.آل ع در، خالفت و بايد علي خليفه باشد، او باشد
اطاعت از آنها واجب  غاصب خالفت بودند و جز علي از ديدگاه آنها ي خلفاء ههملذا 

ي  سيطره از حكومت و آنانناخشنودي  ،چيزي كه اين اعتقاد را در آنها تقويت نمود و نبود.
 همچنين آنها عادت داشتند .كردند غارت ثروت سروران خود را القاء ميپس  نژاد عرب بود؛
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خداي  ديگر به اين صورت كه از آسمان فرود آمده و ،بدانند پادشاهان را از نسل خداكه 
فرزندانش  بت پرستانه را به علي و ستايش بزرگداشت و تعظيم و ،بنابراين اند؛ زمين شده

پس اطاعت مطلق براي امامي كه از نسل علي باشد در نگاه آنها از واجبات  منتقل كردند.
بدون سرزنش  ،توانست بعد از آن مي، داد واجبات ديگر را انجام نمي، حتي اگر كسي، بود

  از آنها بگذرد. تفسير نمايد و ،تكاليف را با رمز ساير واجبات و ،وجدان
 و او خدايي بود كه به بشر تبديل شده بود. همه چيز. :پس امام از ديدگاه آنها؛ يعني

  .)1(ذهب آنها بوداساس م، همراه با ارتكاب محرمات ،تواضع كوركورانه
  ين مطلب را نوشته است:اشبيه ، هم» ملر«ومستشرق 

به اين گفته قرار گرفته بودند و قرنها قبل از اسالم  هايفارسها تحت تأثير افكار هندي
كه از پادشاهان به پسرانشان منتقل ، گرايش داشتند كه شاهنشاه تجسم روح خداست

  .)2(گردد مي
 نظريات را اين آراء و، كه نسبت به شيعه اظهار محبت كرده» ولهوزن «مستشرق آلماني  و

  گويد: مي وذكر نموده 
ترديد  اين امري است كه جاي شك و و افكار شيعه با ايراني بودن متناسب است؛ آراء و

بلكه روايات ، ايراني باشد، افكار اين نيست كه اين آراء و دليل بر ،اما همين تناسب، ندارد
گويند: تشيع اصلي ابتدا در سازمانهاي عربي  دهد. چون مي را نشان ميتاريخي برعكس اين 

كساني كه در اطراف كرسي مقدس در جنب و  د به ميان موالي منتقل گرديد وبوجود آمد، بع
و از موالي نبودند بلكه عرب بودند و از  )3(جوش بودند، ذكر كردند كه آنها از سبئيه هستند
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و شبام بودند. و سبئيه به خاطر مذهب غريبشان پيوند و روابط  عشاير نهد، خارف، ثور، شاكر
اينان با مختار پيوند  ي همدان. و بدي با عشائر خود داشتند، خصوصاً شبام نسبت به قبيله

  اش شدند. محكمي داشتند. و به خاطر او، خود را به آتش انداختند و همرنگ قبيله
در منزل دو زن نامدار ي عرب كه  ار شيعهافراد نزديك و رازديابيم از  را ميي  قصه و

، از جمله ابن نوف همداني، كند ان را ذكر ميامدارنام تعدادي از آن ن و، شدند  جمع ميعرب 
(دعواي پيغمبري)  هاي غيبيها وخبر در بيان خارق العاده، مختار، موالي خود كه با استاد و

 هاي زادهعمو يكي از و، ساخت مي الهام وحي و ،كنار كرسي مقدس درزيرا ؛ كرد رقابت مي
او اولين خادم آن  و، از جمله كساني بود كه تحت تأثير كرسي مقدس قرار گرفته بود يشاع

 محوطه رااين  ي ، همهو به دنبال او حوشب برسمي، دبوكرسي موسي بن ابي موسي اشعري 
  ورد.آ مبارك به حساب مي

اما  كرد. ميعلي بن ابي طالب معرفي كرسي را به عنوان كرسي  ،شود مختار گفته مي و
به هرحال كرسي  نزديكتر هستند. واقعيتاينها به  و، روايات ديگري هم هست برعكس اين

تنها ابداع  ،اين و، شد اصل آن تنها نزد ايشان جستجو مي و، قرار داشت ها يمنيي  در حوزه
اين كرسي خدا  ،در ابتدا و ؛، مثل حجر االسود استثل آنهواهاي نفساني ايشان نبود بلكه م

 ،هاي خالي خدا ز اين كرسيا و دادند؛ بود سپس كرسي علي شد چون آنها علي را خدا قرار
  شوند اگر چه عادت نبود كه از چوب باشند. بسيار يافت مي

به عبداهللا بن سبأ نسبت داده  و، گردد حسن بر مي به زمان علي و، پيدايش سبئيه منشأ و
  او در اصل يمني بود.، آشنايش روشن است كه از نام ناهمانگونه  و، شود مي
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اين دليلي است  و، شود كه يهودي بود گفته مي و بود.يمن پايتخت  در واقع او اهل صنعاء
بازگشت آن  و، بنيان گذار آن بود او مؤسس و .)1(يهودي است ،ي سبئيه اين كه اصل فرقه بر

بدون اين ، همان است كه بعداً ايراد خواهيم كرد دليل ما و، ايرانيان به يهود نزديكتر است تا
  نشان دهيم. ،است آن ي كه اهميت آن را بيش از حدي كه شايسته

شود  اي كه به عبداهللا بن سبأ نسبت داده مي آشكار است كه مذهب شيعه سپس مي گويد:
ن دليل به اي ها؛ منبع آن بيشتر به يهود نزديك است تا ايراني او مؤسس آن است مرجع وكه 
 خلفاي راشدين و ي مساوي با ساير مرتبه را در او ،در دوران اول ياري دهندگان علي كه
  و گرفت. قرار ميدر مقابل امويان،  با توصيف خالفت شرعياو  و دانستند سطح آنها مي هم

اي  مرتبه او را در ،آنها و، حق او براي خالفت ناشي از اين بود كه او از بزرگان صحابه بود
اين حق را ناشي از اين  در ابتدا و، بيعت اهل مدينه را برايش گرفتند دادند و اال قرارو

اما بعد از وفات علي معارضان امويان با  است. هدانستند كه او از اهل بيت رسول خدا نمي
  نگريستند كه مطالبه كنندگان شرعي خالفت هستند. اين ديدگاه به فرزندان علي مي

كه بايد اين را از ادعاي نبوت جدا ، شد له به ادعاي خالفت منحصر مي، مسأاما در اين جا
، فرزندان او ادامه دارد و خاتمه نيافت بلكه در علي هادعاي اين كه نبوت با محمد و كنيم.

  قدم اخير بود كه برداشته شد.
اي است كه نمايانگر سلطنت خدا در  همانا تفكري كه قائل است به اين كه نبي فرشته

 ههمانا محمد گويد: ميت اما اسالم اهل سّن از يهود به اسالم منتقل گرديد؛، است زمين
شريعت  و، شريعت در جاي او قرار گرفته است يشانبعد از وفات ا و، خاتم االنبياء است
پس  خيلي كمتري دارد. ، ارزشنبوت ارزشمند برابرغير مشخص كه در  اثري است مجرد و

  اين جا شروع شد. نظريات شيعه از ،بنابراين رملموس و آشكا اين خللي بود
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نبوت كه جانشيني شخصي  :كه اين بود شروع شد ،مبدأ اصلي كه مذهبشان از آن جا و
 هقبل از محمد و، شود به خالفت نسبت داده مي الزاماًي الهي،  زنده است براي سلطه

كه  يهاي يهود نا برگفتهباند.  هند كه يكي پس ديگري آمدا هاي طوالني از انبياء بود سلسله
   .)ي دقيق از انبياء (سلسله گويند: مي

ذكر شده است كه زمان هرگز » ثنية االشتراع«از سفر ) 18( همانگونه كه در اصحاح و
محمد پايان  اين سلسله با و ؛، نبوده استباشد نوع او از خالي از نبي كه جانشين موسي و

اين هم يك  و( او است در اثناي حيات در كنار وهر پيامبري جانشيني دارد كه يابد. نمي
اي دارد  هم خليفه ه پس محمد، همانطوركه يوشع جانشين موسي بود) تفكر يهودي است

  يابد. با او امر ايشان ادامه مي است و كه علي
را وصي يا مهدي يا امام  اما آنها، فرزندانش اطالق نشد ي نبي بر علي و با اين كه واژه

 آگاه به غيب و نمايانگر خالفت و عارف و وقتي آنها را و واقع امر حقيقتدرا ام گفتند؛ مي
  .)1( هدفشان نبوت آنها بود ،كردند جانشيني خدا معرفي مي

بر يك اساس فلسفي  هي پيامبر كه خدا قرار دادن خانواده ددر پايان يادآور مي شو و
دي كالب ارواح با مرگ از ،تفكرچون در اين ، بنا گرديد ،توسط مذهب رجعت يا تناسخ ارواح

اين  و مجراي طبيعي زندگي ادامه دارد. درهمواره بعثت  شوند، پس به كالبدي ديگر منتقل مي
اين مذهب  و، شديداً تناقض دارد، برانگيخته شدن بعد از پايان دنيا به يك بار بينش با اعتقاد

روح خدا كه در روان انبياء حل  وقتي كه آن را به خصوصاً، كند اهميت علمي پيدا مي، تفكر و
 شود و به نبي ديگر منتقل مي شيك نبي بعد از وفات اين روح ازدهند، و  نسبت مي شود مي

تواند  مينبي  انتا هزار، بلكه دو نبي وجود نخواهند داشت، در يك دوره به طور همزمان
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 و، شود بياء از روح خدا داده ميي ان به همه ،به تبع اين امر واما نه به طور همزمان،  يابد ادامه 
ماند و همواره از يكي به ديگري منتقل  مييكي است كه تا ابد  واقعي و راستينبي در حقيقت 

علي وآل علي زنده  قالب محمد در بر مبناي همين تفكر است كه گفته اند: و شود. تازه مي و
  شود. مي

  نهند. بنا مي )2(سوره انفطار 8ه و آي )1( سوره قصص 85: ي آيه اين سخنان خويش را بر و
 ها و بدعت ، و ازتفكر يهودي است ) يادآورقوي بسياربه احتمال (و بيشتر  اين و

 )pscudoclementinen( به كليمانس منسوباختراعات يهوديان است كه در مواعظ 
صادق در با صفت يك نبي  وه شد دا در آدمي با صفات انساني يكي پس روح خ وجود دارد.

برايش تقدير شده ، در حالي كه سروري دائم بر ملكوت شود؛ ظاهر مي، هاي متعدد ورتص
ه ب ند وا هدرك ديگري از رجعت داشت ،متأخرين، خورد اما آن طور كه به چشم مي .)3(است

، شود امام صادق يك دوره غايب مي گفته اند: پس، اندروش ديالكتيكي آن را تصور كرده 
  است كه رجعت ناميدند.جديدي  سپس او را ظهور

مترادف بودن با تناسخ ارواح به خوبي آشكار  رجعت در يي و ريشه معني اصيل و
، گرفتند را به باد تمسخر مي لذا او به رجعت خود اعتقاد داشت؛ ،سيد حميري نيز و« شود. مي

                                            

1 - ﴿ A   B  C  D  E  IH���G��F �J  K    L  M  N  O  P  Q     
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  .»برد سوي او آورده است، و چه كسي در گمراهي آشكار بسر مي
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ران كوچك ها پس خيلي« گردد كه انگونه كه روشن ميهم .)1(»كردند گويي ميو عليه او بد
اين ديد  همچنين با و .)2(»چون به رجعت ايمان داشتند ناميدند. حسن و حسين را انبياء مي

  .)3(اوو نبوت ي آل  خصوصاً در ورثه، كند نگريستند كه نبوت او رجعت مي مي به محمد
، ي ا خطبه ، درخارجي كه در مدينهي  ابو حمزهسخنان  ذكربه  به نقل از (األغاني) سپس

شيعه تظاهر به پيروي از  :گويد ميپردازد كه  مي ه است،ن شيعه ايراد كردروي منبر پيرامو
در فقه به عقل  و ،و ديدگاه درست در قرآن به نظر، بر خدا افتراء زدند و، كتاب اهللا كردند

هواهاي در امور به تقليد از ، صواب نيستند در جستجوي حق و و، كنند سليم توجه نمي
، هر چه به آنها گفته شود در نها تعصب براي حزبشان است ودين آ و، پردازند نفساني مي

بازگشت  در رجعت و چه هدايت. چه گمراهي باشد و، كنند چه راه باشد وچه بيراهه تقليد مي
براي مخلوقاتي  و، ايمان دارند به زنده شدن قبل از قيامت و، انتظار دولت دارند، ها مرده

اصالً ، چه هست گذرد و ر منزل خودشان چه ميكنند كه نمي دانند د ادعاي علم غيب مي
خودشان هم  و، كنند اهل معصيت را نكوهش مي گذرد. دانند در لباسهاو جسمشان چه مي نمي

از  دين خود را و ،در دين خشك هستند شناسند. دهند و راه خروج از آن را نمي انجام مي
نها را از اعمال صالح بي نياز آ ،كنند كه دوست داشتن خيال مي و، اند اهل بيت تقليد كرده

  .)4(دهد نجاتشان مي ،گناه از عقوبت كارهاي ناپسند و و، كند مي
 ،اي كه به يوسف بن عمر فرستاد مانند همين را در نامه، هشام بن عبدالملك اموي نيز و

آن ي  نتيجه ، لذاآدم است پرستش براي بني نوشت: عبادت شيعه براي خدا در واقع عبادت و
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 ).34ص: 8االغا ني، (ج - 2

 .)174-173) خوارج و شيعه، (ص: Wellhausinولهوزن ( - 3
 ).175خوارج و شيعه، (ص:  - 4
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بر خون  آنها كه اما امامت شرعي، كنند ي حاكمه اعتراض مي امامت سلطه هب .استي قيصر
 منجر به هدر رفتن قانون و ؛ زيرااز آن بهتر نيست است استوار) اوالد اهل بيت( رسول اهللا

و علم غيب ، آنها باالتر از نص حرفي است نزد آنها امام، بنابراين گردد؛ شكست شريعت مي
وليت ؤاز مس شود و اطاعت كند تكاليف از او ساقط مي از آن پيروي و پس هر كس، داند مي

  .)1(گردد رها مي
نقل ، در رابطه باشيعه نوشته است» فجر االسالم«بد نيست آنچه را احمد امين در كتاب 

  كنيم؛ گرچه جزئي از آن را قبالً ذكر كرده ايم:
داوت يا كينه ورزي در پناهگاهي است كه هركس به علت ع، حقيقت اين است كه تشيع«

اجداد  كسي كه بخواهد تعاليم آباء و نيز و برد. به آن پناه مي، صدد منهدم ساختن دين برآيد
هم به تشيع پناه  باز زرتشت ياهندوئيسم وارد اسالم كند، ترسا، خود را از اديان يهود

دوست  ت ومحب ،شورش عليه مملكت خود باشد كسي كه خواهان استقالل بالد و و آورد. مي
يت قايل پس يهود دهد. اميال نفساني خود قرار مي ها و بر خواسته اي پردهداشتن اهل بيت را 

آتش دوزخ حرام است بر كسي كه شيعه  شيعه گفت: و ظاهر شد؛ تشيعقالب  در به رجعت،
�كه يهود گفت:گونه همان، است مگر كمي �

��mw��v�����u��t��s��r��q l�      ] :80البقرة[  

  .»جز چند روزى به ما نخواهد رسيد ،آتشهرگز « 
نسبت امام با  گفتند:آنها ه آشكار و پديدارشد؛ چرا ك تشيعلباس  در) ي(مسيح نصراني و
 عنصر( با ناسوت) عنصر الهي( گفتند: الهوتهمچنين  مانند نسبت مسيح با اوست و، خدا

پس ، شود ز قطع نميرسالت هرگ نبوت و و، متحد شده اند جمع و در امام) انساني مادي و
  نبي است. ،كسي كه الهوت با او اتحاد برقرار كند

                                            

  ).882ص:  2همان منبع به نقل از تاريخ طبري، (ج - 1
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 حلول خدا در انسان و تجسم خدا و تناسخ ارواح و، اعتقاد به عتشي نام و لواي تحت و
  .گرديدند طرح، دبودنمجوس معروف  فالسفه و هايي كه نزد برهمايي و ديگر گفته

 با دولت اموي وارد كارزار و و ستتار كردندبرخي از فارسها، با ادعاي تشيع خود را او 
 از عرب واز اسالم و نفرت  در حالي كه آنچه در درون آنها بود تنها خشم و، شدند مبارزه

  نه چيزي ديگر. تالش براي استقالل بود و دولت آنها
اين بود كه فارسها  ،سبب خروج بيشتر طوايف از دين اسالم درحقيقت«گويد:  مي مقريزي

شكوهي  هيبت و، در درون مردم و، بودند ها تمام ملت سلطه برو درتي گسترده داراي ق
ي خود  را برده ها ساير ملت و خواندند آقا مي را آزاده و به طوري كه خود، داشتند

فارسها  در حالي كه، به دست عرب نابود شد دولت آنها جالل و وقتي كه شكوه و دانستند. مي
مصيبت  و، مسأله برايشان بزرگتر شد كردند، ا احساس ميهعربكمترين خطر را از جانب 

 ي در همه و در دوران مختلف به مبارزه با اسالم برخاستند و، برايشان چند برابرگشت
تواند را ه  ميگ ، فكر كردند كه تنها حيله و نيرنبنابراين، خدا حق را پيروز گردانيد، كارزارها

 با اظهار محبت به اهل بيت و سالم تظاهر كردند وي از آنها به انجات آنها باشد، لذاگروه
سپس شيعه را به ، را به شيعه نشان دادند گرايش خود ،علي بر ستم زشت جلوه دادن ظلم و

  ند.ردخارج كبه كلي هاي مختلف كشاندند تا آنها را از راه هدايت  راه
ر از يهود ي شيعه بيشت بر اين باور است كه عقيده )،Wellhausin( ولهوزن پروفيسر

عبداهللا بن سبأ يهودي ، به دليل اين كه مؤسس آن، از فارس و سرچشمه گرفته تا جوشيده
گرايش دارد كه تشيع از فارسها   به اين نظريه بيشتر )Dozy( دوزي اما آقاي بوده است.

اما فارسها ديانتشان ارج ، آزاد منشي بوده سرچشمه گرفته است چون كيش عرب آزادي و
. دانستند معني انتخاب خليفه را نمي و، ي شاه بود ادشاه و وراثت در خانوادهنهادن به پ

علي بن ابي  پسر عموي او ، لذااز خود نداشت پسري بعد وفات يافت در حالي كه �محمد
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كساني كه آنها) از نظرمي دانستند، پس (در اولويت  براي اين امربيش از همه را  طالب
ي  بيشتر جنبهامويان  ون  عثمان عمر و ابوبكر ود، مانند آن خود كرده بودنخالفت را از 

، نگريستند اين بود كه با نگرش الهي به شاه مي عادت فارسها برو  .غصبي داشته نه استحقاقي
بي قيد ( همانا اطاعت گفتند: مي و كردند اوالد او نگاه مي با همان ديد به علي و ،بنابراين
  اطاعت از خداست.، اطاعت از او اولين واجب است و، از امام) وشرط

تشيع براي علي قبل از ورود ايرانيان به  -دهد همانطور كه تاريخ نشان مي -به نظر من 
به اين صورت كه علي در دو جنبه نسبت به ديگران در ، اما با معني ساده، شروع شد ،اسالم

از قديم به  عرب هم و .هلياقت شخصي وخويشاوندي با رسول خدا كفايت وبود. اولويت 
از وفات  بعد –همانطور كه ديديم  -اين حزب  و اند. كرده افتخار، ي رئيس خانواده رياست و

اما اين تشيع با ، جويي از عثمان رشد نمود به مرور زمان و باعيب و، بوجود آمد هپيامبر
و هر  رنگ جديدي به خود گرفت. ،مجوسي و نصاري وارد شدن ديگران به اسالم از يهود و

تشيع  ها رنگيهودي،  آوردند و در قالب آن در مي تشيعيك از آن قومها دين خود را به رنگ 
آوردند و هكذا ساير اديان.  مسيحيها نيز آن را به رنگ مسيحي در مي و دادند يهودبه دين را 

    .)1(بيشترين تأثير را بر تشيع داشتند، پس نژاد فارس بيش از همه وارد اسالم شدند و چون
را به راه  ماوند خدا، كتاب ثبت كنيم آن را در اين ن آخرين مطلبي بود كه خواستيماي

، و بلندي و از جمله خدمت به دين اسالم ،راضي استبدان  به آنچه خود مستقيم و درست و
اصحاب بزرگوار  و همحمدحامالن آن؛  دفاع از شريعت و ، وي اهللا رفعت بخشيدن به كلمه

  هدايت فرمايد. پاك او اهل بيت تمام ايشان و
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