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  اشاره:

نجنگيده و بنابر اين يك وجـب خـاك فـتح    دينى جز اسالم  تشيع از روزى كه پيدا شده با
نكرده است، و در مقابـل، صـدها و بلكـه هـزاران نفـر از علمـاء و دانشـمندان و سياسـتمداران         

  مسلمان را يا بوسيلهء همكارى با دشمنان اسالم و يا بوسيلهء ترور و خيانت از بين برده است!  
اسالم در تاريخ اسالم بوجود  آيا يك دولت شيعه اماميه اثناعشريه بدون همكارى دشمنان

  آمده است؟
، و رهبـران  -مخصوصـا -و از همين آغاز بايد روشن نمود كه قصد ما از تشيع، روحانيت  

دينى و سياسى آنها چه در تاريخ و يا در وقت حاضر هستند، نه عامهء مقلدين كه مهارشـان را  
نـد از آنهـا سـوء اسـتفاده     اند كه هـر طـور كـه بخواه    بدست شيادانى داده  بخالف شرع اسالم

  كنند. مي
داند كه قصد ما روشن نمودن عمـوم هموطنـان محتـرم متـدين و بيـرون آوردن       و خدا مي

باشـد، و از مالحظـات صـاحب نظـران محتـرم كـه بـر         آنها از منجالب خرافات ضد ديـن مـي  
ند، قـبالً  فرماي صاحب اين قلم منت گذاشته و او را مفتخر به آراء و انتقادات اصالحى خود مي

  سپاسگزاريم.
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گفـت   گرد شاه آتش پرستان زردشتى در كنفرانس شهير خود در نهاونـد    از روزى كه يزد

ي خود مشغول نمود، از آنروز تـا كنـون جنـگ و     لشكريان مسلمان را بايد در داخل خانه :كه
دامـه دارد، و تشـيع يكـى از چهـره     درگيرى بين سربازان يزدگرد و سربازان توحيـد و اسـالم ا  

ي زردشـتى را در ايجـاد    هاى اين اختالف ميباشد كـه بـه بهتـرين شـكل وصـيت آن فرمانـده      
ورده اسـت، و ايـن كتـاب بـراى بيـان ايـن       آاختالف و تفرقه بين مسلمين بـه ميـدان عمـل در    

ن االن همـي  حقيقت نوشته شده است، و لهذا از كسانى كه قدرت تحمـل حقـائق را ندارنـد از   
اين كتاب را ورق نزنند، چون اين حقائق فقط بـراى كسـانى نوشـته شـده اسـت كـه خواهـان        

اى  :بيدارى بوده و حقيقت، عشق مفقود آنها ميباشد، و براى اين عزيـزان اسـت كـه ميگـوييم    
شيعيان جهان بيدار شويد، و بدانيد كه دكانـداران مـذهب و تفرقـه بنـام تشـيع و آل بيـت چـه        

 توحيد و تشيع انجام داده اند.   در تحريف دين وهايى  جنايت

  ي ويرانگر، و از وراء اين فتنه
امـوال و افـرادى كـه شـيعيان از      آيا ميدانيد كه امت اسالمى در تمام فتوحات خود بمقـدار 

  مسلمين كشته و ترور كرده و تاراج كرده اند از دست نداده اند؟
تى شـيعه نميبـود و در راه اسـالم قـد علـم      آيا ميدانيد كه اگر احزاب و دسته هـاى تروريسـ  

  سـال اسـالم   1300نميكرد امروز در جهان جايى نميبود كه به اسالم گرويده نباشد، و قبـل از  
  دنيا را فراگرفته و يك امت شده بود؟

ي آنچه را كه مجرمان تاريخ انجام داده اند در مقابل آثار شوم رفض و  آيا ميدانيد كه همه
آيا ميدانيد آنچه را كه طاغوت هاى شيعه كه بخود مراجع نـام نهـاده انـد از    تشيع ناچيز است، 

اموال مردم بنام خمس و اهل بيت، ميدزدند و ميخورند و بـراى عـيش و نـوش و دنيـاى خـود      
پناهگاهاى جهان كفايـت ميكنـد،     ها و مدارس و مصرف ميكنند براى ساختن تمام بيمارستان

لياردر بالفعل است كه مهار فكرى و اقتصادى مقلدان نادان مرجع شيعى يك مي براى اينكه هر
  وست؟ادر دست 
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آيا ميدانيد بسبب كشتارهايى كه مجرمان تاريخ و حكامشـان انجـام دادنـد مثـل صـفويه و      
مرتـد شـده و در    رفتـه و  گفاطميه ملت هاى زيادى از اروپائيان بطـور كلـى از اسـالم فاصـله     

  )1(شدند؟ جنگهاى صليبى برعليه مسلمين شريك
بقول آقاى دكتر ابوالحسن بنـى صـدر در سـال اول     -و آيا ميدانيد كه اگر دشمنان اسالم  

قرنها كار ميكردند نميتوانستند اسالم را چنين در ايران بدنام كنند كه اين نظـام   -بعد از انقالب
از هشتاد شيعى و اين دكانداران مذهب كرده اند كه بنا به سرشمارى هاى خودشان االن بيشتر 

تا نود درصد مردم بطور كلى نماز را ترك كرده اند؟ بگـذريم از بـدبينى بسـيارى از مـردم از     
  اصل دين و ارتداد آنها به نصرانيت و زرتشتيت و ..

                                         
  .213لظالم وتنبيه النيام از شيخ ابراهيم جبهان ص تنبيه ا -1



  مقدمه

ئات أعمالنا، مــن لّله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيّ  ّن الحمدإ
  .له فلن تجد له وليًّا مرشداً  له، ومن يضل يهده اهللا فال مضلّ 

گذرد و مـذهبي كـه خـودش را در مـدت       بيست و چهار سال از انقالب ايران مى )1(اكنون
اسـت. و ايـن    ناميـد امتحـانش را در ميـدان عمـل پـس داده      بيش از هزار سال مذهب حقّه مـي 

اين مذهب مخرب در  است، بيانگر شكست ي سياهي كه بر كشور و مّلت ايران گذشته دودهه
باشد. ليكن معدود كساني هستند كه در ميـدان تئـوري و انديشـه بـه بررسـي و       ميدان عمل مي

تاريخي اين مذهب پرداخته باشند، مذهبي كه بـه مكـر     هاي مذهبي و يابي آراء و انديشه ريشه
ر اين است و اگر كساني هم د  نسبت داده صو دروغ و فريب خود را به آل بيت رسول اكرم 

العمل منفي گشته و بكلّي بر روي  عكس اند متأسفانه بعضى از آنها دچار فرسايي كرده باره قلم
وار غـرب و    اند و مقلّـد طـوطى   واقع خود از چاله به چاه افتاده اند كه در دين قلم بطالن كشيده

  اند. شرق گشته
علماي بزرگـــــي از شـيعيان   ي  گرانه ها و گامهــــاي بلند اصالح البته نبايد زحمات و رنج

ايران را كه براي اصالح تشيع همت گماشتــــه و چه بسا جان و مـــــال و نام خـود را درايـن   
ي ايـــن مصلحـــــان آيـت اهللا سـيد اسـداهللا خرقـاني و        ، كه از جملـه داند از ياد بر راه گذاشته

و اسـتاد   )3(فضـل ابـن الرّضـا برقعـي    و آيت اهللا عالمه سيد ابوال )2(آيت اهللا شريعت سنگلجـــي
سيد مصطفي حسيني طباطبائي محقّـق نامـدار و شـهير و نيـز دكتـر موسـي الموسـوي و احمـد         

                                         
  يعنى در وقت آغاز نوشتن اين كتاب. -1
كتب ايشان از آن جمله: اي شيعيان جهان بيدار شويد و شيعه و تصحيح، در سـايت مـا بـه زبـان فارسـي و       -2

  باشد. عربي موجود مي
مـه و در زمـان شـاه بـه چـاپ رسـاند.       كسي كه كتاب توحيد شيخ محمدبن عبدالوهاب را بـه فارسـي ترج   -3

نيـز ايشـان     ام، و چـاپ كـرده    هاي متعدد كه اينجانب بعضي از آنها را به عربي ترجمـه و  صاحب تأليف
باشد و ذهبي آن را خالصه كرده و  »ةلسّنمنهاج ا«م احمدبن تيميه را كه اإلسال يكي از شاهكارهاي شيخ

ترجمـه كـرده و چـاپ     »رهنمود سّنت در رد اهل بدعت«نوان است به فارسي به ع نام گذاشته »المنتقي«
  است. شده
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و نيـز آقـاي    )1(كاتب و سيد حسين موسوي صاحب كتاب: براي خدا و تاريخ (هللا ثم للتّـاريخ) 
ّتحـاد يـا بررسـي    حيدرعلي قلمداران صاحب تأليفات متعدد (كه از آن جملـه اسـت: شـاهراه ا   

  باشد.  نصوص امامت) مى
يـابي مـذهبي كـه اكنـون بـه عنـوان تشـيع يـا مـذهب           و اينجانب سعي دارم كه براي ريشـه 

بـر كشـور مـا حكومـت نمـوده و دمـار از         باشـد و  فري امامي اثني عشري در مقابل ما مـي عج
نمـايم   ي توفيـق مـي  است، راه ديگري بپيمايم و از خداوند متعال آرزو وردهآروزگار مّلت در 

حقيقت و اداء واجب دينـي كمكـم نمايـد      طالبان حقّ و وكه براي روشن شدن پژوهشگران 
مخصوصاً عالمي كه حقّ را شناخت فرض اسـت كـه آن     ان ولمبر هرمس :كه خداوند فرموده

  را بيان نمايد:

﴿øŒÎ)uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈sVŠÏΒ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθßϑ çGõ3 s? çνρä‹ t7uΖsù u !# u‘uρ 

öΝÏδ Í‘θ ßγàß (#÷ρ u�tIô© $# uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿsS WξŠÎ=s% ( }§ø♥ Î7sù $ tΒ šχρç� tIô± o„ ∩⊇∇∠∪﴾  

و چون خدا از اهل كتاب پيمان گرفت كه كتاب خدا را براي مردم ). «187(آل عمران: 
يش سر افكندند و در مقابل، بهاي اندكي گرفتند، آشكار سازيد و پنهانش مكنيد، آنها آن را پ

  .»اي كردند چه بد معامله
الحكــم ( :گوينـد  اين حكم بدون شك با عّلتش همراه است همچنانكه علماء اصول فقه مـي 

شود، يعني هر چند آيـه در   شامل هر كسي كه حق را پنهان كند مي و )يدور مع عّلته حيثمــا دار
كند كه خود دچـار   داوند اين داستان را براي مسلمانان نقل ميمورد اهل كتاب است، و لي خ

آن نگردند. عالوه بر اين، حكم امر به معروف و نهي از منكر در اسالم كه يك حكم طاليـي  
باشـد و هـر مسـلمان وظيفـه دارد از راههـاي گونـاگون، از        است شامل هركجي و ناراستي مي

ها پرداخته و دراصالح آنها بكوشـد   انتقاد از كجيبه  وسائل ارتباط جمعي، و ها جمله روزنامه

                                         
هـاي   همچنين كتـاب   باشد و ما مي  نيز در سايت »هللا ثم للتّاريخ«ه اخير عراقي هستند كه كتاب دو نويسند -1

كننـد بوسـيله جـواد     آقاي قلمداران. و كتاب هللا ثم للتاريخ به فارسى بعنوان اهـل بيـت از خـود دفـاع مـي     
  نتظرى ترجمه شده است.م
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ي محترم اين كتاب كـه در واقـع    و بنا براين ما از خداوند درخواست توفيق نموده و ازخواننده
منبع اصلى هر فصـل را   اى ازچندين كتاب متخصص در اينمورد ميباشد، و مختصر و برگزيده

 قاضـا داريـم كـه مطـالبش را دليـل بـر      ي مكـرم ت  در جاى خودش ذكر نموده ايم، از خواننده
قضاوت قبل از خواندن بپرهيزد، چرا كه   داوري و تعصب مذهبي نويسنده نيانگارد، و از پيش

دوست و صديق صادق، شخصى است كه حقايق دينى و تاريخى را آن چنانكـه هسـت بـراى    
المى حقـايق را  عزيزانش نمايان سازد، نه اينكه با بازى با عواطف مردم و سخن از وحدت اسـ 

  در مسلخ مصالح پوشيده و يا فدا نمايد.  
اينجانب با تمام انتقادى كه از باورهايى كه بنام تشـيع وارد مـذهب شـده دارم ولـى عمـوم      

ضـمن شــهادتين   ندارنـد و در  شـيعيان را بـه خـاطر اينكـه مقلـد بــوده و از اسـاس توطئـه خبـر        
يحت و بيـدارى و خيرخـواه و ناصـح آنهـا     اهل قبله و مسلمان ميدانم و خواستار نصـ  ،ميگويند

بيان مـن شـدت و حـدتى ميبيننـد آنـرا بـه حسـاب صـراحت و غيـرت دينـى            در ميباشم و اگر
بگذارند، و طرف انتقاد من روحانيان مذهب و كسانى هستند كه ملت مسلمان را چون ميمـون  

هل بيت خالى ميكننـد، و  را به اسم دين و امام و ا مقلد خود در و رده و از اين راستا جيب آنها
ي سربزير و مقلد ميمون وار ميباشـم و هـدفم از نوشـتن ايـن      اينجانب در صدد نجات اين توده

كتاب روشنى اين گروه ميباشد، اما روحانيان تاجر صفت و عمامـه پوشـان غالبـا مكـار را كـه      
شرشـان را از سـر   را هدايت كرده و يا  ميكنم كه يا آنها هيچ اميدى به آنها نيست بخدا واگذار

  مردم دور كند.
ول جوانيم فريب شعارهاى وحدت اسـالمي و  اشايان ذكر است كه اينجانب خود سالهاى 

هــاي  عــدم اخــتالف مــذاهب را خــورده بــودم، لــيكن انقــالب ايــران و عملكردهــا و انديشــه 
 آموخت كـه اينهـا   ي تلخ به من سردمداران حكومتش مرا به تجديدنظر واداشت، و اين تجربه

باطل خود قرار داده و قصد و هدف باطل از اين شعار زيبـا دارنـد و    آويز سخن حقّي را دست
  ).راد بها الباطليحّق  ةكلم(: �بقول حضرت على 

هـايي را   انديشه و ها و آراء به هر حال اكنون بعد از گذشت دو دهه وقت آنست كه تئوري
به تشيع حقيقي كه يك حـزب بـوده نـه    كه روحانيت شيعي در مدت بيش از هزار سال بافته و 
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اسـت، در محـك    تشـيع را ويـران و دگرگـون سـاخته     :بهتر بگويم است، يا مذهب نسبت داده
  بررسي قرار دهيم تا مخالفت آنها با قرآن و اسالم آشكار گردد.

ـ     در نزديكى دلهاى شترديد سعي و كوش  بى اصـالح    ت اسـالمي و بـين آحـاد و افـراد ام
تقريـب بـين آراء بـر اسـاس حـقّ و بـر مبنـاي كتـاب خـدا و سـّنت رسـول اهللا، از            البين و  ذات

باشد چون حاصل تفرقـه را جـز دشـمنان ايـن      ابواب خير مي هاي اسالم و از بزرگترين خواسته
گويد: و قتي كه دشمنان ايـن ديـن ديدنـد      اند و همچنانكه امام ابن حزم اندلسى مي امت نچيده

چينـي را آغـاز    له با اسالم نيست، از راه مكر و فريب وارد شدند و توطئـه كه آنها را ياراي مقاب
ت بـه اهـل بيـت، شـيعيان را بـه      كردند و گروهي از آنها تظاهر به اسالم نموده و با اظهار محبـ 

چنان برخـي از آنهـا را فريفتنـد كـه بـه كلّـي از ديـن اسـالم          ،خود جذب نمودند و بعد از آن
  .)1(خارجشان نمودند

 فرمايد: است و خداوند مي ت را روشن نمودهم و قرآن خود راه وحدت اين اماسال

﴿(#θßϑÅÁ tG ôã$# uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿω uρ (#θè% §� x"s?﴾  :و همگي به ريسمان الهي «). 103(آل عمران

 فرمايد: مي  و  و راه و روش رفع اختالف را نيز ذكر كرده  »چنگ بزنيد و متفرّق نگرديد

﴿βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ–Š ã�sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ﴾  :اگر در چيزي نزاع نموديد آن «). 59(النساء

اختالف  يعني كتاب خدا و سّنت رسول اهللا مرجع حلّ »را به خدا و رسول بازگردانيد
ي مسلمين است كه سرمشق آنها هدايت الهي است، اما  باشد. اين اسلوب و روش ويژه مي

ي آنها را دريد تا  كنند بايد پرده واقع با آن مخالفت مي ساني كه تظاهر به اسالم نموده و درك
  مسلمانان دشمنان و اقعي، و نفاق و دورنگي آنها را بشناسند.

فصول و حواشـى كتـاب    ذارىگدر پايان اين مقدمه اين را متذكر ميشوم كه در شماره  و 
ضوع نيست و مشكل فنى كمپيوتر بود كـه بـا تمـام    اندك اشتباهى رخ داده است كه مخل مو

سعى، نتوانستيم آنرا برطرف كنم و از اين بابت عـذر مـرا بپذيريـد و از طرفـى ديگرحـد اكثـر       
ترين روش ممكن در اختيار خواننده قرار بگيـرد،   را نموده ام كه اين كتاب با سهل سعى خود

                                         
  .109-2/108هواء والّنحل، ابن حزم: الفصل في الملل واأل -1
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ي ديـن بـاور    فـات زدايـى جامعـه   تا كمكى به روشنگرى مردم ما مخصوصا نسل جـوان و خرا 
  ايران باشد،  

را بـه عنـوان    واقع گلچينى از چند كتاب و تحقيق ميباشد كه اين قلـم آنهـا   و اين نوشته در
ي هر موضوعى بدان اشاره شده است، كه در حقيقت فضل  منابع اساسى ياد نموده و درحاشيه

و مصادر متعدد به آن محققـان  و بزرگوارى و رنج و زحمت حقيقى تحقيق و مراجعه به منابع 
را در يك رشته جمع نمـوده و   گردد و اينجانب فقط تا توانسته ام درهاى گرانقدر آنها باز مي

ي محترم بزبان فارسى بدانها دسترسـى   ام تا خواننده هاى يك تسبيح در نزد هم چيده چون دانه
  اده نمايد، واهللا ولي التوفيق.داشته باشد تا كه اگر توفيق الهى نصيبش شده باشد از آنها استف



  :فصل اول

  تعريف اهل سنّت و جماعت

باشـد، كـه قصـد از آن روش نيكـو      سّنت: در زبان عربي به معناي راه و روش و سيرت مي
و در شرع به سيرت رسول اكرم و يـا آنچـه كـه از اقـوال و افعـال و تأييـدات او نقـل        . )1(است
  .)2(شود است اطالق مي شده

گويـد: سـّنت: يعنـي راه و روش پيـامبر      در تعريف سـّنت مـي   / )3(جب حنبلىامام ابن ر
انـد، و در   كه او و يارانش بر آن بوده و از هر گونه شبهات و شهوات بـه دور بـوده   صاكرم 

ــبهه       ــت از دوري ش ــّنت عبارتس ــران س ــديث و ديگ ــل ح ــأخّر از اه ــاي مت ــرف علم ــا و  ع ه
ل ايمان به خداوند و مالئكه و كتـب و پيـامبران   ها مخصوصاً در مسائل اعتقادي مث پرستي هوي

  او و روز قيامت و فضائل صحابه.
شـود كـه رسـول     گويد: سّنت در اصل و اساس به چيزي گفته مي نيز مي /)4(امام آلوسي

اسـت، چـه در    است، و آنچه از اوامر و سنن او را كـه بـه آن امـر فرمـوده     بر آن بوده صخدا 
اسـت كـه اهـل سـّنت در      از آن شامل بعضي از اصطالحاتي گشتهاصول و يا فروع دين، و بعد 
اند، كه بر خالف جهميه و اهل تعطيل كـه صـفات الهـي را نفـي      اثبات صفات الهي برآن رفته

انـد، و نيـز سـّنت بـر      هار نظـر كـرده  ظاند، و يا در اثبات قدر و نفي جبر بر خالف قدريه ا نموده

                                         
): مصدر و منبع من در اين بحـث: مسـأله الّتقريـب بـين     17/90لسان العرب: ابن منظور افريقي: مادهء: سنّ ( -1

  .47-23باشد ص  : از د. ناصرالفقاري ميلسنّة والشّيعةأهل ا

)، فـتح البـاري: ابـن حجـر:     3/61مـادهء سـنّ: (   –احمد بن فـارس بـن زكريـا قزوينـي     : لّلغةمعجم مقاييس ا -2
)13/245.(  

رجب از ائمهء حـديث اسـت كـه در سـال     الدين مشهور به ابنبن أحمدبن رجب ابوالفرج زينعبدالرّحمن -3
: و 429، 2/428هـ در دمشق وفات يافت. ابن حجر: الدرر الكامنهء  795هـ در بغداد متولد و در سال  706

  ).3/67األعالم: الرزكلي: (
باشـد كـه مـؤرخ و اديـب و از      امام آلوسي عالمه شيخ محمود شكري فرزند عبداهللا اآللوسي الحسيني مـي  -4

در بغـداد وفـات يافـت.     1342در بغداد متولد و در سال  1273است. در سال  علماي دين و مصلحان بوده
  .8/49) و األعالم: زركلي 241و  86عراق (ص باشد: أعالم ال تأليف مي 52داراي 
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ن اين امت در مسائل امامت و تفضـيل بـين صـحابه و    شود كه سلف و پيشينيا روشي اطالق مي
اند. اهل سـّنت:   بر آن رفته صتوّقف و سكوت دربارهء اختالف اساسي اصحاب رسول خدا 

انـد و آنهـا عبارتنـد از صـحابه و      به سّنت رسـول خـدا چنـگ زده    ،شود كه به كساني گفته مي
  روي كنند.ياران رسول خدا و كساني كه به نيكي از آنها تا قيامت پي

باشـند، و   گويد: اهل سّنت، عبارتند از اهل حق و غير از آنهـا اهـل بـدعت مـي     ابن حزم مي
اند كه عبارتند از برگزيـدگان تـابعين    اهل سّنت عبارتند از صحابه و كساني كه به راه آنها رفته

مـي كـه   انـد و همـهء مرد   ديث و كساني از فقهاء كه از آنها پيـروي نمـوده  حو بعد از آنها اهل 
  .)1(اند نسل به نسل از شرق و غرب از آنها پيروي كرده

گويد: اينست كـه   مي )2(ابن تيميه  سالماإل و سبب تسميهء آنها به اهل سّنت همچنانكه شيخ
به همين قول رفتـه و   )3(اند. و نيز ابوالمظفّر اسفرايني پيروي كرده ص آنها از سّنت رسول خدا

تـر و جويـاتر از اخبـار و سـّنت      مت هيچكس بيشتر از آنهـا مطيـع  هاي ا گويد: در تمام فرقه مي
فرمايد: وقتي كه رسـول اكـرم    افه ميضاند، و ا هل سّنت نام گرفتهاباشد و لهذا  رسول خدا نمي

كساني كـه در  « »َما أَنَا َعَلْيِه، َوَأْصــَحاِبي«از فرقهء ناجيه (نجات يافته) پرسيده شد، فرمود:  ص
باشـد،   . و اين صفت ويژهء اهـل سـّنت مـي   )4(»ون من و يارانم بر آن هستيمراهي باشند كه اكن

                                         
گويـد: آن   ، ابن تيميه در تعريف بـدعت مـي  16، و ابن الجوزي: تلبيس ابليس ص 2/107الفصل: ابن حزم  -1

  .108و  4/107اند. مجموع الفتاوي: امام ابن تيميه:  چيزي است كه خدا و رسول آن را تشريع ننموده
كيم حراني دمشقي، محقّق و دانشمند سرشناس دنيـاي اسـالم كـه در فنـون     شيخ اإلسالم أحمد بن عبدالح -2

هـ در زندان قلعه دمشـق   728هـ در حران متولد و در سال  661است، در سال  متعدد از نوادر روزگار بوده
  .132-14/141: يةوالنّها ية، ابن كثير: البدا1496-4/8الحفاظ، ذهبي:  ةوفات يافت: تذكر

، 5/11 الشـافعية طاهربن محمد اسفرايني، امام در اصول فقه و تفسير: طبقاتهفور (شاهپور) بنابوالمظفّر ش -3
  .3/260األعالم 

ترجمهء نص كامل حديث چنين است، يهوديان هفتاد و يك فرقه شدند همه اهل آتش هسـتند جـز يـك     -4
اهـل آتـش هسـتند جـز      و مسيحيان هفتاد و دو فرقه شدند همگـي  –اصل  –گروه و آن گروه مادر است 

يك گروه، گروه مادر، و امت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد همه اهل آتش هستند جـز يـك گـروه و    
آن گروه مادر است (يعني اكثريت امت كه فرقه فرقه نشده است) و آنهـا كسـاني هسـتند كـه از سـّنت و      
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 )1(كنند و كسـاني مثـل خـوارج و رافضـيان     چون اخبار و آثار از رسول خدا و ياران او نقل مي
  باشند. كه بر ياران او طعنه مى زنند جزو آنها نمي

اسـت، يعنـي    ن آمـده و اما تفسير جماعت: در بعضي از احاديث به معناي جماعت مسـلمي  
  اند. كساني كه در راهي هستند كه رسول اكرم و ياران او بر آن بوده

ــ ــديث حذيف ــده  هدر ح ــان آم ــن اليم ــي  ب ــه م ــت ك ــود:  اس ــَزُم َجَماَعــَة اْلُمْســِلِميَن ...«فرم ْل تـَ
 اسـت  كه روشن نموده. )2( »...همراه با جماعت مسلمانان و امام و رهبر آنها باش« ...»َوِإَمــاَمُهمْ 

  باشد. كه قصد از جماعت، جماعت مسلمين مي
فقـت بـا حـق    اگويـد: كـه معنـاي جماعـت مو     در تفسير جماعت مـي  �عبداهللا بن مسعود 

را گرفتـه و تأكيـد    �امام ابوشامه ايـن برداشـت ابـن مسـعود      و. )3(باشد اگر چه تنها باشى مي
روي از حقّ مـي باشـد،   كند كه: هر جا كه امروز به لزوم جماعت آمده است قصد از آن پي مي

اگر چه پيروان حقّ اندك و مخالفان آن فراوان باشند، چون جماعت اوليه از عهد رسول خـدا  
  .)4(و ياران او كه بر حقّ بوده و بر حقّ رفتند

                                                                                                         
) فـيض القـدير   2643شـمارهء   7/297كنند. نگاه شود: كتاب اإليمـان، سـنن ترمـذي (    جماعت پيروي مي

  .129و  1/128، مستدرك، حاكم نيشابوري 7/400األحوذي: مباركفوري  تحفة، 5/347
خوارج كساني از شيعيان علي هستند كه بر او خروج كردند و او را تكفير نمودند، و خوارج نـام گرفتنـد.    -1

تبرّي جسته و رافضي نام گرفتند، كـه   و رافضيان كساني هستند كه از تشيع فاصله گرفته و از زيد بن علي
  باشند. امروز همان شيعيان جعفري اثني عشري مي

است كه داللت بر وحدت و اجتماع دارد بـر خـالف تشـيع كـه داللـت بـر        جماعت از اجتماع گرفته شده -2
: جماعـت  6/20صـحيح مسـلم    8/93كند: تاج العروس مـاده جمـع، صـحيح بخـاري      تفرّق و اختالف مي

  .7/94 ميةالمعارف اإلسال ةباشد. دائر ن بر خالف مارقين و خارجين از اسالم ميمسلمي
ت مسـلمانان        اين سخن در باب احاديثي آمده -3 است كه رسول خدا دربـاره پيـروي از سـواد أعظـم و اكثريـ

  .1/70اللفهان: ابن القيم  ثةاغا 9ص  لسنّةفي اعتقاد أهل ا لغمةاست: اللكائي: كاشف ا تشويق نموده
ر و فقيـه مشـهور مـي     -4 ث و مفسـخ و محدباشـد در سـال    امام ابوشامه عبدالرّحمن به اسماعيل المقدسي مؤر

، األعالم: زركلي  13/250 يةهـ وفات يافته است ، ابن كثير: البدا 665در دمشق توّلد يافته و در سال  599
4/70 .  
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  باشد. پس جماعت در اينجا موافقت با حقّ مي
اً در و قابل ذكر است كه لفظ سنّت در كالم سـلف شـامل عبـادات و معتقـدات مخصوصـ     

ع بـه  جرا /مسائلي مي باشد كه اهل بدعت با آنها مخالفت نموده اند، بنا براين امام ابوحنيفه 
جماعت اينست كه ابوبكر و عمر و علي و عثمـان  «گويد:  جماعت از اين زاويه نگريسته و مي

را افضليت داده و از هيچكدام از ياران رسول خـدا نكـوهش و بـدگويي ننمـوده و بخـاطر       �
گويـد نمـاز    ال اللّـه مـي  إلـه  إتكاب معصيت و گناه كسي را تكفير نكـرده و بـر كسـي كـه ال    ار

  .)1(» ...بخواني
كنـد   همچنانكه امام ابوحنيفه جماعـت را بـه بعضـي از مفـردات و اصـول آن تعريـف مـي       

بينيم كه امام ابن تيميه التزام به مصادر و منـابع اهـل سـّنت را دربرداشـت و فهـم و اسـلوب        مي
هر كس كه پيروي «گويد:  شمارد و مي ل الخطاب بين اهل سّنت و جماعت و ديگران ميفص

چـون جماعـت   ... يد از اهل سّنت و جماعـت مـي باشـد   ااز كتاب و سّنت و اجماع مسلمين نم
باشـد و آنهـا كسـاني هسـتند كـه امـور را بـا ايـن         عبارتست از اجتماع كه بر خالف تفرّق مـي 

و تمام گفتار و كردارهاي بشر را كه مرتبط با دين باشد بـا ايـن سـه    سنجند گانه ميموازين سه
و از اين ديدگاه است كـه سـالي را كـه امـام     . )2(»سنجندمي –قرآن و سّنت و اجماع  –ميزان 

  گويند. مي ةعحسن از خالفت تنازل نموده و با معاويه بيعت نمود، عام الجما
 )3(امام عبدالقادر اسفرايني بغـدادى  چنانكه  آنها به اهل سّنت و جماعت ي  اما سبب تسميه

كننـد و اخـتالف در ميـان آنهـا      كه: چون اهل سّنت همـديگر را تكفيـر نمـي    گويد اينست مي
و هـيچ   ...شود، پس آنها اهل جماعتي هستند كه مبنايشان حـقّ اسـت   باعث تكفير و تبرّي نمي

                                         
  .163-4ابن عبدالبرّ: االنتقاء ص  -1
  . 157و  3/346اي ابن تيميه: مجموع فتاو -2
در اسـفراين فـوت نمـود كـه دو كتـاب: اصـول        429عبدالقاهر بن طاهر تميمي بغدادي اسفرايني در سـال   -3

، سـيوطي:  136-5/145الدين و الفرق بين الفرق او بسيار مشهور است: نگاه شود: سبكي: طبقات الّشافعيه 
  2/105:ةالوعا بغية
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از همـديگر تبـرّي    نمـوده و  فيـر را تك گروه و مخالفي غير از آنها نيست مگر اينكـه همـديگر  
  .)1(جسته اند، مثل خوارج و رافضيان و قدريه (معتزله)

گويد: اهل جماعت ناميده شده اند چون جماعت عبارتست از اجتمـاع   مي / و ابن تيميه
باشد، اگرچه لفـظ جماعـت بـه خـود مجتمعـين اطـالق شـده اسـت، و          كه برخالف تفرّق مي

ر علم و دين بدان اعتماد گشته و آنها با اين اصول سـه گانـه   اصل سومي است كه د »اجماع«
سـنجند. ابـن    (قرآن و سّنت و اجماع) همهء اقوال و اعمال افراد را كه مرتبط با دين باشـد، مـي  

كند و اينكه اجماع تيميه در اين تعريف معناي اجتماع و عدم تفرّق را در جماعت مالحظه مي
ينكه آنها براساس كتاب خدا و سّنت رسـول خـدا و آنچـه را    باشد و ااصلي از اصول سّنت مي

اند و اين اصـول سـه گانـه معيـار سـنجش      اند، گرد آمدهكه سلف اين امت بر آن اّتفاق نموده
  آنها ميباشد.

اهل سّنت كساني هستند كـه داراي  «اهل سّنت پرسيده شد گفت كه:  از /و امام مالك 
  .)2(»قدري (معتزلي) و نه رافضي هيچ لقبي نيستند، نه جهمي هستند نه

پس اهل سّنت به نظر مالك، آنهايي هستند كه داراي هيچ لقـب و اسـم و رسـمي نيسـتند،     
اند، و مخالف با بدعتي كـه   چون آنها همان اصلي هستند كه همهء مخالفين از آن متفرّع گشته

    .)3(گردد و اصل، نياز به اسم و رسمي ندارد مشهور مي  آورد پديد مي

  آغاز پيدايش و نشأت اسم اهل سنّت و جماعت

هدف در اينجا بحث از پيدايش اسـم سـّنت و جماعـت بـه عنـوان يـك مـذهب فكـري و         
  باشد. عقيدتي معين مي

باشـد. لـيكن وقتـي كـه      گويد كه: راه اهل سـّنت، راه اسـالم مـي    سالم ابن تيميه ميشيخ اإل
تاد و سه فرقه تقسيم شده كه همه اهـل  است كه امت او به هف پيشگويي نموده صرسول خدا 

                                         
  .361دالقاهر بغدادي ص الفرق بين الفرق: عب -1
  .35، االنتقاء: ابن عبدالبرّ ص 1/58االعتصام، امام شاطبي  -2
  .2/163: ابن تيميه تحقيق د. رشاد سالم: لسنّة: و منهاج ا35ص  1الّتقريب: د. ناصر الغفاري ج  لةمسأ -3
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ديـن خـالص بـدون     پس پيروان اسالم محـض و  )1(آتشند جز يك گروه، و آن جماعت است
  .)2(اند جماعت نام گرفته هرگونه آشفتگي به اهل سّنت و

كند كه توجه به اسم اهل سّنت و جماعت وقتي صورت  و اين گفته داللت بر اين مي
بود رخ داد و اين مصطلحات  امبر اكرم از آن خبر داده يالفي كه پاست كه تفرّق و اخت گرفته

است:  ال اسم و مسمي قبالً همان اسالم بود كه در قرآن آمدهإتسّنن و تشيع و غيره پيدا شد، و 

﴿¨βÎ) š Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3﴾ همانا دين نزد خدا اسالم است«). 19: (آل عمران«.  

گويـد: تـاريخ اسـالمي بـه      مـي  –بحق  –م همچنانكه دكتر مصطفي حلمي اما آغاز اين اس
  .)3(كند اهل سّنت براي پيدايش اين مصطلح كمك چنداني نمي

گويـد: مسـلمانان بـر آن چيـزي بودنـد كـه        سالم ابـن تيميـه مـي   بنابراين همچنانكه شيخ اإل
ه موافق عقل صـريح و  خداوند پيامبرش را بر آن هدايت كرد و دين حقّي كه برانگيخته بود ك

 كشته شد در ميان مسلمانان فتنـه افتـاد و   �بود، و هنگامي كه عثمان بن عفّان  نقل صحيح مي
در صفين با همديگر جنگيدند. و گروهي بـا تكفيـر مسـلمانان، از سـواد اعظـم مسـلمين جـدا        

َأْولَــى  مْ َن اْلُمْســِلِميَن يـَْقــتُـُلهُ َتْمُرُق َمارَِقٌة ِعْنــَد فـُْرقَــٍة ِمــ«بود:  از آن خبر داده صشدند. كه پيامبر 

                                         
 12/341، عـون المعبـود   نّةلسبراي تحقيق در اين حديث دوباره مراجعه شود به: سنن ابو داود: اول كتاب ا -1

، اآلجــري/ 1/128، مســتدرك الحــاكم 4/102، مســند احمــد 2/241، ســنن دارمــي 4573شــماره  342و 
اسـت چـون تحقيـق     .حاكم اين حديث را صحيح شمرده و امام ذهبي با او موافقت نموده18/ ص يعةالشر

) و عالمـه مقبلـي   1/128حاكم بدون موافقـت ذهبـي پـيش محـدثان ارزش زيـادي نـدارد (المسـتدرك:       
هـاي متعـددي دارد كـه همـديگر را تقويـت       گويد: حديث افتراق امت بـه هفتـاد و سـه فرقـه روايـت      مي
ه   414گـذارد: العلـم الشّـامخ ص     نمايـد و در درسـتي معنـاي آن هـيچ ترديـدي بـاقي نمـي        مي و ابـن تيميـ
باشـد، الفتـاوي    وجـود مـي  گويد كه: اين حديث صحيح و مشهور بوده و در كتب سـنن و مسـند مـا م    مي

انـد، كـه شـيخ     ) ايـراد گرفتـه  كلّها في الّنار إال واحدة. بعضي از محدثين به آخرين جمله حديث (3/345
  است. است و صحت حديث را ثابت كرده ناصرالدين آلباني آنها را جواب داده

  .3/159ابن تيميه، مجموع فتاوي  -2
  .284في الفكر اإلسالمي ص  فةنظام الخال -3
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 ــائَِفتَـْيِن بِــاْلَحقشـوند گروهـي از آنهـا خـروج      هنگامي كه مسلمانان دچار فرقه مـي «. )1(»الط– 
، و مروق و خروج آنها وقتي رخ »جنگد كرده كه نزديكترين گروه به حق با آنها مي –مروق 

  ، و مردم بدون اتّفاق متفرّق گشتند.كردند داد كه دو حكَم در ميان مردم قضاوت مي
كنندگان با علي و ديگـر   يافته (بيعت اين اولين رخنه و تفرّق عقيدتي در ميان مسلمانان راه 

تـرين انشـقاق دينـي در صـف مسـلمانان       خلفاء) بود. و لهـذا خـروج خـوارج اولـين و قـديمي     
آنها  -افراطيون- -افراطيون-و بعد از بدعت خوارج بدعت تشيع رخ داد كه ُغالت )2(باشد مي

ت علي گشتند و ادعي ألوهيبر امامت او نمودند و بر شيخين ابـوبكر و عمـر   مد بعاء نص 
هر دو گروه را به كيفر خود رسـانده و بـا    �نمودند كه علي اميرالمؤمنين علي  لعن و سب مي

كه به نام دوستي او غلـو  مبتدعان تشيع و خوارج برخورد نمود، با خارجيان جنگيد و با كساني 
  .)3(كردند و او را به خدايي گرفتند، به روايتي دستور داد كه آنها را آتش بزنند مي

گويـد: اهـل سـّنت و جماعـت امتـداد       گويد كـه مـي   لهذا دكتر مصطفي حلمي درست مي
و اي هستند كه رسول خدا از دنيا رفت و از آنهـا خشـنود و راضـي بـود،      طبيعي مسلمانان اوليه

ـ قتوانيم آغاز اين مصطلح را دقيقاً مشخص كنيم، ليكن بـا ب  نمي هء فـرق ايـن كـار بـه راحتـي      ي

                                         
  ).219، 1/218، ابن تيميه: (لسنّةمنهاج ا -1
كند كـه زمينـه فكـر خـوارج حتّـي در زمـان رسـول خـدا وجـود داشـت، در            بعضي از احاديث داللت مي -2

و صـحيح  12/290الباري گفت: اي محمد عدالت كن! بنگريد به: فتح صهنگامي كه شخصي به پيامبر 
  .166و 7/165النّووي مسلم، شرح

از مسلّمات تاريخ اسالم نيست هر چند مخالفـت   �از سوي علي  ة. روايت كشتن غال1/219 لسنّةهاج امن -3

تـرجيح   بسرسختانه او با غاليان مسلّم است. اما برخورد على بـا كسـانى كـه او را بـر ابـوبكر و عمـر       
راء جـارى ميكـنم   ميدادند اين بود كه فرمود: هركس مرا بر ابوبكر و عمر ترجيح دهد مـن بـر او حـد افتـ    

(يعنى هشتاد ضربه شالق ميزنم) و از او اين روايت متواتر است و بيش از هشتاد روايت نقـل شـده اسـت    
و مسـند   7/20يامبر ابوبكر و عمر هستند، فـتح البـارى   كه فرموده است: بهترين و برترين اين امت بعد از پ

و منهـاج   2ج 1054و  880و  879و 878و  871و  837و  833احمد تحقيق احمد شاكر أحاديث شـمارهء  
  220و  1/219: ابن تيميه  لسنةا
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گيرد، و پرسش از آغاز نشـأت اهـل سـّنت و جماعـت محلّـي از اعـراب نخواهـد         صورت مي
1(شود اين كار را انجام داد ق ميرَداشت در صورتيكه با بقيهء ف(.  

ت و جماعت معروف و قديمي است قبل از اينكـه  گويد كه: مذهب اهل سّن و ابن تيميه مي
خداوند ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد را خلق كند، چرا كـه آن مـذهب صـحابه و يـاران     

اند و هر كس با آنها مخالفت كند در نـزد آنهـا    رسول خداست كه آن را از پيامبرشان آموخته
  .)2(شود اهل بدعت شمرده مي

يدايش اسم اهل سّنت و جماعت زعم دكتر مصطفي الشكعه ترين آراء در مورد پ و عجيب
ر اسـت  اي بسيار متأّخ پندارد كه: تسميهء جمهور مسلمانان به اهل سّنت تسميه باشد كه مي مي

  ).3(گردد كه به حدود قرن هفتم هجري باز مي
و  تدارد و اين خود براي سست بودنش كافي اسـ  او اين زعم را بدون هيچ دليلي ابراز مي

و فقـط نگـاهي بـه اسـامى مؤّلفـاتي كـه در قـرن سـوم و         وص وارده در رد آن بسيار است. نص
اند براي داللت به ايـن تسـميه    چهارم نوشته شده كه آنها را به اسم اهل سّنت و جماعت ناميده

كند بر اينكه اسم اهل سّنت بعد از فتنـهء قتـل عثمـان     باشد، و اين نصوص داللت مي كافي مي
).4(در ميان مردم رايج بود، كه ابن سيرين و طبري بر اين قول تصريح دارند �

  

  )5(تعريف شيعه و تشيع

                                         
  في الفكر اإلسالمي. فةنظام الخال -1

  .1ح  40الّتقريب، د. ناصر القفاري ص  لةتحقيق رشاد سالم و مسأ 483-2/482: ابن تيميه لسنّةمنهاج ا -2
  ، د. مصطفي الشكعه.281اسالم بال مذاهب ص  -3
  .353ص  8ج  193، تاريخ طبري حوادث سال 1/11صحيح مسلم  -4
 ةلّشـيع مصدر اينجانب در اين بحث دو كتاب الّشيعه و الّتشيع از شهيد احسان الهي ظهير و أصول مـذهب ا  -5

باشد كه كتـاب اخيـر رسـاله دكتـراى شـيخ ناصـربن عبـداهللا بـن علـي القفّـاري            مي ةياالثني عشر ةميمااإل
  باشد. مي
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و تشيع و مشايعه در زبان عربي همگي در گرد معناي متابعت و نصرت و موافقت در  شيعه
علـي و  است كه بـه زعـم خـود واليـت       كساني غلبه كرده چرخد، و اين اسم غالباً بر رأي مي

اگر به معناي لغوي كلمـهء شـيعه    ،گويد اهل بيت او را دارند، ليكن همچنانكه دكتر قفاري مي
  .)1(كند كنند صدق نمي دّقت شود بر اكثر فرقي كه ادعاي پيروي از علي و آل بيت او را مي

  لفظ شيعه در قرآن كريم و سنّت و معناي آن:

است كـه امـام ابـن جـوزي معـاني آن را       همادهء شيع در قرآن كريم در دوازده موضع آمد
  معاني شيع در قرآن بر چهار وجه است: :اند كه مفسران گفته :گويد خالصه كرده و مي

βÎ) t¨﴿اول: تفرّق و فرق، مثل اين آيه شريفه  Ï%©! $# (#θè% §� sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $Yè u‹Ï©﴾ » آنهايي كه

≅Ÿ﴿و . )2(»روه شدنددر دين تفرقه آورده و شيعه شيعه و گروه گ yè y_ uρ $yγn=÷δr& $Yè u‹Ï©﴾ » اهل آن

z﴿و . )3(»را دسته دسته و فرقه فرقه كرد ÏΒ šÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $ Yè u‹Ï©﴾ » از آنهايي

  .)4(»كه در دين تفرقه آورده و متفرّق (شيعه) گشتند

#﴿دوم: اهل و نسب: مثل آيه  x‹≈yδ ÏΒ  Ïµ ÏGyè‹Ï© # x‹≈yδ uρ ôÏΒ  Íν Íiρ ß‰ tã﴾ »ي هاين از اهل و شيع 

  ).5(»باشد او و ديگري از دشمنانش مي

∅� ΝèO§﴿سوم: اهل مّلت: مثل اين آيه:  tã Í”∴oΨ s9  ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹Ï©﴾ » آنگاه از هر گروه كساني

‰ô﴿. )6(»كنيم را جدا مي s) s9uρ !$ oΨ õ3n=÷δr& öΝä3 tã$ u‹ô© r&﴾ »هالك  كساني را كه همانند شما بودند

                                         
(مـاده شـيع): دكتـر القفـاري:      3/47آبـادي    ، القاموس: فيـروز 5/405العروس  ده شيع و تاجلسان العرب: ما -1

  .1/1اصول مذهب الّشيعه ج 
  .159األنعام آيه  -2
  .4القصص آيه  -3
  .32الروم آيه  -4
  .15القصص آيه  -5
  .69مريم آيه  -6
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$﴿  )1(»كرديم yϑx. Ÿ≅Ïè èù ΝÎγÏã$ u‹ô© r' Î/ ÏiΒ ã≅ ö6s%﴾ »با كساني كه امثال ايشان بودند نيز  همچنانكه

āχ﴿. )2(»چنين شد Î) uρ  ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© zΝŠÏδ≡ t�ö/Z} ∩∇⊂∪﴾ » همانا از پيروان او (نوح) ابراهيم

  .)3(»است

ρr& öΝä3÷﴿چهارم: أهواء متعدد و گوناگون، مثل آيه:  |¡Î6ù=tƒ $Yè u‹Ï©﴾ »گروه در  يا شما را گروه

  .)4(»هم افكند
كند كه لفـظ شـيعه و أشـياع در     در يك سخن مهم به اين معنا اشاره مي )5(ن قيمبو عالمه ا

اسـت، و دليـل او اينسـت كـه لفـظ شـيعه و        قرآن كريم غالباً در سبيل مذمت و نكوهش آمده
هـايي   اشد و لهذا لفظ شيع و فرَق جز بر فرقهب شياع و اشاعه ضد اجتماع و ائتالف و وحدت مي

  .)6(شود كه متفرّق و مختلف هستند اطالق نمي
است و هيچكـدام داللـت بـر مـذهب و عقيـده       اينست الفاظ شيعه كه در قرآن كريم آمده

شـود، لـيكن تعجـب در     كند، و اين امـري اسـت كـه بالبداهـه شـناخته مـي       معروف شيعي نمي
اي كه شده الفـاظ وارده در قـرآن را بـر حسـب      يان با هر مكر و حيلهاينست كه كساني از شيع

كننـد، و تأويـل بـه رأي دقيقـاً      خود معني مـي   اهواء خود تفسير نموده و آن را معطوف به فرقه
همـين اســت، و تحريـف آيــات الهـي و تفســير بـه رأي جــز ايـن نيســت. در روايـات شــيعيان       

āχ﴿سـوره صـافّات را    83است كـه آيـه    آمده Î)uρ ÏΒ  Ïµ ÏG yè‹Ï© zΝŠÏδ≡t� ö/ Z} ∩∇⊂∪﴾    اينطـور معنـي

                                         
  .51القمر آيه  -1
  .54سبا آيه  -2
  .83الصافّات آيه  -3
  .65يه األنعام آ -4
هـ وفات نمود و از شاگردان برجسـته   751الجوزيه درسال بكر دمشقي معروف به ابن قيمامام محمدبن ابي -5

ـ والنّهـا  يةكثير: البدااست، ابن باشد كه خود نيز از نوادر زمان بوده تيميه ميامام ابن حجـر:  ، ابـن 14/234ةي

  .3/400: منةالدرر الكا
  .1/155بدائع الفوائد  -6
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و ايـن مخـالف سـياق قـرآن و اصـول      . )1(اسـت  از شيعيان علي بـوده  �ابراهيم  ،اند كه نموده
رافضى است و ائمه را بـر انبيـاء    -افراطيون--افراطيون-اسالم است كه منبع آن عقيدهء ُغالت

گـي مثـل حضـرت ابـراهيم را شـيعهء علـي بداننـد،        دهند. و اين تفسير كه پيامبر بزر ترجيح مي
معلوم است، و نيز بطالن آن عقالً و به لحـاظ تـاريخي    ةعي است كه بطالن آن بالضّروروموض

  .)2(روشن و واضح است
اسـت   و آنچه كه واضح است و مفسران بزرگ اسالم برآنند كه از سلف و خلف نقل شده

بــوده يعنــي بــر ســّنت و منهــاج او گــام   إح ن و پيــروان نــوااينســت كــه ابــراهيم از شــيعي
هـاي سـابق    باشـد، چـون آيـه    است و اين تفسير مطابق سياق آيه و ماقبل و مابعد آن مي زده  مى

  باشد. مي �راجع به نوح 
است. همچنانكه پيامبر دربارهء مـردي كـه    لفظ شيعه در سّنت نيز به معناي پيرو و تابع آمده

نكردي، گفت: او داراي شيعيان خواهد بود كه در ديـن چنـان   بينم كه عدالت  به او گفت: مي
  .)3(شوند روند كه از آن خارج مي روي كرده و راه مي زياده 

  باشد. كه شيعه در اينجا مرادف اصحاب و انصار و اتباع مي
در خالل مراجعـه بـه منـابع سـّنت، اسـتعمال لفـظ        :گويد كه و شيخ دكتر ناصر القفاري مي

  .)4(است اهي و ضعيف و جعلي نديدهوي فرقهء موجود جز در آثاري شيعه را به معنا

                                         
 سـفينة ، عبـاس قمـي:   13، 68/12، مجلسي بحـار األنـوار   2/323، تفسير قمي 4/220بحراني: تفسير البرهان  -1

. و ايـن تفسـير را بـه    2/356، الطريحي: مجمع البحـرين:  304. البحراني: المعالم الزلفي ص: 1/732البحار 
تـر ابـوزاهر و عبدالحميـد نجـدي     اي كه دك اند و در مناظره كذب و افتراء به امام جعفر صادق نسبت داده

  با ما در لندن داشت و بعد از آن فرار كرد نيز همين تفسير را نمود. 98رافضي در سال 
  .35و  34ص  1: د. القفاري ج يةاإلثناعشر لشّيعةاصول مذهب ا -2
يـن فـرد   كردنـد. و اسـم ا   همانطور كه قبالً اشاره كرديم، اين اصل جوهر خوارج بود كه در دين غلـو مـي   -3

، ابـن ابـي عاصـم، السـنه:     5-3و  12/4باشد كه اصل خوارج اسـت: مسـند احمـد     مينميمي ذوالخويصره 
  گويد: سند آن صحيح است. : آلباني مي2/452

  .1/36ج  لشّيعةأصول مذهب ا -4
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  لفظ شيعه در تاريخ اسالمي: 

در تاريخ صدر اسالم لفظ شـيعه بـه معنـاي لغـوي آن كـه عبارتسـت از پيـروي و يـاري و         
لفـظ شـيعه بـه همـين معنـي       باسـت و در سـند تحكـيم بـين علـي و معاويـه        دوستي آمده

اسـت و در   نـام بـرده  معاويه  هءرا شيعشيعيان علي و پيروان معاويه  است كه پيروان علي را آمده
است: اين همان چيزي است كه علي بـن أبـي طالـب و شـيعيان او و      وثيقهء تحكيم چنين آمده

انـد، و علـي و شـيعيان او بـه      بن أبـي سـفيان و شـيعيان او دربـارهء آن دادرسـي نمـوده       هءمعاوي
اند.  عمروبن عاص راضي شده »حكميت«و شيعيان او به  عبداهللا بن قيس و معاويه »حكميت«

تواننـد بـه جـاي او كسـي ديگـر را       و اگر يكي از دو حكَم فوت نمود شـيعيان و انصـار او مـي   
پايان رسيدن مدت معين دراين قضيه فوت نمايد،  دو امير قبل از يكي از اگر انتخاب نمايند، و

  .)1(اضي شوند برگزينندتوانند ديگري را كه بدان ر شيعيان او مي
مـن عائشـه را نهـي كـردم كـه دربـارهء ايـن دو شـيعه چيـزي           :هو حكم بن افلح گفـت كـ  

  .)2(بگويد
ي بـر    و شيخ اإل ه اين متن تاريخي را نقل نموده تا از آن داللت تـاريخي مهمـسالم ابن تيمي

  .)3(عدم اختصاص پيروان علي به اسم شيعه در آنوقت اخذ نمايد

كـه او را بـه سـوي يمـن روانـه نمـود        ةاست كه معاويه به بسربن أرطـا  يخ آمدهو نيز در تار
همـهء ايـن متـون داللـت دارد بـر       )4(گفت: برو به سوي صنعاء كه ما در آنجا شـيعياني داريـم  

  است. اينكه در آنوقت لفظ شيعه ويژهء پيروان حضرت علي نبوده
جمـع فعلـي مـدعيان تشـيع و آغـاز      آيد: آغـاز ت  شيعي بر مي )1(و چنانكه از گفتهء مسعودي

اسـت. مسـعودي    آغـاز گشـته   �تمييزآنها به اين اسم بعد از قتل مظلومانـهء حضـرت حسـين    

                                         
د حميـداهللا: مجمـو   54-5/53، تـاريخ الّطبـري   194-196األخبار الطّـوال، دينـوري ص    -1 الوثـائق   عـة ، محمـ

  .282-281ص  سيةسياال
  باشد. ، جزئي از حديث مي170-2/168صحيح مسلم  -2
  .2/67 لسنّةمنهاج ا -3
  .2/197تاريخ يعقوبي شيعي  -4
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جنبش تـوابين  و  گويد: در سال شصت و پنج هجري شيعيان در كوفه به حركت در آمدند مي
ت و بـراي  پيدا شد. در اين وقت بود كه شـيعه تكـوين يافـ    –كيسانيه  –و سپس جنبش مختار 

  اي گذاشت كه بدان شهرت پيدا كرد. خودش اصول ويژه
بـوده كـه بـه     آيد كه نام شيعه لقب هـر گروهـي مـي    از تمام اين متون به روشني بدست مي

اند اما اگر بعضـي از شـيعيان تجاهـل نمـوده و حقـايق تـاريخي را        شده گرد رهبرشان جمع مي
امت لقب شـيعه  اين ين كساني هستند كه در ميان كنند كه آنها اول پشت سر گذاشته و ادعا مي

كشد. بلكه اين لقب بعـد ازكشـته    اند، حقايق تاريخي به ادعاي آنها قلم باطل مي به خود گرفته
شدن على و يا بعد از كشـته شـدن حسـين بـر حسـب اخـتالف آراء مخصـوص آنهـا متـداول          

  .)2(است گشته

  :معناي تشيع در كتب اماميه اثنا عشريه

شيعيان پيروان علي در زمـان پيـامبر    :گويد مي )3(ن عبداهللا قميـشيخ و عالم شيعي سعدب -1
 )5(و نـوبختي  )4(انـد  باشند كه بعد از پيامبر به سوي علي رفته و قائل به امامت او گشـته  مي ص

  كند. نيز همين الفاظ را تكرار مي
خصـوص فـرق و مـذاهب    ترين كتب شيعه كه م اينست تعريف تشيع در مهمترين و قديمي

نمايـد كـه در نظـر     اي به اصول تشيع در نزد اثناعشـري نمـي   باشد، و اين تعريف هيچ اشاره مي

                                                                                                         
  .3/100مروج الذّهب: مسعودي  -1
  .352الفكر الفلسفي ص  ة، د. علي سامي النشار: نشأ22ص  يةمحمد ابوزهره: الميراث عند الجعفر -2
هــ و بـه قـولي در     301باشد كـه در سـال    لقمي از علماي بزرگ اماميه و كثير الّتصنيف ميسعدبن عبداهللا ا -3

  .1/355 ة، األردبيلي/ جامع الرّوا105است: الّطوسي الفهرست: ص  فوت نموده 299سال 
  .15و  3المقاالت و الفرق ص  -4
هــ وفـات يافتـه اسـت.      300ز سـال  حسن بن موسي نوبختي فيلسوفي است متكلّم و از اماميه بوده كه بعد ا -5

  .15/327، ذهبي: سير أعالم البغداد 1/148، القمي: الكني واأللقاب 75نگاه شود به طوسي: فهرست ص 
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آنها لب و اساس تشيع است، مثل نص بر علي و فرزنـدانش، جـز اينكـه فقـط بـه امامـت علـي        
  اشاره نموده بدون اينكه يادي از فرزندانش نمايد.

 فروعى بـدان اضـافه نمـوده و    ان تشيع را كه بعدها اصول واين تعريف ، بسيارى از مدعي و
لهذا برحسـب مقيـاس    بطور كلى از ميدان تشيع بيرون مينمايد، و امروزه بدان مشهور گشته اند

  گفته باشند،  نوبختى آنرا  قمى وچه اماميه اثناعشرى اين تعريف كامل نيست اگر 
منطقي فرض نموده كه شيعيان علي اما عجيب اينجاست كه اين تعريف بدون هيچ دليلي 

ليكن هيچ دليلي از قرآن و  )1(برد اند، و از آنها نام هم مي در زمان پيامبر اكرم وجود داشته

 (βÎ¨﴿فرمايد:  سّنت و وقايع درست تاريخي بر اين مدعا نيست، بلكه خداوند متعال مي

šÏe$!$# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈n=ó™M}$#﴾ »ع و نه 19 :(آل عمران »دين نزد خدوند اسالم استو نه تشي (

چيزي ديگر و ياران رسول خدا كه به گرد او بودند همگي يك مّلت و يك گروه و يك 
  بود. صهمهء آنها براي رسول خدا  محبت  دسته و يك طائفه بودند كه والء و

دومين تعريف را از تشيع، شيخ و عالم بزرگ شيعه در زمان خود يعني شيخ مفيـد بدسـت   
فصـل   لفظ شيعه به اتباع اميرالمؤمنين به عنوان والء و اعتقاد به امامت بال :گويد دهد كه مي مي

  .)2(باشد و نفي امامت ديگران مي –صلوات اهللا وسالمه عليه وعلي آله  – او بعد از رسول خدا
ـ   باز هم در اين تعريف اگرچه شامل اماميه و جاروديه از فرق شـيعه مـي   ـ  اگـردد و ام هءبقي 

شود و در اين تعريف ايمان بـه امامـت اوالد    فرق شيعه از آن جمله شيعيان زيديه را شامل نمي
  علي نيست.

بينيم كـه   گذارد ولي مي اگرچه مفيد در اين تعريف بر مسألهء نص و وصيت انگشت نمي 
هء خـدا  علي به وصيت پيامبر و به اراد توصف تشيع را به اعتقاد به امام )1(شيخ شيعيان طوسي

                                         
نـوبختي ص   لشّيعة، فرق ا15المقاالت و الفرق ص  …مثل مقداد بن اسود و سلمان و ابوذر و عماربن ياسر -1

18.  
  .39أوائل المقاالت: ص  -2
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شـمارد. تعـاريف متعـدد     طوسي در تعريف خود اعتقاد بر نص را اسـاس تشـيع مـي   . )2(داند مي
  است. ديگري نيز در كتب اسماعيليه و بقيهء شيعيان آمده

باشـد كـه    مـي  )3(ترين تعريف از تشيع، گفتهء ابـن حـزم   تعريف امام ابن حزم از تشيع: دقيق
ت او و       گويد: هر كـس كـه قائـل بـه أفضـل      مي ـهء صـحابه رسـول خـدا و أحّقيـت علـي از بقيي

باشـد و   فرزندانش به امامت باشد او شيعي است اگر چه در بقيهء امور بـا آنهـا اخـتالف داشـته    
  .)4(اگر در اين مورد با آنها اختالف نمايد او شيعي نخواهد شد

  :تعريف راجح و برگزيده در معناى تشيع

بـه مراحـل تحـول     طتعريـف شـيعه اساسـاً مـرتب     ،گويد مي همانطور كه شيخ ناصر القفاري
باشـد. و همچنانكـه بـر هـر محّققـي       عقيدتي آن بوده و بر اسـاس تحـول و دگرگـوني آن مـي    

اسـت و لهـذا تشـيع در عصـر اول       ر و تحول بودهيهويداست عقايد شيعه هميشه دستخوش تغي
  باشد. نشأت خودش غير از تشيع فيمابعد مي

اسـت كـه علـي را بـر       شـده  صدر اول شيعه به كساني اطالق مـي  طر است كه درخاو بدين
شـد   شيعي و عثماني، و شيعي به كسي گفتـه مـي   :گفتند اند و بنا براين مي داشته عثمان مقدم مي

شـد كـه عثمـان را بـر علـي       دانست، و عثماني به كسي گفته مـي  كه علي را افضل بر عثمان مي
  .)5(داد ترجيح مي

                                                                                                         
الطّوسي ملّقب به شيخ الطّائفـه رئـيس فقهـاي شـيعه اسـت، وي در سـال        علي محمدبن الحسن بن ابوجعفر -1

  .5/135، لسان الميزان: ابن حجر 357/ ص 2وفات يافت: الفهرست ج 460تولد و در سال  385
  .2/56تلخيص الشّافي  -2
در  384باشـد كـه در سـال     مـي ابوعلي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ظاهري امام اندلس (اسبانيا)  -3

  .2/283هـ وفات يافت: المقري/ نفخ الّطيب  456قرطبه تولد و در سال 
  .2/107الفصل:  -4
  .179و نشوان الحميري/ الحورالعين ص  53ص  1ج  لشّيعةد. شيخ ناصر القفاري: أصول ا -5



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      32
    

شيعيان اوليه كه در عهد علي بودند ابوبكر و عمر را بـر علـي    :گويد كه ا ابن تيميه ميلهذ و
و شريك بن عبداهللا كه خود شيعي بود به خاطر نص متـواتر از خـود علـى    . )1(دادند ترجيح مي

دو  نصـرت نـه مخالفـت و    يـروى و پون تشـيع يعنـى   چـ نمود،  از تفضيل علي بر شيخين منع مي
  گى.دست

كنـد كـه:    ه با اسناد خويش از شيخ معروف خود ابوالعباس بـن مسـروق روايـت مـي    ابن بّط
برويم به جلسـهء او، پـيش او    :ابواسحاق سبيعي كوفي وارد بغداد شد، شمر بن عطيه گفت كه

رفتيم و ابواسحاق گفت: من وقتي كه از كوفـه خـارج شـدم هـيچكس در تقـديم و أفضـليت       
  .)2(گويند ام مردم چنين و چنان مي ن كه آمدهابوبكر و عمر ترديد نداشت و اال

  امام محب الدين خطيب ميگويد كه:
تحول در مسير تشـيع   مشخص نمودن تغيير و اين متن تاريخى بسيار مهمى براى تحديد و 

ــت    ابواســحاق ســبيعى كــه شــيخ و چــون  ميباشــد، ــان خالف ــوده اســت، در زم ــه ب عــالم كوف
زيسـته   هــ مـى  127تاسـال   شهادتش متولـد شـده اسـت و    سه سال قبل از اميرالمؤمنين عثمان و

گذرانده اسـت كـه دربـارهء     در زمان خالفت اميرالمؤمنين على دوران كودكى را مى است، و
درم مرا بلند نموده تا اينكه على بـن ابـى طالـب را در حـال خطبـه خوانـدن       پخودش ميگويد، 

كوفه را تـرك نمـوده    ه زمانى چ گر بدانيم كه اوا ريشش سفيد بود، و ميديدم كه موى سر و
يـابيم كـه اهـل كوفـه شـيعهء       كى دوباره بدانجا بازگشته است، به شناخت زمانى دسـت مـى   و

ه وقـت از  چ عمر بر او بوده است، و رأى آنها رأى امام شان در تفضيل ابوبكر و علوى بوده و
ى منبر كوفـه أفضـليت   ون على برباالچمخالفت آراء او نموده اند؟  راه امام خود بيرون رفته و

ليـث بـن    و را بارها اعـالم نمـوده اسـت.    او ي دوخليفه دو وزير و را و صدو يار رسول خدا 

                                         
  ، تحقيق د. رشاد سالم.2/60 لسنّةمنهاج ا -1
رهنمـود سـّنت در رد أهـل    «برقعـي بـه عنـوان     هايـن كتـاب مهـم را عالمـ     361.و 360المنتقي، ذهبـي ص   -2

باشـد و خواننـدگان محتـرم     است و در سايت ما موجود مـي  ترجمه نموده كه چاپ و منتشر شده »بدعت
چنان اين كتاب در سايت و هم . )WWW.ISL.ORG.UK( توانند در سايت ما بدان دسترسي پيدا كنند:  مي

  ). www.aqeedeh.comباشد: ( عقيده موجود مي
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عمـر تـرجيح    وجه علـى را بـر ابـوبكر و    چبه هي ام و من شيعيان اوليه را ديده :يد كهوگابراهيم 
  دادند.   نمى

، بلكـه مبـدأ تشـيع بكلـى     بى آاليشى خود باقى نمانـد  سالمت و ليكن تشيع با اين تفاوت و
اى شد براى هركسـى كـه در صـدد     ردهپ خود تشيع بهانه و گشت وها  شيعه شيعه متحول شد و

لهـذا بعضـى از ائمـه كسـانى را كـه از       مسـلمين ميشـد، و   توطئه برعليـه اسـالم و   مكر و كيد و
يع را گى وصـف تشـ  ون شايسـت چنامند  را رافضى مى آنها گويى كنند شيعه نناميده وشيخين بد

    ندارند،
اگر كسي از مراحل دگرگوني و تحـول تشـيع مطلّـع باشـد، از اينكـه بـه تعـداد زيـادي از         

كنـد، اگـر چـه آنهـا از      اسـت تعجـب نمـي    محدثين و غير محدثين سرشناس، شيعه گفته شـده 
اشند، چون تشيع در زمـان سـلف مفهـوم و معنـايي غيـر از تشـيع در زمـان        ببزرگان اهل سّنت 

  ست.ا متأخّر داشته خلف و
امام ذهبي گويد: شيعي غالي (تندرو) در زمان گذشته و در عرف آنهـا بـه كسـاني اطـالق     

جنگيدند بدگويي كنند  است كه از عثمان و زبير و طلحه و معاويه و كساني كه با علي  شده مي
گـان را  ايـن بزر  ،شـود كـه   شيعهء غالي و تندرو در زمان و عرف ما به كسـاني گفتـه مـي    او ام

  .)1(راه و افتراگو هستندمتكفير نموده و از شيخين (ابوبكر و عمر) تبرّي جويد، كه اينها گ
باشد، همچنانكـه داراي   هايي مي هاي متعدد و تحوالت و دگرگوني پس تشيع داراي درجه

  باشد. فرق و مذاهب متعدد مي

  يابي تاريخي پيدايش تشيع ريشه

سـر گذاشـته    يع يكباره پيدا نشده بلكه مراحل متعددي را پشتهمچنانكه سابقاً گفته شد تش
رويـم تـا بـدانيم چـه      است. مـا ابتـدا بـه سـراغ اقـوال خودشـان مـي        تا به مرحلهء كنوني رسيده

  سنجيم. هايشان را با ميزان عقل و علم مي گويند و سپس گفته مي

                                         
  .1/9/10، ابن حجر: لسان الميزان 1/506ذهبي: ميزان االعتدال  -1
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  آراء شيعيان در پيدايش تشيع:

  رأي اول:
وجـود داشـته و هـيچ     صو حتّي قبل از رسالت و بعثت پيامبر خـدا   تشيع قديم :گويند مي

و شـيعيان بـراي اثبـات ايـن      …اسـت و   پيامبري نيامده مگر اينكه واليت علي بر او عرضه شده
واليـت  «اسـت:   اند چنانكه در كـافي كلينـي آمـده    هاي زيادي بافته ها و افسانه موضوع اسطوره

است و خداوند هيچ پيامبري نفرستاده مگر اينكه دربـارهء   علي در جميع كتب انبياء نوشته شده
  ).1(»است نبوت محمد و وصي او علي به او سفارش كرده

‰ô﴿بارهء آيهء شريفه:  كنند كه در و از ابو جعفر باقر روايت مي s) s9uρ !$ tΡô‰ Îγtã #’ n<Î) tΠyŠ# u ÏΒ 

ã≅ ö6s% z Å¤ oΨ sù öΝs9 uρ ô‰Åg wΥ …çµ s9 $YΒ ÷“tã ∩⊇⊇∈∪﴾ »ا پيش از اين با آدم پيمان بستيم ولي او فراموش كرد و م

است  هء بعد از او بودهئماپيمان خدا دربارهء محمد و «است كه:  گفته )،2(»و شكيبايش نيافتيم
اند كه دربارهء  كه آدم در اين باره شكيبا نبود و انبياء أولوالعزم را از آنرو بدين نام خوانده

  .)3( »...است مهدي و سيرت او به آنها سفارش شده محمد و أوصياء بعد از او و
اي علي خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرده، «اند كه:  در بحار نيز چندين روايت آورده

و در روايـت   )4(»باشـد!  مگر آنكه او را به واليت تو خواند، چه مطيع بوده و چه نافرماني كرده
و . )5(»اســت راي واليــت علــي ميثــاق گرفتــهخداونــد از پيــامبران بــ«انــد كــه:  ديگــري آورده

كننـدهء بهشـت و    رود مگـر محـب علـي باشـد و او تقسـيم      هيچكس به بهشت نمـي  :گويند مي

                                         
  .1/437اصول كافي: كليني  -1
  .115طه، آيه  -2
، 2/65، تفسـير قمـي   2/80، الكاشاني: الصافي 122ع ص علل الّشرائ –. ابن بابويه قمي 1/416كليني: كافي  -3

  .11/35مجلسي: البحار 
  .303، بحراني: المعالم الزّلفي ص 11/60بحار،  -4
  .303المعالم الزّلفي ص  -5
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كنـد   و شيخ حرّ عاملي كه صاحب يكي از منابع حديثي شيعيان است ادعـا مـي  . )1(دوزخ است
اسـت، بيشـتر از    گرفتـه هايي كه داللت دارد خداوند از انبياء به واليت علـي پيمـان    كه روايت

  .)2(باشد هزار مي
ه مـي    نيز بسنده نكرده و از قـول ائمـ خداونـد واليـت مـا را بـر     «گوينـد:   شيعيان به اين حد

از  :گويـد كـه   و هـادي تهرانـي مـي   . )3(»ها و شهرها عرضه نموده اسـت  آسمانها و زمين و كوه
به واليت علي دعـوت نمايـد   است كه  آيد كه هر پيامبري مكلّف شده بعضي از روايات بر مي

و حتي اينكه واليت علي بر همهء أشياء عرضه شد، هر آنچه پذيرفت صالح گشت و هر آنچه 
  .)4(است نپذيرفت فاسد گشته

  :نقد و بررسي اين رأي 

 :براي بيان فساد بعضي از آراء فقط عرضه نمودن آنها كافي است، اينكه گفته شود
الن آن ضرورتاً واضح و معلوم است. هيچكدام از اين ، فساد و بط»واليت علي قديم است«

بينيم كه دعوت همهء انبياء براي توحيد  شود، بلكه مي ادعاهاى نابخردانه در قرآن پيدا نمي

$!﴿فرمايـــــد:  الهي بوده است نه به واليت علي و أئمه. خداوند مي tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š� Î=ö6s% ÏΒ 

@Αθß™§‘ āωÎ) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) HωÎ) O$ tΡr& Èβρß‰ ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪﴾
‰ô﴿و . )5( s) s9uρ $uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& 

                                         
  .1/16كاشاني: تفسير صافي  -1
و  2/8في است: اصـول كـا   هاي متعددي به اين معني در كتب ذيل آمده ، و روايت159ص  لمهمةالفصول ا -2

و علل  1/270و الخصال: صدوق  2/195و مستدرك الوسائل نوري طبرسي  35/151و بحار  2/155وافي 
  . و مصادر متعدد ديگر آنها.174و  144، 143، 135، 122الشّرائع: صدوق ص 

  .2/195نوري: مستدرك الوسائل  -3
4- 115ص  ةهادي تهراني: ودايع الّنبو.  
ما پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم جز آنكه به او وحي كرديم كه جز مـن خـدايي   «: ترجمه: 25األنبياء/ -5

  .»نيست، پس مرا بپرستيد



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      36
    

»ωθ ß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθ äó≈©Ü9 $#﴾
پس همهء رسوالن و أنبياء الهي اقوامشان . )1(

ح و هود و صالح و شعيب و اند، و نو را به عبادت خداوند و عدم شرك به او دعوت كرده

ρ#)﴿گفتند:  همگي به اقوام خود مي ‡ديگران  ß‰ ç7ôã $# ©! $# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî﴾
)2(.  

شـود،   و هيچ چيزي خالف آن يافت نمـي   و در سّنت پيامبر اسالم نيز همين امر تأكيد شده
ان به خـدا و ذكـر شـهادتين مسـلمان     و همهء ائمه اسالم اّتفاق دارند كه هر انساني به مجرّد ايم

ها راجع به واليت علي از كجاست؟! اگر برحسب ادعـاي شـيعيان    شود. پس اين پنداربافي مي
كنند  قل ميناست، چرا فقط افراطيون رافضى آنرا  واليت علي در كتب همهء انبياء نوشته شده

هء اهـل اديـان از آن خبـ     ري ندارنـد؟ و چـرا در  و هيچكس ديگري از آن خبر ندارد؟ چرا بقيـ 
دليـل بسـيار    آري ادعاي بـي  )3(قرآن كه بر همهء كتب سابق برتري داشته چنين چيزي نيست؟!

  ماند. باشد از اينگونه ادعاها عاجز نمي آسان است. و هر كس كه پرواي حساب نداشته
ه راجـع  گويد كه: كتب انبياء كه در ميان مردم است، آنچه را كـ  سالم ابن تيميه ميشيخ اإل

اي در ميـان آنهـا بـه علـي      اسـت و هـيچ اشـاره    بوده، بيرون آورده و منتشر كرده صبه پيامبر 
راجع  ،است كه اند هيچ يك از آنها نگفته نيست، و حتّي كساني از اهل كتاب كه مسلمان شده

شود گفت كه: همـهء انبيـاء بـراي واليـت      است، پس چطور مي به علي چيزي در ميانشان بوده
اند و هـيچكس آنـرا    هاي خود چنين چيزي نگفته اند، در حاليكه آنها به امت بعوث شدهعلي م

  .)4(است روايت نكرده
پندارند كه آدم و بقيهء انبيـاء   صاحبان اين افسانه چگونه به ساحت انبياء اهانت نموده و مي

شـكيبا   بـاره بـه امـر الهـي در مـورد واليـت علـي پشـت پـا زده و در ايـن          ‡العزم  وليأغير 

                                         
در ميان هر مّلتي پيامبري مبعوث كرديم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (هر معبـود غيـر   «يعني  36الّنحل/ -1

  .»از خدا) بپرهيزيد و دوري جوييد
  .»خدا را بپرستيد كه شما خدايي غير از او نداريد«يعني  85و  73 ،65، 59هاي  األعراف: آيه -2
  .61-60ص  1: د. القفاري ج لشّيعةأصول ا -3

  .4/46: ابن تيميه لسنّةمنهاج ا -4
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اند؟ اين بهتان واضحي است، و حقيقت اينست كه چنين نسبتى زعـم باطـل بـوده و هـيچ      نبوده
  اساسي ندارد و نبايد به انبياء الهي افتراء زد.

ها همه دليل بر اينست كه دل و انديشهء بافندگان، پـر از كينـه و    ها و هذيان بافى اين افسانه
انـد   خواسـته   است. و بنا براين از راه پيوستن به تشيع، مى هاي غير خود بوده توطئه نسبت به فرقه

نـين  چگسـتاخى   زنـديق هـا كسـى جـرأت و     را كه جز بيـدينان و چ دين مردم را خراب كنند.
از پيـروان   شـيعيان، برتـر   :خواهند بگويند كـه  گويا با اين آراء عجيب! مي  افتراهايى را ندارد،

ها از سفارش خدا دربارهء علي پيـروي كردنـد و پيـروان    العزم هستند چرا كه آن وليأانبياء غير 
  ساير اديان نكردند!

سورهء آل عمران واضح اسـت، خداونـد از همـهء انبيـاء      81دانيم و در آيهء  اما چنانكه مي
است كه اگر محمد مبعوث شد و آنها زنده بودند به او ايمان بياورنـد و او   ميثاق و پيمان گرفته

خواهنـد آنچـه را كـه     و اين افراطيون مثل ساير عاداتشان گويـا مـي   )1(د.را نصرت و ياري كنن
  خاص پيامبر است حقّ علي نيز بدانند.

و مسلمين اّتفاق دارند بر اينكه اگر شخصي به پيـامبر ايمـان بيـاورد و از او اطاعـت كنـد و      
  يست.اصالً ابوبكر و عمر و عثمان و علي را نشناسد، در ايمانش هيچ خلل و نقصاني ن

پيماينـد؟   كننـد راه عمـل و انصـاف را مـي     هـا را بـاور مـي    واقعاً آيا كساني كـه ايـن افسـانه   
گويد: آن پيامبران سالها قبل از اينكـه خداونـد علـي را     سالم ابن تيميه ميهمانطور كه شيخ اإل

شود، حـداكثر ممكـن اينسـت كـه علـي اميـر زمـان         اند، چطور علي امير آنها مي بيافريند مرده
بعد از خود، اين دروغ خنكـي اسـت كـه بـا هـيچ       ودش باشد، اما امارت بر مخلوقات قبل وخ

  كند!. عقلي تطبيق نمي
صوفيه است مثل ابن عربـي و امثـال او    -افراطيون--افراطيون-و اين گفته شبيه قول ُغالت

د ابن عربـي  يعني خو –ولياء علم انبياء از معدن علم خاتم األ :گويند ه ميكاز ملحدان متصوفه 
  است. به دنيا آمده صاست در صورتي كه او ششصد سال بعد از محمد بوده –

                                         
  باشد. اين رأي ابن عباس هم مي -1
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ادعاي شيعيان بر امامت نيز از جنس و نمونهء ادعاي آنها بر واليـت اسـت و مبنـاي هـر دو     
    )1(باشد كه بر خالف قرآن و سّنت و اجماع سلف است. اباطيل مي شرك و دروغ و غلو و

اين دروغهاي واضح بدنام كردن اسالم و منع مـردم از گـرايش بـه سـوي     ا نتيجهء بافتن يآ
آن نيسـت؟ چــرا كـه چنــين ادعاهـاي باطــل و مخـالف عقــل و دانـش، هــر عـاقلي را از ديــن       

ه بـر اشـياء و جمـادات و نباتـات و دريـا و         مي رهاند. عاقالن جهان راجع به امارت علـي و ائمـ
كننـد كـه ائمـه بـر ذرات كائنـات       ال او ادعا مـي گويند؟ وقتي كه خميني و امث خشكي چه مي

آور نيست؟! آيا ديني را كه بـراي جهـان عرضـه     ، واقعاً براي عاقالن خنده)2(كنند حكومت مي
كنند همين است؟ آيا اين اعتقادات و باورها مخالف عقل و دين و علـم نيسـت كـه باعـث      مي

  كنند؟!!ها از دين فرار  % مّلت ايران بنا به سرشماري80شده 
معيوب نمودن اسالم همين راه نيسـت كـه مـدعيان تشـيع      آيا بهترين راه سياه جلوه دادن و

  اند؟ پيموده
جو  آور نيست، چرا كه آنها هميشه مبالغه اساس از شيعيان غالي تعجب ولي اينگونه آراء بي

 ،كننـد  ا رد مـي كنند و اخبار متواتر ر اند، و حقايق روشن و واضح را تكذيب مي و افراطي بوده
  .)3(كنند دهد باور مي ليكن آنچه را كه عقل و نقل شهادت بر كذب آن مي

    :رأي دوم از آراء شيعه
تشـيع را   ربـذ  صاز قديم و جديد بعضــي از شيعيان بر اين پندارند كه خود رسـول خـدا   

يان علـي  است و در عصر خود او تشيع ظهور كرده و بعضي از ياران رسول خـدا از شـيع   كاشته
و بسياري از شيعيان معاصـر بـه ايـن     )1(و محمد حسين آل كاشف الغطاء )4(كه قمي …اند  بوده

  .)2(اند رأي رفته

                                         
  .4/78: ابن تيميه لسنّةا منهاج -1
  نگاه شود. »واليت تكويني«بخش مربوط به  »واليت فقيه«به كتاب  -2
  .63ص  1اصول الّتشيع: د. القفاري ج  -3
  .17: ص لشّيعةفرق ا -4
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  :نقد و بررسي اين رأي 

انـد قمـي در كتـاب:     اوالً: قابل ذكر است كه اولين كساني از مؤّلفين كه به ايـن قـول رفتـه   

انـد، و شـايد از مهمتـرين اسـباب      بـوده  »ةّشيعلفرق ا«و نوبختي در كتاب  »المقاالت والفرق«
انـد   است كه بعضي از علماي مسلمان اصول تشيع را خارج از اسالم دانسته ايجاد اين رأي بوده

انـد كـه يـك لبـاس شـرعي پيـدا        تهسـ العمل نشان داده و خوا و بدين خاطر علماي شيعه عكس
  اند. كرده و اين ادعاها را مطرح ساخته

اي در قرآن و سـّنت نـدارد و دليـل ثابـت تـاريخي نيـز        ته نيز هيچ اساس و پايهثانياً: اين گف
بر خالف اصول اسـالم و حقـايق ثابـت تـاريخي اسـت،       :اي است كه برايش نيست، بلكه گفته

هـا،   و فرقـه   است نه اينكه آنرا به احزاب و گروه اسالم براي وحدت امت بر اساس توحيد آمده
كنـد اينسـت كـه     ق ثابت تاريخي متواتر كه بطالن اين بافته را ثابت ميمتفرّق نمايد. و از حقاي

  از تشيع به عنوان يك فرقهء مذهبي هيچ خبري نبود. �در زمان ابوبكر و عمر و عثمان 
انـد، آيـا ايـن     رأي، شيعيان از عمار و ابوذر و مقـداد و امثـالهم تشـكيل شـده    اين ثالثاً: بنا به 

خالفت منصوص و تكفير شيخين و بقيهء صـحابه   ههء كنوني راجع ببزرگان قائل به عقايد شيع
بـاره كـه كتبشـان     اند؟ هرگز. تمام دعاوي و پندارهاي شيعيان در اين و يا سب و شتم آنها بوده

  است جز توطئه دشمنان دين و پندار چيزي نيست. را پر كرده
بسيار زشتي است كه خـارج از   الذكر مغالطهء رابعاً: بنا به رأي شيخ موسي جاراهللا رأي فوق

اين بازى با كلمـات و افتـرا بـر رسـول      :گويد كه باشد. او مي حدود هر گونه ادب و احترام مي
اسـت، ايـن چـه     كنند كه پيامبر تخم تشيع را كاشـته  چطور شيعيان ادعا مي :گويد  خداست. مى

است، و ايـن چـه    بودهتخمى است كه ثمرهء آن جز سب و شتم بر ياران برگزيدء رسول خدا ن
  .)3(؟داند تخمى است كه ثمرهء آن قول به تحريف قرآن بوده و حق را در مخالفت با امت مي

                                                                                                         
  .42: آل كاشف الغطاء: ص لشّيعةأصل ا -1

، هاشـم  16-1/13 لّشـيعة : محسـن العـاملي/ أعيـان ا   29و أهـل البيـت ص    يـة محمد جواد مغنيه: اإلثنا عشر -2
  و غيرهم. 27الّتشيع ص ، الواثلي: هويهء 105معروف: تاريخ الفقه الجعفري ص 

  .67-65، د. ناصر القفاري: ص لشّيعةص مه. أصول ا الوشيعة -3
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  رأي غير شيعيان در مورد تشيع

  رأي اول: 
پيدا شد، چون كساني پيدا شدند كه قائل به شايسـتگي   صتشيع بعد از وفات رسول خدا 

ز قدما و معاصران از جمله ابن خلدون و احمـد امـين   بيشتر علي براي امامت بودند، و بسياري ا
گويد كه: اساس دولت تشيع بر اين  اند. و ابن خلدون مي و بعضي خاورشناسان بدين رأي رفته

  .)1(دانستند مبناست كه وقتي رسول خدا فوت نمود اهل بيتش خود را احق در خالفت مي

  نقد اين رأي:

ن و خــانوادهء رســول اهللا بــه امامــت ســزاوارتر اســتناد ايــن رأي بــر ايــن اســت كــه نزديكــا
سعدبن عبادهء انصاري از ديگران  :باشند، ولي بدون ترديد كساني هم پيدا شدند كه گفتند مي

سزاوارتر است و امامت بايد در انصار باشد. ولي اين گفته دليـل بـر مـيالد حـزب و يـا فرقـهء       
باشـد.   ات نظـام شـوري در اسـالم مـي    مشخصي نيست و تعدد آراء يك امر طبيعي و از مقتضي

از آن  �مر و عثمـان  عيالد حزب معين باشد، بايد در زمان ابوبكر و ماگر چنين رأيي دليل بر 
بود ولي چنين نيست، بلكه آن يكي از آرائي بود كه در اجتمـاع سـقيفه اظهـار     حزب اثري مي

مين بر او متفق شد، ديگـر از ايـن   شد و بعد از اينكه بيعت با ابوبكر به اتمام رسيد و كلمهء مسل
گيري خود حضرت علي و بيعت او با ابوبكر اين رأي را (كـه   رأي چندان خبري نشد و موضع

قائلين به افضليت علي به صورت يك فرقهء مشخّص و تـازه از ديگـر مسـلمين ممتـاز شـوند)      
  كند. نفي مي

  رأي دوم:
خليفـه   �، عثمـان � گويد: بعد از عمـر  آغاز شد. امام ابن حزم مي �تشيع با قتل عثمان 

شد و دوازده سال بر سر خالفت بود و با مرگ او اختالف آغاز شد و موضوع رافضيان آغـاز  

                                         
  .266، فجر اإلسالم: احمد امين ص 171-3/170/ تاريخ ابن خلدون  …ابن خلدون: العبر  -1
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  .)1(گشت
اي در  يهودي بود آنگاه كه جنـبش و فتنـه   )2(و كسي كه بذر تشيع را كاشت عبداهللا بن سبا

انـد كـه اولـين سـنگ را در بنـاي       رفتـه  اواخر ايام عثمان آغاز شد و بسياري از محّققان بر ايـن 
باشـد، فقـط در    است، و ذكر او در كتب شيعه و سنّي متـواتر مـي   مذهب شيعي ابن سبا گذاشته

اند تا بتوانند از تشيع دفاع كنند و بـه مـذهب خـود     عصر حاضر بعضي از شيعيان منكر او گشته
  است. نكر ابن سبا نگرديدهشرعيت بدهند، در صورتي كه قبل از اين سده هيچ عالم شيعي م

است كه ما به خـاطر اختصـار از آنهـا صـرفنظر      نيز در اين مورد مطرح شده يو آراء ديگر
هـ ايجاد شـده و آنـرا بـه جنـگ صـّفين مـرتبط        37تشيع در سال  :گويند ها مي كنيم. بعضي مي
وي صـاحب  انـد شـاه عبـدالعزيز دهلـ     دانند كه از مشهورترين كساني كه بـه ايـن رأي رفتـه    مي

باشـد، و امـا اسـتروت مـن      هير وات مونتگمري ميشو خاورشناس  )3(كتاب تحفهء اثني عشريه
  .)4(داند وقايع مربوط به حضرت حسين را اولين منشأ تشيع مي ،خود

  :رأي ارجح از ميان اين آراء

 شود اينست كه تشيع به عنوان يـك عقيـده و تفّكـر ناگهـان     اء فوق برداشت ميرآنچه از آ
است، ليكن پيشاهنگان عقيدتي تشـيع و   ظهور ننمود، بلكه مراحل زماني متعددي را طي نموده

باشند به اعتراف كتب خود شيعيان به دست ابن سبأ يهـودي بنيـان    اصولي كه امروزه بر آن مي
كند كه اولين كسـي كـه قائـل بـه      است، چرا كه حتي كتب خود شيعيان اعتراف مي نهاده شده
اسـت،   دانست كه امروزه اساس تشيع است، ابن سـبأ بـوده   امت بود و آن را فرض مينص بر ام

همچنين كتب شيعي اعتراف دارند كه ابن سـبأ و گـروه او، اولـين كسـاني بودنـد كـه علنـاً از        
كردند، و اين روش امروزه نيز  بدگويي مي �ابوبكر و عمر و عثمان و بقيهء ياران رسول خدا 

                                         
  و ابن حزم در اين رأي، موافقان بسياري از مسلمانان و خاورشناسان دارد. 2/8ابن حزم: الفصل  -1
س فرقهء سبأيه بود كه قائل به الوهيت علي بود، و قائل به رجعت بود، و اصـل او از يهوديـان يمـن بـود     رأ -2

  كرد كه دربارهء او بحث بيشتري خواهد آمد. كه تظاهر به اسالم مي
  .5تحفه اثني عشري ص  -3
  باشد. رودلف استروت من از خاورشناسان متخصص در فرق و مذاهب مي -4
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 اهـل بيـتش را   و �علي  و باشد، و هم او بود كه قائل به رجعت بود ول ميدرميان شيعيان معم
  .)1(است دانسته خاص مي داري علوم سرّي و

اينها مسائلي است كه امروز از اصول اعتقادات شيعيان گرديده ولي بايد توجه داشـت كـه   
مضـمون آن  باشـد، و تشـيع معتـدل و غيـر افراطـى كـه        اين اصول افراطي دستاورد ابن سبأ مي

هـاي ديگـر    باشد، اين تشيع راسـتين از دسـتاورد ابـن سـبأ و زنـديق       تفضيل علي بر ديگران مى
باشد. اصول افكار غاليه و افراطيون كه بدان اشاره شـد بعـد از شـهادت عثمـان پيـدا شـد،         نمى

ليكن به مجرّد ظهور آنها علي به شدت با جنگ با آنها برخاست ولي حـوادثي مثـل صـّفين و    
ا   جمل و حادثه تحكيم و شهادت علي و حسين، محيط مناسبي براي ظهور آن آراء اجنبي مهيـ
نمود، و آن حوادث دردناك دلهاي مردم را به سوي آل بيت بيشـتر از پـيش كشـاند و افكـار     

تشـيع بعـد از آن    و ضد اسالمي و ضد شيعي بـه نـام علـي و آل بيـت او داخـل تشـيع گرديـد،       
از  تخريـب اسـالم بـود و    زنديقى كه در صـدد ويرانـى و   ملحد و هر منافق واى شد براى  بهانه

را در  معتقداتى داخل مسلمين نمودند كه بكلى از آن بيگانه بود ليكن خود اين راستا باورها و
گرديـده و ابـن سـبأ نيـز بعـد از        نمودند و با مرور زمان اين آراء گسترده قالب تشيع مخفى مى
  است. بسياري پيدا كردهخود پيروان و خلفاي 

اورهـا و معتقـدات   بتشيع در عهد علي جز به معناي مواالت و نصرت نبود و هرگـز شـامل   
بود و در ضمن اطالق كلمهء شيعه نيز مخصوص پيروان علـي نبـود و بـراي     امروزي شيعه نمي

ليكن حوادث دردناكي كه بـر بعضـي از اهـل بيـت گذشـت از       رفت و ديگران هم به كار مي
دشمنان دين مورد سوء استفاده قرار گرفت و با مكر و توطئه در لباس تشـيع و غيـره بـه     طرف

بودنـد و در صـفحات    چيزهايي دست يافتند كه در ميدان جنگ از دسترسي به آن عاجز شده 
  آينده چگونگي اين سوء استفاده و تغيير را مفصالً بررسي خواهيم كرد.

 تعريف اهل بيت

                                         
  .22-23ص  مةء األكبر: مسائل اإلما ، الناشي23ص  ةلشّيع، نوبختي: فرق ا21الت والفرق ص قمي: المقا -1
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شود. ولي شيعيان بر خالف عـرف و زبـان    گفته مي صهء رسول خدا اهل بيت به خانواد 
يـابي ايـن    دهند. پس الزم است كه به ريشه عربي آن را فقط به دوازده امام خود اختصاص مي

  چه كساني هستند؟ و مقصود از آنها كيست؟ تكلمهء مرّكب برويم تا بدانيم كه اهل بي
گويد:  ساكنان خانه و صاحب قاموس ميمرّكب از اهل و بيت است، يعني  )1(اهل بيت

يعني حاكمان و اهل بيت، يعني ساكنان بيت و اهل مذهب يعني كساني كه  »مر، والتهأهل األ«
و اهل پيامبر يعني همسران و دختران و دامادش   به آن ايمان دارند. و اهل مرد يعني همسرش

اهل مذهب يعني معتقدان به آن و  گويد: و زبيدي مي )3(. و اهل هر پيامبري يعني امتش)2(علي

$‘u﴿ا اهل مرد يعني همسر و فرزندانش و اين آيه ر y™uρ ÿ Ï&Î# ÷δr' Î/﴾
به همسرش تفسير  )4(

يعني همسرانش و دخترانش و دامادش علي و يا زنانش. و  ،است و اهل براي پيامبر نموده
ريهء او نيز داخل آن ها و ذ اهل او يعني مرداني كه آل او هستند و نوه :است كه گفته شده

ö�ãΒ﴿ :گردند و از اين جمله است گفتهء خداوند مي ù&uρ y7n=÷δ r& Íο 4θn=¢Á9 $$ Î/ ÷�É9 sÜ ô¹ $#uρ $ pκö� n= tæ﴾
و  ،)5(

﴿t$ yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# |=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 $#﴾
!» ‘àMuΗ÷qu﴿ و ،)6( $# …çµ çF≈x. t� t/ uρ ö/ä3 ø‹n=tæ 

Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 $# ﴾
)7(.  

                                         
  : احسان الهي ظهير.15-13وأهل البيت: ص  لشيعةمنبع اصلي اين بحث كتاب ا -1
اسـت، و چـرا دامادهـاي ديگـر      پرسد كه اين تخصيص فقط براي علي از كجا آمـده  احسان الهي ظهير مي -2

العـاص بـن    اهل نشوند، مثل عثمان كه دو دختر پيامبر را پي در پي به همسري داشت، و أبـي پيامبر شامل 
  بن عبدالمطلب و فرزندانش داخل اهل نشوند؟! ربيع همسر زينب و براي چه عموي پيامبر عباس

  .3ج  432القاموس: فيروز آبادي: ص  -3
  .29القصص:  -4
  »] آن شكيبايى ورز از فرمان ده و بر [گزاردنات را به نم و خانواده«. ترجمه: 132طه:  -5
  »خواهد پليدى را از شما، اى اهل بيت دور كند جز اين نيست كه خداوند مى«. ترجمه: 33األحزاب:  -6
  »بخشايش خداوند و بركاتش بر شما، اهل اين خانه باد«. ترجمه: 73هود:  -7
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.tβ%x ﴿هل مّلت اوست، و از اين جمله است گفتهء خداوند: امت و اهل هر پيامبري او  uρ 

ã� ãΒù' tƒ …ã&s# ÷δr& Íο 4θ n=¢Á9 $$Î/ Íο 4θ x. ¨“9$# uρ﴾
گويند: أهـــــــل مرد كساني هستند  و راغب و مناوي مي .)1(

شوند،  و شهر با او جمع ميكه از نظر نسب و يا دين و امثال آن مثل يك كار و صنعت و خانه 
كند، سپس مجاز آن گرفته شده و گفته  اهل مرد كساني هستند كه يك خانه آنها را جمع مي

اهل بيت مرد كساني هستند كه يك نسب آنها را جمع كند، و به طور مطلق در  :هشود ك مي
ولياء و ويد: آل خداوند و رسولش ، اگ است تا اينكه مي شناخته شده صخانوادهء پيامبر 
  .)2(انصار او هستند

گويد: اهـل مـذهب كسـاني هسـتند كـه بـدان ايمـان دارنـد و اهـل           ابن منظور افريقايي مي
 صحكومت (امر) واليان آن هستند و اهل مرد افراد بخصوص او هستند، و اهل بيـت پيـامبر   

اسـت: همسـران    باشـد، و گفتـه شـده    مـي  �همسران و دختران و همسر دختـرش يعنـي علـي    
باشـد و   گويد: اهل مرد همسـرش مـي   مت اوست، تا اينكه مياو اهل هر پيامبري  صمبران پيا

  .)3(هل يعني متزوجامتأهل شد يعني ازدواج كرد و تأهل يعني ازدواج و 
ـ ساس الـبال أو زمخشري در  )4(يعني فالني ازدواج كرد »هل فالنأ«گويد:  جوهري مي  ةغ

گويـد: اهـل مـرد يعنـي همسـرش و تأهـل يعنـي         يل مـي و خل، )5(گويد: تأهل: ازدواج كرد مي
ترين افراد او، و اهل بيت يعنـي سـاكنان آن و اهـل اسـالم      يعني مخصوص ،ازدواج و اهل مرد

  .)6(يعني كساني كه به آن ايمان دارند

                                         
  »داد ] زكات فرمان مى از و [پرداخت] نم اش را به [گزاردن و خانواده«. ترجمه: 55مريم:  -1
  تاج العروس: زيبدي. -2
  .11ج  30-28لسان العرب: ابن منظور ص  -3
  .4/1629الصحاح: جوهري  -4
  .11ص  غةأساس البال -5

  .1/150: احمد بن فارس لّلغةمقاييس ا -6
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اهل شخص كساني هستند كه نسب و يا ديـن و امثـال آن مثـل    «گويد:  راغب اصفهاني مي
كند و اهل شخص در اصل كساني هستند كه يك  ا را با هم جمع ميصنعت و خانه و شهر آنه

شود كه يـك نسـب آنهـا     كند، سپس مجازاً به كساني گفته مي مسكن و خانه آنها را جمع مى 
شـهرت يافتـه اسـت، چـون در قـرآن دربـارهء        صرا به هم پيوند دهد، و در خانوادهء پيامبر 

$t﴿است:  همسران او آمده yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø� t7ø9 $#﴾
 )1(«)2(.  

رود كه  و براي كساني به كار مي ...آل مقلوب از اهل است«گويد:  و دربارهء لفظ آل مي

tΑ#u﴿فرمايد:  ويژگي ذاتي يا نزديكي و قرابتي و يا والئي با فردي دارند. خداوند مي uρ 

zΟŠÏδ≡t� ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡t� ôϑÏã﴾
#)﴿فرمايد:  و مي، )3( þθè=Åz÷Šr& tΑ# u šχ öθtã ö�Ïù £‰ x© r& É># x‹ yèø9 $#﴾

و آل  .)4(

  .)5(»شناسند است كه عالماني هستند كه او را مي پيامبر أقارب او هستند، و گفته شده

گويد: اهل بيت ساكنان آن هستند، و آل شخص  محمد جواد مغنيه شيعي معاصر مي
جز براي شخصي كه موقعيتي دارد به كار  »آل«لفظ  خانوادهء او و اهل او هستند، و

سورهء هود كه  73است: اول در آيهء  ذكر اهل بيت در دو آيهء قرآن آمده   رود، و نمي

!» ‘àMuΗ÷qu﴿فرمايد:  مي $# …çµ çF≈x. t�t/ uρ ö/ä3ø‹n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 رحمت و بركات الهي بر شما اهل « ﴾ #$

yϑ‾Ρ$﴿فرمايد:  سورهء احزاب است كه مي 33، و دوم در آيهء »بيت باد Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 

ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅÷δr& ÏMø� t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪﴾ »خواهد كه ناپاكي را  همانا خداوند مي

د ، و مفسران اتّفاق دارن»بردارد و شما را پاك و پاكيزه نمايد )ساكنان خانه(از شما اهل بيت 
كه آيهء اول در مورد اهل بيت ابراهيم خليل و آيهء دومي در مورد اهل بيت محمدبن عبداهللا 

                                         
  .33األحزاب:  -1
  .28المفردات في غرائب القرآن ص  -2
  .33آل عمران:  -3

  .46 غافر: -4
  .30و  29المفردات في غرائب القرآن ص  -5
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به  ص باشد و بر اساس قرآن مسلمانان لفظ اهل بيت و آل بيت را براي خانوادهء محمد  مي
است و مسلمانان در تعداد همسران پيامبر  برند، و اين لفظ براي آنها علم گرديده كار مي

مسلمانان اّتفاق نظر  ...سال با همسران خودش بسر برد، و 37الف نظر دارند و به هر حال اخت
  .)1(باشند از أهل بيت مي �دارند كه علي بن أبي طالب و فاطمه و حسن و حسين 

شود و سپس  صل به همسران گفته مياشود كه اهل بيت در  و از همهء اينها روشن مي
شود و اين چيزي است كه از قرآن  ارب مجازاً به كار برده ميبراي فرزندان و نزديكان و اق

است، در  آمده � )ابراهيم(شود، همچنانكه اين لفظ در داستان خليل اهللا  كريم ثابت مي
فرمايد:  وقتي كه قاصدان الهي براي ابراهيم بشارت آوردند كه خداوند در سياق سخن مي

﴿…çµ è?r& z÷ö∆ $# uρ ×π yϑÍ←!$ s% ôMs3 Ås ŸÒ sù $ yγ≈tΡ ö� ¤± t6sù t,≈ys ó™Î*Î/ ÏΒuρ Ï!# u‘uρ t,≈ys ó™Î) z>θ à)÷è tƒ ∩∠⊇∪ ôMs9$ s% # tL n=÷ƒuθ≈tƒ 

à$ Î!r&u O$ tΡr&uρ ×—θ àf tã # x‹≈yδ uρ ’ Í?÷è t/ $̧‚ ø‹x© ( āχ Î) # x‹≈yδ í ó ý s9 Ò=‹Éf tã ∩∠⊄∪ (# þθ ä9$s% tÎ7yf ÷è s?r& ôÏΒ Ì�øΒ r& 

«! $# ( àMuΗ÷qu‘ «! $# …çµ çF≈x. t� t/ uρ ö/ä3 ø‹n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 $# 4 …çµ ‾ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹Åg ¤Χ ∩∠⊂∪﴾
زنش كه ايستاده بود، « ،)2(

خنديد، پس او را به اسحاق بشارت داديم و پس از اسحق به يعقوب، زن گفت: واي بر من، 
زايم و اين شوهر من نيز پير است؟ اين چيز عجيبي است، گفتند: آيا از  آيا در اين پيرزني مي
هل بيت) ارزاني كني؟ رحمت و بركات خدا بر شما (اي) اهل خانه (ا فرمان خدا تعجب مي

  .»ستا باد، او ستودني و بزرگوار
اش دربارهء همسر ابراهيم به كار  خداوند عزّ وجلّ اين لفظ اهل بيت را با زبان مالئكه

نيز به اين اعتراف  )4(و كاشاني )3(است، و علماي شيعه و مفسران آنها امثال طبرسي برده
اند. و همچنين خداوند در مورد  روي آوردههاي ديگري  اند اگر چه بعد از آن به تأويل نموده

                                         
  .447في الميزان ص  لشيعةا -1
  .73تا  71هود:  -2
  .3/180مجمع البيان  -3
  .4/93منهج الصادقين  -4
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$﴿فرمايد:  همسر موسي مي £ϑn=sù 4 |Ó s%  y›θ ãΒ Ÿ≅y_ F{$# u‘$ y™uρ ÿÏ&Î# ÷δ r'Î/﴾ )1( » ت راچون موسي مد

  .»...به سر آورد و با زنش روان شد
در ايـن مـورد اّتفـاق نظـر     شـيعه  باشد. و مفسـران   همسر او مي �هل موسي اپس مراد از 

  .)2(باشد مقصود از أهل موسي در سورهء نمل همسر او مي :گويد كه رسي ميدارند و طب

$t﴿است:  نيز آمده 33و همچنين لفظ اهل بيت در قرآن مجيد در سورهء احزاب/  yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ 

ª! $# |=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø� t7ø9 خواهد ناپاكي را از شما (اي)  همانا خداوند مي« ﴾#$

 صجز در سياق داستان همسران پيامبر  )اهل بيت(. اين لفظ »يت دور كنــداهل ب

u﴿است:  نيامده !$ |¡ ÏΨ≈tƒ Äc É<̈Ζ9 $# ¨ äó¡ s9 7‰tn r' Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨ äø‹s) ¨? $# Ÿξsù z÷èŸÒ øƒrB ÉΑöθ s) ø9$$ Î/ 

yìyϑ ôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû  Ïµ Î7ù=s% ÖÚ t� tΒ z ù=è% uρ Zω öθ s% $]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβö� s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_§� y9 s? yl•� y9 s? 

Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# 4’n<ρ W{ $# ( z ôϑÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# šÏ?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛr&uρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 $yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# 

|=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z�� ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö�à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘ n=÷Fãƒ ’ Îû 

£à6Ï?θ ã‹ç/ ô ÏΒ ÏM≈tƒ# u «!$# Ïπyϑò6 Ïtø:$# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ%x. $̧"‹ÏÜ s9 # ��� Î7yz ∩⊂⊆∪﴾
 ،اي زنان پيامبر«، )3(

شما همانند ديگر زنان نيستيد، اگر از خدا بترسيد، پس به نرمي سخن مگوئيد تا آن مردي كه 
هاي خود بمانيد، و  در قلب او مرضي است به طمع افتد، و سخن پسنديده بگوييد، و در خانه

نماز بگزاريد و  كردند، زينتهاي خود را آشكار مكنيد و چنانكه در زمان پيشين جاهليت مي
خواهد پليدي را از شما  زكات بدهيد و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، اي اهل بيت، خدا مي
شود  هاي شما تالوت مي دور كند و شما را پاك دارد، و آيات الهي و حكمت را كه در خانه

الوت . براي كسي كه اولين بار اين آيات را ت»متذّكر شويد همانا خدا لطيف و خبير است
                                         

  .30سوره قصص:  -1
و  4/126سوره قصص و عروسي حـويزي: نـورالّثقلين    4/250، سوره نمل و تفسير قمي 4/211البيان  مجمع -2

  .7/95هج الصادقين كاشاني: من
  .34تا  32 :حزاباأل -3
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شود كه اين لفظ اهل بيت جز براي همسران پيامبران به كار  كند به طور بديهي آشكار مي مي
است، چون در صدر آيه و ماقبل و مابعد آن همگي خطاب به همسران پيامبر  برده نشده

اند كه:  باشد. و ابن ابي حاتم و ابن عساكر از روايت سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده مي
  .)1(است آيه فقط براي همسران پيامبر نازل شدهاين 

گويد: ابن عباس و عكرمه و عطاء و كلبـي و مقاتـل و    امام شوكانـــي در تفسير خود مي و
اســت فقــط  لفــظ اهــل بيــت كــه در ايــــــن آيــه وارد شــده :انــد كــــه ســعيد بــن جبيــر گفتــه

از بيـت (خانـه) خانـهء پيـامبر و محـلّ       مـــــراد  :اند كه باشند و گفته همســــــران پيامبــــر مي
  .)2(باشد سكونت همسران او مي

شد و گفت:  لداخل حجرهء عائشه  صاست كه پيامبر  و در حديث بخاري هم آمده
  وعليــك«عائشه گفت:  »...سالم بر شما ساكنان خانه و « »اهللا ةهل البيــت ورحـــمأالّسالم عليكم «

باشد كـه بـا همسـرانش     مي صأيضاً مراد از بيت، خانهء پيامبرو ، )3(»اهللا وبركاتــه ةالّسالم ورحـم
  زيست. در آن مي

باشند و فرزنـدان   مي صحاصل اينكه مراد از اهل بيت در اصل و حقيقت همسران پيامبر 
اسـت كـه پيـامبر     شوند، همچنانكه آمده و عموهـــا و فرزندانشان نيز مجازاً داخل اين كلمه مي

است: خدايا اينهـا اهـل بيـت     خود نموده و گفته )4(ا داخل كساءفاطمه و حسنين و علي ر ص
اس و فرزنـدانش را در زيـر     من مي باشند تا آنها را مشمول آيه گرداند، همچنانكه عمويش عبـ

اسـت كـه همـهء بنـي هاشـم       آيه شوند. و در بعضي روايات آمـده  عباي خود قرار داد تا شامل
  ند.باش مي صداخل در كلمهء اهل بيت پيامبر 

                                         
  .19و  18وأهل البيت، احسان الهي ظهير ص  لشيعةا -1
  .4/270تفسير فتح القدير: شوكاني  -2
  بخاري، كتاب الّتفسير. -3
بسيارى از حديث شناسان حديث كساء را موضوع و مجعول دانسـته انـد، مراجعـه شـود بـه تبديـد الظـالم         -4

كه داليل متعددى بر جعل بودن اين روايـت   147و  506از شيخ ابراهيم سليمان الجبهان ص النيام   وتنبيه
  ارائه نموده است.
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ليكن شيعيان بر خالف اين رفته و معاني لغوي و قرآني را در نظر نگرفته و اهل بيت پيـامبر  
انـد   هو بقيه را خارج نمود  اند: علي و فاطمه و حسن و حسين، صوص كردهخرا در چهار نفر م

اند و تمام اوالد علـي غيـر از حسـنين را از اهـل بيـت       و دوباره روش ديگري هم اختراع كرده
ه و ابـوبكر و عمـر و عثمـان و          راج نمودهاخ اند. مثالً بقيهء فرزندان علـي مثـل محمـد بـن حنفيـ

عباس و جعفر و عبداهللا و عبيـداهللا و يحيـي و فرزنـدان آنهـا را از زن و مـرد نيـز از اهـل بيـت         
باشـند همـه را نيـز     نفر به اختالف روايات مي 19يا  18دانند، و دختران علي كه تعدادشان  نمي

را نيـز از اهـل بيـت     صاند، و حتي دختران فاطمه دختر رسول خدا  ز اهل بيت اخراج نمودها
شـمارند، ايـن روش عجيبـي     دانند، زينب و ام كلثوم و فرزندان آنهـا را از اهـل بيـت نمـي     نمي

داننـد و همچنـين فرزنـدان     است، و همچنين فرزندان حسن بن علي را از اهل بيت خـارج مـي  
انـد!! و لهـذا بسـياري از فرزنـدان      نها همفكر نيستند از اهل بيت خـارج كـرده  حسين را كه با آ

  اند. حسين را متّهم به فسق و فجور و دروغ و حتي كفر و ارتداد نموده
اند. ايـن   هم از اهل بيت خارج كرده او سه دختر پيامبر را نيز غير از فاطمه و فرزندان آنها ر

خوانـد. پـس    وفق زبان عرب است و نه با عرف عرب مـي اي است، كه نه بر  چه تقسيم ظالمانه
با تعبير دقيق و صريح به قول شيخ احسان الهي ظهيـر شـيعيان جـز نصـف شخصـيت فاطمـه و       

  .)1(بينند! ئمهء تسعهء خود را نميانصف شخصيت علي و نصف شخصيت حسن و بقيهء 
سـت اهـل بيـت كـه مـا      اينست مفهوم حقيقي اهل بيت در ميان شيعيان، و آنست معناي در

  ذكر كرديم.

                                         
  .20و19وأهل البيت، ص  لشيعةا -1



  :فصل دوم

  )1(تشيع و شيعيان اوليه

چنانكه قبالً گفته شد كاربرد واژهء شيعه و تشيع در صدر اسالم جـز در معنـاي اصـلي آن     
كه عبارت از دوستي و پيروي و همكاري مي بود چيز ديگري نبود ، و كاربرد سياسي آن نيـز  

داد، و  حكومت و خالفت اختالف نظـر داشـتند رخ نمـي    جز بر أحزاب مخالفي كه در مسائل
شايع شد كه به انصـار   بكاربرد آن بعد از شهادت عثمان در وقت اختالف علي و معاويه 

شد، و امروز دقيقاً به معنـاي حـزب    علي شيعيان علي و به انصار معاويه شيعيان معاويه گفته مي
دانستند و در مقابل معاويه  خالفت شايسته ميشود. حزب (شيعه) علي او را براي  بكار برده مي

كردند، و حزب (شيعه) معاويه به خاطر اينكه قاتالن عثمـان در   از علي طرفداري و حمايت مي
اگـر علـي آنهـا را     :گفتند كردند و مي حقّيت اعتراف نمياارتش علي جاي گرفته بودند به آن 

دن نهاده و با او بيعـت خواهنـد نمـود.    قصاص نموده و از دم شمشير بگذراند به خالفت او گر
، معاويه را بـه  �رخان روايت كرده اند، معاويه در جواب كساني كه از طرف علي ؤچنانكه م

  خواندند پاسخ داد:  پيوستن به جماعت و طاعت مي
ا جماعـت كـه بـا مـا مـي       جماعت خوانده ايـد،  شما مرا به طاعت و ،اما بعد ا     امـ باشـد، و امـ

پندارد  ه از مردي پيروي نمايم كه در كشتن عثمان كمك نموده است، و او مياطاعت، چگون
نمـائيم، لـيكن بـه قـاتالن      كنيم و او را متّهم نمـي  كه او را نكشته است. و ما گفتهء او را رد نمي

عثمان پناه داده است، آنها را به ما بدهد تا آنهـا را بكشـيم و سـپس مـا بـه اطاعـت و جماعـت        
  .)2(درخواهيم آمد

                                         
باشـد   والّتشيع، فرق و تاريخ) ازعالمهء شهيد احسان الهـي ظهيـر مـي    لشيعةمنبع اصلي اين فصل از كتاب (ا -1

هاي تحقيقي متعددي در مورد مذاهب و فرق دارد و بـه دسـت    و نوشتهكه از علماي بزرگ پاكستان بود 
  تروريست هاى مزدوررژيم ايران در پاكستان ترور شد.

  . 2/290، الكامل: ابن اثير ج 6ص 5چاپ بيروت ، تاريخ طبري ج 257ص 7: ابن كثير جيةوالنّها يةالبدا -2
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قاتالن عثمـان   :و به ابوالدرداء و ابوامامه كه فرستادهء علي بودند نيز پاسخ داد: به او بگوئيد
  .)1(، من اولين كسي هستم كه از اهل شام با او بيعت خواهم كرددرا به ما بده

و هنگامي كه علي، جريربن عبداللّه را به سوي معاويه فرستاد و از او تقاضاي بيعـت نمـود:   
ه عمروبن عاص و بزرگان اهل شام را خواسته با آنها مشورت نمود، آنها از بيعت امتنـاع  معاوي

نمودند مگر اينكه يا علي قاتالن عثمان را قصاص نمايد و يا آنهـا را در اختيارشـان گـذارد تـا     
  .)2(قصاص نمايند

ند، علـي  و هنگامي كه ابوالدرداء و ابوامامه پيش علي بازگشته اين خبـر را بـه علـي رسـاند    
مـا قـاتالن    :گفتنـد  بينيد! گروههاي زيادي بيرون آمده و همگـي مـي   گفت: اينها هستند كه مي

  !)3(بياندازد عثمان هستيم، هر كه خواست ما را دور
ما اينجا در صدد تحليل و تاريخ نويسي و علل جنگ دو گروهي نيستيم كـه پيـامبر هـر دو    

كه هر يـك از ايـن دو گـروه شـيعهء علـي و       )4(آنها را گروهي بزرگ از مسلمين ناميده است
ف سياسـي بـود، شـيعيان    شيعهء معاويه نام گرفته بودند، و اختالف بين آندو فقـط يـك اخـتال   

دانستند چـرا كـه بيعـت بـا مشـورت       برتر مي علي او را با توجه به سوابق درخشنده اش أحق و
و گـروه ديگـري معاويـه را    ، )5(اهل حلّ و عقد از مهاجران و انصار نيـز بـه اتمـام رسـيده بـود     
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بـود كـه هـم خليفـهء      �دانستند چون خواستار خون امام مظلوم عثمان بن عّفان  تر مي شايسته
  .ص سوم مسلمين بود و هم داماد پيامبر

همچنان لفظ تشيع بر يك حزب متحد بين علي و بني عباس به عنوان شيعيان آل محمد در 
ت كسـي      ميمقابل شيعيان بني اميه اطالق  هء سياسـي دربـارهء أحّقيـشد و اين بيانگر يك نظري

 دانيم كه اولين خالف بعد از وفات رسـول خـدا   گشت، و ما مي بود كه متولّي حكومت مي مي
مسـئله حـلّ شـد، و     �در مورد خالفت و امامت مسلمين رخ داد، ليكن با بيعت ابـوبكر   ص

بيعت گرديد، و مردم در مورد علـي   �علي  و سپس با � سپس با عثمان �بعد از او با عمر 
طـرف شـدند و گوشـه     اختالف نمودند، كساني منكر خالفت و امامت او گشتند و كساني بـي 

كردنـد. و در   نشيني اختيار نمودند و كسـاني معتقـد بـه خالفـت او گشـته و از او حمايـت مـي       
بـا معاويـه    و جنـگ آنـدو بـا علـي و جنـگ      بنيز در مورد طلحه و زبير  �روزگار علي 

  .)1(اختالف و دو دستگي رخ داد
داد، مثل اختالف رأي در موضـع دفـن رسـول خـدا، و يـا       همهء اختالف نظرها كه رخ مي

شـد، جـز    جنگ با مانعين زكات، با بازگشت به قرآن و سّنت اين اختالف نظرها برطـرف مـي  
ه بـزرگ تقسـيم نمـود و    به پايان نرسيد و مسلمانان را به دو گرو اختالفي كه هرگز حلّ نشد و

دشمنان دين بيشترين سوء استفاده را از آن كردند كه اختالف بين علي و معاويه بود و تكـرار  
كنيم كه اين اختالف سياسي باعـث نشـد كـه هيچكـدام مـذهب جديـدي ايجـاد نمـوده و          مي

س باورهاي جديدي داخل دين نمايد، و يا ثوابت قرآن و سّنت را انكـار كنـد، و حتّـي بـرعك    
آنچه كه شيعيان بعدها ساختند، در ميان مهاجران و انصار و يـاران پيـامبر هيچگونـه دشـمني و     

  اي و نژادي و قومي وجود نداشت. دستگي و تعصب هاي قبيله بغض و كينه و دو
ويژه اين نكته قابل ذكر است كه شـيعيان اوليـهء علـي ايـن باورهـا و اعتقـادات شـيعيان        ه ب

آن بغض ياران رسول و همسران او و تحريـف قـرآن و انكـار سـّنت مـي      امروزي را كه مبناي
باشد نداشتند، چرا كه اين باورها را احزاب سرّي يهود به رهبري عبداللّـه بـن سـبأ يمنـي وارد     

صـل  تشيع نمودند تا با اسالم كاري كنند كه با مسيحيت كردند، و همچنانكه پولس يهودي األ
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ين جديدي براي آنها به جـاي ديـن حضـرت مسـيح سـاخت، ابـن       نصرانيت را ويران كرد و د
خواست در اسالم تكرار كند، و لباس تشيع پوشيد، و بنا براين تشـيع   سبا نيز همين تجربه را مي

را بطور كلّي دگرگون كرد كه اين تغييـر و دگرگـوني را در صـفحات آينـده كتـاب مفصـالً       
  شرح خواهيم داد.

ل مالحظه است كه اختالف دردناكي كه بين علـي و معاويـه رخ   در اينجا اين موضوع قاب 
آن چنانكـه شـيعيان   (لهء دائمـي و بغـض هميشـگي نيانجاميـد     صـ داد به تكفير و تفسيق و قطع 

ايمان طرف ديگر بودند و سـعي   بلكه هريك از دو حزب معتقد به اسالم و )ترسيم نموده اند!
امام حسن انجام داد در همين راستا بود و اگـر   نمودند و كاري را كه در اصالح ذات البين مي

يا فسق معاويـه و شـيعيانش    و پندارند امام حسن معتقد به كفر چنانكه مدعيان امروزي تشيع مي
نمـود، و نيـز بـا آنهـا وصـلت و دامـادى        بـا او بيعـت نمـى    كـرد، و  بـود بـا آنهـا صـلح نمـي      مي

  .)1(داشت نمى
تشـيع اوليـه باورهـاي مخصـوص و افكـار دسيسـه       خالصهء موضوع اينكه مدلول و معناي 

آميزى نبود، و شيعيان اوليه جز يك حزب سياسي نبودند كه با علي هم فكر بودند، اما بعـد از  
، پيـروان علـي   � شهادت علي كرّم الّله وجهه و تنازل حسن از خالفت و صـلح او بـا معاويـه   

ين و فرماندهء لشكر آنهـا قـيس بـن سـعد     سن و امام حسحمطيع معاويه گشتند، همچنانكه امام 
، و بعـد از آن، شـيعيان   )2(علناً اين كار را انجام داده و كتب شيعه به تفصيل آن را آورده اسـت 

به رهبري حسن و حسين پشـت سـر معاويـه و شـيعيان او نمـاز خوانـده و از آنهـا هـدايا قبـول          
  .)3(رفتند كردند و به ديدار آنها مي مي

مسـيحى   از آراء يهـودى و  عصر تشيع به كلّي تغيير كرده و دگرگون شد، واما بعد از آن  
انتقام از حكـام مسـلمان در دام    به خاطر رسيدن به كرسى حكومت و زرتشتى متأثرگرديد و و
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غيره افتاد و از كساني كه تظاهر به اسالم نمـوده لـيكن در    زرتشتيان و توطئه يهوديان و مكر و
أثّرشد و سردستهء ايـن فتنـه بـازان عبداللّـه بـن سـبأ يهـودي بـود كـه          چيدند مت باطن توطئه مي

بسيارى از پيروان او در لشكر علي جاي گرفتند، و بعضي هم در لشكر معاويـه رخنـه كردنـد،    
ليكن به هر حال پيروان ابن سبا نه شيعهء علي بودند و نه شـيعهء معاويـه. بلكـه گـروه مسـتقلّي      

امـه هـاي خـاص خودشـان بودنـد و از آب گـل آلـود مـاهي         بودند كه داراي مختصات و برن
شـدند، آتـش فتنـه     ها بودند كه هر وقـت دو گـروه بـه صـلح نزديـك مـي       گرفتند، و همين مي
كردند ليكن كارشان و برنامهء منظّمشان خرابكـارى   دميدند، اگرچه آنها تظاهر به تشيع مي مي

داننـد كـه    ها را اساس و بنياد خوارج نيـز مـي  آن )1(و فساد و افساد بود و حتّي بعضي از محّققان
  هم علي و هم عثمان و هم معاويه را تكفير نمودند.  

چراكه هم و غم آنها فقط اسقاط خالفت عثمان نبود بلكه هدف آنها از بـين بـردن دولـت    
نوپاي اسالم و توقّف فتوحات اسالمي بود، كه در واقع اين همان برنامهء يزدگرد بـود كـه در   

بايـد در داخـل خانـه شـان مشـغول        نس شهر دماوند اعـالن كـرد كـه سـربازان عمـر را     كنفرا
و بنا براين وقتي كـه توانسـتند آتـش فتنـه را در عهـد عثمـان روشـن كننـد و او را بـه          . )2(نمود

ايـن موضـوعى اسـت كـه جـز       شهادت برسانند بر خود علي نيز شوريدند، و با او جنگيدنـد، و 
  جاهل آنرا بدون علم انكار نميكند. يا نادان و و منكر حق مجادل و معاند و

آنچه كه قابل ترديد نيست اينكه شيعيان اوليه و مخلـص از ايـن فتنـه جويـان مبـرّي بودنـد       
وفـا و   جست. ليكن شيعيان علي غالباً بـي  همچنانكه امام و رهبرشان از آنها بيزار بود و تبرّي مي

بودند، برعكس شيعيان عثمان و يا شيعيان معاويـه   ترسو و تنبل و دور از شجاعت و جوانمردي
بـا جـرأت و    �ايـن علـي    كه وفاء و اخالص و مردانگي و امانت در آنهـا غالـب بـود و بنـابر    

گفـت: اي   كـرد و مـي   ماننـدش از دسـت شـيعيانش شـكوه داشـته و آه و نالـه مـي        شجاعت بي
خـدا شـما را    ...شـدم   شـنا نمـي  شناختيد و من با شـما آ  بزدالن كاش كه شما مرا نمي نامردان و

بكشد، قلب مرا پر از غم كرديد و با عصيان خود رأي مرا تبـاه نموديـد تـا حـدي كـه قـريش       
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گويـد: بـه    و در مقارنه با شيعيان معاويه مـي . )1(گويد: فرزند ابوطالب در جنگ خبره نيست مي
كننـد بلكـه بـه خـاطر      خدا قسم كه اينها نه به خاطر اينكه بحـقّ سـزاوارترند بـر شـما غلبـه مـي      

اطاعتشان از باطل و اطاعت از رهبرشان و كوتاهي شما از حـقّ مـن بـر شـما پيـروز ميگردنـد،       
ت خـود بـيم دارم، شـما را بـه جهـاد         ها از ظلم رهبران خود مي مّلت ترسند و من از ظلـم رعيـ

فرسـتادم گـوش    خواندم نپذيرفتيد و به شما ندا دادم نشنيديد، و مخفيانه و علنـي برايتـان پيغـام   
كـاش معاويـه ده تـن از شـما را بـا يكـي از افـرادش         ...كردم قبول نكرديد  ننداديد، نصيحتتا

  .)2(كرد عوض مي
، بـه نـام   �بزرگترين دليل خذالن و كوتاهي شيعيان علي اينست كـه بـرادر بزرگتـر علـي    

  .)3(عقيل كه از بزرگان شيعيان او بود، علي را ترك نمود و به معاويه پيوست
شود وقايع تاريخي را مخفي نمود، و شايد بحـث   اما با حسن و حسين چه نمودند؟ كه نمي

مستقلّي در اين زمينه الزم باشد، و اما از عدم صدق و امانت و راستي شيعيان علي، همين بـس  
كه يكي از پيروان جعفربن محمد صادق اعتراف نموده است به طوري كـه در كـافي روايـت    

كنم كه موالي شما نيسـتند و واليـت    من از كساني تعجب مي :عبدالّله گفتم كهبه ابو«كند:  مي
باشند، و افرادي واليت شـما را دارنـد    فالن و فالن را دارند، و داراي صدق و امانت و وفاء مي

خشـمگين بـرمن خيـره     ابوعبداهللا برخاسـت و  :ليكن آن صدق و امانت و وفا را ندارند ميگويد
كسـى   واليت امامى كه از طرف خدا نيست روى بياورد ديـن نـدارد و  هركس به  :شد وگفت

  .)4(»كه به واليت امام الهى ايمان بياورد مورد سرزنش نيست
نباشـد وجـود    -افراطيـون - -افراطيون-از قرن دوم هجرى به بعد شيعهء امامى كه از ُغالت

بقـول ممقـانى   -د ازآنبراى اينكه آن چه كه سابقا در نزد آنهـا غلـو شـمرده ميشـده بعـ      ندارد،
لهذا شـيخ ابـراهيم جبهـان ميگويـد: هـر شـيعى در         از ضروريات مذهب گشته است، -شيعى
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مؤسـس   روى زمين يا در بطن آن يك سبأى ميباشد، براى اينكه از آرائى پيروى ميكند بانى و
ود، نصرانى كه از پولس پيروى كند پولسى گفته ميشـ  آنها ابن سبأ بوده است، همچنانكه به هر

مسلمان گفته ميشود،  -تابع هر مذهب فقهى باشد- اسالم پيروى كند هكذا به هركس كه از و
تشيع باشد يك ويرانگر ملحد صفت ميباشد ولو اينكه سبأى يا  هكذا هركس كه پيرو رفض و

بـراى اينكـه انسـان در نـزد آنهـا يـك شـيعهء          امامى يا خطابى يا اسماعيلى يا بيانى و.... باشد،
راويـان سـنت پيـامبر     حـامالن آن وكتـاب آن و   شمرده نميشود مگر اينكه به اسـالم و درست 
  ترديد نمايد. شك و

 تشيع و سبأيه

كـرد،   شيعيان اوليه با تمام اوصافي كه داشتند و علي نارضايتي خود را از آنها كتمـان نمـي  
و نـه قائـل بـه تحريـف قـرآن      ليكن در بقيهء افكار و عقائد با بقيهء مسلمانان اختالفي نداشتند، 

هر كس ادعا كند قرآن قابـل فهـم اسـت غـرق در جهـل       :گفتند كه بودند و نه مثل خميني مي
هء   است و قرآن را جز امام معصوم كسي ديگر نمي فهمد. و نه منكر سّنت پيامبر بودند و نه بقيـ

ـ     ياران پيامبر را تكفير مي ي غيـر از مـذهب   كردند و منكر فضائل آنهـا بودنـد، و مـذهب خاص
بقيهء مسلمانان نداشتند و نه مراسم و عبادت هاي خاصي داشتند و نه سينه زني ها و زنجيرزنـي  
هء       ها و قبر پرستي و تقليد و خمس و متعه و غيرذلك در ميان آنهـا رواج داشـت، بلكـه بـا بقيـ

تنـد و بـا دختـران    رف خواندند، و تحت امارت آنها به حج مي مسلمانان و پشت سر آنها نماز مي
آوردنـد، جـز كسـاني كـه از      كردند و دختران خود را بـه ازدواج آنهـا در مـي    آنها ازدواج مي

افكــار دسيســه آميــز و از توطئــه هــاي يهــودى متــأثّر شــدند و از راه مســتقيم و از راه علــي و   
آن شيعيانش خارج شدند، مثل خوارج و سبأيه، و در اسالم ديني درست نمودند كه نـه در قـر  

  از آن خبري هست و نه پيامبر دربارهء آن چيزي گفته است.
است، ليكن بعـد از شـهادت    چنانكه گفتيم از هيچ يك از شيعيان اوليه غير از اين نقل نشده

تشيع عوض شد و بسـياري از آنهـا از افكـار و آرائـي متـأّثر شـدند كـه سـموم          �امام حسين 
منتشر كرده بودنـد. و اينجـا بـود      ن و بقيهء فرَق ضالهخطرناك آنرا ابن سبأ و سبأيه و مجوسيا
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كه تفرّق و تشّتت در ميان آنها شروع شد، كساني چنان غلو كردند كه از هر حدودي متجـاوز  
و افرادي در اين باطل راه وسـط پـيش گرفتنـد و    ، )1(ناميده شدند -افراطيون-بود و آنها ُغالت

بود در آن باطل، و نـه اينكـه اعتـدال در حـق و حقيقـت       معتدل ناميده شدند، كه البته اعتدالي
رو افكار ابـن سـبأ گرديدنـد،     باشد، ليكن همگي در يك چيز مشترك شدند و آن اينكه دنباله

  كه از سبأيه تبرّي جستند. �جز شيعيان اصلي مثل غالب پيروان زيدبن علي 
هاي آن با تمام زيركـي   رشتهو يهوديان يمن،  )2(اي بود كه با مشاركت زرتشتيان اين توطئه

و بـه شـهادت    �آغاز شد و بعد از آن به شهادت عثمان  �بود و از شهادت عمر  چيده شده 
انجاميـــــد، و در نهايت وحدت مسلميـــــن را متفرّق كرد و تا كنـون نيـز ايـن     �خود علي 

ه و خمـس و قبرپرسـتي بـه     تفرقه و دو دستگي ادامه دارد، و پرده ت از وحـدت    داران تقيـشـد
زننـد) و دوري از خرافـات (كـه نانشـان در      حقيقي مسلمين (اگر چه سنگ آنـرا بـه سـينه مـي    

اسـت،   ترسند و هر مصلح و عالم شيعي كه تا كنون به راه دين حقيقي گام برداشـته  آنست) مي
  است. هاي روحانيت خرافي شده طعمهء ترور و خيانت

شـهء يهـودي داشـت عبـارت بـود از تفريـق       هدف اصلي توطئه كـه بـدان اشـاره شـد و ري    
هـا و خـونريزي و شمشيركشـي در ميـان مسـلمانها و افسـاد ديـن و         وحدت مسلمين و نشر فتنه

بـدعت تـا اينكـه شـريعت      اباحى گـرى و  نشر الحاد و خراب كردن و تحريف و تبديل آن، و
شـكلى در زيـر    ها كه منحرف شد تمام ايـن كارهـارا بـه بهتـرين     تشيع بعد الهى معطل بماند و

نظام شرك آلود كنونى ايران بهترين مثـال ميباشـد كـه بنـا بـه       لفافه صدها بدعت انجام داد، و
  اعترافات سردمداران خود نظام هفتاد تا هشتاد در صد مردم بيدين شده اند.

                                         
شـد، امـروزه از ضـروريات مـذهب      گويند كه: تمام آنچه كه جزو غلو شمرده مي شيعيان امروزي خود مي -1

  باشند. تر مياز يهود و نصاري بد -افراطيون-گويد: ُغالت است، در صورتيكه امام جعفر صادق مي شده
  نقش زرتشتيان ايراني و همكاري آنها با يهود نياز به بحث و كتاب مستقّلي دارد. -2
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هـدف اينهـا اسـقاط تكـاليف شـرعي بـود        :است كه از قديم گفته )1(بنا براين امام اسفرايني
است و درسـت آن نـزد    جويند كه اين قرآن و اين شرع تحريف شده وام بهانه ميليكن پيش ع

  !)2(باشد مهدي غائب مي
مناسـبت نيسـت كـه بـدانيم او      ايـم، حـال بـي    هاي فراواني به ابن سبأ كرده تا كنون ما اشاره

ا انـد و چـر   شناسان از مسلمانان و غير مسـلمانان دربـارهء او چـه گفتـه     كيست و مورخان و فرقه
  اند؟ ها در قرن بيستم منكر شخصيت او گشته بعضي

  و سبأيه أعبداهللا بن سب

  گويد: امام ابوالحسن أشعري راجع به ابن سبا مي
عبداهللا بن سبا از يهوديان يمن بود كه به خاطر اينكه دين جديد نفوذ و سـلطهء يهوديـان را   

هاي  اسالم آورد، سپس سرزمين �در مدينه و حجاز از بين برد، ناراضي بود. در زمان عثمان 
سران  رفت سعي در گمراهي سبك   حجاز و بصره و كوفه و شام را در نورديد و هر جا كه مى

هـاي   شد تا اينكه وارد مصر شـد و نظـر آنهـا را بـه گفتـه      نمود، ليكن موفق نمي عقالن مي و بي
ه ايـن دنيـا بـاز    بـن مـريم بـ    گوييد عيسـى   خود جلب نمود و گفت: من در شگفتم كه شما مي

كـرد تـا اينكـه     كنيد، همچنان اين گفته را تكـرار مـي   گردد و رجعت محمد را تكذيب مي مي
ها را قانع نمود، و او اولين كسي بـود كـه در ميـان ايـن امـت قـول بـه رجعـت را طـرح           بعضي

 طالب وصـي محمـد  است و علي بــن ابي نمـــــود، سپس گفت: هر پيامبري يك وصي داشته
تر از كسي كه به وصـيت رسـول عمـل نكـرده و جـاي وصـي رسـول         است، و ظالم بوده ص

است، به  است، نيست. و بعد اضافه نمود كه عثمان خالفت علي را بدون حق قبضه كرده نشسته
تظاهر به أمـر بـه معـروف و نهـي از منكـر       پاخيزيد و اسلوب شما انتقاد از واليان عثمان باشد و

نقشـه هـا    هـا و  آوريـد. و بـراى نشـر ايـن انديشـه      له دل مـردم را بـه دسـت مـي    نمائيد، بدينوسي

                                         
ي در تفسـير و     ابوالمظفّر شاهپور بن طاهر كه نظام -1 ن نمود و داراي تأليفـات مهمـه معيالملك او را در نظامي

  باشد. اصول فقه مي
  داد.چاپ بغ 43الّتبصير في الدين: اسفرايني ص  -2
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همفكراني پيدا نمود و آنها را روانهء شهرها كرد، تا اينكـه تقـدير بـه وقـوع پيوسـت و خليفـه       
  .)1(شد كه كتاب خدا در مقابلش بود مظلومانه در حالي كشته

الً در تـاري    ؤطبري شيخ م  خان نيز همـين موضـوع را مفصـخ خـود ذكـر كـرده و اضـافه     ر
هايي در انتقاد و عيبجوئي واليان عثمان جعل كرده و بـه شـهرهاي    كند كه همفكران او نامه مي

دادنـد، تـا    فرستادند و همفكران آنها در شهرهاي ديگر نيـز همـين كـار را انجـام مـي      ديگر مي
يـر از آن چيـزي بـود كـه     شهرها را از اين اخبار پر كردند. و هدف آنهـا غ   اينكه مدينه و بقيهء

ما از ابتالء برادران ما در شـهرهاي ديگـر    ،گفتند كه كردند، و ساكنان هر شهري مي اعالن مي
رفتند  آمد و پيش عثمان  در امان هستيم، جز اهل مدينه كه اين اخبار از همهء شهرها بدانجا مي

داد كـه جـز سـالمتي چيـزي     اند؟ پاسخ  ايم برايتان آورده آيا اخباري كه شنيده ،و پرسيدند كه
بـه نظـر مـا     :باشيد و اظهار نظر بنمائيد، گفتند شما شركاي من مي ،دانم و به آنها گفت كه نمي

افراد مطمئني به شهرها بفرست تا اخبـار را برايـت بررسـي كـرده و بياورنـد، پـس محمـد بـن         
را بـه سـوي    � را به سوي بصره و عمار بن ياسر برا به كوفه و اسامهء بن زيد  �مسلمه 

را به سوي شام فرستاد و افراد ديگري را نيز بـه ايـن طـرف و آن     بمصر و عبداهللا بن عمر 
طرف روانه نمود، همگي بازگشتند به جز عمار و گفتند: اي مردم ما هيچ منكري را نديـديم و  

كننـد،   مي امراي آنها در ميانشان به عدالت رفتار ،گفتند كه بزرگان اسالم و حتي عوام آنها مي
اي از عبـداهللا بـن أبـي     باشد تا اينكه نامـه  اما عمار تأخير نمود و گمان بردند كه شايد ترور شده

وداء    و خالـدبن   –ابـن سـبا    –سرح به آنها خبر داد كه افرادي از مصر از جمله عبداهللا بـن السـ
و ابن كثيـر   )2(ندا ملجم و سودان بن حمران و كنانهء بن بشر، عمار را به سوي خود جلب كرده

  .)3(اند ثير نيز همين گفته را نقل كردهو ابن األ

                                         
  .1/50مقاالت اإلسالميين، أشعري:  -1
توان گفت، او  . (البته مقام عمار ياسر و خدمات او به اسالم جاي شبهه نيست و نمي5/99098تاريخ طبري  -2

يا ابوذر فريب خوردند. آن دو به فهم و اجتهاد خود عمل كردند. سوء نيت در كار ابن سبا بود نه در كار 
  ايشان).

  .7/167 يةوالنّها يةالبدا -3
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كنـد كـه    و ابن خلدون بنيانگذار فلسفهء تاريخ نيز همين موضوع را ذكر كرده و اضافه مـي 
بن صامت نيز همـين كـار را     ابن سبأ ابوذر را بر عليه معاويه برانگيخت، و با ابوالدرداء و عباده

ــن ســبأ   ــاده اب ــو   :را پــيش معاويــه آورده و گفــتكــرد و عب ــه ت ــر علي ــوذر را ب اينســت كــه اب
  .)1(است برانگيخته

فـردي يهـودي بـود كـه      )ابـن سـبأ  (ابن سوداء «است كه:  و اسفرايني نيز دربارهء او آورده
اي از  و طبـري نيـز پـاره   . )2(»خواست دين مسلمين را خراب كنـد  كرد و مي تظاهر به اسالم مي

ابـن  . )3(اسـت  ارهء شهر به شهر رفتن او و اجتماع با افراد ناباب ذكـر كـرده  اخبار ابن سبأ را درب
را با خود به مدينـه آورد، بـا چهـار گـروه از مصـر       �سبأ در مصر ماند تا اينكه قاتالن عثمان 

لـيكن   انـد، و  خارج شد كه حداقل تعداد آنها را ششصد نفر و حـداكثر هـزار نفـر ذكـر كـرده     
روند و بنـا بـراين تظـاهر بـه      نمايند كه براي جنگ به سوي مدينه ميجرأت نكردند كه اعالن 

  .)4(قصد حج نمودند
و دكتر احمد امين مصري نويسندهء سرشناس مصري بعد از نقـل ايـن اخبـار و تأييـد آنهـا      

رود كـه ابـن سـبا ايـن افكـار را از مزدكيـان عـراق و يمـن فـرا           احتمال بسيار مي :گويد كه مي
را بـه سـوى سوسياليسـم تحريـك و      كند كه اين ابن سبأ بود كـه ابـوذر   ميو اضافه . )5(گرفت

 ،آيـد اينسـت كـه    انگيخت، و آنچه از سرگذشت ابن سـبأ بـر مـي    مي مردم را بر عليه عثمان بر
اى را بنيان گذاشـت تـا    فروعى را براي ويران نمودن اسالم گذاشت و جمعيت مخفى اصول و

  .)6(بدعت هاى او را منتشر نمايند

  افكار ويران كننده و مخرّب يهودي

                                         
  .2/13تاريخ ابن خلدون  -1
  .109الّتبصير في الدين: ابوالمظّفر اسفرايني ص  -2
  .5/90تاريخ طبري  -3
  .104و  5/103تاريخ طبري  -4
  .111-110فجر اإلسالم ص  -5
  .269فجر اإلسالم ص  -6
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بـود، يكـي از    ابـن سـبأ كـه آنهـا را از يهوديـان بـه ارث بـرده        ي گرانـه  هاي توطئه از انديشه
شناسـي در ميـان شـيعيان را     رخان شـيعه يعنـي نـوبختي كـه اولـين كتـاب فرقـه       ؤترين م قديمي
  گويد: است، چنين مي  نوشته

باشند و او بود كه از ابوبكر و عمـر و عثمـان و صـحابه     سبأيه: طرفداران عبداهللا بن سبأ مي«
او را چنـين دسـتور    �علـي   :گفـت كـه   كـرد و مـي   بدگويي نمود و اظهار برائت از آنها مي

اش بازخواست نمود، و او اقرار كرد، پس دستور بـه   است، علي او را گرفته و از اين گفته داده
المـؤمنين، آيـا كسـي را كـه طرفـدار       ي اميـر ا :قتل او داد، مردم اعتـراض كـرده و گفتنـد كـه    

ُكشـيد؟ پـس او را بـه طـرف      حكومت اهل بيت و واليت شما و برائت از دشمنان شماست مي
انـد كـه: عبـداهللا ابـن سـبأ       گفتـه  � مدائن روانه نمود، و گروهي از اهل علـم از يـاران علـي   

ه يهودي بود قائل به را اختيار كرد و هنگامي ك �يهودي بوده و مسلمان شد و واليت علي 
همـان   �بود، و بعد از اسالم خود دربارهء علي  �وصي بودن يوشع بن نون بعد از موسي 

را مشـهور نمـود و    �است كه فرضيت امامت علـي   )1(مقوله را اظهار نمود و او اولين فردي
ه تبـرّي جسـته و مخـالفتش را علنـي نمـود، و از اينجاسـت كـ        –يعني صـحابه   –از دشمنانش 

ت   –يعني تشيع  –اصل رافضيان  :اند كه اند گفته كساني كه با شيعيان مخالفت نموده از يهوديـ
  .)2(است گرفته شده

گوييـد، اگـر    و هنگامي كه خبر وفات علي در مدائن به ابن سـبأ رسـيد گفـت: دروغ مـي     
گـوييم   از هم ميرأس او را در هفتاد كيسه برايمان بياوريد و هفتاد شاهد عادل نيز اقامه كنيد ب

  ).4(»ميرد تا اينكه مالك زمين گردد است و نمي )3(او نمرده :كه

                                         
ن سبا اولين فـردي اسـت كـه    كند كه: اب گويد و اعتراف مي مالحظه شود كه عالم و مؤرخ شيعي خود مي -1

  است!! ت علي را مشهور نمودهمفرضيت اما
  تر از اين. چه اعترافي صريح -2
  برايش مرگ و حيات علي مهم نيست.  كند و چون ابن سبا اهداف شوم ديگري را دنبال مي -3
  چاپ نجف. 42-41: نوبختي ص ةيعلّشفرق ا -4
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تـرين كتـب    بن عبدالعزيز الكشّي از علماي رجـال قـرن چهـارم شـيعه كـه قـديم       ابو عمرو
هاي متعددي دربـارهء عبـداهللا بـن سـبأ و      رجالي آنها را به رشتهء تحرير درآورده است روايت

  ست:ا افكار او را نقل كرده
شـنيدم كـه    � از ابوعبـداهللا  :گويـد  كنـد كـه مـي    با اسناد خود از ابان بن عثمان نقـل مـي  

كـرد. بـه    ادعاي ربوبيـت مـي   �المؤمنين  گفت: لعنت خدا بر ابن سبأ باد كه دربارهء امير مي
بندهء مطيع خداوند بود، واي بر كسي كه بر مـا دروغ بگويـد،    �خدا قسم كه اميرالمؤمنين 

گـوييم، مـا در پيشـگاه     گويند كه ما خود دربارهء خودمان نمي ربارهء ما چيزهايي ميافرادي د
كند كه علـي بـن    و با اسناد خود از ابوحمزهء ثمالي نقل مي. )1(جوييم خداوند از آنها تبرّي مي

گفت: لعنت خدا بر كسي كه بـر مـا دروغ بگويـد، مـن ذكـر       مي )صلوات اهللا عليهما( الحسين
است، خدا لعنتش كنـد،   بأ نمودم و موي بدنم راست شد، مدعي امر عظيمي گشتهعبداهللا ابن س

اسـت كـه ارزش و كرامـت او جـز در اطاعـت خـدا و رسـول         بندهء نيكي بوده �واهللا علي 
اند. و كشّـي دوبـاره بـا     است و پيامبر و آل او كرامت را جز به اطاعت الهي حاصل نكرده نبوده

است: ما اهل بيتي راستگو هستيم و دروغگويـاني    كند كه گفته ل مياسناد خود از ابوعبداهللا نق
گوينـد تـا بـا دروغ خـود سـخن راسـت مـا را در ميـان مـردم           شوند كه بر ما دروغ مي پيدا مي

تـرين خلـق بـود و مسـيلمهء      از راستگوترين مردم و از صـادق  صاعتبار كنند. رسول خدا  بي
بعد از رسول خدا از راستگوترين افراد بـود و   � ينبست و امير المؤمن كذّاب بر او دروغ مي

كرد، و بعد از آن  بست و در تكذيب سخنان صدق او فعاليت مي عبداهللا بن سبأ بر او دروغ مي
همان سخن نوبختي را تكرار كرده كه ابن سبأ اولين كسي است كه قائـل بـه فرضـيت امامـت     

  .)2(الخ ...است گشته
گويـد: عبـداهللا بـن سـبأ غلـو       كتاب رجالي مشهور خـود مـي   حسن بن علي حلّي شيعي در

 باشـد، علـي   خـدا مـي   � نموده و به كفر بازگشته و مدعي نبوت شده و ادعا كرده كه علـي 

                                         
كنند و آنها را متصرّف در هسـتي   مي كند كه درباره أئمه غلو آيا اين سخن به خميني و امثال او صدق نمي -1

  شود؟ دانند، آيا تبرّي آنها شامل اينها نيز نمي مي
  .101-100رجال الكّشي ص  -2
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سه روز به او مهلت داد تا توبه كند ليكن توبه نكرد، و همراه با هفتاد نفر كـه دربـارهء او    �
و مامقاني كه از ائمهء متأّخر شـيعه در علـم رجـال    . )1(است چنين ادعا كردند آنها را آتش زده

  .)2(است باشد همين مطالب را نيز نقل كرده مي
گويد: عبداهللا بن سبأ به سوي مصر رفت و تظاهر بـه علـم    الصفا نيز مي ةضمؤّلف ايراني رو

هـار  و تقوي نمود تا اينكه مردم فريب او خوردنـد، و بعـد از اطمينـان آنهـا بـه او شـروع بـه اظ       
است و وصي و خليفـهء   مسلك و مذهب خود نمود به اينكه: هر پيامبري خليفه و وصيي داشته

انـد   رسول خدا جز علي كسي نيست، و اينكه مردم بر علي ظلم نموده و حقّ او را غصب كرده
و بايد همهء مردم از بيعت عثمان دست كشيده و علي را ياري كننـد و بسـياري از مصـريان از    

  .)3(اقوال او متأثّر گشتند و بر عثمان شوريدندآراء و 
كند كـه: عبـداهللا بـن     و استرآبادي عالم رجالي شيعي نيز همين مطلب را آورده و اضافه مي

پنداشت كه علي خداست، وقتي كه خبر به اميرالمؤمنين رسيد او  سبأ ادعاي نبوت نموده و مي
شـيطان   :و او هستي، اميرالمؤمنين به او گفتت :را خواسته و سؤال نمود، او اقرار كرده و گفت

است، از اين گفته بازگرد و توبه كـن لـيكن او امتنـاع نمـود، سـه روز او را       تو را تسخير كرده
  .)4(زنداني نمود، او توبه نكرد، سپس او را آتش زد

معتزلـي شـارح نهـج      -شيعى غالى بقـول شـيخ احسـان الهـى ظهيـر     - ليكن ابن ابي الحديد
ابن سبأ ألوهيت علي را بعد از وفات علي مطرح نمـود و   :گويد مخالف اين است و ميالبالغه 

                                         
چاپ ايران. مجازات آتش زدن چنانكه پيش از اين گفتيم مورد ترديد است  469كتاب الرّجال: حّلي ص  -1

است! البته آنهايى كه اين  ت آمده كه ابن سبا بعد از شهادت علي زنده بودهاي از روايا به ويژه كه در پاره
گويند كه: ابن سبأ مكار بوده و اين شايعه را ايجاد نمـود ولـى برعليـه خـودش      روايت را قبول ميكنند مى

  ادلهء كافى بدست نيامد و لهذا حضرت على او را تبعيد نمود.
  چاپ ايران. 184ص  2تنقيح المقال ج  -2
  چاپ تهران. 292ص  2ج  –فارسي  –الصفا  ضةتاريخ رو -3
  .203منهج المقال ص  -4
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شـود، و   ، يعني آتش زدن آنها را منكـر مـي  )1(گروهي از او پيروي كردند كه سبأيه نام گرفتند
بـه خـاطر    :گويـد كـه   از علماي اهل سّنت عبدالقادر بغدادي تا حدودي تأييـد او نمـوده و مـي   

ه امتنـاع      شماتت اهل شام، و اختالف اصحابش، بعضي را در آتش انداختـه و از سـوزاندن بقيـ
نمود. ابن سبأ را به ساباط مدائن تبعيد نمود و هنگامي كه علي شهيد شد ابـن سـبأ مـدعى شـد     

است، همچنانكه عيسي بـن   است در صورت علي و علي به آسمان رفته كه مقتول شيطاني بوده
ادعا نمود، همچنانكه يهوديان و نصرانيان در ادعايشان راجـع  است و  به آسمان رفته �مريم 

نيز در ادعاء خـود دربـارهء قتـل علـي دروغ      )2(اند، خوارج و نواصب به قتل عيسي دروغ گفته
به تانـد كـه بـا عيسـي بـر ايشـان مشـ        اند، بلكه يهود و نصاري شخصي را بـر سـر دار ديـده    گفته
است شخصي را كشته ديده  يز كار بر ايشان مشتبه شدهاست و همچنين معتقدان قتل علي ن شده

گـردد   است و به دنيا باز مي است بلكه علي به آسمان صعود كرده و بر ايشان با علي مشتبه شده
علي در ميان ابرهاسـت و   ،اند كه و از دشمنانش انتقام خواهد گرفت. و بعضي از سبأيه پنداشته

پندار اين طايفه اينست كه مهـدي منتظـر خـود علـي      باشد و رعد صداي او و برق شالق او مي
عبـداهللا بـن    :اسـت كـه   كند كه امـام شـعبى گفتـه    باشد، و شيخ عبدالقادر بغدادي اضافه مي مي

السوداء (ابن سبأ) از يهوديان اهل حيـره بـود كـه تظـاهر بـه اسـالم نمـود و درصـدد دسـتيابي          
اسـت كـه هـر     در تورات ديده ،گفت كه است، و به مردم مي اى در كوفه بوده رياست و آوازه

باشد، وقتي كه شـيعيان علـي    مي صاست و علي وصي محمد  پيامبري داراي يك وصي بوده
باشد و علي منزلـت او را بـاال بـرد و     او از دوستدارانت مي :اين حرف را شنيدند به علي گفتند

، قصد قتـل او كـرد ولـي ابـن     او را در زير منبرش نشاند، ليكن وقتي كه اصل گفتهء او را شنيد
شـود و   عباس او را از اين كار بازداشت و به او گفت كه: كشتن او سبب اختالف پيروانت مي

شما اينك قصد بازگشت به قتال اهل شام داريد، و نياز به مداراي يارانـت داريـد و هنگاميكـه    

                                         
  .309ص  2ج  غةشرح نهج البال -1

شيعه يعني اهل سّنت، و هر كس كه در منطق آنها ابوبكر و عمر را بر علـي تـرجيح    ةنواصب در منطق غال -2
اي را نپذيرفتـه   زيديه باشند چنين عقيدهشود ولي شيعيان معتدل و اصيل كه همان  دهد ناصبي خوانده مي
  اند. و با آن مخالفت كرده
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مود، لـيكن بعـد از قتـل علـي     مثل ابن عباس از فتنه و قتل او بيمناك شد، او را به مدائن تبعيد ن
بـه خـدا قسـم دو چشـمه بـراي علـي در        :سبب فتنهء عوام گرديد و ابن سبأ به آنها گفـت كـه  

مسجد كوفه بيرون خواهد آمد كه يكي از عسل و ديگري روغن خواهد بود كـه شـيعيانش از   
ديـت در  ابن سوداء (ابن سـبا) هـواي يهو   ،اند كه آن خواهند خورد. و محّققان اهل سّنت گفته

صـدد افسـاد ديـن اسـالم بـود، تـا        سر داشت، و با تأويالت خود دربارهء علي و فرزندانش در
پيدا كردنـد،   � ها دربارهء عيسي مردم دربارهء علي همان باورهايى را پيدا كنند كه نصراني

شـدند  پرستان ديدند به آنها منتسـب   ترين فرقه از هوي و بنا براين سبأيه وقتي رافضيان را عميق
  .)1(نمودند هاي خود را بر آنها تلبيس مي و با تأويالت خود ضاللت

الً نقـل           تمام اين تفصيالت را كه ذكر شـد، علمـاي بـزرگ شـيعه دربـارهء ابـن سـبأ مفصـ
و الّتسـتري   )3(و شـيخ الطّائفـه طوسـي    )2(اند، از آن جمله سـعد بـن عبـداهللا أشـعري قمـي      كرده

ـ عباس قمـي در  و  )4((شوشتري) در قاموس الرّجال  ةضـ و خوانسـاري در رو  )5(حبـاب األ ةتحف

  .)6(الصفا در تاريخ خود ةضالجنّات و اصفهاني در ناسخ الّتواريخ و صاحب رو
ما فهرست كامل از منكران و قائالن به ابن سبأ را تهيه خواهيم نمود تا ثابت كنيم كـه چـرا   

انـد، و حتـي يـك     ابـن سـبأ گشـته    بعضي از قلم به دستان معاصر شيعه فقط در اين قـرن منكـر  
نويسنده در ميان شيعيان در چهارده قرن گذشته پيدا نشد كه منكر ابن سـبأ شـود. ولـي قبـل از     
اينكه به موضوع ديگري بپردازيم، بد نيست آنچه كه احمد امين دربارهء ابـن سـبا و گـروه او    

  گويد: است براي خوانندگان محترم نقل كنيم، او مي نوشته

                                         
  چاپ مصر. 235-233الفرق بين الفرق: عبدالقادر بغدادي ص  -1
  ، چاپ تهران.21است، ص  هـ فوت نموده 301المقاالت والفرق: سعدبن عبداهللا أشعري قمي كه در سال  -2
  م. 1961چاپ نجف ط  51رجال الطّوسي ص  -3
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عهد عثمان گروهي مخفي و سـرّي تشـكيل شـد كـه دعـوت بـه خلـع عثمـان و         در آخر «
ت   خالفت كسي ديگر مي هـا دعـوت بـه علـي      هـاي سـرّي، بعضـي    نمود، و از ميان ايـن جمعيـ

كردند، كه از مشهورترين افراد آن عبداهللا بن سبا بود كه از يهوديـان يمـن بـود و مسـلمان      مي
ريـزي كـرد و    افكاري را براي ويران نمـودن اسـالم پايـه    او«دهد كه  و ادامه مي )1(»...بود شده

اي قرار داد تا منوياتش را بپوشـاند. بعـد از تظـاهر     جمعيتي مخفيانه تشكيل داد و اسالم را پرده
به اسالم به بصره رفت تا دعوتش را منتشر كند، ليكن از آنجـا طـرد شـد و بـه كوفـه آمـد، از       

ها در آنجا اطرافش را گرفتند و از مهمتـرين افكـار    عضيآنجا نيز اخراج شد و به مصر رفت. ب
  .)2(»او قول به وصيت و رجعت بود

اين بود عبداهللا بن سبأ ابن السوداء يهودي كه تشـيع را دسـتاويز خـود قـرار داد و ايـن بـود       
گرفته بود كه خـود   )زدكيت(م افكار و آراء او، كه اصل اين افكار را از يهوديت و مجوسيت

وطئه محكم بپا كرد و افكار مسموم خود را ميان مسلمين و بـه خـاطر افسـاد و شكسـت     يك ت
پيـروي   زيـادى اسالم منتشر نمود و خواهيم ديد كه چگونه بعدها شـيعيان افكـار او را تـا حـد     

كرده و از عقايد و آراء او دفاع نمودند، و چگونه تشيع اوليه تغيير يافت و همين افكـار بيگانـه   
  اسالم كه علي به مبارزه با آنها برخاست در ميان آنها رواج يافت. و دور از

ليكن جاي تعجب است كه بعضي از افراد مخصوصاً از شيعيان در قرن چهـاردهم هجـري   
ليكن انكار آنها از اين مكّار يهودي بـر مبنـاي دليـل و     ،اند و منكر ابن سبا گشته )3(قد برافراشته

نيست، و انكار آنها مثل انكـار آفتـاب    -گويد ان الهي ظهير ميهمچنانكه شيخ احس - )4(برهان
انـد،  در روز روشن است، چرا كه ماجراي ابن سبا را فقط يك يا دو تن غير شيعي ذكر نكرده

بلكه تمام كساني كه در مورد فرق و مذاهب چـه در تـاريخ و چـه در سـيرت بحـث كـرده و       

                                         
  احمد امين. 354فجر اإلسالم: ص  -1
  .270-269فجراإلسالم: ص  -2
از جمله مرتضي عسكري كتابي در اين مورد نوشته و منكر ابن سبا شده است كه ماالمال است از تـدليس   -3

  و تلبيس.
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آيـا قبـل از قـرن     ،پرسـد  شيخ احسان الهـي ظهيـر مـي    نوشته اند، از او ياد كرده اند، و بنا براين
  چهارم هجري حتّي يك نفر از شيعيان منكر ابن سبا شده است؟

گويند حتّي در الفاظ در مـورد ايـن شـخص     چرا كتبي كه از ملل و فرق و تاريخ سخن مي
  باشند؟   مّتفق مي

  گويد: يك شيعي معاصراندكى انصاف به خرج داده و مى
شخص در عالم وجود داشته و واقعيت بوده و راه غلو پيش گرفتـه اسـت،   به هر حال اين «

و اگر كساني در وجود او ترديد كرده اند ما بعد از استقراء در اين موضوع در وجود و غلو او 
شك نداريم، كه افكار او در ميان گروههايي منتشر شد و به اسم او مذهب سبأيه نام گرفتنـد،  

سرعت متحول شد تا اينكه قائل به الوهيت دو يا سه يـا چهـار يـا پـنج يـا      و بعدها اين افكار به 
  .)1(»گشتند ‡بيشتر از اهل بيت 

و بسياري ديگر وجـود ابـن    )3(و سيد محسن امين )2(بسياري از سرشناسان شيعه مثل مظّفري
  سبأ را قبول داشته و در مورد او قلم فرسايي كرده اند.

ر و آراء او كه آنها را در ميـان مسـلمانان و خصوصـاً شـيعيان     اينست ابن سبأ و اينست افكا
تر، شيعيان زمينهء مناسب براي بـذرهاي غلـوآميز او بودنـد و او بـه      رواج داد و يا به تعبير دقيق

نام رهبر آنها توانست تخم كينه را در ميان مردم بيافشاند، و در واقع توانست بسـياري از مـردم   
ر مورد خليفهء مظلوم داستانها بتراشد، و بـه وسـيلهء آنهـا جمعيتـي     را به خود جذب كرده و د

سرّي تشكيل دهد كه قائل به وصايت علي و وراثت او بود، و توانست در ميان شيعيان افرادي 
دادند، و امروزه ايـن عقايـد شـرك     بسازد كه علي را تقديس نموده و صفات الهي را به او مي

  قريب به اتفاق اماميه از شيعيان گشته است. آميز و مملو از غلو از عقايد
زير پرچم تشيع گـرد آمدنـد، و   ، )1(گويد همهء اينها همچنانكه شيخ احسان الهي ظهير مي 

آراء مسمومانهء خود را بين دوستان و همنشينان خـود منتشـر نمودنـد كـه بسـياري از آن آراء      
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كـرد و علنـاً اعـالن     ي او را اعقاب ميكرد عل متأثّر شدند، و هر كس كه غلو خود را اظهار مي
  نمود كه او جز بندهء خدا نيست. مي

كند كـه در امـارت علـي پـيش او رفـت و بـه او        زيدبن وهب از سويدبن غفله روايت مي 
كنند شما راجع بـه ابـوبكر و عمـر گمـان      من پيش افرادي گذر كردم كه گمان مي ،گفت كه

باشد، علي فرمـود : مـرا چـه بـه ابـن سـباي خبيـث، و         يبدي داريد، و از جملهء اينها ابن سبأ م
فرمود: پناه بر خدا اگر من جز مدح و ثناء براي شيخين در سر داشته باشم، سـپس عبداللّـه بـن    

او هرگز نبايد جايي كه من هستم ساكن شـود، سـپس    :سبأ را به مدائن تبعيد نمود و فرمود كه
اگـر بشـنوم كسـي مـرا بـر شـيخين        :ر آخـر فرمـود  بر منبر رفته و اين داستان را ذكر نمـود و د 

  .)2(كنم دهد بر او حد مفتري جاري مي ترجيح مي
هـ نيز اين روايت را ذكر نمـوده و در روايـت او اضـافاتي    415همداني معتزلي متوفّاي سال 

اميرالمـؤمنين   :گفت كـه  گويد: ابن سبا به اصحاب خود مي هست كه در جاي ديگر نيست مي
او داخل دمشق خواهد شد و مسجد آنها را سنگ به سنگ ويران خواهـد   :ست كهبه او گفته ا

 كرد و بر اهل زمين غلبه نموده و اسراري را فاش خواهد نمود تا بدانند كه او خداي آنهاسـت 
و چنين شخصي مثل ابوبكر و عمر و عثمان نيست، و سويد بن غفلـه كـه از يـاران     )العياذباللّه(

آمد و به او خبر داد كه بعضي از شيعيان برعكس بقيهء أمت بـدگويي  خاص علي بود پيش او 
كنند كه گمان تو نيز همين است، علي گفـت: پنـاه بـر خـدا،      كنند و فكر مي ابوبكر و عمر مي

خواهم بر آن باشم دربارهء آنها گمـان ديگـري    پناه بر خدا، پناه بر خدا، من جز اينكه خود مي
بر ايشان غير از ثنـا و نيكـي گمـان ديگـري داشـته باشـد، آنـدو        ندارم، لعنت خدا بر كسي كه 

برادران پيامبر و وزيران و ياران او بودند، خداوند آندو را رحمت نمايد، سـپس در حـالي كـه    
كرد و چشمانش پر از اشك بود، دست سويد را گرفت و داخل مسـجد شـد، بـاالي     گريه مي

برخاست و خطبهء مختصر و بليغي ايراد نمود  منبر رفت و صبر كرد تا اينكه مردم جمع شدند،
و گفت: چـه شـده اسـت افـرادي را كـه دربـارهء سـادات قـريش و پـدر مسـلمانان چيزهـايي            
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بيننـد، قسـم بـه ذات     گويند كه من از گفته شان بيزارم، و دربارهء آنچه گفته اند عقاب مـي  مي
دو را دوست نخواهد داشت و ، جز مؤمن پرهيزكار آن)1(آنكه دانه را شكافت و روح را آفريد

 جز انسان فاجر و پست از آندو بدشان نخواهد آمد، آندو با صدق و وفاء همراهي رسول خـدا  
انجـام   ص نمودند، امر به معروف و نهي از منكـر كردنـد، و از آنچـه كـه رسـول خـدا       ص

ي از دنيا در حالي چشم فروبسـت كـه از آنـدو راضـ     صداد تجاوز ننمودند، و رسول خدا مي
ابـوبكر را   صبود، و آندو چشم از دنيا فرو بستند و مؤمنان از آندو راضي بودند، رسول خدا 

پيشنماز مردم قرار داد، و در آن روزها و در حيات رسول خدا بر مردم نماز گزارد و هنگـامي  
كه خداوند پيامبرش را قبض روح نمود مؤمنـان او را برگزيدنـد، و زكـات را بـه او پرداخـت      

باشند، و مردم با او بدون هـيچ اكراهـي    ند چرا كه نماز و زكات مقرون به همديگر ميكرد مي
ميلـي بـا مـردم بيعـت      بيعت نمودند، و من اولين كسي هستم از آل ابي طالب كه با اكراه و بـي 

و دوست داشتم كه كسي ديگر ايـن كـار را بـر دوش     –يعني دنبال خالفت نيستم  -  كنم مي
سم كه او (ابوبكر) مهربانترين و نرم دل ترين كسي بود كه وجود داشـت،  گرفت، به خدا ق مي

او را در رأفت و رحمتش به ميكائيل، و در عفو و وقار و سنگيني بـه ابـراهيم    ص رسول خدا
رفتار ميكرد تا اينكه خداوند  صتشبيه نموده بود، در ميان ما با سيرت و عملكرد رسول خدا 

نمود، بعضـي   و مشورت مي ار ولي امر شد، و با مسلمانان شورروح او را قبض نمود، سپس عم
ها در آغـاز بـا او موافـق و بعضـي هـا مخـالف بودنـد، لـيكن دنيـا را وداع ننمـود مگـر اينكـه             

رفـت و   مـي  صهمانهايي كه با او موافق نبودند، موافق او شدند، و در كارها بر روش پيـامبر  
نمود، به خدا كـه او بـراي ضـعفاء     پيروي از پيامبر مي رود، مانند بچه شتر كه دنبال مادرش مي

مسلمانان مهربان و نرم دل بود، و يار و ياور مؤمنان در مقابل ظالمان بود، در راه خـدا از هـيچ   
سرزنشي بيم نداشت، خداوند حقّ را بر زبان او جاري نموده بـود، و راسـتي را روش او كـرده    

اي بر زبان اوست، خداونـد بـا اسـالم آوردن او     فرشته كرديم كه بود، تا حدي كه ما گمان مي
به اسالم عزّت داد، و هجرت او را سبب قدرت ديـن گردانيـد، و خداونـد در دلهـاي مـؤمنين      
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در  صبراي او رحمت و در دلهاي منافقان و مشركان ترس و بيم قرار داده بود، رسول خـدا  
ار به نـوح تشـبيه كـرده بـود، سـختي در      شدت بر دشمنان او را به جبرئيل و در بغض و بيم كّف

 ةرحمــ( كنـد  داد، چه كسي مثل آندو را پيدا مي طاعت الهي را بر آساني در معصيت ترجيح مي
رسـد مگـر    خداوند به ما راه آندو را نصيب فرمايد، هيچ كسي به اندازهء آندو نمي )الّله عليهما

ارد آندو را دوست داشته باشـد، و  به دوستي آندو و پيروي از آثار آندو، هركس مرا دوست د
هر كس بر آندو بغض داشته باشد و آندو را دوست نداشته باشد مـن از او بيـزارم، هـركس از    

ترين عقوبت خواهد شد. و بعد از امروز هر كس مـرا از آنـدو    آندو بدگويي كند دچار سخت
اين أمت بعـد از پيـامبر   باشد، آگاه باشيد كه نيكوترين فرد  أفضل بداند جزاء او حد مفتري مي

سـتغفر  أباشند، و بعد از آن خدا داند كه خير در كجاست، أقول قـولي هـذا و   ابوبكر و عمر مي
  .)1(اللّه لي ولكم

و اين خطبهء شيوا را بسيارى از شيعيان و سنيان نقل نموده اند، و سخن نوبختي شـيعي هـم   
يان شيخين بوده است. و از اينجا بود بخشي از آنرا تأييد نموده كه علي خواستار عقوبت بدگو
  .)2(كه سبأيه كارشان را پنهان نموده و در چاه تقيه فرو رفتند

علي اين چنين سعي كرد تا پيروان و شيعيان راستين خـود را از عقايـد يهـودي و مجوسـي     
مام دور نگه دارد، ليكن به مجرّد اينكه به دست ابن ملجم مرادي جام شهادت نوشيد سبأيه با ت

شرمي اظهار داشت كه اگر سـر علـي را در   قدرت سر از چاه تقيه بيرون آورده و ابن سبأ با بي
كنـيم، سـپس بـه     ميان هفتاد كيسه و همراه با هفتاد شاهد عادل بياوريد ما مرگ او را باور نمـي 

سوي خانهء علي رفتند و مانند كسي كه از حيات او مطمـئن اسـت اجـازهء دخـول خواسـتند،      
ي از اهل و اصحاب كه آنجا بودند، گفتند: سبحان الّله، مگر نشنيده ايد كه اميرالمـؤمنين  كسان

ميـرد تـا اينكـه بـا عصـا و       دانيم كه كشته نشده است و نمي شهيد شده است؟ آنها گفتند: ما مي
شمشير خود عرب را مطيع نمايد، همچنانكه سابقاً با حجت و برهان خود اين كـار را كـرد، او   
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دانـد و در تـاريكي هـا مثـل شمشـير       شنود، و زير پرده هـا را مـي   مخفي و نجواها را ميصداي 
  .)1(درخشد برّنده مي

كرد  اين گروه مّكار و خبيث و توطئه گر و خارج از دين به رهبري عبداللّه بن سبأ ادعا مي
و تـاريخ و  به آنها داده است، ليكن همچنانكه بسياري از علماي فرق  �كه اين تعاليم را علي 

مذهب خاطرنشان نموده اند اين تعاليم و توطئه ها را خود ابن سبأ چيده بود. هرچنـد بـا كمـال    
تأسف بسياري از ساده دالن شيعه فريب او را خورده و به اقوال و عقايد بافتهء او چنگ زدند، 

ع از يـك حـزب   شيعيان اوليه از بين رفتنـد و تشـي   و در اينجا بود كه تشيع اول دگرگون شد و
  سياسي محض بيرون آمده و يك مذهب ديني و ديدگاه جديدي گرديد.

خاورشناس آلماني ولهوزن كه نسبت به شيعيان هم بسيار خوش بين است بر سـبيل تأييـد    
گويد: شيعيان در اصل يك فرقهء ديني نبودند، بلكه در تمام اين اقليم (عراق) بيانگر يـك   مي

همهء ساكنان عراق، مخصوصاً اهل كوفه با درجات متفاوتي شيعه  رأي سياسي بودند، چرا كه
شـد، فقـط    بودند. اين موضوع فقط در مورد افراد نبود بلكه شامل قبائل و رؤساي آنها هم مـي 

ميزان تشيع در ميان آنها متفاوت بود، علي در نظر آنها رمز سـيادت از دسـت رفتـهء شهرشـان     
شخص او و اهل بيت او ايجاد شـد، تمجيـد و تعريفـي كـه او     بود، و از اينجا بود كه تمجيد از 

در حيات خود از آن راضي نبود، ليكن طولي نكشيد كه اين موضـوع در دامـن يـك مـذهب     
  .)2(مخفي به عبادت حقيقي شخص علي انجاميد

در يـك خـطّ دانسـته     � خود را با ابوبكر و عمر و عثمان �حقّ نيز همين است كه علي 
كـرده و   فرزنـدانش تـرجيح ميـداده اسـت و بـه راه و روش آنهـا عمـل مـي         ورا برخـود   وآنها

دانست و همچنانكه در خطبهء شهير او ذكر شده سند و مدرك  خالفتش را امتداد راه آنها مي
خالفتش را بيعت مهاجرين و انصار دانسته و هرگز فكـر امامـت منصـوص كـه بعـدها بـرايش       
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ه شود كه چقدر روشـن در خطـاب بـه معاويـه     كرد. مالحظجعل شد، در خاطرش خطور نمي
  اين موضوع را شرح مي دهد:

َلْم َيُکنْ إ«  ِللشاِهِد َأْن نُه بَايـََعِني اْلَقْوُم الِذيَن بَايـَُعوا أَبَا َبْکٍر َوُعَمَر َوُعْثماَن َعَلي َما بَايـَُعوُهْم َعَلْيِه، فـَ
 َوإن ،ْوُه ِإَمامــًا  َيْختَاَر، َوَال ِللَغاِئِب َأْن يـَُرد وَري ِلْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر، فَِإِن اْجَتَمُعوا َعَلي رَُجٍل َوَســمَما الش

 أََبي قَــاتَـُلوُه َکاَن ذِلَک ِللِه ِرضًي، فَِإْن َخَرَج َعْن َأْمِرِهْم َخارٌِج ِبَطْعٍن َأْوِبْدَعٍة َردوُه ِإَلي َماَخَرَج ِمْنُه، َفِإنْ 
ــَر َســِبيِل اْلُمــْؤِمِنيَن، َوَوالُه اهللاُ َمــا تَـــَولي. َوَلَعْمــِري، يَــا ُمَعاِويَــُة، لَــِئْن َنظَــْرَت ِبَعْقِلــَک َعَلــي اتـبَ  ُدوَن اِعــِه َغيـْ

تَ  ْعَلَمن أَني ُکْنــُت ِفــي ُعْزلَــٍة َعْنــُه، ِإال َأْن تـَ ــَتَجن َمــا َهَواَک َلَتِجَدني أَبْـَرَأ الناِس ِمْن َدِم ُعْثماَن، َولَتـَ َجنــي؛ فـَ
  .)1(»َبَدا َلَک! َوالسَالمُ 

همانا با من كساني بيعت نمودند كه بـا ابـوبكر و عمـر و بـه همـان شـرايط بيعـت        «ترجمه: 
كردند، حاضر توانايي اختيار ديگري نداشت و غائب توانايي رد آن را نداشت، همانـا شـوري   

اّتفاق كنند و او را امام نمايند رضـاي الهـي    از آن مهاجرين و انصار است، اگر در مورد فردي
  در همان است، اگر كسي بـا بـدعت و بـدگويي از امـر آنهـا خـارج شـود او را بـه راه اولـي         

جنگنـد، بـه    كنند و اگر امتناع نمايد به خاطر خروج از راه مؤمنان با او مـي دعوت مي )راست(
دانـي كـه مـن مبـرّي تـرين       ي مـي خدا قسم اي معاويه، اگر بدون هوي و با عقل خودت بنگـر 

داني كه من عزلت و گوشه نشيني اختيار كرده بـودم و از   باشم و مي شخص از خون عثمان مي
  »...آن خونريزي دور بودم، مگر اينكه تجاوز و جنايت نمائي كه اختيار خودداري 

به نقل  قبل از ادامهء مطلب توجه به چند نكتهء مهم در اين خطبه ضروري است كه آنها را
  كنم: نقل مي )2(از شيخ احسان الهى ظهير

شورى از آن مهاجران و انصار است و حلّ وعقد در  ص از ميان ياران رسول خدا     -1
  يكي است؟ �دست آنهاست، آيا موضع مدعيان تشيع با اين سخن علي 

                                         
: در ناسخ التّواريخ آمده است: شما با من بيعت نموديد بر همان چيـزي كـه بـا     367-366نهج البالغه: ص  -1

اما بعـد از اينكـه بيعـت نمودنـد ديگـر       پيشينيان من بيعت كرديد. البتّه كه مردم قبل از بيعت اختيار دارند،
  .2، جزء 3اختياري ندارند: ناسخ التّواريخ، ج

  ، چاپ الهور.38-39وأهل البيت، احسان الهي ظهير ص  لشّيعةا -2
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  اّتفاق آنها سبب خشنودي الهي و عالمت موافقت او است.     -2
شـود، آيـا چنـين امـامتي      ر زمان آنها بدون اختيار و رضاي آنها منعقد نمـي امامت د     -3

  آسماني و منصوص است يا حق و اختيار مردم است؟.
  كند. قول آنها را جز مبتدع و باغي رد نمي     -4
  مخالف اجماع صحابه در نظر علي حّقش شمشير است.     -5
خالفت با يـاران رسـول خـدا و دوسـتانش از     باالتر از اين، چنين مخالفي، به خاطر م     -6

  مهاجرين و انصار، در پيشگاه خداوند محاسبه خواهد شد.
توانند كاله خود را قاضي كننـد و ببيننـد كـه     اينست رأي علي و آيا شيعيان امروز واقعاً مي

  آيا آنان پيروان و شيعهء علي هستند يا قرباني آراء و دسيسه هاي ابن سبا؟
گويـد كـه:   ت مهم و حساس بازگرديم به سخن خاورشناس ولهوزن، او مـي بعد از اين نكا

دادنـد، و او را بـا ابـوبكر     انصار قديمي علي او را در يك مرتبه از بقيهء خلفاء راشدين قرار مي
در يـك ديـد مـي   ) مادامي كه در خالفتش به عدالت رفتار ميكرد(و عمر و همچنين با عثمان 

دادند كه خالفت او را كه استمرار خالفـت شـرعي    ابل امويان قرار مينگريستند، و او را در مق
گرفـت كـه او از    بود غصب كرده بودنـد، و منشـأ حـقّ او در خالفـت از اينجـا سرچشـمه مـي       

دادند و أهل مدينه با او بيعت نمـوده بودنـد، و منشـأ     بزرگان صحابه بود و او را در قلّه قرار مي
باشـد يـا    گرفـت كـه او از آل بيـت رسـول مـي      سرچشـمه نمـي  از اين ) براي خالفت(اين حقّ 

  .)1(بود حداقلّ اين امر سبب مستقيم حقّ وي نمي
  نمايد ثابت را جز معاند يا جاهل انكار نمى آرى اين حقائق روشن و

اينك بايد ديد چرا تشيع حقيقي تغيير يافته و سبأيه توانست پيشـرفت كنـد؟ پاسـخ اينسـت     
حتّـي مـورد حملـه قـرار گرفـت،       سـيلهء همـين شـيعيان تضـعيف شـد و     كه امام حسن كه به و

نتوانست سيطرهء كامل بر امور داشته باشد به ويژه كـه برخـي از يـاران او خيانـت كـرده و بـه       
معاويه پيوستند. از طرف ديگر توطئه هاي شبانه روزي يهوديان كه مجوسيان شكست خـورده  

ي و بقيهء افرادي كه در مقابل مسلمين شكست خـورده  نيز با آنان همراه شده بودند، و نيز موال
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بودند تا بر ضد فاتحان جديـد   بودند و أصحاب منافع و مصالح از ملل متعدد، دنبال فرصت مي
  قد برافرازند.

نيروي كافي و شرايط الزم در مقابل اينها نداشـت و نتوانسـت كـه از انتشـار      �امام حسن 
پـدرش جلـوگيري كنـد، مخصوصـاً بعـد از اينكـه ضـعف و         افكار آنها در بين شيعيان خود و

اوهام و ترس در دل آنها فرورفته و اكاذيب به اسم اهل بيت رائج گشته و عقايد نادرسـت در  

المعارف خود بعد از  ةميان آنها منتشر شده بود. عالم مشهور شيعي سيد محسن امين نيز در دائر
  گويد: كند و مي نقل قول يكي از ائمه بدين امر اعتراف مي

آورده است كه ابـوجعفر   ةميماطبقات اإل سيدعلي خان شيعي دركتاب رفيع الدرجات در«
به بعضي از از اصحابش گفته است كه اي فالني، چه ظلمي از  -عليهما السالم -محمدبن باقر 

نديدنـد؟  ها كه  قريش ديديم كه بر ما پشت پا زدند. و شيعيان و دوستان ما، از مردم چه آسيب
قبض روح شد و خبر داده بود كه ما اولي ترين مردم بر ايشان هستيم، قـريش   صرسول خدا 

اّتفاق نمود تا اينكه امر حكومت را از معدن خود خـارج نمـود و انصـار بـه حـقّ و حجـت مـا        
احتجاج نمودند، سپس يكي بعد از ديگري اين امر در ميان قريش قرار گرفت تا اينكـه بـه مـا    

، آنگاه بيعت ما را نقض كردند، و بر عليه مـا جنگيدنـد، و صـاحب امـر همچنـان در      بازگشت
پيمـان داده   جنگ و جدال بود تا اينكه كشته شد، و با فرزندش حسن بيعت شد و به او عهـد و 

شـد سـپس بـه او خيانـت گرديـد و أهـل عـراق بـر او شـوريدند تـا اينكـه بـر او خنجـر زده و              
دست بندهاي زنانش را چاپيدند، پس خون خود و اهل بيـتش را  پايگاهش را چپاول كردند و 

سـپس بيسـت هـزار نفـر از أهـل عـراق بـا حسـين بيعـت           ...حفظ نموده و با معاويه صلح نمود
نمودند و سپس به او خيانت نمودند در حالي كه بيعت در گردنشان بود و بر او خروج كردنـد  

در ذّلت و خواري و حرمان بوديم و نصيب مـا   و او را كشتند و بعد از آن ما اهل بيت همچنان
قتل بوده است و بر ارواح و امـوال خـود اطمينـان نـداريم، و دروغگويـان و منكـران        خوف و

فرصت يافته و براي تقرّب به اولياء و حكمرانان احاديث جعلي درست نموده و از زبان ما نقل 
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، تـا اينكـه مـا را مـورد خشـم مـردم قـرار        كردند كه ما نه آنها را گفته ايم و نه انجام داده ايـم 
  .)1(»دهند

پس دروغگويان دروغ بافته و اقوال و رواياتي از زبان أئمه جعل نمـوده انـد تـا ضـاللتها و     
باشـند، و در رأس ايـن    اباطيل خـود را رواج دهنـد و علـي و اوالد پـاك او از آنهـا بيـزار مـي       

برشان عبداهللا بن سبا بود، و بعد از مـدتي و  باشند كه ره جاعالن دجال و سخن چين، سبأيه مي
پس از حوادث متعددي آنها توانستند كه بسياري را فريفته و از اسالم صحيح و صريح خـارج  

غـش اسـالمي    غـلّ و  سازند و داخل يك مذهب غريب و اجنبي نمايند، و از عقايد ساده و بـي 
ت و كرامت انسان و عـدم تفريـق   وحدانيت خداوند عزّوجلّ و آزادي و عدال كه عبارتست از

بين مردم بر حسب جاه و مقام، خارج نمايند و آنها را به سوي شرك و وثنيت و بت پرسـتي و  
  شخصيت پرستي بكشانند. مرجع بازى و  قبرپرستي و امام پرستي و

بـافي   باشـد مردمـان را بـه سـوي فلسـفه      اسالم ساده و فطري كه منبع آن قـرآن مـي   آري از
هاي مسيحيت تحريـف شـده و بـه سـوي شـرك بـه        ثنيت و مجوسيت و پيچيدگييهودي و و

خـارج سـاختند.    ،مـال  جاه و نسب و خداوند و بردگي بشر و تفريق بين مسلمين بنابر حسب و
سبأيه اصل تمام فرق و مذاهبي گشت كه از تشيع ناشي شدند و آراء سـبأيه عقايـد اكثرقريـب    

و اختالفشان برحسب دوري و نزديكي به آن باورهاي سبأيه بـود،  ها گرديد،  به اتفاق اين فرقه
با دليل و برهان بيشتري و با رجوع به كتـب معتمـد و موثـق     )ن شاء اهللا(إو در صفحات آينده  

از  ‡خوانندگان خواهند ديد كه چگونه افراد پيرو همـين مجعـوالتي گشـتند كـه آل بيـت      
حكيم دهلوي در كتاب مهم خود بعد از ذكر فرق شـيعه  جستند و لهذا  آنها ناليده و بيزاري مي

  گويد: مي
طبقه دوم: گروهي هستند از سست ايمانهاي منـافق صـفت كـه قـاتالن عثمـان و پيـروان       « 

عبداهللا ابن سبا بودند و هم اينها بودند كه به صحابهء كرام ناسـزا گفتـه و در لشـگر اميـر جـاي      
شـمردند و بعضـي از آنهـا بـه      ات عظيم از شيعيان مـي گرفته و خود را بعد از ارتكاب آن جناي

نمودند كـه داراي   خاطر مقام و مال به دامن امير چنگ زدند، و با اين حال به امير اظهاراتي مي
                                         

  .1/34 لشّيعةأعيان ا -1



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      76
    

ورزيدنـد   كمال خباثت و لئامت بود و به دعوت امير گردن ننهادند و بر مخالفت او اصرار مـي 
كردند و بـر صـحابه    و اموال آنها دست درازي مي و خيانتهايشان روشن و ظاهر بود و بر مردم

نمودند. اين گروه رؤساي اوليه رافضيان هسـتند. چـرا كـه بنـاي ديـن و ايمـان        زبان درازي مي
خود را در اين طبقه بر اين فاسقان و منافقان و منقوالت آنها گذاشتند و سبب كثـرت روايـت   

رخـان سـبب دخـول    ؤن افراد همين اسـت و م به واسطهء اي )كرّم اهللا وجهه(اين مذهب از امير 
آنها قبل از وقوع حادثـهء تحكـيم بـه خـاطر      :گويند كه  منافقان از اين باب را ذكر نموده و مي

كثرت و قدرت شيعيان اوليه و راستين در لشگر امير، ضعيف بودند، لـيكن وقتـي كـه تحكـيم     
الجنـدل   ةمراستين و اوليه از دو گيري دوبارهء خالفت نوميد شدند، شيعيان رخ داد و از قدرت

كه محلّ تحكيم بود با يأس و نوميدي به اوطان و مساكن خود بازگشـتند، و سـعي در تـرويج    
احكام شريعت و ارشاد و روايت احاديث و تفسير قرآن مجيد نمودنـد، همچنانكـه خـود اميـر     

ت از شيعيان اوليه جز در داخل كوفه به همين كارها مشغول شد، و در اين وق )كرّم اهللا وجهه(
اندكي كه در كوفه منزل داشتند در ركاب او باقي نماندند. هنگاميكه آن فرقهء ضالّه مجـال را  

ادبانـه را كـه سـابقاً     هاي بي هاي خود مناسب ديد، آن جسارت و گستاخي براي اظهار ضاللت
نمودنـد و معهـذا   بودنـد، اظهـار    در مورد امير و سب اصحاب و پيروان زندهء او مخفـي نمـوده  

طمع در مناصب نيـز داشـتند. چـرا كـه عـراق و خراسـان و سـرزمين فـارس و حيـره هنـوز در           
بـا منـافق    �با يهـود و پيـامبر    � همچنانكه موسي )كرّم اهللا وجهه(تصرّف امير بود و امير 

كنـد و   و نوبختي شيعي نيز اين دگرگوني و تحول را تأييد مي. )1(»رفتار نمود با آنها رفتار كرد
  گويد: مي

علـي   :كشته شد، قائالن به امامت او سه گروه شدند: گروهـي گفتنـد كـه    � وقتي علي«
شود تا اينكه با عصاي خود بر عرب مسلّط شده و زمـين بعـد از    ميرد و كشته نمي نمرده و نمي

د از است پر از عدل و داد نمايـد. و ايـن اولـين فرقـه در اسـالم بعـ       اينكه پر از ظلم و جور شده
باشد، و اولين گروهي است كه غلو و افراط نمود و اين  است كه قائل به توّقف مي � پيامبر
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باشـد و او كسـي بـود كـه ناسـزاگويي از       گروه سبأيه ناميده شد و از پيروان عبداهللا بن سبأ مـي 
 :ت كـه گف كرد و مي ابوبكر و عمر و عثمان و صحابه را علني نموده و از آنها اظهار بيزاري مي

. و بقيهء سخناني را كه سابقاً از ايشان و ديگران نقـل كـرديم،   »است علي اينها را به او ياد داده
گوينـد   بدين خاطر است كه كساني كه با شيعيان مخالفند مـي «گويد:  كند، تا اينكه مي نقل مي

همچنانكـه  و كشّي نيز همين روايت را . )1(»است كه اصل رفض (تشيع) از يهوديت گرفته شده
  است. سابقاً آورديم، ذكر نموده

اين عبارات را خصوصاً اعاده كرديم چون ارتباط مستقيم بـا فهـم شـيعه و تشـيع و مراحـل      
تحول و دگرگوني آن دارد تا شيعيان بدانند كه چطور مذهبشان تغيير كرده. و بدانند كه حتّي 

  ارند.مراجع و منابع قديم آنها نيز به اين امر خطير اّتفاق د
اين اولين حادثهء مهم تغيير عقيدتي و ديني و فكري و اساسي و ريشه اي بود كه در تشـيع  
رخ داد كه فكر و روش تشيع را در خالل قرون متمادي تغيير داد، همچنانكه نوبختي و كّشـي  

بـه   شيعه و قبل از آنها قمي و بسياري ديگر اعتراف دارند. از اينجا بود كه رهبري فكري تشـيع 
دست سبأيه و يهوديان افتاد و احزاب مخفي و مخوف يهود با تشيع همان بازي را كردنـد كـه   

بودند و هر كس كه از مسـلمانان و غيـر مسـلمانان كتـب      قبالً با مسيحيت به دست پولس كرده
رخـان و علمـاي رجـال و فـرق از سـنّي و شـيعه و       ؤتاريخ را تحقيق و بررسي كرده و همـهء م 

  .)2(يهود و نصاري و غيره، بر اين امر اّتفاق رأي دارند مستشرق و
  گويد: يوليوس ولهازن در ذكر سبأيه مي

جـز   ...باشـند   گردد و به عبداهللا بن سبأ منسوب مي منشأ سبأيه به زمان علي و حسن باز مي«
نكـه  باشد، بيشـتر از اي  اينكه مذهب شيعه كه به عبداهللا بن سبأ منسوب است و او مؤسس آن مي

  ).3(»به ايرانيان باز گردد به يهود نزديكتر است

                                         
  .44-43: نوبختي ص لشّيعةفرق ا -1

  .76-75و الّتشيع  الشيعة -2
  يوليوس ولـهازن. 171-170لخوارج و الّشيعه ص ا -3
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و قابل ذكر است كه گروهي از شيعيان اوليه كـه هـيچ فرقـي بـا بقيـهء مسـلمين در عقايـد        
نداشتند، پس از آنكه آن تحوالت رخ داد، همچنان بر سر عقايد اوليهء خـود ماندنـد، كـه در    

هء      مثل حسـن و حسـين و مح   � رأس اينها فرزندان علي ـد و ابـوبكر و عمـر و عثمـان و بقيـم
ــهء بنــي  ــاس و عقيــل و جعفــر و طالــب و ديگــر از   فرزنــدان علــي و بقي هاشــم از فرزنــدان عب

باشند كه همچنان بر سر عقايد خود ماندند، لـيكن مـا در اينجـا     عموزادگان حسنين و غيره مي
گـران يهـودي و غيـر     ئـه ها و تغييرات و تحوالتي هستيم كه بـه دسـت توط   درصدد بيان بدعت

  يهودي در تشيع رخ داد.

 )1(عبداهللا بن سبأ بين وهم و حقيقت
انـد.   سـبأ اخـتالف كـرده    نبـداهللا بـ  عرخان در شخصيت و شهر و قبيلـهء  ؤنويسندگان و م 

گـروه دوم فرقـهء   «گويـد:   انـد. ابـن حـزم مـي     نسـبت داده  )2(»حميـر «ها او را به قبيلـهء   بعضي
اني هستند كه به الوهيت و خدايي غيـر خـدا معتقدنـد كـه اولـين گـروه       كس -افراطيون-غُالت

  .)3(»باشند بن سبا حميري مي عبداهللاآنها پيروان 
او را  )4(دهنـد و بـالذري   نسبت مـي  »همدان«بالذري و أشعري قمي ابن سبأ را به قبيلهء  اام

نامنـد   مي »اسبي همدانيهب روعبداهللا بن «او را  )5(و أشعري قمي »عبداهللا بن وهب همداني«
  باشند. فرقهء سبأيه پيروان عبداهللا بن وهب راسبي همداني مي :گويد كه و مي

                                         
لليهود، تـأليف   فضةالرّا بهةبذل المجهود في إثبات مشا -1باشد:  منبع اصلي مطالب اين فصل دو كتاب مي -1

الـب تـأليف علـي    علـي بـن أبـي ط    مـة عبداهللا بن سبأ و امـا  -2و مابعد آن و  98شيخ عبداهللا الجميلي ص 
و مابعد آن (البتّه اين كتاب معلوماتش را در اين مورد تقريباً به طور كامل از  30عبدالرّحمن السلمان ص 

  است). كتاب اول گرفته
  .2/306شوند: معجم البلدان  نسبت داده مي …اي هستند كه به حمير بن سبأ  قبيله -2
  .5/46الفصل في الملل واألهواء والّنحل  -3
  .5/240أنساب األشراف  -4
  .20المقاالت والفرق ص  -5
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بـوده و از يهوديـان حيـره كـه      »حيـره «ابن سـبأ از اهـل    :گويد كه و عبدالقاهر بغدادي مي
  .)1(است كرده تظاهر به اسالم مي

هـاي   نمـوده و بـدعت   به اسالم مي اصل ابن سبأ از روم بوده و تظاهر :گويد كه ابن كثير مي
  .)2(است قولي و فعلي زشتي ايجاد نموده

  .)3(باشد ابن سبأ از يهوديان يمن و از اهل صنعاء مي :گويند كه يماما طبري و ابن عساكر 
شود رسيد كه ابن سـبأ از اهـالي يمـن بـوده و      رخان به اين نتيجه ميؤبعد از تأمل در آراء م

بينيم كـه در   هاي سابق دّقت كنيم مي اهل علم بر اين است و اگر در گفتهرأي اكثر محّققان و 
انـد، و در   دو قبيلـه در يمـن بـوده    »همـدان «و  »حمير«آنها تعارض حقيقي وجود ندارد، زيرا 

اند. ظاهراً براي بغدادي امـر   اصل ابن سبأ كه يمني است جز بغدادي و ابن كثير اختالف نكرده
وداء دو شخصـيت متفـاوت بـوده     ا مشتبه گشته و پنداشته امـا  )4(انـد  ست كه ابن سبا و ابـن السـ ،

تـوان   اند، اگر چه به طور قطع نمـي  رخين با ابن كثير در اينمورد موافقت نداشتهؤهيچكدام از م
  است. اي بوده گفت كه ابن سبأ از چه قبيله

ظ، ابـن سـبا را از   هـا مثـل جـاح    اند، بعضي رخان اختالف كردهؤدر مورد پدر ابن سبأ نيز م
نسـبت داده و   »سبأ«و اكثر علما او را از طرف پدر به  )5(دهند نسبت مي »حرب«طرف پدر به 

و ابوالحسـن   )7(و طبـري  )6(. و از جملهء ايـن دانشـمندان ابـن قتيبـه    »عبداهللا ابن سبأ«گويند:  مي

                                         
  الفرق بين الفرق. -1
  .7/190 يةاهوالّن يةالبدا -2

  .165دمشق ص  ينةو ابن عساكر تاريخ مد 4/340تاريخ الّطبري  -3
  .1/99بذل المجهود،  -4
  .3/81البيان والتّبيين  -5
  .622المعارف ص  -6
  .4/340تاريخ طبري  -7
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و أشـعري   )4(كبـر اشـيء األ و از شيعيان الّن، )3(سالم ابن تيميهو شيخ اإل )2(و شهرستاني )1(أشعري
  باشند. و نوبختي مي )5(قمي

ه  اامـوداء نيـز مـي        مـي  )6(نسبت مادري ابن سبأ از حبشـيگوينـد،   باشـد و لهـذا بـه او ابـن الس
  اند. بر اين قول رفته )9(و مقريزي )8(و طبري و ذهبي )7(همچنانكه جاحظ

اند كـه ابـن    كال نموده و پنداشتهالبّته نسبت مادري نامبرده براي بعضي از محّققان ايجاد اش
  .)10(است باشد، همچنانكه براي اسفرايني اين شبهه رخ داده سبأ غير از ابن سوداء مي

  أسبب اختالف در تعيين شخصيت ابن سب

رخـان در تعيـين شخصـيت ابـن سـبأ رخ      ؤاز اينكه اين همه تعدد آراء در ميان محّققان و م
اي  گـر خـود را در پـرده    عنوان يك بازيگر سياسي و توطئهداده جاي تعجب نيست، زيرا او به 

هايش تفرقهء بين مسـلمين و نـابودي اسـالم و     است. چون هدف او از توطئه ها پوشانده از ابهام
است، و لهذا وقتي كه عبداهللا بـن عـامر والـي بصـره از طـرف عثمـان بـن         جنگ با توحيد بوده

من از اهل كتاب هستم و رغبـت بـه   «خ داد كه: از او دربارهء شخصيتش پرسيد، پاس �عفّان 
  .)11(و از نام خود و نام پدرش چيزي نگفت »اسالم و به جوار تو دارم

                                         
  .1/86ميين سالإلمقاالت ا -1
  .1/174الملل والّنحل  -2
  .28/483مجموع الفتاوي  -3
  .2/43أصول الّنحل، نقل از عبدالرّحمن بدري: مذاهب اإلسالميين  -4
  .20المقاالت والفرق ص  -5
  .308المحبر: حبيب البغدادي ص  -6
  .3/81البيان والتّبيين  -7
  .2/122ذهبي: تاريخ اإلسالم  -8
  .2/356خطط المقريزي:  -9

  .124التّبصير في الدين ص  -10
  .327-4/326تاريخ طبري  -11
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اسـت، و   رخـان شـده  ؤزيستي اوست كه سبب اخـتالف بـين م   و همين رازگونگي و مخفي
گـر مـاهري نامهـاي ديگـري نيـز بـر خـود         هيچ بعيد نيست كه نامبرده مثل هر بازيگر و توطئـه 

  هايش را مخفي سازد. باشد، تا جرائم و دسيسه هادهن

  منكران وجود ابن سبأ: 

شوند و برخـي از   بعضي از شيعيان معاصر و معدودي از كساني كه به اهل سّنت منتسب مي
شناسـان و   رخان و فرقهؤاند و به نظر آنها آنچه را كه م خاورشناسان، منكر وجود ابن سبأ گشته

ها و اخباري كه دربارهء ابن سبأ و نقش تـاريخي او در صـدر اسـالم و     محّققان دربارهء روايت
دشـمنان شـيعيان ايـن اخبـار را      :گوينـد  اند همه جعلي بـوده و مـي   ايجاد فرقهء سبأيه نقل كرده

  شان برويم: اند. بد نيست كه به سراغ اينان و اقوال و ادلّه وضع كرده

  منكران وجود ابن سبأ از شيعيان: -اوالً  

  الغطاء محمد حسين كاشف -1
اي بـيش   ابن سبأ خرافه :گويد كه روحاني شيعي عراقي محمد حسين آل كاشف الغطاء مي

ا تعجـب در          نيست كه ساخته و پرداختهء قصه اسـي اسـت. امـهـاي شـبانه در عهـد امـوي و عب
نمـوده و  اينست كه بعد از اين انكار، اعتراف كتب قديمي شيعه را در شرح حال ابن سبأ ذكـر  

تـر اينكـه در جـاي ديگـر اعتـراف       و عجيـب . )1(اند آنها همگي او را لعنت نموده :گويد كه مي
آقـاي سـيد    »هللا ثـم للّتـاريخ  «مؤّلف كتـاب  . )2(كند كه آن مطلب را از سر تقيه گفته است مي

وقتي كه از آل كاشف الغطاء دربـارهء   :گويد باشد مي حسين الموسوي كه از علماي نجف مي
ايم (چرا كه آن كتاب را بـراي دعـوت    بن سبأ پرسيدم، پاسخ داد كه ما در اينمورد تقيه كردها

ايم). اين هم بزرگترين عالم شيعي معاصر كه حتّي در مورد قضاياي تـاريخي   اهل سّنت نوشته
  كند!! تقيه مي

                                         
  .41-40وأصولها ص  لشّيعةأصل ا -1
2- هللا ثم 13اريخ : ص للت.  
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  مرتضي عسكري -2
 :گويـد كـه   باشد، و مي ياو از پرگوترين و كوشاترين نويسندگان شيعي در مورد ابن سبأ م

سيف بن عمر نامبرده را جعل كـرده و طبـري از او نقـل نمـوده اسـت، و عسـكري كتـابي در        
كه به زعم وي همهء نويسندگان اين  »هاي ديگر عبداهللا بن سبأ و افسانه«اينمورد نوشته به نام: 

ود، جاعـل ايـن   اند و طبري از سيف بن عمر كه او را بـه زعـم خـ    افسانه را از طبري نقل كرده
عمر زده و  هاي بيشتري به سيف بن داند. و در جلد دوم كتابش اتّهام هاي ديگر مي قصه و قصه

هـا و نشـر فضـائل     او اوالً از تعصب قبلي برخوردار بوده و به مدح و ثناي عدناني :گويد كه مي
نياً زنديق بودن او سـبب  پرداخته است. ثا آنها و ايجاد فتنه بين قحطاني ها و نشر معايب آنها مي

عمـر اصـالً در نـزد     بـن  كند كه سـيف  بدنامى تاريخ اسالم و حقايق آن شده است، و اضافه مي
محدثين ضعيف است و نبايد به روايـات تـاريخي او اعتنـاء كـرد، و در نهايـت بـه ايـن نتيجـه         

  رسد كه اساساً ابن سبايي وجود نداشته است. مي

  محمد جواد مغنيه -3
اي بر كتاب عسـكري نوشـته و سـخن او را دربـارهء ابـن سـبأ        ساني است كه مقدمهاو از ك

سيف بن عمر اين شخصيت خيالي را جعل نموده، چنانكـه افـرادي بـه     :گويد تأييد كرده و مي
  .)1(نام صحابه و تابعين جعل كرده و از زبان آنها اخبار و رواياتي نقل نموده است

  ر كامل مصطفي الشّيبيدكتر علي الوردي و دكت -5 و 4
اين دو نقر از نويسندگان نامدار شيعي عراق هستند كه الشّـيبي از آراء وردي متـأثّر شـده و    

اند كه عمار بن ياسر را به جاي ابن سـبأ بگيرنـد و    اند و سعي كرده هر دو منكر ابن سبا گرديده
  .)2(آندو را يك شخصيت حساب كنند

                                         
  .1/12مقدمهء (عبداهللا بن سبأ و أساطير أخري): به قلم محمد جواد مغنيه  -1
  ، مصطفي كامل الّشيبي.40بين الّتصوف والّتشيع ص لصلة، ا273وعاظ السالطين: وردي ص -2
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  عبداهللا فياش -6
او بـه خيـال    :گويـد كـه   اي شيعه است كه منكر وجود ابن سبأ گرديـده و مـي  او نيز از علم

  .)1(نزديكتر است تا به حقيقت

  منكران ابن سبأ از غير شيعه  -ثانيا

  طه حسين -1
انـد و   طه حسين در رأس نويسندگان معاصـري اسـت كـه منكـر وجـود ابـن سـبأ گرديـده        

اند، هم به خود و هم به تاريخ شـديداً   دهگويد: به خيال من كساني كه ابن سبأ را بزرگ كر مي
ي كـه در مـورد         اند، و اولين چيزي كه مالحظه مي ظلم كرده كنـيم اينسـت كـه در منـابع مهمـ

هء ابـن سـبأ نيسـت       اختالف بر عليه عثمان سخن گفته و در جـاي ديگـر   . )2(انـد، خبـري از قصـ
  .)3(اند دشمنان شيعه او را جعل كرده :گويد كه مي

  لي النشاردكتر ع -2
بعد از طه حسين دكتر علي النّشار دومين شخصيت مهمي است كه منكـر وجـود ابـن سـبا     

گويد: احتمال دارد كه شخصـيت ابـن سـبا     داند و مي گرديده و او را يك شخصيت وهمي مي
و اين سخن از نشار . )4(اند باشد، و نواصب او را جعل كرده »ياسر عماربن«جعلي بوده و همان 

د نيست چرا كه او بسيار متـأثّر از وردي شـيعي اسـت و سـخن وي را كلمـه بـه كلمـه نقـل         بعي
  كند. مي

  دكتر حامد حفني داود -3

                                         
  .لشّيعةوأسالفهم من ا ميةتاريخ اإلما -1

  ، طه حسين. 132الكبري (عثمان) ص لفتنةا -2
  90طه حسين ص –علي و بنوه  -3
  .39و  2/38: علي الّنشار  2/39/38الكفرالفلسفي في اإلسالم  ةنشأ -4
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هاي شيعيان حاضر متأّثر شده و وجود ابن سـبا را انكـار    نامبرده از كساني است كه از نوشته
را از آن كتـاب   اي كه بر كتاب عسـكري نوشـته، تأييـد كامـل خـود      نموده است. او در مقدمه

  .)1(اعالن نموده است

  منكران وجود ابن سبأ از خاورشناسان   -ثالثا

  اسرائيل فرد لندر -1

العـرب و   ةاو يك خاورشناس آلماني است كه در مورد فرق و اديان و يهوديت در جزيـر 
، و از اولـين خاورشناسـاني اسـت كـه بـه موضـوع ابـن سـبأ         )2(مذاهب شيعه نوشته هـايي دارد 

. و در )3(صـفحه بررسـي كـرده اسـت     80اخته و روايات متعـدد دربـارهء او را طـي حـدود     پرد
  كند. نهايت او را انكار مي

  كايتاني -2
خاورشناس ايتاليايي كايتاني نيز از كساني است كه منكر وجود ابن سبا گشته و از روايـات  

شامي و مصـري بـه   مدرسهء مدينه و روايات  :سيف بن عمر خرده گرفته است و مي گويد كه
حوادث فتنه در ايام عثمان رنگ سياسي و اداري و اقتصادي داده، بدون اينكه از اساس دينـي  

 :گويـد  دانـد. مـي   آن حوادث حرفي بزند، و چنين اضطراب ديني را در آن زمان مسـتحيل مـي  
يـن  بعيد نيست كه يك بازيگر سياسي در اصحاب علي بوده باشد كه ابن سبأ نام داشته لـيكن ا 

و افـراد ديگـري نيـز مثـل     ، )4(مانـد  پـردازي بيشـتر شـبيه مـي     همه نقش را بـه او دادن بـه خيـال   

                                         
  .18و21دفني داود، چاپ مصر ص ساطير أخري)، به قلم د. أمقدمهء كتاب (عبداهللا بن سبأ و  -1
  .3/995نجيب العقيقي: المستشرقون  -2
  .ة: سليمان بن حمد العود 65في صدراإلسالم ص لفتنةعبداهللا بن سبأ و أثره في إحداث ا -3
  نقل از عبدالرّحمن البدوي: مذاهب اإلسالميين. 8كايتاني: حوليات اإلسالم ج  -4
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برناردلويس خاورشناس انگليسي و ليوي ديال ويدا، خاورشناس ايتاليايي يهوديت ابـن سـبأ را   
  .  )1(اند منكر شده

  بررسي ادّلهء منكران وجود ابن سبأ و رد بر آنها

  جود ابن سبأ عبارتست از:خالصهء ادلّهء منكران و
اسـت كـه او ايـن روايـات را از      اوالً: اخبار ابن سبأ در ميان مردم از طريق طبري منتشر شده

باشـد، و سـيف    است. پس تنها مصدر اخبار ابن سبأ سـيف مـي   سيف بن عمر تميمي اخذ كرده
  اند. بن عمر كذّاب بوده و علماي جرح و تعديل او را تضعيف كرده

نكه ابن سبأ اصالً وجود واقعي نداشته و در واقع او عماربن ياسر بوده به دليـل اينكـه   ثانياً: اي
  اند. هر دو به ابن سوداء مشهور بوده

انـد و   رخان از ذكر ابن سبأ يا ابن سوداء در جنـگ صـفّين خـودداري نمـوده    ؤثالثاً: اينكه م
  اين دليل عدم وجود اوست.

بلكه شخصيتي وهمي بوده كه دشمنان تشـيع بـه خـاطر     رابعاً: ابن سبأ وجود حقيقي نداشته
  اند. طعن به مذهب و نسبت آن به يهوديان او را جعل كرده

  نقد ادلّه: 
باشد: يكي اينكه طبري مصـدر ايـن اخبـار اسـت      دليل اول فوق الذكر داراي دو مقدمه مي

فتـه كـه تنهـا مصـدر و     است و او اين اخبار را از سيف بن عمر گر كه در ميان مردم منتشر شده
باشد. دوم اينكه سيف ضعيف است و علماي جرح و تعديل او را جـرح   منبع اخبار ابن سبأ مي

  اند. كرده
مقدمهء اول باطل است چرا كه تنها طبري نيست كه روايات سيف بن عمر را از ابـن سـبأ    

است و اين طـرق   است بلكه روايات سيف از طرق ديگري غير از طبري نيز نقل شده نقل كرده
  عبارتند از:

                                         
  .72-67ص  ة، و عبداهللا بن سبأ، سليمان العود2/29دوي مذاهب اإلسالميين: عبدالرّحمن ب -1
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  هـ) 571از طريق ابن عساكر (متوفّاي سال   -1
ابن عساكر روايات سـيف دربـارهء ابـن سـبا و سـبأيه را از طريقـي غيـر از طبـري روايـت          

گويد: ابوالقاسم سمرقندي از ابوالحسين بن النقور از طاهر المخلص از احمـد   است و مي كرده
يحيي از شعيب بـن ابـراهيم از سـيف بـن عمـر از عبـداهللا بـن         بن عبداهللا بن سيف از السري بن

كند كه وقتي كه ابن السوداء ناسزاگويان را ديد  مغيره عبدي از مردي از عبدالقيس روايت مي
  .)1(الخ ...گويند برخاست و گفت كه به سيرت علي بد مي

  هـ) 741از طريق محمد بن يحيي المالقي (متوّفاي   -2
است  كتاب (التّمهيد والبيان في مقتل الشّهيد عثمان بن عّفان) ذكر نموده نامبرده در مقدمهء

گويد: اين كتابي اسـت كـه در آن از كشـتن     است و مي كه به تأليف خود سيف مراجعه نموده
يابنـد و از آن   امام شهيد سخن خواهم گفت و آنچه را كه ائمه و علماء در كتب و تـاريخ مـي  

  .)2(سيف بن عمر تميميجمله كتاب الفتوح است از 
است، و از آن جمله در ايـن كتـاب    مستقيماً از كتاب سيف اخذ نموده :گويد كه مالقي مي

است كه: در سال سي و سه گروهي بر عليه عثمـان حركـت نمودنـد كـه مالـك اشـتر و        آمده
  .)3(أسود بن يزيد و عبداهللا بن سبأ مشهور به ابن السوداء در ميان آنها بودند

  هـ) 748يق ذهبي (متوّفاي از طر  -3
سخني دربارهء ابن سـبأ از   �شدن عثمان  ذهبي در تاريخ خود در ضمن شرح اخبار كشته

كنـد كـه وقتـي     بن عمر از عطيه از يزيد نقعيسي نقل مي گويد: سيف بن عمر آورده و مي سيف
اللـت دارد بـر   و دو چيز د. )4(كه ابن السوداء به سوي مصر رفت نزد كنانهء بن بشر منزل گزيد

اسـت.   است و از روايـت طبـري نبـوده    اينكه ذهبي اين روايت را مستقيماً از كتاب سيف گرفته
يكي اينكه اين روايت در تاريخ طبـري وجـود نـدارد. دوم اينكـه: ذهبـي در مقدمـهء كتـابش        

                                         
  .1ج  117وط نقل از بذل المجهول ص طمخ 167دمشق، ابن عساكر ورقه  ينةتاريخ مد -1
  .1/68الّتمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، به نقل از مرتضي عسكري، عبداهللا بن سبأ  -2
  .56سبأ: ص ، عبداهللا بن ةبه نقل از شيخ سليمان العود -3
  .123-2/122تاريخ اإلسالم، ذهبي  -4



    

  87  تشيع و شيعيان اوليه
  

 دربارهء اين تـأليف مصـّنفات فراوانـي را    :گويد مصادري را كه مطالعه نموده ذكر كرده و مي
  .)1(باشد بيهقي و الفتوح سيف بن عمر مي ةاست و مادهء آن از دالئل الّنبو مطالعه كرده

هاي سـيف بـن عمـر دربـارهء      گانه داللت دارد بر اينكه طبري راجع به روايت اين طرق سه
بـن عمـر، ابـن     ابن سبأ تنها نيست، و اينكه او تنها منبع اين اخبار نيسـت بلكـه در نقـل از سـيف    

  باشند. مالقي و ذهبي با او شريك مي عساكر و
باشد نيز نادرست است چرا كه ابـن   بن عمر تنها منبع اخبار ابن سبأ مي اما اين ادعا كه سيف

عساكر در تاريخ خود روايات ديگري نيز ذكر نموده كه سيف در سلسلهء راويان آنها نيسـت  
  كند. و اين اخبار نيز وجود ابن سبأ را ثابت نموده و تأييد مي

 :گفـت  گويـد: از ابوالّطفيـل شـنيدم كـه مـي      ابن عساكر از عمار الدهني نقل كرده كـه مـي  
را آورد و علي بر منبر بـود، علـي پرسـيد كـه چـه       )ابن السوداء(مسيب بن لجبه را ديدم كه او 

  .)2(بندد كار كرده؟ گفت: بر خدا و رسول دروغ مي
: اين سياه چـرده (يعنـي ابـن سـبأ) را چـه      و از يزيد بن وهب از علي روايت است كه گفت

بـن   خواهد؟ و از طريق يزيد بن وهب نيز از سـلمه از شـعبه و از علـي    است و از من چه مي شده
است كه از ابـوبكر   ابي طالب روايت است كه گفت: اين سياه چرده (يعني ابن سبأ) را چه شده

  .)3(كند و عمر انتقاد مي
ديگري  )4(ينكه سيف تنها مصدر اخبار ابن سبأ نيست و ثقاتها داللت دارد بر ا اين روايت

اند، و اين دليل بر بطالن ادعاي منكـران وجـود ابـن سـبأ و اسـتدالل       نيز اين اخبار را نقل كرده
  باشد كه بر اين مقدمه استوار بود. آنها مي

                                         
  .15-1/14تاريخ اإلسالم  -1
  .167دمشق (نسخه خطي) ورقهء  ينةتاريخ مد -2
  همان منبع. -3
هـا را بـراي شـيخ ناصـر الـدين آلبـاني محـدث شـهير          گويد كه: اسانيد اين روايـت  سليمان العوده مي خشي -4

  : عبداهللا بن سبأ.98حسن ضبط نمود، ص فرستادم كه همه آنها را بين صحيح و 



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      88
    

  اما رد بر مقدمهء دوم:
انـد، نسـائي    ا ضـعيف شـمرده  در اينكه سيف ضعيف اسـت و علمـاي جـرح و تعـديل او ر    

سـيف بـن عمـر الضّـبيي      :گويـد  ذهبـي مـي   )1(گويد: سيف بن عمر الضّـبيي ضـعيف اسـت    مي
شـود و دربـارهء فتوحـات و رده     سدي و تميمي برجمي و يا سعدي كوفي نيز به او گفته مياأل

و بسـياري  است، او مثل واقدي از هشام بن عروه و عبداهللا بن عمر و جابر جعفي  تأليفاتي نوشته
اسـت   از مجهوالن روايت كرده. عباس از يحيي نقل كرده كه او ضعيف است و ابوداود گفتـه 

او  :اسـت كـه   او متروك است و ابو حيان گفتـه  :است كه او ارزش ندارد، و ابو حاتم گفته :كه
  .)2(متّهم به زندقه است و بيشتر احاديث او منكر است

و در تاريخ پايه و حجت اسـت و دربـارهء اتّهـام    گويد: او در حديث ضعيف  ابن حجر مي
  .)3(است روي كرده اش زياده او درباره :گويد كه ابن حبان به او مي

خالصهء سخن علماي جرح و تعديل اينست كه سيف در حـديث ضـعيف اسـت ولـي در     
 شود، چنانكـه  تاريخ روايات او مورد قبول است و بلكه باالتر از اين عمده و حجت شمرده مي

  است. ابن حجر او را چنين وصف نموده
بن عمر آمـده نـزد اهـل حـديث      بريم كه اخبار تاريخي كه از طريق سيف و از اينجا پي مي

  اند. قابل قبول بوده و لهذا محدثان و ديگران بر روايت كتب او اعتماد كرده
ار عبـداهللا بـن   گويد: اخب و لهذا ابن حجر بعد از نقل روايات ابن عساكر دربارهء ابن سبأ مي

است كه در  او تصريح به شهرت اين روايات نموده. )4(سبأ مشهور بوده و در تاريخ وجود دارد
  بن عمر وجود دارد. ضمن آنها روايات سيف

                                         
  .293الضّعفاء والمتروكين ص  -1
  .2/255ميزان االعتدال  -2
  .262تقريب التّهذيب ص  -3
  .3/290لسان الميزان  -4
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بـن عمـر    سـيف  »الفتـوح «سالم خود را كتاب ذهبي يكي از منابع خود در كتاب تاريخ اإل
دو مقدمهء منكران وجود ابـن سـبأ كـه مبنـاي     ، همچنانكه سابقاً ديديم. پس هر )1(كند ذكر مي

  شود. پندار و گمانشان بود، باطل مي

  رد بر دليل دوم: 
است بلكه او همـان   دومين دليل آنها بر مبناي اين زعم است كه ابن سبأ اصالً وجود نداشته

باطـل اسـت و دليـل جهـل و      )2(عمار بن ياسـر اسـت. ايـن خـود، بنـا بـه گفتـهء شـيخ جميلـي         
  باشد و بطالن آن از چند جهت است: ّطالعي گويندهء آن ميا بي

اند، شخصيت مستقلّ عماربن ياسر را از شخصـيت   رخاني كه اخبار ابن سبأ را آوردهؤم -1
ترين مصادري است كه اخبار ابن سـبأ   اند. مثالً طبري كه از قديمي ابن سبا جداگانه ذكر كرده

توطئـه هـايش در عهـد     ان او و حركـات مشـكوك و  را ذكر نموده، آن اخبار را ضـمن داسـت  
آورده و اينكـه چگونـه وي در صـدد افسـاد عقيـدهء مسـلمين و ايجـاد شـورش در          �عثمان 

را به سوي  �عمار  �كند كه عثمان  است و در ضمن ذكر مي بوده �شهرها بر عليه عثمان 
شخصـيت جداگانـه    )6(بن خلدونو ا )5(ثيرو ابن األ )4(و همچنين ابن كثير. )3(...مصر روانه نمود

  كنند. براي هر يك از آن دو تن، ذكر مي
بن ياسـر   باشند و همگي شخصيت ابن سبأ و شخصيت عمار رخان بزرگ اسالم ميؤاينها م

اسـت. بعـد از    كنند و اينكه ابن سبأ در صدد ايجاد فساد بين مسـلمين بـوده   را جداگانه ذكر مي
  اند! ه كسي مدعي شود آن دو تن، يك شخصيت واحد بودههمهء اين اقوال، معقول نيست ك

                                         
  .15-1/14تاريخ اإلسالم  -1
  .121ص  1بذل المجهود ج  -2
  .4/360تاريخ طبري  -3
  .7/167 يةوالنّها ةيالبدا -4
  .3/77اريخ الكامل في الّت -5
  .2/1034تاريخ ابن خلدون  -6
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كند، چرا كـه كتـب    كتب جرح و تعديل مورد اعتماد خود شيعيان، اين ادعا را رد مي -2 
اربن ياسر را از ابن سبأ جدا ساخته و او را از اصحاب عليت عمبن ابـي طالـب    آنها نيز شخصي

  .)1(است بسته دروغ مي �اند كه بر علي  شمردهاند و ابن سبأ را زنديق و ملعون  دانسته

ار يـك      همهء داليلى كه وردي و شيبي و ديگران بر اين آورده -3  اند كه ابـن سـبأ و عمـ
وداء  «اساس است و اّتفاق آن دو بر كنيهء مشـترك   باشند، سست و بي شخصيت مي ابـن السـ« 

توانـد باشـد كـه آن     ل بر اين نمـي است كه اگر هم اين كنيه براي عمار فرضاً درست باشد، دلي
اند، چرا كه بسياري از افراد در كنيه و حتي در اسم تشابه دارند و يكي  دو يك شخصيت بوده

شود گفت سبأي، اين نيز نادرست است چـرا   نيستند، و اينكه عمار يمني بوده و به هر يمني مي
گفـت و فقـط عكـس آن     شـود سـبأيي   كه سبأ جزئي از سرزمين يمن است و به هر يمني نمـي 

كـرده   درست است. و اينكه عمار شديداً علي را دوسـت داشـته و بـراي بيعـت او فعاليـت مـي      
انـد و اصـالً آنهـا بـا      را دوسـت داشـته   �علـي   ،است، اين ويژهء عمار نيسـت، همـهء صـحابه   

 بـا علـي بيعـت    �شـهادت عثمـان    ها بودند كـه بعـد از   اند و همين همديگر دوست و يار بوده
  و غلو ابن سبأ دربارهء علي. �به علي  �كردند و تفاوت بسياري است بين محبت عمار 

و اما اين زعم آنها كه عمار به مصر رفته تا مـردم را بـر عليـه عثمـان بشـوراند، يـك دروغ       
  روشن و واضح است، چون خود عثمان او را براي تحقيق شايعات به مصر فرستاد.

  بر عدم وجود ابن سبأ در صّفين: رد بر دليل سوم مبني 
رخين از ابـن سـبا در جنـگ صـّفين دليـل بـر عـدم        ؤاين دليل عجيب است كه عدم ذكر م

رخـان ايـن عهـد را بـر     ؤشـود، زيـرا م   وجود اوست! چنين چيزي دليل عدم وجود ابن سبا نمي
سـبا در  اند كه همهء تفاصيل حوادث را ذكر كنند. از سوي ديگر ممكن اسـت ابـن    خود نبسته

رخـان در ميـان نبـوده    ؤصفّين شركت نداشته و در اين صورت، دليلي بـراي ذكـر او توسـط م   
رخان در اثبات وجود ابـن سـبا   ؤتواند در مقابل آنچه كه م همرفته، اين بهانه نمي است. و روي

  اند ايستادگي كند. ذكر كرده

                                         
  .21الخيال ص  حقيقةد. سعدي الهاشمي: ابن سبأ  -1
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  رد بر دليل چهارم: 
در واقـع وجـود نداشـته اسـت، بلكـه او يـك        مبناي چهارمين شبهه ايـن بـود كـه ابـن سـبا     

  اند! شخصيت خيالي است كه دشمنان شيعه بخاطر طعن بر تشيع، او را جعل كرده
تواند ادعاهاي ديگري نيـز نظيـر    اين ادعايي است كه حجتي به همراه ندارد، و هركس مي

ت و برهـان نگريسـت و بنـا بـر داليـل تـاريخي         ابـن سـبا يـك    آن را مطرح كند. بايد به حجـ
انـد و از قـدماء    رخان سـنّي او را ذكـر كـرده   ؤرخان شيعه نيز مثل مؤشخصيت حقيقي بوده و م

كس منكر او نشده است، اگر دشمنان شيعه او را جعل كرده بودند، چـرا خـود شـيعيان او     هيچ
  اند؟! را ذكر كرده و ترجمهء احوالش را آورده

رخـان و دانشـمنداني   ؤديم بـه سـراغ م  حال كه ايـن شـبهات را يـك بـه يـك بررسـي كـر       
  اند. رويم كه به اثبات شخصيت ابن سبأ پرداخته و در اين ارتباط تحقيق و بررسي كرده مي

  اند:  غير شيعياني كه وجود ابن سبا را ثابت كرده -اول

  هـ)245ابن حبيب بغدادي ( -1
  .)1(رده استها شم ابن حبيب بغدادي ابن سبأ را ذكر كرده او را از فرزندان حبشي

  هـ) 255جاحظ ( -2
وقتـي كـه بعـد از ضـربت خـوردن       :گويـد   قـيس آورده كـه مـي    جاحظ روايتـي از زهـربن  

وداء مرا مالقات كرد طالب به مدائن آمدم ابن أبي ابن علي2(الس(.  
  هـ) 276ابن قتيبه ( -3

سـتند كـه   سـبأيه از رافضـيان ه  «به ابن سبأ منسوب هستند:  :گويد كه از سبأيه نام برده و مي
علـي   :باشند و او اولين كس از رافضيان بود كـه كفـر ورزيـده و گفـت     منسوب به ابن سبأ مي

  .)3(»رب جهانيان است و علي او و يارانش را در آتش انداخت

                                         
  .308ابن حبيب البغدادي: المحبر ص  -1
  البيان و التبيين ، جاحظ. -2
  .622المعارف: ابن قتيبه ص  -3
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  هـ) 310طبري ( -4
مفصالً آورده اسـت كـه    �هاي او را در زمان عثمان بن عفّان  انگيزي قصهء ابن سبأ و فتنه

  شاره شد.سابقاً بدان ا
  هـ) 328ابن عبد ربه ( -5

غلـو كردنـد و گفتنـد     �طالـب   أبـي  بن ابن سبأ و گروه او سبأيه دربارهء علي :گويد كه مي
  .)1(او خالق ماست :كه

  هـ) 330ابوالحسن أشعري ( -6
پندارند كه علـي نمـرده و    آنها پيروان عبداهللا بن سبا بوده و مي :گويد كه راجع به سبأيه مي

ابن سبا به علي مي گفت: تو هستي، تـو هسـتي (يعنـي تـو      :گردد و مي گويد كه ز ميبه دنيا با
  .)2(خدا هستي!)

  هـ) 354ابن حبان ( -7
سـائب كلبـي از    بـن  جعفـي و محمـد   يزيـد  :گويد كه ابن حبان در دو موضع از كتابش مي

  .)3(سبأيه و از پيروان عبداهللا بن سبأ بودند
  هـ) 355مطهر بن طاهر مقدسي ( -8

ميرند و علي نمـرده اسـت و در ميـان     پندارند نمي گويد كه آنها مي سبأيه ياد نموده و مياز 
  .)4(علي خشمگين شده است :گويند ابرهاست و اگر صداي رعد را بشنوند مي

  هـ) 377ملطي ( -9
گفـت   باشند كه به علـي مـي   آنها پيروان عبداهللا بن سبأ مي :گويد از سبأيه سخن گفته و مي

  ).5(علي گفت من كيم؟ گفت: خداوند خالقتوئي توئي: 

                                         
  . 2/245العقد الفريد  -1
  1/86به مقاالت اإلسالميين  -2
  .2/253و  1/208المجروحين  -3
  5/129البداء والّتاريخ  -4
  .18الّتنبيه والرّد علي أهل األهواء و البدع ص  -5
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  هـ) 421بغدادي (   -10
سـبا بودنـد كـه     بـن   گويند آنها پيـروان عبـداهللا   اي خارج از اسالم دانسته و مي سبأيه را فرقه

پنداشـت و بعـدها بيشـتر غلـو نمـوده و قائـل بـه         كرد و او را پيامبر مي غلو مي �راجع به علي 
  .)1(خدايي علي شد

  هـ) 456لسي (ابن حزم اند   -11
گويـــد: ســـبأيه پيـــروان  در ضـــمن ســـخنش از شـــيعه از ابـــن ســـبا يـــاد نمـــوده و مـــي 

  .)2(باشد علي زنده است و در ميان ابرها مي :اند حميري، يهودي هستند كه گفته سبأ بن عبداهللا
  هـ) 471اسفرايني (   -12

او را بـه   �لـي باشـند كـه ع   آنها پيروان عبداهللا بن سبأ مـي  :گويد از سبأيه سخن گفته و مي
  .)3(ساباط مدائن تبعيد نمود

  هـ) 548شهرستاني (   -13
باشند كـه علـي او را مـدائن تبعيـد      آنها پيروان ابن سبأ مي :گويد راجع به سبأيه نوشته و مي

  .)4(كرد
  سمعاني   -14

و علـي او را   )5(او از رافضيان بوده و سبأيه با او نسبت دارنـد  :گويد به ابن سبا پرداخته و مي
  ائن تبعيد كرد.به مد

  هـ)571ابن عساكر (   -15
عمـر و   بـن  هـا از طريـق سـيف    چند روايت دربارهء ابن سبأ و اخبار او نقل كرده كه بعضـي 

  باشد كه سابقاً به آن اشاره شد. بعضي از طرق ديگر مي

                                         
  233الفرق بين الفرق ص  -1
  .5/36الفصل  -2
  .123الّتبصير في الدين ص  -3
  1/174الملل والّنحل  -4
  7/46األسباب  -5
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  هـ)573نشوان حميري (   -16
ميـرد تـا    ده و نمـي علـي نمـر   :اند كـه  گفته)سبأ بن و عبداهللا(نويسد: سبأيه  در مادهء سبأيه مي

  .)1(زمين را پر از عدل و داد كند، از آنجا كه پر از ظلم و جور شده است
  هـ)606فخرالدين رازي (   -17

آنهـا پيـروان    :گويـد  سـخن گفتـه و سـبأيه را ذكـر نمـوده و مـي       -افراطيون-از فرق غُالت
  .)2(باشد اند علي خدا مي پنداشته باشند كه مي سبأ مي بن عبداهللا
  هـ)630ر (ابن أثي   -18

  .)3(ذف اسانيد آن نقل كرده استحسبأ را بعد از بنبعضي از روايات طبري دربارهء عبداهللا
  هـ)728سالم ابن تيميه (شيخ اإل   -19

او، اولين فردي است كه  :گويد كه در چند موضع از كتبش از عبداهللا بن سبأ نام برده و مي
سـبأ   باشـد و ابـن   يان از منـافقي زنـديق مـي   گويد: اصل رافضـ  مذاهب رافضيان را بنا نهاد، و مي

  .)4(زنديق، رفض را بنيان نهاد و اظهار غلو كرده دعواي امامت منصوصه را نمود
  هـ)741مالقي (   -20

ــرده و مــي   ــام ب ــن ســبأ ن ــد: در ســال  در ضــمن ســخنش از كشــته شــدن عثمــان، از اب گوي
ه بـر عثمـان شـورش    سـبأ معـروف بـه ابـن سـوداء بـا گروهـي بـود كـ          بن هجري عبداهللا نه و سي

  .)5(كردند
  هـ)748ذهبي (   -21

شـيعه و ضـالّ و مضـلّ     -افراطيـون -او از ُغـالت  :گويـد  در شرح حال عبداهللا بـن سـبأ مـي   
  .)1(بوده است مراه كننده)گمراه و(گ

                                         
  .154الحور العين ص  -1
  57اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص  -2
  .3/77كامل في التّاريخ ال -3
  .28/483و  4/435مجموع الفتاوي  -4
  .54الّتمهيد والبيان في مقتل الشّهيد عثمان ص  -5



    

  95  تشيع و شيعيان اوليه
  

  هـ)764صفدي (   -22
علـي او را بـه مـدائن تبعيـد      :گويـد كـه   در كتاب الوافي از شرح حال ابن سبا نوشـته و مـي  

  .)2(نمود
  هـ)774كثير ( ابن   -23

عمر  بن سخن گفته و به روايت سيف �ابن كثير از نقش ابن سبا در شورش بر عليه عثمان 
  .)3(نموده است او يهودي بوده و تظاهر به اسالم مي :گويد كند كه مي استشهاد مي

  هـ)790شاطبي (   -24
ه راجـع بـه   بدعت سبأيه و پيروان عبداهللا ابن سبأ از بدعتهاي اعتقادي است ك :گويد كه مي

  .)4(وجود خداي دومي با خداوند است
  هـ)792بي الغر الحنفي (أابن    -25

خواسـته   سبأ تظاهر بـه اسـالم نمـوده و مـي     بن عبداهللا :گويد كه در شرح عقيدهء طحاويه مي
  .)5(همچنانكه پولس نصرانيت را ويران كرد، اسالم را ويران كند

  هـ)816جرجاني (   -26
دانسـتند، و   سبأ بودنـد و علـي را خـدا مـي     بن آنها پيروان عبداهللا :گويد كه دربارهء سبأيه مي

گفته علي نمرده و ابن ملجـم شـيطاني را كشـته اسـت كـه بـه شـكل علـي درآمـده           سبأ مي ابن
  .)6(است

  هـ)816مقريزي (   -27

                                                                                                         
  2/426 – 1/339المغني في الضّعفا  -1
  )17/20الوافي بالوفيات (نسخهء خطي  -2
  7/167 يةوالنها يةالبدا -3
  2/197االعتصام  -4
  578ص  يةالطحاو ةشرح العقيد -5
  103عريفات ص الت -6
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 وهـب   بـن  در زمان او عبـداهللا  :گويد كه از حوادث روزگار علي سخن به ميان آورده و مي
ه ابن سوداء برخاسته و قائل به وصـيت رسـول خـدا بـر امامـت علـي گرديـد و        سبأ مشهور ب بن 

  .)1(اينكه او وصي رسول اهللا و خليفهء اوست و قول به رجعت را نيز او بدعت نهاده است
  هـ)852ابن حجر (   -28

اخبـار او در تـاريخ مشـهور     :گويـد  اخبار ابن عساكر را دربارهء ابن سـبا نقـل نمـوده و مـي    
مداهللا بر مبناي روايت نيست، ليكن پيرواني دارد به نام سبأيه كه معتقد به خـدايي  باشد و بح مي

  .)2(باشند و علي آنها را با آتش سوزاند علي مي
  هـ)1188سفرايني (ا   -29

آنهـا پيـروان عبـداهللا بـن سـبأ       :گويـد  ضمن شرح فرق شيعه فرقهء سبأيه را نـام بـرده و مـي   
تـو حقّـا خـدا هسـتي و او آنهـا را بـه آتـش         :فـت كـه  باشند كـه بـه اميـر المـؤمنين علـي گ      مي

  .)3(انداخت
  هـ) 1239عبدالعزيز بن ولي اهللا دهلوي (   -30

از بزرگتـرين مصـائب اسـالم در آن ايـام تسـلّط شـيطاني از        :گويد كـه  دربارهء ابن سبأ مي
غيـرت   نمود و ادعاي شياطين يهود بر طبقهء دوم از مسلمين بود كه برايشان تظاهر به اسالم مي

ديني و محبت اهل بيت داشت. اين شيطان عبداهللا بن سبأ از يهوديان صنعاء بود كه ابن سـوداء  
  .)4(است نيز شهرت يافته و دعوتش پر از مكر و خباثت و تدريجي بوده

اند كه فقط بعضي از آنهـا را نـام    بسياري از محّققان معاصر نيز وجود ابن سبأ را ثابت كرده
  بريم. مي

  دين زركليخير ال   -31

                                         
  2/356الخطط  -1
  3/290لسان الميزان  -2
  .1/80لوامع األنوار  -3
  .317ص  يةاإلثني عشر لتّحفةمختصر ا -4
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او رأس طائفهء سبأيه بود و  :گويد عالم) از ابن سبا نام برده و ميدر فرهنگ شهير خود (األ
  .)1(است كرده قائل به خدايي علي كه اصل وي از يمن بوده كه تظاهر به اسالم مي

  عبداهللا قصيمى   -32

بن سبأ نام برده و از ) از عبداهللا اةثنيسالم والوعبداهللا قصيمى در كتاب خود (الصراع بين اإل
اسـت.   هـا را گمـراه كـرده    ها خبر داده كه چگونه بعضـي  ها و ضاللت نقش او در ايجاد بدعت

از مشهورترين افرادي كه به پندار خود مسـلمان شـده تـا مسـلمانان را از ديـن خـود        :گويد مي
شد كـه   گفته ميخارج نمايد مردي مّكار و خبيث از يهوديان يمن بود كه به او عبداهللا ابن سبا 

باشـند و ادعــاي ربوبيــت علــي را داشـت و علــي خواســت تــا    پيـروان او از شــيعيان ســبأيه مــي 
  .)2(تر بوده و فرار كرد قصاصش كند ليكن او از كالغ محتاط

  عبدالرّحمن بدوي   -33
چگـونگي تـأثير   «سـالميين) تحـت عنـوان    قضيهء ابن سـبا را در كتـاب خـود (مـذاهب اإل    

ت و مسيحيهء مـ    بررسي نموده و بعد از ذكر گفته »ت بر اسالميهودي خين ؤهاي طبـري و بقيـر
  شود كه:   از اين اقوال روشن مي :گويد كه دربارهء ابن سبا مي

  است. باشد چون مادرش سياه (سوداء) بوده عبداهللا بن سبأ همان ابن سوداء مي -1
  است. او از يهوديان اهل صنعاء بوده -2
  است. دهاسالم آور �در زمان عثمان  -3
ها بر پا كرد و در شـهرهاي مصـر و عـراق و     او بود كه در زمان عثمان بن عّفان فتنه -4

  شام و حجاز در صدد شورش بود.
علي وصي رسول خداست و اينكه علي به زمين بـاز   :او اولين كسي است كه گفت -5

  گردد. مي

                                         
  األعالم. -1
  .1/11و اإلسالم  ثنيةالصراع بين الو -2
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كـرده و آنهـا را رد    و بعد از آن اقوال منكران وجود ابن سبأ را از خاورشناسان و غيره يـاد 
  .)1(است نموده

  ةشيخ سليمان بن حمد العود   -34
عبداهللا بن سبأ و تـأثير او در ايجـاد   «اين شيخ پايان نامهء فوق ليسانس خود را تحت عنوان 

انـد بررسـي    اختيار نموده و همهء آنچـه را كـه قـدماء و معاصـران نوشـته      »فتنه در صدر اسالم
توان وجود او  ست كه: ابن سبأ شخصيتي حقيقي بوده و نميا كرده و سپس به اين نتيجه رسيده

  .)2(را انكار كرد
  دكتر سعدي الهاشمي   -35

گويـد كـه: اجمـاع محـدثين و      ايشان بحثي در رد بر منكران وجـود ابـن سـبأ نوشـته و مـي     
شناسان و ادباء و علماء طبقات بر اين است كه ابن سبا  رخان و فرقهؤعلماي جرح و تعديل و م

عقايـدي   :گويـد كـه   است، و آراء مخالفـان را بـه شـدت رد نمـوده و مـي      حقيقي داشته وجود
هـاي ابـن    عصمت و وصيت و برائت از مخالفان (سياسي) علي و الوهيت علي از بدعت ،چون

 :گويـد  اسـت و مـي   است و از كتـب موثّـق شـيعه در اينمـورد اسـتدالل فـراوان آورده       سبا بوده
اند و ممكن نيسـت   اند چرا كه ائمهء شيعه ابن سبأ را لعنت كرده گرفته شيعيان بر اقوال او خرده

  .)3(كه بر معدوم لعنت بفرستند

  :اند علماي بزرگ شيعه كه قائل به وجود ابن سبأ بوده 

  هـ) 293كبر (النّاشيء األ -1

                                         
  .37و  36، 20، 2/19مذاهب اإلسالميين  -1
  .110م ص في صدر اإلسال لفتنةعبداهللا بن سبأ و أثره في إحداث ا -2

  .5ال خيال: د. سعدي الهاشمي ص  حقيقةابن سبأ  -3
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د اي هسـتن  گويد: فرقـه  كبر ضمن سخنش از فرق سبأيه، از ابن سبا نام برده و ميء األ النّاشي
باشـند و او   و اينها پيروان عبداهللا بن سـبأ مـي   ...ميرد  است و نمي زنده �كه به زعم آنها علي 

  .)1(است از يهوديان صنعاء بوده
  هـ) 301أشعري قمي ( -2

ايـن فرقـه از پيـروان عبـداهللا بـن       :گويـد  در كتاب المقاالت و الفرق از سبأيه نام برده و مي
ن كسي بود كه علناً از صحابه تبرّي جست و بـه ابـوبكر و   وهب راسبي همداني است و او اولي

  .)2(گفت ناسزا مي) �(عمر و عثمان و صحابه 
  نوبختي (از اعالم شيعه در قرن سوم) -3

 :گويـد كـه   هاي ابن سبأ دربارهء وجوب امامت علي بن أبـي طالـب نوشـته و مـي     از بدعت
أ يهـودي بـوده و مسـلمان شـده و     عبداهللا بـن سـب   :اند كه گروهي از علما از اصحاب علي گفته

يوشـع بـن نـون وصـي      :گفته كـه  است و در ايام يهوديت خود مي واليت علي را اختيار نموده
است و در ايام اسالم خود همين مقوله را گفته كه علـي بعـد از وفـات پيـامبر      بوده �موسي 

  .)3(وصي اوست
  هـ) 369الكشّي ( -4

پنج روايت از ائمه در برائت از ابـن سـبأ و لعـن وى و    دربارهء عبداهللا بن سبأ سخن گفته و 
است. از ابو جعفر روايت نموده كه عبداهللا بن سبأ ادعاي نبوت كرده و گمان  مذهب او آورده

رسـيده و   � باشد و اين سخن به امير المـؤمنين  خدا مي � است كه امير المؤمنين كرده مي
و در خــاطرم  »تــو او هســتي«گفــت:  ه و مــياز او بازخواســت نمــود. ابــن ســبا اعتــراف نمــود

شـيطان تـو را مسـخّر     :است كه تو خدا هستي و من پيامبرم، امير المؤمنين به او گفت كـه  افتاده
ات توبه كن، ليكن او امتناع نمود. سـه روز او را مهلـت داد تـا توبـه كنـد و       كرده، از اين گفته

ايت كرده كه خداوند ابن سبأ را لعنت كنـد.  توبه نكرد. سپس او را آتش زد. و از ابوعبداهللا رو

                                         
  .2/43به نقل از عبدالرّحمن بدوي: مذاهب اإلسالميين  –أصول الّنحل  -1
  .20المقاالت والفرق ص  -2
  .22ص  لشّيعةفرق ا -3
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اي مطيع بود، واي بر كسي  بنده )1(كرد. به خدا قسم او دربارهء امير المؤمنين ادعاي ربوبيت مي
گوييم و ما از آنها  گويند كه خود ما نمي كه بر ما دروغ بندد و افرادي دربارهء ما چيزهايي مي

  .)2(جوييم بيزاري مي
  هـ) 381صدوق ( -5

كتب خود روايتي در چگونگي مدعا آورده كـه ابـن سـبا در آن ذكـر شـده و بـه اميـر         در
  .)3(است المؤمنين اعتراض كرده

  هـ) 656ابن ابي الحديد ( -6
ت      :گويد كه مي كـرد و بـه او نسـبت ربوبيـ ابن سبأ اولين كسي است كه راجع به علي غلو

  .)4(داد
  هـ) 1112نعمت اهللا جزائري ( -7

گفت: حّقـا تـو اهللا هسـتي، علـي او را بـه       �ابن سبأ به علي  :يد كهگو در كتاب خود مي
  .)5(مدائن تبعيد كرد

  هـ) 1351مامقاني ( -8
او از اصحاب علي بود و اظهار غلو نموده  :گويد كه در كتب خود از ابن سبا نام برده و مي

وده و علـي  و كافر گرديد، و اقوال صدوق را نقل و تصديق نموده كه ابن سبأ غالي و ملعون بـ 
  .)6(دانسته و خودش را پيامبر را خدا مي

  هـ) 1369محمد حسين مظفّري ( -9
  .)1(كند وي منكر ابن سبأ نيست ليكن او را در تشيع انكار مي

                                         
  يعني امير المؤمنين. -1
  .71-70رجال الكّشي ص  -2
  .628، الخصال ص 1/229من ال يحضه الفقيه  -3
  .5/5شرح نهج البالغه  -4
  .2/234 نيةاألنوار النّعما -5
  .184-2/183تنقيح المقال في علم الرّجال  -6
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 )3(هــ)  749و يحيي بن حمزه زبيدي ( )2(هـ) 736همچنين حسن بن علي حلي ( -20تا -10
 116و اردبيلـي (  )5(هــ)  1016و علـي قهبـائي (   )4(هــ)  840و مرتضي احمدبن يحيـي ( 

و  )7(هـ) كه به تفصيل از ابـن سـبأ سـخن گفتـه     1111و مال محمد باقر مجلسي ( )6(هـ)
شريف يحيـي   )9(هـ) 1320و ميرزا نوري طبرسي ( )8(هـ) 1313محمد باقر خوانساري (

  .)12(و صائب عبدالحميد )11(و دكتر محمد جواد مشكور )10(امين
  اند. ابن سبأ سخن گفته و وجود او را تأييد كردههمهء اينها بعد تفصيل از 

، از آن جملـه فـان   انـد  و بسياري از مستشرقان نيز قائل به وجود ابن سـبأ بـوده  
و رينولـد نيكلسـن    )15(م) 1921و گولدزيهر ( )14(و يوليوس ولهزان )13(م) 1902-1866قلوتن (

  .  باشند و بسياري ديگر مي )1(م. رونالدسن -و داديت )16(م) 1945(

                                                                                                         
  .10ص  لشيعةتاريخ ا -1
  .254رجال الحّلي قسم دوم ص  -2
  .62به نقل از عبداهللا بن سبأ ص  مةفي مباحث اإلما مةطوق الحما -3

  .6-5: چاپ بيروت ص لةطبقات المعتز -4
  .3/284جال القهبائي ر -5
  چاپ بيروت. 10/485 ةجامع الرّوا -6
  .42/146و  33/566، 51/210بحار األنوار  -7
  ، چاپ بيروت.3/133روضات الجّنات  -8
  .18/168مستدرك الوسائل  -9

  .132: ص ميةمعجم الفرق اإلسال -10

  .276: ص ميةالفرق اإلسال عةموسو -11
  چاپ بيروت. 238-237ابن تيميه، حياته وعقيدته ص  -12
  .80واإلسرائيليات في عهد بني اميه ص  لشيعةوا بيةالعر ةالسياد -13

  .171-170 لشّيعةالخوارج وا -14

  .205في اإلسالم ص  يعةوالشّر ةالعقيد -15
  .215تاريخ األدب العربي ص  -16



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      102
    

ــّنت و شــيعه و          اينهــا مختصــري از اقــوال و آراء محّققــان قــديم و معاصــر از اهــل س
خاورشناسان است كه حقيقت وجود ابن سبأ را ثابت نموده و نقش او را در ايجاد فرقهء سبأيه 

سازد، و قابل تصور نيست كه همهء ايـن دانشـمندان از ملـل     اسالم روشن مي و شورش بر عليه 
هاي گوناگون بر جعل وجود ابن سبأ اّتفـاق نماينـد.    اعصار مختلف و با تخصصپراكنده و در 

بنابراين راهي جز تسليم بـه حقيقـت نيسـت و آنهـايي كـه بـه خـاطر ننـگ و عـار او را انكـار           
هاي ديني خود بزدايند تا گامي راستين و  كنند بهتر است كه اين عار را از مذاهب و انديشه مي

  قيقي مسلمانان برداشته باشند.بدون تقيه در وحدت ح

  و تحول تشيع اوليه �اساس سبأيه و شيعيان بر عثمان بن عفّان  هاي بي تهمت

  بايد به اين نكته توجه نمود كه: )2(برداري از چهرهء بعضي از حقايق تاريخي قبل از پرده 
و خطـاى  دروغ  )يعنـي تقيـه  (اوال:ً شعار عمـومي نويسـندگان مـذهبي و روحـانيون شـيعي      

ه    « :كنند كـه  اند و به دروغ روايت مي محض بوده كه به آن پوشش مذهبي داده هـر كـس تقيـ
ناليدنـد و   هـاي آنهـا مـي    سـازي  و حتي ائمهء بزرگوار اهل بيـت از دروغ . )3(»نكند ايمان ندارد

كنـد   نقل مـي  / باشد از ابوعبداهللا جعفربن محمد كشّي كه از علماي بزرگ رجال شيعي مي
  فت:كه گ
بندند تا سخن راست ما را نـزد   ما خاندان راستگويي هستيم، و دروغگويان بر ما دروغ مي«

بسـت، و   ها مي از راستگوترين خلق بود، مسيلمه بر او دروغ ص اثر كنند. رسول خدا مردم بي
بـر او   )اهللا عليـه  نـة لع(ا از راستگوترين افراد بـود. عبـداهللا بـن سـب     ص علي بعد از رسول خدا

. سـپس از حـارث شـعبي و    »بست و ابوعبداهللا الحسين بن علي به مختار مبتال گشـت  غ ميدرو
و سـپس از مغيـرهء بـن     »بستند دروغ مي � آن دو بر علي بن الحسين«بنان نام برد و گفت: 

                                                                                                         
  .85ص  لشّيعةا ةعقيد -1

  و مابعد. 79باشد، ص  شهيد احسان الهي ظهير مي والتشيع: از عالمهء لشيعةمنبع اصلي اين فصل كتاب ا -2

  دهند. نسبت مي /چاپ ايران و اين دروغ را به امام محمد باقر  19ص  2ج  لّتقيةباب ا –أصول الكافي  -3
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سعيد و بزيغ و سري و ابوالخطّاب و معمر و بشار أشعري و حمزهء يزيدي و صـائد نهـدي نـام    
بندند، خداوند ما را از شـرّ   ينها را لعنت نمايد، دروغگويان بر ما دروغ ميخدا ا«برده و گفت: 

  ).1(»دروغ آنها باز دارد و آنها را نصيب آتش گرداند
بستند كه بـه شـهادت او انجاميـد و بـاب      �ها را به عثمان  ثانياّ: اكثر كساني كه آن تهمت

رخان بدون تحقيـق و تفحـص، آن   ؤمفتنه را گشود، از شيعيان بودند كه از كاه كوه ساختند و 
  اند. اند، نقل كرده ها را كه شيعيان در تأييد معتقدات باطل خود ساخته اكاذيب و تهمت

انـد، بلكـه فقـط     بودنـد نقـل نكـرده     ثالثاً: آن وقايع را از كساني كه آنهـا را مشـاهده نمـوده   
  اند. هايي از اين و آن را گفته شايعات و شنيده

انـد و لهـذا هـر     هـا در صـدد تقويـت مـذهب خـود بـوده       سازي يعي با دروغرابعاً: راويان ش
طـرف   منصفي بايد دّقت نموده و در قبول روايات آنهـا احتيـاط كنـد زيـرا در نقـل اخبـار بـي       

انـد   دو كلبي به تنهايي روايت كرده اند، و بنا براين نبايد به آنچه كه ابومخنف و واقدي و نبوده
  ، اعتماد كرد و استنباطات و استنتاجات آنها را معتبر شمرد. است و مؤيد ديگري نداشته

ها وآن وقائع و روايات درگيـري بـين اصـحاب     هر چند از بخت بد، منبع اصلي آن روايت
باشند كـه مـزدور    ها هستند و اينها وارثان اصلي آن رهبران شورشي مي همين ص رسول خدا

هـاي مسـموم    حامالن همان افكار و انديشـه يهوديت و مجوسيت و فريب خوردگان آنها بوده 
  هستند.
ابومخنف لوط بن يحيي ازدي غامدي را كتب شيعه مرجع و صـاحب اخبـار و پـدرش را     

ــته  ــي و .. دانس ــحاب عل ــدد نمــوده   از اص ــدهاي متع ــف و تمجي ــد و از او تعري ــد و او را از  ان ان
    .)2(گويد اند همچنانكه قمي مي رخان شيعي دانستهؤبزرگترين م

  ،بينيم كه كنيم مي اما وقتي كه به شرح حال او در كتب علماي حديث و سّنت مراجعه مي

                                         
  .258-257رجال الكّشي ص  -1
-224: نجاشـي ص  لّشـيعة ، فهرست اسماء مصـنّفي ا 127قسمت دوم ص  1: محسن األمين ج لشّيعةأعيان ا -2

  .149-148ص  1، الكني واأللقاب ج 282، رجال الحلي ص 225
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اسـاس و بيهـوده دانسـته كـه نبايـد بـه اخبـارش اعتمـاد كـرد و           ابن حجر او را اخبارى بـي 
او قابل اعتماد نيست و ذهبـي و ابـن    :گويد داند. يحيي بن معين مي دارقطني وي را ضعيف مي

البتّـه طبـري بـه او    . )1(انـد  ه همه او را غير قابل اعتماد و ضعيف توصيف كـرده عدي و ابن تيمي
  كند. اعتماد نموده و از وي وقايع بسياري را گزارش مي

  محمد بن عمرو واقدي

ه و        د بن عمرو واقدي كه محسن امين به نقـل از ابـن نـديم او را شـيعه و صـاحب تقيـمحم
و قمي او را امـام و عـالم و    )2(تصنيفات متعدد دانسته عالم به مغازي و سيره و تاريخ و صاحب

 )3(رخ اسالم و شيعه و نيك مذهب و صاحب تقيه و راوي معجزات علي دانستهؤترين م قديمي
انـد (جـز    او را امام عالمه دانسته و اصحاب كتب شيعي نامبرده را سخت ستوده )4(و خوانساري

  اند. ت) بايد ديد سايرين دربارهء او چه گفتهاس بسيار بد حافظه بوده :اند اينكه گفته
كنيم، قضـيه   شناس و جرح و تعديل اهل سّنت دربارهء وي مراجعه مي وقتي به ائمهء رجال

  شود. تر مي روشن
كرد، ابن حنبـل او را   محمد بن عمرو واقدي از ثقات وارونه روايت مي :گويد ابن حبان مي

بـه اّتفـاق    :گويد كـه  ، ذهبي مي)5(ضع حديث دانستهتكذيب كرده. المديني وي را جاعل و وا
بخـاري او را متـروك   . )6(اسـت  دانسـته  متروك است، شاني نيز او را جاعل و واضع حديث مي

احمد و ابن المبارك و ابن نمير و اسماعيل بن زكريـا او را تـرك نمـوده و     :گويد دانسته و مي
  او كذّاب است. يحيي بن معـين اعـالم   :فته كهاند. احمد بن حنبل گ به اخبار او اعتنايي نكرده

                                         
، المنتقي من منهاج االعتدال: ذهبي ص 360ص  2. ميزان االعتدال: ذهبي ج 492-3ص  4لسان الميزان ج  -1

2221/23.  
  .128ص  لشّيعةأعيان ا -2
  .232و  231، 230ص  3الكني واأللقاب ج  -3
  .7/268روضات الجّنات  -4
  2/284المجروحين: ابن حبان  كتاب -5
  .2/619المغني: ذهبي ج  -6
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گويد: كتب واقدي همه پر از دروغ است. شـاني در كتـاب    او ضعيف است. شافعي مي ،اشتهد
چهار نفر هستند: واقـدي در مدينـه،    ص  گويد: دروغگويان مشهور بر رسول خدا ضعفاء مي

چهارم: ابن عدي كه احاديث مقاتل در كوفه، محمد بن سعيد كه در شام به دار آويخته شد و 
  او مورد اطمينان نيست.

اسـت: دروغگـوتر از    سازي واقدي شكّي ندارم. بندار گفتـه  گويد: من در دروغ ابوداود مي
گويد: او حديث ساز و جعـال اسـت، ابـن جـوزي از ابوحـاتم       او نديدم. اسحاق بن راهويه مي

از علماي ديگر كه به واقدي اعتمـاد   است، و بسياري ساز و جعال بوده نقل كرده كه او حديث
  .)1(اند ساز شمرده ننموده و وي را جاعل و دروغ

اين است شرح حال مختصر واقدي كه نسبت به تشيع او اّتفـاق نظـر وجـود دارد. صـاحب     
  باشد. ساز، وى دومين منبع احاديث و روايات فتنه مي تقيه نيز بوده و همچنين دروغ

  شام (كلبي)محمد بن سائب و فرزندش ه
رخين شيعه و ابن نديم در ؤدر طبقات م )2(محمد بن سائب و فرزندش هشام را محسن امين

او هشـام بـن محمـد بـن     «گويـد:   اند. نجاشي راجع به فرزنـدش هشـام مـي    فهرست ذكر نموده
و  »باشد كـه مشـهور بـه علـم و فضـيلت و تشـيع اسـت        بن كلب مي ...سائب بن بشير بن عمرو

د بـن سـائب را از اصـحاب امـام بـاقر        . )3(اسـت  ي را برايش ذكر كردهكتب متعدد حلّـي محمـ
و طوسي، محمد بـن سـائب   . )5(داند و فرزندش را از نزديكان و مقرّبان امام جعفر مي )4(داند مي

  .)7(است تشيع دانسته -افراطيون-، و از ُغالت)6(را از اصحاب امام صادق و امام باقر

                                         
  .3/110. ذهي: ميزان االعتدال 368تا  9/363تهذيب التّهذيب: امام ابن حجر عسقالني  -1
  .128-1/127 لشّيعةأعيان ا -2
  .305/306رجال الّنجاشي  -3
  .212رجال ابن أبي داود الحلي ص  -4
  .368-9أيضاً ص  -5
  .136و  289رجال الطّوسي  -6
  .1/59 لشّيعةأعيان ا -7
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هشام كلبي نسب شناس بوده و او را ابـن الكلبـي   «گويد:  شيعي ميقمي عالم رجال شناس 
گويند، محمد بن سائب كلبي اهل كوفه و قائل به رجعـت بـوده و فرزنـدش هشـام نيـز       نيز مي

  .)1(»باشد شيعه مي -افراطيون-داراي نسب عالي و از غُالت
د    غُـالت همـين كـافي اسـت كـه از     ) كلبـي (براي شرح حال بيشتر هشام و پـدرش محمـ-

است. ولي به سراغ علماء و اهل فنّ و رجال شناس اهـل سـّنت بـرويم تـا      شيعه بوده -افراطيون
  كنند. ببينيم آنها او را چگونه ارزيابي مي

گويـد:   ابن حجر عسقالني به نقل از معمر بن سليمان از پدرش دربارهء محمد بن سائب مي
نيـز همـين را    مليـث بـن ابـي سـلي    . »در كوفه دو كذّاب وجود داشـت كـه يكـي كلبـي بـود     «

ارزش اسـت. معاويـهء بـن صـالح از يحيـي نقـل        اسـت: او بـي   است. يحيي بن معين گفتـه  گفته
انـد.   گويـد: يحيـي و ابـن مهـدي او را متـروك دانسـته       كند كه او ضعيف است. بخاري مي مي

عي از است: از سه نفـر روايـت نكـن: ابـن ابـي ليلـي و جـابر جعفـي و كلبـي. أصـم           زائده گفته
گويـد و قائـل بـه رجعـت اسـت و همـه هشـام را ضـعيف          كلبـي كفـر مـي    :گويـد  ابوعوانه مي

  است. است و جوزجاني او را ساقط و كذّاب دانسته اند و دارقطني او را متروك دانسته شمرده
بنابراين همهء علماي رجال بر كذب و متروك بـودن و جعـال بـودن محمـد بـن سـائب و       

  .)2(رندپسرش هشام اّتفاق دا
اسـت، چنانكـه ابـن مطهـر حّلـي نقـل        همين هشام كلبي كتابي در بدگويي از صحابه نوشته

  .)3(كند مي
باشد و از پـدرش و از   از شيعيان مي گويد: هشام كلبي ازدروغگوترين افراد و  ه مىابن تيمي

  .)4(كند كه هر دو متروك و كذّاب هستند ابي مخنف لوط بن يحيي روايت مي

                                         
  .94-95-3/96الكني واأللقاب: قمي  -1
  .181تا  178براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به تهذيب التّهذيب: ابن حجر ص  -2
  .58از ابن تيميه ص  لسنةهمراه با كتاب منهاج ا – مةفي إثبات اإلما مةمنهاج الكرا -3

  .3/19 لسنةمنهاج ا -4
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ح حال اين چهار نفر سخن را كمي به درازا كشيديم زيرا كه اينها عمده و اسـاس  ما در شر
روايـات گونـاگوني هسـتند كـه دربـارهء حـوادث و        هاى سـاختگى و  رخان در نقل داستانؤم

  است.  شده آورده �وقايع عهد عثمان 
وء سـ  بـدترين تحريـف هـا و    ها رنـگ ديگـرى داده و   فتنه حوادث و اينها به آن وقايع و و

يـا زرتشـتى قـديم     انديشه هاى سياسى و باورهـاى يهـودى و   نموده اند تا افكار و را ها استفاده
نان مردم را اغوا كنند كه سابقا به لحـاظ  چاز نظر تاريخى  را در ميان مردم رواج دهند، تا خود

 بـدگويى از  گرى براى طعن ودرهاى دي را كردند، و به اسم محبت اهل بيت اين كار عقايد و
سبك عقـالن غافـل را بـه باورهـايى سـوق       ساده دالن و باز كرده و صاصحاب رسول خدا 

  .)1(شيعه هاى او آنهارا نياورده اند انصار و دهند كه جز عبداهللا بن سبأ يهودى و
خاطر است كه ما قبل از ورود به مطالب اساسي و تحليـل و تفسـير حـوادث بـه ايـن      بدين 

بر اساس راويش شناخته شود و تا روشن شود كـه اگـر آنهـا     قسمت پرداختيم تا قيمت روايت
  اي را به تنهايي و انفراد نقل نمودند، نبايد به آن اعتماد كرد. قضيه

گوييم كه: سبأيه از طريق تشيع برنامه ريخته و نقشـه كشـيدند و    بعد از بيان اين مختصر مي
سالم را برچينند و بنـا بـراين تشـيع در    توطئه چيدند تا مسلمانان را متفرّق كنند و اساس دولت ا

است. آيا شيعيان در طـول تـاريخ يـك بـار بـا       را به بهترين نحو انجام داده تاريخ خود اين كار
  ؟)2( اند اند و حتي يك وجب از خاك كّفار را فتح كرده غيرمسلمان جنگيده

                                         
  93-92احسان الهى ظهير ص   تشيعوال لشيعةا -1

عظيمـي از بـالد اسـالمي     شلزوماً از طريق هجوم و جنگ و خـونريزي نيسـت. بخـ    »فتح«البته مقصود از  -2
از راه تبليـغ مسـلمانهايي كـه بـراي تجـارت بـه آن صـفحات         –چون مالزي و اندونزي و غيـره -امروزي 

ستند. ولي شـيعيان  هچين نيز مرهون همين تبليغات  رفتند به اسالم وارد شد. چندين ميليون مسلمان در مي
لمي عهيچگاه به اينگونه خدمات دست نزدند، بلكه فقط تبليغ تشيع كردند و از خدماتي هم كه به لحاظ 

توسط ايرانيان نسبت به اسالم شد، اگر بخواهيم نام ببريم، بايد گفت كه: آن خدمات توسط سّنيان ايرانى 
  .است، نه شيعيان بوده
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واقعيـت گويـاي    اند! اين ت مسلمان را ترور كردهليكن هزاران عالم و سياستمدار و شخصي
چيست؟ آيا تاكتيـك و برنامـهء آنهـا را بـراي از بـين بـردن اسـاس دولـت اسـالمي و تفرقـهء           

  است: دهد؟ اين تاكتيك از چند راه بوده مسلمين نشان نمي
مخصوصـاً غلوهـاي سـبك    (اوالً: نشر عقايد اجنبي و باورها و غلـو پيـروان اديـان گذشـته     

حبت و ارادت به آنها و سپس رواج اكاذيـب و اراجيـف   در حقّ اهل بيت در لباس م )يهودي
دربارهء حكّام و خلفاء و بدنام كردن آنها كه اين كار را با عثمـان و واليـان او شـروع كردنـد،     
هء         مين خليفهء راشد و مشهور به كـرم و حلـم و سـخاوت بـود و پسـر دختـر عمـعثمان كه سو

اوالدش از  هم على و ه هم رسول اكرم وك ،)1(است و همسر دو دختر او بوده صرسول خدا 
  تمجيد نموده اند. او تعريف و

ليكن براي شناخت بيشتر گام به گام توطئه و اينكه چگونه با فكر و انديشـه و اقـدام چيـده    
ابتدا روايت طبري را نقـل   ؟ها بودند شد و چگونه فتنه برخاست و چه كساني در پشت اين فتنه

  گويد: كنيم. او مي مي
 بن سبأ از يهود صنعاء بود كـه مـادرش سـوداء بـود. در زمـان عثمـان اسـالم آورد،        عبداهللا

سپس در شهرهاي مسلمان شهر به شهر گشت تا آنهـا را گمـراه كنـد، از حجـاز آغـاز نمـود،       
سپس به بصره و كوفه و شام رفت ليكن آنچه را كه به دنبالش بود در نزد اهل شـام بـه دسـت    

بم از  نياورد و او را اخراج كرد ت فراواني آنجا ماند و گفت: تعجـند تا اينكه به مصر آمد و مد
كنند در  را تكذيب مي) �(گردد و بازگشت محمد  باز مي )2(كنند عيسي كساني كه گمان مي

%βÎ) “Ï¨﴿ فرمايـد:  صورتي كه خداوند عزّ وجلّ مـي  ©!$# uÚ t� sù š� ø‹n=tã šχ# u ö� à) ø9 $# š‚ –Š!# t� s9 4’ n<Î) 

7Š$ yè tΒ﴾ ــاز   قــرآن را برايــت فــرض كــرده هكســي كــ« ]85قصــص: [ال ــه معــاد ب اســت تــو را ب

د   »گرداند مي باشـد!! اينـرا از او    بـه بازگشـت مـي   ) �(سـزاوارتر از عيسـي   ) �(. پـس محمـ

                                         
و  136وأهل البيت: باب موقـف أهـل البيـت مـن ذي النّـورين: ص       لشّيعةبراي تفصيل بيشتر نگاه شود به: ا -1

  مابعد آن: احسان الهي ظهير.
  ضاللت فكري و تحريف عقيده كه قبالً بدان اشاره شد. -2
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هـزار پيـامبر وجـود     :را بنيان نهاد، و بعد از آن به آنها گفت )1(پذيرفتند و بنا براين مبدأ رجعت
د خـاتم     بوده) ص(اند و علي وصي محمد  اشتههر كدام يك وصي دداشته كه  اسـت و محمـ

تر از فردي كه به وصـيت رسـول    ، بعد گفت: چه كسي ظالم)2(انبياء و علي خاتم اوصياء است
ت را بـه دسـت      خدا عمل نكرده و حقّ وصي رسول خدا را غصب كرده است و زمام امـور امـ

-فت را بدون حـقّ غصـب كـرده و ايـن     خال) �(، سپس اضافه نمود كه عثمان )3(است گرفته
وصي رسول خدا در ميان شماست بپا خيزيد و شروع كنيد به بدگويي از واليـان و   -يعني علي

فرماندهان عثمان و بدگويي از امراء و دولت مردان و تظاهر به امر به معـروف و نهـي از منكـر    
ا به شهرها و اطراف روانه نمائيد تا دل مردم را به دست آورد، پس دعوتگران و همفكرانش ر

نموده كه مخفيانه به همان چيزي دعوت نمودند كه بـرآن اّتفـاق داشـتند و تظـاهر بـه امـر بـه        
و در عيوب و انتقاد از دولتمردان بـه شـهرهاي    جعلهايي  معروف و نهي از منكر كردند و نامه

  .)4(فرستادند ... الخ ديگر مي
  ني به شهرهاي متعدد فرستاد.اين اخبار كه به عثمان رسيد، او قاصدا

  ����عكس العمل عثمان 

  آوريم: را نيز از طبري مي �عكس العمل عثمان 
سپس عثمان نامه به هر شهري نوشته و گفت: همانا مـن از كارمنـدانم هـر سـال در موسـم      

كنم. از روزي كه من متولّي امور گشتم امر بـه معـروف و    حج بررسي و تحقيق و بازپرسي مي
است. هر چه كه دربارهء من و واليانم ثابت شود آنرا به صاحب حقّ  كر روش ما بودهنهي از من

اند كه  خواهم رساند، من و خويشانم هيچ حقّي قبل از مردم نداريم. اهل مدينه به من خبر داده

                                         
  است! امروزه رجعت از اصول مسلّم شيعه گشته -1
  است. دهاين نيز از اصل و اساس تشيع گردي -2
انـد و   اكنون شيعيان منصف خود قضاوت كنند كه اولين بار چه كسـاني ايـن معتقـدات را برايشـان نوشـته      -3

  اند. بعدها اصول و فروعي بر ايشان تراشيده
  .99-5/98تاريخ طبري ج -4
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اند، هر كس كه باشد بايـد حقّـش را بسـتاند از خـودم يـا از       بعضي به ناحقّ ضرب و شتم شده
  ها را دوست دارد. ندان من، يا ببخشيد كه خداوند بخشندهعمال و كارم

ت   :را در شهرها خواندند به گريه افتادند و گفتنـد كـه   �وقتي كه مردم رسالهء عثمان  امـ
باشد و عثمان قاصد به سوي دولتمردان در واليات فرستاد و همه آمدند.  در انتظار يك شرّ مي

مسعود و سعيد و عمرو جمع شدند و عثمـان گفـت: واي    عبداهللا بن عامر و معاويه و عبداهللا بن
ترسم كه اين اخبار راست باشـد   گويد؟! مي ها چيست و اين اخبار چه مي بر شما، اين شكوائيه

ترسم كه به من نسبت داده شود، گفتند: آيا شما قاصداني به شهرها نفرستاديد، آيـا آنهـا    و مي
ما اصول  بود؟ نه به خدا قسم، اينها راست نيست و بازگشتند و هيچ كس با آنها شكايتي نكرده

دانيم و اينها شايعاتي بيش نيست، عثمان گفت: مشورت بدهيـد. سـعيد بـن     اين شايعات را نمي
است، گفت: عالج آن چيست؟ اينهـا   اي است كه مخفيانه انجام گرفته عاص گفت: اين توطئه

شـوند. عبـداهللا     انـد بايـد كشـته    ا ساختهبايد خواسته و مؤاخذه شده و كساني كه اين شايعات ر
سعد گفت: آنچه را كه به مردم است بگير و اگر آنچه را كه حقّ آنهاسـت بـه آنهـا بـدهي      بن

بهتر است از اينكه آنها را ترك كنـي. معاويـه گفـت: تـو مـرا گماشـتي و مـن نيـز كسـاني را          
جاي خود بهتر خبـر دارنـد،    آيد و آن دو مرد از گماشتم كه جز اخبار نيك از آنها برايت نمي

رفتـاري و ادب. عثمـان گفـت: اي عمـرو تـو چـه        عثمان گفت: نظرت چيست؟ گفـت: نيـك  
گيريـد و از آنچـه كـه     ايد و بر آنها آسان مـي  گويي؟ پاسخ داد: كه به نظر من شما نرم شده مي

ر موضـع  كنيد، به نظرم راه دو دوستت را گرفتـه كـه د   كرد با آنها بيشتر تساهل مي مي �عمر 
نرمش نمايي، لـيكن شـما بـا همـه نـرمش نشـان        در موضع نرمش خرج دهي و شدت، شدت به

  .ددادي
همـهء آنچـه را كـه بيـان داشـتيد       :برخاست، حمد و ثناي الهي كـرده و گفـت   �عثمان  

  رود رخ دادني است ... الخ. شنيدم ليكن هر كاري راهي دارد، و اين بيمي كه براي امت مي
هايي كه در اين شايعات وجود داشت و بـراي   بودند و بدگويي ايي كه وارد كردهاما ايراده

ورين در خطبهء حج خود كه همـهء  ذوالن بودند، عثمان تّكه پاره كردن دولت اسالم رواج داده
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اند همه را يك به يـك پاسـخ داد، كـه شـرح آن در تـاريخ طبـري        رخان آن را ذكر نمودهؤم
  .)1(است

شوم سبأيه را شيعيان تصاحب كردند و پشت از پشت آنها را به همـديگر   و بعدها اين ارث
تحويل داده و در امت اسالم تفرقه انداختند، و ايـن خـود يكـي از شـواهد بزرگـي اسـت كـه        

ريـزي كردنـد بنـا     هـا و اركـاني كـه سـبأيه آنـرا پـي       شيعيان امروزي مذهب خود را جز بر پايه
  عيان اوليه جز اسم ندارند.اند و هيچ ارتباطي با شي ننموده

بـه دسـت سـبأيه و اهـل فتنـه و شـورش بـه         �هنگامي كه امام مظلومان عثمان بـن عفّـان   
مدينه منوره پنج روز بدون رهبر ماند و يا به عبـارت ديگـر مدينـه در دسـت      ،)2(شهادت رسيد

بودنـد   ا احاطه كردهيكي از قاتالن عثمان يعني غافقي بن حرب بود و بقيهء قاتالن و سبأيه او ر
و داراي نظرات متعارض و مخالفي دربارهء خليفهء بعد از عثمان بودنـد، بـه جـز سـبأيه كـه از      

شـدند كـه او از آنهـا بيـزاري      همان ابتـدا جـز اسـم علـي را نيـاورده و در پشـت او پنهـان مـي        
هـا بـود بـا     دانيم كه عبداهللا بن سبا يهودي مكّار كه در پشت همـهء ايـن توطئـه    جست و مي مي

  مصريان بود.
ائمـه   رخـان و ؤهمـهء ايـن الفـاظ را م   -اوباش اراذل و و در اينجا نظريات ياغيان و طاغيان 

مختلـف و    -ابن تيميه براى اين شورشيان فتنـه جـو بكـار بـرده انـد      ون ابن العربى وگى چبزر
 و علي بودنـد.  ها طرفدار ها طرفدار زبير و بعضي ها طرفدار طلحه و بعضي متعارض بود، بعضي

گرى را به توطئه ميدانست به او اطمينان نداشته اشتراك دي سركشى و هركدام كه به خباثت و
  نمود،   افشارى مىبه رأى خود پ و

اينها فقط براي ويراني و از بين بردن خالفت اسالمي بود كه اطـراف ايـن   هء هم نظر اتّفاق 
بود. چنـين شـرايطي در تـاريخ     گسترده شده  عثمان بسيار طاليى دولت براي اولين بار در عهد

عثمـان در عهـد    سـيدنا  نظير بود و بعـد از فتنـهء قتـل    اسالم از نظر فتوحات و كشورگشايي كم
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سيدنا علي اين فتوحات ادامه نداشت و به خاطر جنگ داخلي حتّي يك وجب هم بـه كشـور   
  اسالمي اضافه نشد.

و طلحه و زبير، مأيوس شدند به سـوي سـعدبن   و هنگامي كه اهل فتنه از هر سه نفر، علي  
أبي وقّاص فاتح ايران و عبداهللا بن عمر رفتند، ليكن جواب همهء اين بزرگان به اهل فتنه يكـي  

رخ اسـالم  ؤترين م ترين و موّثق و برويم سراغ قديم .بود و آن اينكه همه از آنها بيزاري جستند
  باشند. لدون و ديگران نيز با او هم رأي ميثير و ابن خمثل طبري كه ابن كثير و ابن األ

پـنج روز مدينـه    �بعد از قتل عثمـان  «كند كه:  طبري به سند خود از ابوعثمان روايت مي
گشـتند كـه متـولّي     بدون امير ماند، و امير (موّقت) آن فاقعي بن حـرب بـود، دنبـال كسـي مـي     

يافتنـد و او بـه    تنـد او را نمـي  ها پيش علي رف يافتند، مصري امارت گردد و كسي را حاضر نمي
ديدنـد از آنهـا و از گفتـهء ايشـان بيـزاري       بـود و اگـر او را مـي    باغ خود در اطراف مدينه رفته

يافتند، قاصد به سـوي او فرسـتادند، او از    رفتند، او را نمي ها به دنبال زبير مي جست و كوفي مي
ديـد از آنهـا    نـد، اگـر آنهـا را مـي    رفت ها به دنبال طلحه مـي  گفتهء ايشان بيزاري جست، بصري

كرد. اينها در قتل عثمان متّفق و در امير آينده مختلـف بودنـد    دوري جسته و اظهار بيزاري مي
هيچكـدام از ايـن سـه نفـر را      :و هنگامي كه موافقتي از آنها نديدنـد، عصـباني شـده و گفتنـد    

شـما از اهـل    :و گفتنـد كـه  امارت نخواهيم داد و به سوي سعد بن أبي وّقاص قاصد فرسـتادند  
شوري هستيد و ما در مورد شما اّتفاق نظر داريم بيا تا با تو بيعت كنيم. او جواب داد كه من و 

 بعمـر  ابـن  خارج شديم و ما را بدان نيازي نيسـت. سـپس بـه سـوي      )1(ابن عمر از شوري
نتقامي الهي خواهد آمدند و از او تقاضاي امارت كردند، او پاسخ داد كه به خدا قسم اين امر ا

داشت و هرگز سوي آنها نخواهيم آمد، كسي ديگر را نگاه كنيد، سـرگردان ماندنـد كـه چـه     
  ).2(»كار كنند

دانستند هر كس كه بدون نظر و رأي آنهـا   حيرت و سرگرداني اينها بدين خاطر بود كه مي
يفـهء راشـد از   سر كار بيايد حكمشان شمشير خواهد بود و به خاطر خـون امـام مظلـومين و خل   
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كنـد كـه:    ايـن را ذكـر كـرده و نقـل مـي       آنها قصاص خواهد گرفت حتّي ابن كثير تصـريحاً 
اگر ما بعد از قتل عثمان بدون تعيين اميـري كـه مـورد اّتفـاق باشـد بـازگرديم، سـالم         :گفتند«

  .  )1(»نخواهيم ماند
ه و طلحـه بـه بـاغ    بعد از اين اهل مدينه را جمع كرده و ديدند كه: سعد و زبيـر خـارج شـد   

است، سعيد و وليد بـه مّكـه گريختنـد و     خود رفته و از بني اميه هر كس كه توانسته فرار كرده
مروان و كساني ديگر نيز به دنبالشان به آنها ملحق شدند. و وقتي كه اهـل مدينـه جمـع شـدند     

كنيـد و   ين مـي شما اهل شوري هستيد و شما هستيد كه امام را تعيـ «مصريان به آنها گفتند كه: 
رأي شما براي بقيهء امت قابل قبول است، كسي را پيدا كنيد تا او را انتخـاب كنيـد و مـا پيـرو     

دهيم و اگر اين كار را نكرديد ما فردا علـي و طلحـه و    شما هستيم. ما به شما دو روز وقت مي
بـا تـو    :هزبير و بسياري ديگر را خواهيم كشت. پس مردم به سـوي علـي شـتافتند و گفتنـد كـ     

  ).2(»است بينيد كه اسالم از دست خويشان به چه مصيبتي گرفتار شده كنيم و مي بيعت مي
اسـت، كـه آن نهـج     ترين كتب شـيعه وارد شـده   به آنها جوابي داد كه در مقدس �علي  

  البالغه است:
مرا واگذاريد، به دنبال كسي ديگر برويد، ما در صدد امري هستيم كه وجـوه گونـاگوني   «

گـردد، ... بدانيـد اگـر مـن بپـذيرم،       ها بـر آن ثابـت نمـي    آيد و عقل ارد، دلها بر آن گرد نميد
كننـدگان   كنم و به سخن اين و آن و بـه سـرزنش سـرزنش    دانم بدان عمل مي آنچهء را كه مي

گوش نخواهم داد، اگر مرا ترك كنيد مثل هر كدام از شـما هسـتم و شـايد از همـه شـنواتر و      
ي باشم كه او را ولي امر نمائيد، و من وزير شما باشم بهتر از اين اسـت كـه اميـر    تر به كس مطيع

  ).3(»شما باشم
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ليكن علي را بدين كار مجبور نمودند، مالك اشتر دست او را گرفت و با او بيعت نمـود و  
كنند علي اين مطلب را در  و آنچنان كه شيعيان نقل مي. )1(بعد از او كساني ديگر بيعت كردند

و شبيه ايـن مطلـب را نيـز شـريف رضـي در      . )2(است رسالهء خود به اهل مصر نيز يادآور شده
  .)3(كند نهج البالغه تحت عنوان امر بيعت نقل مي

كساني با علي بيعت كردند. و كساني هم وقت و جو و شـرايط را مناسـب نديـده از بيعـت     
  امتناع كردند كه شرح آن به قرار زير است:

ت: بيعت نمي كنم تا اينكه مردم بيعت كنند، علي گفـت: رهـايش كنيـد و    سعد به علي گف
ندارم، اشـتر گفـت:    :ابن عمر را آوردند و مثل همان جواب را داد. گفتند: كفيلي بياور، گفت

بگذار او را بكشم. علي گفت: خودم كفيل او هستم، و انصار بيعت كردند و از آنها حسان بن 
هء بن خالد و ابو سعيد خدري و محمد بن مسـلمه و لقمـان بـن    ثابت و كعب بن مالك و مسلم

بشير و زيدبن ثابت و رافع بن خديج و فضالهء بن عبيد و كعب بن عجزه و سلمهء بـن سـالمهء   
بن وقش، تأخير نمودند. و از مهاجران عبداهللا بن سالم و صهيب بن سنان و اسـامهء بـن زيـد و    

خير نمودنـد. امـا نعمـان بـن بشـير انگشـتان نائلـه همسـر         قوامهء بن مظعون و مغيرهء بن شعبه تأ

                                                                                                         
، »اسـت  اين سخن علي داللت دارد كه او از طرف پيامبر بر امامت منصـوص نبـوده  «گويد كه:  خطبه مي

گفت مرا ترك كنيد و بـه   بود او نمي گويد: اگر منصوص مي داند و مي تر مي اگر چه او را از همه شايسته
فت: من وزير باشم بهتر از اين اسـت كـه اميـر شـما باشـم ... شـرح نهـج        گ دنبال كسي ديگر برويد و نمي

.آيا ممكن است روزي فرا رسد كه شيعيان واقعاً بـه تشـيع حقيقـي روي    34-7/33البالغه: ابن ابي الحديد 
تـا اخـتالف و فتنـه از ميـان امـت       آورده و انصاف به خرج دهند و از غلو و افراط سبأيي دست بردارنـد؟ 

  كلى رخت بربندد.اسالمى ب
  .5/226ابن كثير  -1
، بحـار األنـوار   96-6/97، شـرح نهـج البالغـه ابـن أبـي الحديـد       310-1/311الغارات: ثقفي كوفي شـيعي   -2
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و . )1(عثمان را گرفته و با پيراهني كه در آن كشته شده بود فرياد كنان خـود را بـه شـام رسـاند    
  .)2(طلحه گفت: من در صورتي بيعت كردم كه شمشير باالي سرم بود

ت كــردم كــه و زبيـر گفــت: دزدي از دزدان عبـدالقيس مــرا آورد و مـن در صــورتي بيعـ    
مـن در   :بيعـت كـن. گفـت    :و در روايتي: طلحه را آوردند و گفتند. )3(ريسمان در گردنم بود
آن  :و بعضي ها گفته اند كه. )4(كنم و زبير را آوردند، او نيز چنين گفت حالت اكراه بيعت مي

كـرد و  طلحه بيعـت   :و گفته شده كه. )5(دو به شرط اقامهء حدود بر قاتالن عثمان بيعت كردند
كنـد كـه    و مدائني از زهري نقل مـي . )6(زبير و سلمهء بن سالمه و اسامهء بن زيد بيعت نكردند
  .)7(اقوامي از مدينه به شام گريخته و با علي بيعت نكردند

اين گونه به اتمام رسيد، و سبأيه و كساني از قاتالن عثمان كه فريب آنهـا را   �بيعت علي 
و از هـر طـرف او را احاطـه     مخفي شدند، �كنندگان علي  خورده بودند در پشت سر بيعت

كردند. بعد از آن علي با طلحه و زبير و گروهـي از صـحابه اجتمـاع كـرد، و آنهـا گفتنـد: اي       
 علي، ما اقامهء حدود را شرط بيعت قرار داديم، و اين گروه در ريختن خون اين مـرد (عثمـان  

دانيد كه من جاهل بـه   ا گفت: برادرانم، شما مي) شريك بوده و آنرا حالل نموده اند. بدانه�
آن نيستم، ليكن با كساني كه مالك ما هستند و ما بر آنها توانايي نداريم چه تـوانم كـرد. شـما    

نشينان شما همراه با آنها شورش كرده و هـر چـه بخواهنـد بـا شـما      بينيد كه بردگان و باديه مي
ه شما خواسـتار آن هسـتيد وجـود دارد؟ گفتنـد:     خواهند كرد، آيا مجالي براي اجراي آنچه ك

كـنم و رأيـم رأي    خير، گفت: به خدا قسم، من جز آنچه را كه شما فكر مي كنيـد، فكـر نمـي   
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باشد. ان شـاءاهللا، ايـن كـاري از كارهـاي جاهلّيـت اسـت و اينهـا مـادهء آن هسـتند ...          شما مي
ستند و گروهـي نـه ايـن و نـه آن     گروهي از مردم با شما هم عقيده و گروهي با شما مخالف ه

نظر را دارند، صبر كنيد تا مردم آرام شـوند و دلهـا آرام گيـرد، تـا حقـوق گرفتـه شـود، آرام        
از خروج قريش جلوگيري كرد و خـروج بنـي    �باشيد و منتظر بمانيد كه چه مي شود، علي 

ايـن جلـوتر بـرود     اگـر كـار از   :ها گفتنـد  اميه را احساس كرده بود. مردم متفرّق شدند، بعضي
دهيم و كـار   وظيفهء خود را انجام مي :هرگز بر اين اشرار مسلّط نخواهيم شد، بعضي ها گفتند

  .)1(كنيم چرا كه علي به نظر خود رفته و از ما بي نياز است خير مي
نمـود.  و بدين خاطر بود كه پسر عموي علي عبداهللا بن عباس او را از بيعت گرفتن نهي مي

  رزند علي حسن ماندن علي را در مدينه از قبل انكار نمود.همچنانكه ف
گفت: از من بشنو و داخل منزلت بمان، و يا بـر سـر مالـت در     �به علي  بابن عباس 

ات را ببند. چرا كه عرب غير از تو را نخواهد يافت، به خدا قسم اگـر بـا    ينبع برو، و درب خانه
به گردنت خواهند انداخت، ليكن علي خـودداري   اين قوم بپا خيزي فردا مردم خون عثمان را

  .)2(كرد
امام حسن را نيز در منع علـي از مانـدن در مدينـه در روز اسـتيالي سـبأيه       ي رخان گفتهؤم

  .)3(ذكر كرده اند
سبأيه آغاز به تقويت نيروي خود نمـوده و در گـرد خـود مـوالي و باديـه نشـينان را جمـع        

مي خواست كه شوكت آنها را شكسـته و بـا    �گرفت و علي  كردند تا اينكه قدرت آنها باال
ايجاد موانع بين آنها و موالي و بردگان اعراب باديـه نشـين، تضعيفشـان نمايـد. در ميـان مـردم       

، سـبأيه و باديـه   »بردگاني كه به صاحبان خود باز نگردند، من از آنها بيـزارم «اعالن نمود كه: 
  راي ما مثل آنست.نشينان ناراحت شده و گفتند: فردا ب
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اي مردم باديه نشـينان را اخـراج كنيـد،    «در روز سوم بيعتش علي بين مردم آمده و گفت: 
  .)1(، سبأيه امتناع نمودند و اعراب با آنها رفتند»اي اعراب بر سر آبهايتان برويد

مقدمهء آنها بزرگان صحابه ديدنـد كـه سـبأيه روز بـه روز بـر طغيـان        وقتي كه مردم و در
خواهنـد اوبـاش    ــود افزوده و دستهايشان به خون امام مظلوم آلوده است، و باالتر از اين ميخ

  را گــرد خــود جمــع كــرده و از طــرف ديگــر باورهــا و معتقــدات غريــب و اجنبــي را رواج 
تقاضاي قصاص خون عثمان را از آنها نمودند ليكن علي از سلطه و نفوذ  �دهند، از علي  مى

و بنا براين با صحابه مدارا نموده و از آنها به خاطر ازدياد نفوذ سبأيه خواستار آنها بيمناك بود 
تقصير او از اقامهء حـد   و رخان الفاظ متعددي را در صدد توجيه علي درتأخيرؤمهلت بود و م

  و انتقام از خون عثمان ذكر نموده اند.
  حافظ ابن كثير مي گويد:

پـيش او رفتـه و    �طلحه و زبير و پيـروان صـحابه    وقتي كه موضوع بيعت علي تمام شد،«
خواستار اجراي عدالت و اقامهء حد بـه خـاطر خـون عثمـان گشـتند، او عـذر آورد كـه اينهـا         
داراي نيرو و كمك و اعـوان مـي باشـند و االن ايـن امكـان بـرايش وجـود نـدارد، زبيـر از او          

بياورد و طلحـه نيـز از او خواسـت    خواست كه او را بر امارت كوفه تعيين كند تا برايش لشگر 
نشـين  تا او را بر بصره بگمارد تا برايش نيـرو آورد و تـا شـوكت ايـن خـوارج و اعـراب باديـه       

جاهل كه در قتل عثمان با آنها بودند را به پايان برساند. علي خواسـتار مهلـت شـد تـا در ايـن      
  .)2(»مورد فكر كند

  ت:اما عبارت طبري از گفتهء طلحه و زبير اينس
آنچـه را   :اي علي ما با تو شرط نموديم كه حدود را بر اين قوم اجرا كني ... علـي گفـت  «

شود كرد با افرادي كه آنها مالك (مسلّط  گوييد من بدان ناآگاه نيستم، ليكن چكار ميكه مي
  .)3(»بر) ما بوده و ما بر آنها قدرت نداريم ... آيا جاي بكار بردن قدرت وجود دارد
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  كند كه گفت: از علي نقل ميابن اثير 
توانم بكنم با كساني كه آنها مالك (مسـّلط بـر) مـا بـوده و مـا بـر آنهـا قـدرتي          چكار مي«

  .)1(» نداريم
  در پاسخ آنها گفته است: � علي :گويد كه  و اما ابن خلدون مي

ر خواهيد من توانايي آن را نـدارم، تـا اينكـه مـردم آرام شـوند و امـو       آنچه را كه شما مي«
بررسي شود و حقوق همه گرفته شود. آنهـا از پـيش او خـارج شـده و بعضـي از آنهـا دربـاره        

  .)2(»قاتالن عثمان زياد سخن گفتند

                                         
  .3/100ابن األثير: الكامل  -1
.بعد از اين بررسى دقيق و مختصر بد نيست كه سؤالى را كه عالمه احسـان الهـى   2/151تاريخ ابن خلدون  -2

اميرالمـؤمنين علـى    چرا سد: من نميدانم كه رپظهير در اين صدد مطرح كرده است نقل نمائيم ايشان مى 
در اقامهء حد بر فرزند اميرالمؤمنين فاروق يعنى عبيداهللا كه هرمزان را كشته بود عجله به خرج داده و  �

گذشـته بـود، و اصـل موضـوع هـم      بر او حد جارى نمود، در صورتى كه بيشتر از ده سال از آن موضوع 
ئله بيشتر از يك نظر وجود دارد، اما خون عثمان خليفهء راشد هنوز آن مس  مختلف فيه بوده كه در مورد

و همزلف خود على نيـز   صخشك نشده بود و او امام و رهبر و خليفهء مسلمين بود و داماد رسول خدا 
رفت و به آينده موكول ميكـرد؟! نظـر خـود مـن همـان قـول خـود         را از قصاص خون او طفره مىچبود ، 

ولـى آيـا هرمـزان بـا عثمـان و       نـايى اجـراى آن كـار را در آن لحظـه نداشـت،     حضرت على است كه توا
  عبيداهللا بن عمر با عبداهللا بن سبأ قابل مقايسه هستند؟

در عزل معاويـه كـه اميـر شـام بـود ودو خليفـهء        �را على چكند كه: معلوم نيست  و باز ايشان اضافه مي
شكايتى نيـز از شـام بـر عليـه او نرسـيده بـود، عجلـه        چ گماشته و هيسابق (صديق و فاروق) او را بر آنجا 

و زيـرك عـرب مغيـره      سر عمو و نزديكترين نزديكانش يعنى عبداهللا بن عباسپبخرج داد و به نصيحت 
بن شعبه كه او را به شدت نصيحت كردند كه معاويه را عزل نكن كه او انسان با جرأتى اسـت و در شـام   

را عجله در اينموردها و تأخير و مماطله در مورد فتنـه جويـان كـه    چ گوش نكرد، باشد  مورد اطاعت مي
گـوييم كـه   دانـيم جـز اينكـه ب    مركز خالفت را قبضه كرده و خليفهء مسلمين را كشته بودند؟ اينها را نمي

باالتر از اشتباه و معصـوم نبـوده (كمـا اينكـه سـاير خلفـاى راشـدين نيـز معصـوم نبودنـد)، هـر             �على 
البتـه راجـع بـه قصـاص      114والتشـيع ص   لشيعةصواب و ناصواب در آن وجـود دارد، ا اجتهادى احتمال 

قاتالن عثمان با توجه به كثرتشان و بلواى سياسى كه راه انداخته بودند، محتاج تأمل و برنامـه ريـزى بـود    



    

  119  تشيع و شيعيان اوليه
  

اين باعث شد كه زبير و طلحه از قصاص خون خليفهء مظلـوم عثمـان بـن عفّـان بـه دسـت       
بـه هـم    –ه رضـي اهللا عنـ   –علي نوميد گشـته و از مدينـه خـارج شـوند، و در آنجـا بـا عائشـه        

رسيدند، و از طرف ديگر نامه ها بين علي و معاويـه شـروع بـه رد و بـدل شـد، چـرا كـه علـي         
اس گفـت: ايـن كـار درسـتي          اس را بر آنجـا گماشـت، ابـن عبـمعاويه را عزل و عبداهللا بن عب
نيست، معاويه مردي از بني اميه و پسر عموي عثمان و والي شام است، بعيد نيست كـه گـردنم   

  علي از او عذر خواسته و از اين كار رهايش كرد. .)1(به خاطر عثمان بزندرا 
در حالي كه آنها در اين شرايط بودند، سبأيه كار خود را كرده و شـروع بـه ايجـاد فتنـه و     
ناآرامي و اضطراب و فساد بيشتر نمودند، و كينه هاي قديمي را زنده كرده و در خاكسـتر مـي   

كه جنگي بين مسلمانان آغاز گردد، و هـر كسـي را كـه در صـدد     دميدند، و سعي مي كردند 
خون عثمان بود، مخصوصاً معاويــه كه از پيروي علي امتناع مي كـرد، بـر عليـه او بسـيج مـي      
كردند. اما سبب امتناع معاويه از پيروي علي اين بود كـه مـي گفـت بيعـت بـه درسـتي انجـام        

ل حد و عقد (خبرگان) با او بيعت نكرده انـد  نگرفته است چرا كه شوري صورت نگرفته و اه
و جز معدودي از مهاجران و انصار از اهـل مدينـه بـا او بيعـت نداشـته و بـاالتر از همـهء اينهـا         

گفـت بزرگـان   قاتالن عثمان و سبأيه در لشگر و حزب او پناه گرفته اند. در حالي كه علي مي
پس از آرامش كشور، حكم قصاص را بايـد   مهاجر و انصار و اهل بدر با من بيعت كرده اند و

  اجرا كرد وگرنه بر آشوب و خونريزي افزوده مي شود.
نامه ها بين آنها رد و بدل مي شد تا اينكه قاصد معاويه نزد علي آمد و پرسـيد: آيـا مـن در    

آيم كـه جـز    شود، گفت: من از پيش قومي مي امان هستم؟ علي گفت: آري، قاصد كشته نمي
ضي نمي شوند، سپس نامه را تسليم كرد و اجـازهء خـروج خواسـت. علـي بـه او      با قصـاص را

  .)2(اجازه داد و گفت: برو، گفت: آيا در امان هستم؟ علي گفت: آري در امان هستي

                                                                                                         
  ولى قصاص قاتل هرمزان اين جنبه را نداشت،

  .5/160تاريخ طبري  -1
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سبأيه و اهل شورش و فتنه باز هم در ازدياد اضطراب و ناآرامي كوشش نمودند تا جنـگ  
  رخان چه نقل كرده اند:ؤيم ملفظي به جنگ با شمشير مبدل نشود، ببين

سبأيه فرياد كشيدند كه: اين سگ قاصد سگان اسـت، او را بكشـيد، او فريـاد كشـيد: اي     «
گرداننـد ...    خورم كــه اين را بر شما بر مـي  مصريان يا قيسيان، اسب و كمان، به خدا قسم مي

ع كردند و به او گفتنـد:  بر عليه او شعار مي دادند و فرياد مي كشيدند، ومصريان از كشتنش من
گفت: به خدا اينها هرگز رسـتگار نمـي شـوند خداونـد آنهـا را بـه سزايشـان         ساكت باش، مي

  .)1(»گويند: ساكت باش .... رساند، به او مي مي
دهد كه آنها در صدد چه كاري بودنـد،   ها صريحاً نشان مي اين شعارها و فريادها و عبارت

اكاذيب بـين مـردم نمودنـد تـا شمشـيرها بيـرون        اراجيف و شرن آنها شروع به شايعه پراكني و
آمده و جنگ و درگيري بين مسلمين رخ داده گردن همديگر را بزنند، و عقيـده داشـتند كـه    
در اين صورت است كه همه آنها را فراموش كرده و خون عثمان از بين رفتـه و كسـي ديگـر    

مسـلمين رخ داده و جنـگ و جـدال    درصدد قصاص آنها نخواهد بود و اختالف و شقاق بـين  
بين آنها ادامه خواهد يافت، و اين تنها چيزي بود كه آرزوي آنها بود و سعي در ايجاد آن مي 

  .)2(كردند
در مكّه بـا خبـر شـدند،     لآنها هنگامي كه از اجتماع طلحه و زبير با ام المؤمنين عائشه 

هل شـام كردنـد، و قبـل از اينكـه     شروع به تحريك شيعيان علي و حتي خود علي بر جنگ با ا
خطر باال گيرد، علي از اهل مدينه خواست كه به سوي شام حركت كنند و آنها رغبتـي نشـان   

  دادند، و حتي فرزندش حسن او را منع نموده و گفت: نمي
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شـود، و در ميـان آنـان دو     اي پدرم، اين كار را رها كن، در آن خون مسلمانان ريختـه مـي  
د، ليكن او نپذيرفت و تصميم قتال گرفته و لشكر را آماده كرد، و پـرچم  كن دستگي ايجاد مي

  .)1(را به پسرش محمد بن حنفيه داد
زياد بن حنظلهء تميمي نيز كه از خواص علي بود او را منع كرده و گفت: اي علـي صـبر و   

  .)2(بردباري بهتر است
م المـؤمنين و طلحـه و زبيـر    هنوز به سوي شام خارج نشده بود كه خبر خروج ا � اما علي

را به سوي بصره شنيد كه خواستار خون عثمان بودند، پس با افـرادي از اهـل مدينـه بـه سـوي      
آنها رفت تا از دخول آنها به بصره جلوگيري كند، و اكثر اهل مدينه راضي به خروج نشـدند.  

علـي بـا نهصـد    شعبي مي گويد كه فقط شش نفر از اهل بدر بـا او بـود كـه هفتمـي نـدارد. و      
جنگجو از مدينه خارج شد و عبداهللا بن سالم علي را در زبده ديد و مهـار اسـبش را گرفتـه و    
به او گفت: يا امير المؤمنين، از مدينه خارج نشو، به خدا قسـم كـه اگـر خـارج شـوي، هرگـز       

هـا بـه او ناسـزا گفتنـد، علـي گفـت: رهـايش         قدرت مسلمين به آن باز نخواهد گشت. بعضـي 
، او از بهترين اصحاب پيامبر مي باشد، و حسن بن علي به پدر گفت: اي پدر من تـو را از  كنيد

  اين كار نهي كردم و تونپذيرفتي.
كنى، از چـه چيـز مـنعم كـردي كـه       علي به او گفت: هنوز مثل دختران به من مهربانى مى 

وي تا با حضـور تـو   نپذيرفتم؟ گفت: آيا به تو نگفتم كه قبل از كشتن عثمان از مدينه خارج ش
در مدينه عثمان كشته نشود و هر كسي سخني نگويد؟ آيا به تو نگفتم كه بعد از قتل عثمان بـا  
مردم بيعت نكن تا هر اهل شهري بيعت خود را بفرستد؟ و پيشنهاد دادم كه وقتي كـه ايـن زن   

ننـد و در  و آن دو مرد (عائشه و طلحه و زبير) خارج شدند در منزلـت بمـاني تـا آنهـا صـلح ك     
  همهء اينها سخن مرا نپذيرفتي؟

علي به او گفت: اما راجع به خروج قبل از كشتن عثمان، همچنانكه او در محاصره بـود مـا   
هم در محاصره بوديم، و اما بيعت من قبل از آمدن بيعت شهرها، بدين خاطر بود كه كراهـت  
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ا اينكـه در منـزل    داشتم كه اين امر (حكومت و خالفت بدون رهبـر بكلـي) ضـايع شـو     د، و امـ
خواهي كه مثـل كفتـاري باشـم كـه محاصـره       بمانم در حاليكه اينها بيرون رفتند، آيا از من مي

شود ... اگر من دراين امور دخالت نكنم چه كسـي بايـد دخالـت كنـد؟ دسـت از مـن بكـش        
 مـا خواسـتار صـلح و    :نامه هايي به اهل بصـره و كوفـه نوشـت و گفـت كـه       �فرزندم! علي 

  .)1(برادري و وحدت امت هستيم
اي كه قابل مالحظه  اهل مدينه و مّكه و كوفه و بصره در گرد دو گروه جمع شدند، و نكته

كه زنده بودند، از هر دو گـروه دوري جسـتند.   صاصحاب پيامبر   است اينست كه اكثريت
علـي، قعقـاع    عائشه ام المؤمنين و همراهانش در بصره و علي در ذي قار جاي گرفتند، سـپس 

بن عمرو را به سوي طلحه و زبير فرسـتاد و آنهـا را بـه الفـت و جماعـت خوانـد و از تفـرّق و        
  اختالف بر حذر داشت، قعقاع به بصره رفته و از ام المؤمنين عايشه آغاز نموده و گفت:

اي مادر! چه چيز تو را به اين شهر آورده است؟ گفت: اي فرزند، اصالح بين مردم، قعقاع 
       از او تقاضا نمود كه صلحه و زبيـر را بخواهـد، آن دو حاضـر شـدند، قعقـاع گفـت: مـن از ام
المؤمنين پرسيدم كه چرا در اين شهر آمدي، پاسخش اينست كه براي اصالح آمده است، آن 
دو گفتند: ما نيز همچنين، پرسيد: اين اصالح شما چگونه است و بر چه چيزي است؟ بـه خـدا   

دانيم صـلح خـواهيم نمـود و اگـر آن را منكـر بـدانيم، خيـر، گفتنـد: قـاتالن          قسم اگر آن را ب
قرآن اسـت، او گفـت: شـما قـاتالن او را از      –حكم  –عثمان، اگر اين كار ترك شود، ترك 

اهل بصره كشتيد، و قبل از قتل آنها به استقامت نزديكتر بوديد تا امروز، ششصد نفر را كشتيد 
آنها قيام كرد، و بر عليه شـما قيـام كردنـد، و شـما حرقـوص بـن        و شش هزار نفر در پشتيباني

زهير را خواستيد. شش هزار نفر از او پشتيباني نمودند، اگر آنها را رها كنيـد بـه همـان چيـزي     
كنند و آنچـه را كـه در    گوييد و اگر با آنها بجنگيد بر شما غلبه مي افتاديد كه از آن سخن مي

بزرگتر از آنست، و علي نيز در تـرك قـاتالن عثمـان همـين     اى  صدد قصاص آن هستيد مفسد
  عذر را دارد، و قتل آنها را به تأخير انداخته است تا بر آنها قدرت داشته باشد، ...  
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گوييد؟ گفت: بـه نظـر مـن عـالج ايـن موضـوع        المؤمنين از او پرسيد: شما چه ميعائشه ام
ي خير و آغاز رحمت است، و انتقـام نيـز   آرامش و سكون است ... و اگر شما بيعت كنيد نشان

گرفته خواهد شد، و اگر مكابره نموده و خـوددارى كنيـد، نشـاني شـرّ و از دسـت رفـتن ايـن        
باشد، عافيت را ترجيح دهيد و مفتاح خير باشيد همچنانكه در آغاز بوديـد،  قدرت و ملك مي

و بـيم دارم كـه بـه اتمـام     كـنم   گويم و شما را به آن دعـوت مـي   به خدا قسم كه من اين را مي
نرسد و خداوند اين امت را كه ضعيف شده گرفتارش نمايـد، و آنچـه رخ داده اسـت كـاري     
است بس عظيم، و مانند كشتن يك نفر و يك گروه و يك قبيله نيست، بـه او گفتنـد: راسـت    

ي شـود، او بـه سـو    گفتيد و نيك گفتيد، بازگرد و اگر علي بر همين رأي بود، كار درست مي
علي بازگشت و به او خبر داد، آن را پسنديد و دو طرف به صلح نزديك شدند، كساني آن را 
پسنديده و كساني از آن خوشحال بودند، عائشه قاصدي به سوي علي فرستاد و به او خبـر داد  
 كه براي صلح آماده است، هــــر دو طرف خوشحال شدند و علي در ميـان مـردم برخاسـته و   

نمود و از دوران جاهليت و اعمال و شقاوت هاي آن ياد نمود، سـپس از اسـالم    اي ايراد خطبه
و سعادت اهل آن با الفت و اجتماع يادآوري شد، و اينكه خداوند مردم را بعد از پيامبرش بـه  
وسيلهء خليفهء او ابوبكر صديق جمع نمود، و بعد از او بر گرد عمر بن خطّاب و سپس بعـد از  

گذرد رخ داد، افراد طلب دنيـا نمـوده و بـر     سپس اين حادثه كه بر امت مي آن بر گرد عثمان،
كسي كـه خداونـد بـر او نعمـت داده و بـر فضـائل او حسـد ورزيدنـد، و خواسـتار بازگشـت           

  .)1(بودند )قبل از اسالم(مسلمانان به ايام گذشته 
  .)2(ر علي بيست هزار و لشگر ام المؤمنين سي هزار نفر بودندكلش
سبأيه و در رأس آنان عبداهللا بن سبأ و قاتالن عثمان با تمام دّقت مراقب همه چيـز بـوده    اما

و آنچه را كه در ميان دو طرف جريان داشت تا به صلح و صفا و اتّفاق برسند، كامالً زير نظـر  
فساد هايشان در ايجاد فتنه و  ها و توطئه داشتند. و آنها ناظر اين موضوع بودند كه چگونه برنامه

و جنگ افروزي بين مسلمانها در حال شكست بود، و اين چيزي بود كه نه خواستار آن بودند 
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ر خـود برخاسـته و   ككردند، خصوصاً وقتي كه اميرالمـؤمنين در ميـان لشـ    و نه تصورش را مي
كنم، و هر كس كه به هر شكل بر قتل عثمـان كمـك    گفت: آگاه باشيد، من فردا حركت مي

هء خائنـان و شورشـگران ايـن سـخن علـي را         . )1(نيايد كرده است با من ه و بقيـوقتي كـه سـبأي
گويـد: وقتـي كـه علـي ايـن       باشد. ابن كثير مـي  شنيدند دانستند كه چه چيزي در انتظارشان مي

شريح بن أوفى و  سخن را گفت، گروهي از سران آنها (يعني قاتالن عثمان) مثل اشتر نخعى و
ابن سوداء و سالم بن ثعلبه و غالب بن هيثم و ديگران كـه حـدود دو   عبداهللا بن سبا معروف به 

هزار و پانصد نفر بودند جمع شدند كه در ميان آنها بحمداهللا يك صحابي هم وجود نداشـت،  
اين چه نظرى است؟ به خدا كه علي از كسـاني كـه خواسـتار خـون عثمـان هسـتند بـه         :گفتند

تر است، و شـنيديد آنچـه را كـه گفـت، فـردا       ديكعمل به آن هم نز تر و در كتاب خدا آگاه
توانيد بكنيـد و   كند، همهء مردم دنباله رو شما هستند، چه كار مي مردم را بر عليه شما جمع مي

تعداد شما در برابر كثرت آنها اندك مي باشد. اشتر گفـت: رأي طلحـه و زبيـر را دربـارهء مـا      
  دانيم، دانستيم، ليكن رأي علي را تا كنون نمي

باشد اگر كـار چنـين اسـت،     اگر با آنها صلح كرده باشد صلحشان به خاطر خـــون ما مي 
كشيم) و مردم ديگر سـكوت خواهنـد كـرد. ابـن      علي را نيز پيش عثمان مي فرستيم (يعني مي

شـويم. اي قـاتالن    سوداء (يعني ابن سبأ) گفت: چه بد نظري داري، اگر او را بكشيم كشته مـي 
ر و پانصد نفر هستيم و طلحه و زبير پنج هزار نفر، شما قدرت مقابله با آنهـا را  عثمان ما دو هزا

خواهند، غالب بن هيثم گفت: آنها را رها كنيد و باز گـرديم بـه    نداريد، و آنها هم شما را مي
بعضي از شهرها و در آنجا پناه مي بريم. ابن سوداء گفت: چه بد سخن گفتي، به خدا قسم كه 

ما را خواهند كشت. بعد از آن ابن سبا گفت: اي قوم، راه شما در اين اسـت  مردم يك يك ش
كه در ميان مردم رفته و اگر آنها بـه هـم رسـيدند جنـگ و قتـال درميـان آنهـا بـر افروختـه و          
نگذاريد كه اتحاد كنند و جمع شوند، و گروهي را كه شما بـا او باشـيد قـدرت جلـوگيري از     

د طلحه و زبير را مشغول نموده و از آنچه كـه در صـدد آن   جنگ را نخواهد داشت، و خداون
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هستند بازداشته و آنها را دچـار چيـزي خواهـد نمـود كـه كراهـت داشـته باشـند. ايـن نظـر را           
  پذيرفتند و بعد از آن بر اساس همين تصميم متفرّق شدند.  

زيدنـد و  علي بار سفر بست و بر عبدالقيس گذشت، و با او همراه شده و در زاويـه منـزل گ  
از آنجا به سوي بصره روانه شد و طلحه و زبير و كساني كه با او بودند براي مالقـات او روانـه   
شدند، و در نزد قصر عبيداهللا بـن زيـاد اجتمـاع نمودنـد و مـردم هـر كـدام در طرفـي مسـكن          

رش آمده بود و آنها به او ملحـق شـدند، سـه روز در آنجـا ماندنـد و      كگزيدند. علي قبل از لش
  اصدان بين آنها در رفت و آمد بودند.ق

خره بـود، بعضـي از افـراد بـه طلحـه و      اين در سال سي و شش هجري در نيمهء جمادي اآل
 :زبير اشاره كردند كه فرصت را غنيمت شمرده و از قاتالن عثمـان انتقـام بگيرنـد، گفتنـد كـه     

  رستاده ايم.ما قاصد براي صلح به سوي او ف علي به آرامش مردم اشاره كرده است و
و علي در ميان مردم برخاسته و سخنراني نمود، اعور بن نيـار منقـري از سـبب آمـدنش بـه      
بصره از او سئوال نمود پاسخ داد كه: اصالح و خاموش نمودن نعره ها تا مردم بر خير و نيكـي  

ا را اجتماع نموده و كلمهء اين امت متّحد گردد. گفت: اگر با ما موافقت نكنند؟ گفت: اگر مـ 
كنـيم،   مـي  كنيم. پرسيد: اگر ما را رها نكنند، گفت: از خود دفـاع   رها كنند ما هم رهايشان مي

  گفت: آيا آنها مثل ما دراين امر نصيبي دارند؟ گفت: بله!
كنند حجتي دارنـد؟   ابو سالم داالني برخاست و پرسيد: آيا اين قوم در خوني كه طلب مي

كنند؟ گفت: بله، پرسيد: آيا تو حجتي براي طلـب خـون آنهـا     آيا به خاطر خدا اين كار را مي
داري اگر قصدشان خدا باشد؟ گفت: بله، پرسيد: آيـا حجتـي بـراي تـأخير آن داري؟ گفـت:      

درگير شويم چگونه خـواهيم بـود؟ گفـت: از مـا و      بله، پرسيد: اگر فردا ما و آنها مبتال شده و
است، من اميدوارم كـه اگـر كشـته شـد داخـل      آنها هر كس قلبش را براي خدا خالص نموده 

  .)1(بهشت برود
رفت و هر دو طرف اينگونه مخلصانه به سوي صـلح و   حوادث اين چنين دوستانه پيش مي

داشتند، لـيكن ابـن سـبأ و دسـتيارانش بـه       دوستي و اّتحاد و وحدت كلمه گامهاي سريع بر مي
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تند و مؤمنان با اخالص از شيعيان علـي  سرعت برنامه ريزي نموده و رشته هاي توطئه را مي باف
  خبر بودند. گذشت بي و شيعيان عثمان از آنچه در پشت پرده مي

شد كـامالً بيـدار و مراقـب بودنـد،      ولي توطئه چينان از آنچه در مقابل چشمانشان انجام مي
اگـر  در عين حال دو گروه علي و عائشه با هم مكاتبه نموده و علي از طلحه و زبير پرسيد كه: 

شما بر همان رأي هستيد كه به قعقاع بن عمرو گفتيد، دست نگه داريد تـا در آن فكـر كنـيم،    
آنها جواب فرستادند كه: ما بر همان امري هستيم كه به او گفتيم و خواسـتار صـلح بـين مـردم     

  .)1(ريان خود اجتماع كردكها آرام گرفت و هر گروهي با لش باشيم. پس دل مي
گشـايش   بـه سـوي فـرج و    امـور  جنـگ نديدنـد، و   دوري از صـلح و  از كاري شايسته تـر 

  .)2(رفت مي
چنـين شـبي را هرگـز بـراي     «گويـد:   مـي  )3(شب را به اميد صلح گذراندند، چنانكه طبـري 

صلح و صفا نگذرانده بودند و اين يكي از بهترين شبهاي آنها بود، و كساني كه خـون عثمـان   
سر بردند و نزديك به هالكت بودند و همهء شـب را  را ريخته بودند، در بدترين شب ممكن ب
  .»با يكديگر به شور و مشورت گذراندند

  ).4(»مردم در بهترين شب و قاتالن عثمان در بدترين شب بسر بردند«ابن كثير مي گويد: 
شب سرنوشت سازي بود كه چشم احزاب سرّي يهود و كينه توزان بر اسـالم و مسـلمين و   

اب به خود نديدند و يك لحظه هم آرام نگرفتند. ببينـيم تـاريخ چـه    فريب خوردگان آنها خو
  گويد: مي

مردم بهترين شب را گذرانده و قاتالن عثمان بـدترين شـب را، آنهـا بـا يكـديگر شـور و       «
مشورت كرده و اّتفاق بر اين نمودنـد كـه در تـاريكي شـب جنـگ را آغـاز كننـد، آنهـا كـه          

طلـوع فجـر بپـا خاسـتند و هـر گروهـي بـه كسـاني كـه           نزديك دو هزار نفر مرد بودند قبل از

                                         
  .7/241ابن اثير  -1
  .5/203تاريخ طبري  -2
  .3/123و الكامل: ابن اثير  5/201تاريخ طبري  -3
  .2/162، ابن خلدون 7/239 يةوالنّها يةالبدا -4



    

  127  تشيع و شيعيان اوليه
  

نزديك او بودند، با شمشير حمله كردند، و هر گروهي براي دفاع از قوم خـودش بلنـد شـد و    
اهـل كوفـه بـه مـا شـبيخون زده خيانـت        :مردم از خواب به سوي اسلحه بپا خاستند. گفتند كه

و آشكار است و خبـر بـه علـي     كردند و گمان كردند كه اين كار در ميان اصحاب علي علني
در ميان مردم چه خبر است؟ گفتند: اهل بصره به مـا شـبيخون زده انـد و هـر      ،رسيد پرسيد كه

گروهي به سوي اسلحهء خود پريده و كاله خود پوشيـــده و سوار اسبها شـدند، و هيچكـدام   
بود و جنگي بپـا   متوجه نشد كه اين موضوع براي ديگري نيـــــز رخ داده است و تقدير چنين

سواران به هم تاختند. در ميدان جنگ بيست هزار نفـر  خاست و جنگجويان و شجاعان و اسب
، و سـبأيه يـاران ابـن سـوداء (ابـن      »ليــه راجعــونإنّا إنّا هللا و إ«با علي و سي هزار نفر با عائشه بود. 

سـت برداريـد، لكـن    زد دست برداريـد، د  مي ايستادند و منادي علي فرياد سبأ) از كشتن وانمي
المـؤمنين بـه   داد. كعب بن سوار قاضـي بصـره پـيش آمـد و گفـت: اي ام      كسي گوش فرا نمي

مردم برس تا شايد خداوند به وسيلهء تو بين مردم اصالح نمايد، او در كجاوهء خود بـر بـاالي   
مـردم   شتر نشسته و مردم با سپرهاي خود گرد او را گرفتند، آمد و جايي ايستاد كه نظـاره گـر  

كشـتند و  شـد او را نمـي   در وقت حركت بود. به شدت جنگيدند، ولي اگر كسي مجروح مـي 
  .)1(كرد، رهايش كردند اگر كسي به جنگ پشت مي
  كنند كه: طبري و ابن اثير اضافه مي

خواهـد بـه او برسـاند،     سبأيه از افراد خود شخصي را نزد علي گذاشتند تا آنچه را كـه مـي  
ه وضعي است! آن شخص گفـت: گروهـي از آنهـا مـا را غـافلگير كـرده و       علي پرسيد: اين چ

  .)2(شبيخون زدند و ما به آنها پاسخ داديم و مردم شوريدند
بعـد از آن بـه     �آن مصيبت كه قرباني آن هزاران نفر بود ايـن چنـين رخ داد، كـه علـي     

  فرزندش حسن گفت:
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ود، حسن گفـت: اي پـدرم، مـن    اي فرزندم كاش پدرت بيست سال قبل از اين روز مرده ب
و . )1(رسـد  كردم، علي گفت: من فكر نكـــردم كه كار بدين جـا مـي   تو را از اين كار نهي مي

  .)2(عائشه نيز گفت: دوست داشتم كه بيست سال قبل از اين روز مرده بودم
و چون ما در صدد بررسي تاريخ نيستيم، لهذا بقيـهء مطالـب را بـه عهـدهء كتـب تـاريخ و       

خواستيم روشن شود كه سبأيه چگونـه از آب گـل آلـود مـاهي      گذاريم، فقط مي خين ميرؤم
  گرفته و در ميان مسلمين نقشهء دشمنانه را پياده كردند.

و حتّي وقتي جنگ جمل به پايان رسيد باز هم خباثت سبأيه و سوء نيت آنها پايان نيافـت،  
  گويد: چنانكه ابن كثير مي

طرف كشته شدند ده هزار نفر بودند، پنج هزار نفر از هـر طـرف.    مجموع كساني كه از دو
بعضي از اصحاب علي از او تقاضا كردند كه اموال اصحاب طلحه و زبيـر را بـين آنهـا تقسـيم     
كند، او امتناع كرد، سبأيه از او انتقاد كردند و گفتند: چگونـه خونشـان بـر مـا حـالل اسـت و       

لي رسيد گفت: چه كسي از شما دوسـت دارد كــــه ام   اموالشان حالل نيست؟ اين سخن به ع
صـفّين    و حتي توطئه هـاي سـبأيه در جنـگ   . )3(المؤمنين در سهم او باشد؟ آنها ساكت شدند

هـا و   هـا و فتنـه   نيز كمتر از جنگ جمـل نبـود و آنهـا بـاز هـم سـعي در ايجـاد اضطـــــــراب        
دادند، و  نيز با آرائشان او را آزار مي � هـــا نمودنـــد و در تمام مدت حكومت علي ناآرامي

سازى بازى و گروهكبا عقايد اجنبي و با گردآوري مجرمان و اوباش به دور خود و با حزب
جدائى بين مسلمين و دور كـردن افـراد مخلـص از دور علـي، مشـكل پشـت        و ايجاد تفرقه و

داري نكردنـد و هـدف و   آوردند و حتّي از ايجاد درگيري بين علي و يارانش خـود  مشكل مي
كردنـد و بيـزاري و دشـمني بـا اصـحاب       مقصد آنها از والء و محبت علي كه به آن تظاهر مي

آوردند، دوستي علي و فرزندانش نبود. بلكه اين تظاهر به محبت علي  رسول خدا كه پيش مي
ه بودنـد  را پوششي براي اهداف خبيث و مطامع حقيقي خود بر عليه اسالم و مسلمين قـرار داد 
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ر و مشـاور مخصوصـش كـه پسـر     كتا حدي كه بين علي و بـين مخلصـانش ماننـد رئـيس لشـ     
. )1(عمويش عبداهللا بن عباس بود مـانع ايجـاد كـرده و او را مـتّهم بـه غصـب امــــوال نمودنـد        

  را كردند. گر همين كاربسيارى دي با زياد امير سرزمين فارس و همچنين
و اين بود كوشش ها و توطئه هـاي شـوم آنهـا و در     �م علي اين بود احوال سبأيه در ايا 

اينجا بايد تصريح گردد كه شيعيان راستين علي كه با آنها موافق نبودند، در طرف ديگـر قـرار   
نمودنـد. اگـر چـه     داشتند و بنا براين هميشه سعي در اصـالح و اجتنـاب از جنـگ و قتـال مـي     

شده و اباطيل و اكاذيب آنهـا را تصـديق نمـوده و در    اندكي از آنها از افكار آن شياطين متأثّر 
هء علـي از     ت شيعيان راستين علي چنين نبودند و لهذا شـيعيان اوليـدام آنها افتادند، ليكن اكثري

  گويد: سالم ابن تيميه ميكردند. شيخ اإل بدگويي نمي صاصحاب محمد 
م ابـوبكر و عمـر بـر علـي     شيعيان اوليه علي در آن زمـان كـه همـراه علـي بودنـد در تقـدي      

اختالف نداشتند، بلكه اختالف آنها در تفضيل بين علـي و عثمـان بـود و ايـن مطلـب علمـاي       
بزرگ شيعه در قديم و جديد اعتراف دارند، چنانكه يكـي از شـيعيان اوليـه كـه شـريك ابـن       

گفـت:  كند كه فردي از او پرسيد: كي افضل اسـت، ابـوبكر يـا علـي؟      باشد نقل مي عبداهللا مي
گـويي و شـيعي هسـتي؟ گفـت: آري، كسـي كـه        ابوبكر، آن شخص باز پرسيد: تو اين را مـي 

چنين نگويد شيعه نيست. به خدا قسم كه علي بر باالي پّله هاي اين منبـر رفتـه و گفـت: مـردم     
بيدار باشيد، برترين فرد اين امت بعد از پيامبر ابوبكر و سپس عمر مي باشد، چطـور گفتـه اش   

 2(كنيم و او را تكذيب نمائيم؟ به خدا قسم كه او دروغگو نبودرا رد(.  
  اضافه ميكند كه:     امام ابن تيميه و

عمررا بر على ترجيح ندهند، در حاليكه از خود اميرالمـؤمنين   چگونه شيعيان اوليه ابوبكر و
مـى   يـامبرش ابـوبكر وعمـر   بيشتر از هشتاد طريق نقل شده است كه برترين فرد اين امت بعـد پ 

  ).3(باشد
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  گويد: شيخ احسان الهي ظهير مي  همچنانكه 
 صفرزندان علي و اهل بيـــت او نيز بر همين منوال و اعتقاد بودند و دربارهء ياران پيامبر 

و خلفاي سه گانهء راشدين نيـز همـين نظـر را داشـتند، بلكـه بـاالتر از ايـن، جنـگ معاويـه و          
ان و دشمني با اسالم ندانستند و ايـن بـدين خـاطر بـود     يارانش را با علي خروج از اسالم و طغي
بـا معاويـه بيعـت نمـود، و      )امام معصوم به زعم شيعيان(كه بزرگترين پسر علي حضرت حسن 

اس و ديگـران    ه و عبداهللا بن عبـد بن حنفيهء فرزندان علي، از جمله حضرات حسين و محمبقي
وصلت و دامـادي نمودنـد و در كارهـاي خيـر او را      اش نيز با او موافق بودند. و با او و خانواده

كردند، جز افرادي كه از سبأيه متأثّر گشـته و   دادند و از آنها صالت و هدايا قبول مي ياري مي
يا داخل آن حزب گرديدند كه علي و فرزندانش آنها را لعنت نموده اند و هيچيك از شيعيان 

، چنانكه ابن خلكان ذكر نموده است كـه يحيـي   گفتند آن موقع به ياران رسول خدا ناسزا نمي
  .)1(دانست، بدون اينكه از ديگران نكوهش نمايد بن معمر شيعي بود و اهل بيت را افضل مي

گويد: من در مطالعاتم از كتب تاريخ نديـدم كـه كسـي از     حتّي يكي از شيعيان معاصر مي
اً به كسـي ناسـزا بگويـد و اضـافه     بعد از وفات رسول خدا تا نهايت خلفاء، متعمد اصحاب امام

كند: حتّي در عهد دوم، يعني در عهد امويه اكثر شيعيان از سب و شـتم فـردي از اصـحاب     مي
  .)2(كردند  دوري مي

اما اكنون اگر به اوضاع شيعيان بنگريم حتّي يـك نـام ابـوبكر و عمـر و عثمـان و عائشـه و       
ا كه نمي بينيم هيچ، بلكه افراد مذهبي كـه در  حفصه .... و ياران نزديك رسول خدا را بين آنه

ها و فاطميه ها و ... شركت كرده و به آن بزرگان ناسزا نگويند و بـه   جلسات سينه زني و محرّم
  ياران رسول خدا فحاشي نكنند، بسيار نادرند.

  گويد: اشته ميدست بردن ز آا بدين خاطر است كه امام شعبي كه خود شيعي بوده و
اصـحاب موسـي و بـه     :فته شد كه بهترين افـراد امـت شـما كـي هسـتند؟ گفتنـد      به يهود گ

ت شـما كـي هسـتند؟ گفتنـد: اصـحاب عيسـي، و بـه          :نصراني ها گفته شد كه بهترين افراد امـ
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بدترين افراد امت شما كي هستند؟ گفتند: اصـحاب پيـامبر و حواريـون     :رافضيان گفته شد كه
م را تحريـف كننـد همچنانكـه پـولس نصـرانيت را تحريـف       خواهند كه دين اسال او! اينها مي

باشـد   كرد، چرا كه بدگويي صحابهء رسول خدا بدگويي از دين و موجب اعراض از دين مـي 
  و مقصود و هدف اولين كساني كه بدعت تشيع را اختراع كردند همين بود.  

  گويد: اينجاست كه ما با شيخ محب الدين خطيب هم سخنيم كه مي
در حال تغيير و تبديل است، آنچه را كه ديـروز   يوستهوم و معناي دين در نزد شيعيان پمفه

كردنـد، امـروزه از    را لعنـت مـي   -افراطيـون  - شمردند و به خـاطر آن ُغـالت   غلو و افراط مي
ضروريات و لوازم مذهبي آنها گرديده است و مذهب آنها امروزه غير از آن چيزي است كـه  

د و مذهبشان قبل از صفويه غير از آن چيزي است كه قبـل از آل بويـه بـود و    قبل از صفويه بو
مذهبشان قبل از آل بويه غير از آن چيزي است كه قبل از شيطان طاق بود و مذهبشـان قبـل از   

  بود. بشيطان طاق غير از آن چيزي است كه در حيات امام حسن و امام حسين 

  )1(عثمان و آل بيت و عمر ودامادي بين ابوبكر صديق  خويشاوندي و

و خـانوادهء ابـوبكر صـديق بسـيار دوسـتانه بـود، بـر         صارتباط بين اهل بيت رسول خدا 
دختر ابوبكر همسر پيـامبر   لعكس آن چيزي كه شيعيان ساخته و پرداخته اند. اوالً: عائشه 

اء دختـر عمـيس   باشد، ثانياً: اسم او همسر پيامبر در دنيا و آخرت مي :گفت مي �بود كه علي 
همسر جعفربن ابي طالب برادر علي بود، و هنگامي كه جعفر فوت كـرد ابـوبكر صـديق بـا او     
ازدواج كرد و از او فرزندي به نام محمد آورد كه علي وي را بر مصر گماشت و هنگامي كـه  

  .)2(با اسماء ازدواج نمود و فرزندي به نام يحيي آورد �وفات نمود علي  �ابوبكر 

                                         
 لّشـيعة و كتاب ا 80-78وأهل البيت از احسان الهي ظهير مي باشد ص  ةلشيعمنبع اصلي اين بحث كتاب: ا -1

  .40-35والّتشيع نيز از ايشان مي باشد ص 
  .186شيعي، حقّ اليقين: مجلسي و ارشاد: مفيد ص  –مجالس المؤمنين: شوشتري  -2
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گويـد: مـادر ابـو     ازدواج كرد كـه كلينـي مـي    )نوهء علي(ابوبكر صديق با محمد باقر نوهء 
ابي بكر و مادرش اسماء دختر عبدالرّحمن بن ابي بكر  بن عبداهللا ام فروه دختر قاسم بن محمد

  .)1(باشد مي
بـن  گويد: مادر (جعفر) ام فروه دختر قاسم  شيعي مي ]جمال الدين احمد بن علي[ابن عنبه 

باشـد. و لهـذا امـام جعفـر      محمد بن ابي بكر و مادرش اسماء دختر عبدالرّحمن بن ابي بكر مي
آيا امام صادق در نسب خـود هـم    )2(رسم گفته است: من از دو طرف به ابوبكر مي /صادق 
  كند؟! تقيه مي

م بن محمد بن ابوبكر كه نوهء ابوبكر صديق اسـت، و علـي بـن حسـين بـن      سو همچنين قا
و مجلسي نيز بعد  )3(گويد علي نوهء علي مرتضي پسر خالهء يكديگر بوده اند. چنانكه مفيد مي

  .)4(كند از تصحيح روايت مفيد اين مطلب را تصديق مي
رخان و نسب شناسان خويشاوندي ديگري را نيز ذكـر نمـوده انـد و آن ازدواج حفصـه     ؤم

يق با حسين بن عليبن ابي طالب، بعد و يا قبل از عبـداهللا بـن    دختر عبدالرّحمن بن ابوبكر صد
علـي بـود    ]ربيـب [دست پـروردهء   ]از اسماء دختر عميس[و محمد بن ابي بكر  زبير مي باشد.

گفت: محمد فرزند من از پشـت   مي �كه در عصر خود او را بر امارت مصر گماشت و علي 
  .)5(باشد ابوبكر مي

ت اهل بيت با ابوبكر صديق همين نشان كافي است كه فرزنـدان خـود را   از دوستي و محب
كردند و اولين فرد در اين مورد خود حضرت علـي اسـت كـه يكـي از      به نام او نامگذاري مي

                                         
  .472ص  1ج  لحجةكتاب ا –كافي كليني  -1

  .195الّطالب ص  ةوّلدني ابوبكر مرّتين، عمد -2
  .2/3و مثل او نيز منتهي اآلمال: عباس قمي ج 253اإلرشاد: مفيد ص  -3
  .674و  673جالء العيون (فارسي) ص  -4
  .674و  673جالء العيون (فارسي) ص  -5
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ذكـر   ]كه همه شيعه هستند[فرزندانش را به نام ابوبكر ناميد، چنانكه مفيد و يعقوبي و اصفهاني 
  .)1(نموده اند

باشد؟ خصوصاً آنكه  و احترام علي نسبت به ابوبكر مي آيا اين امر جز دليل محبت و تقدير
كننـد شـيعيان علـي     آيا كساني كه امروزه ادعا مي. )2(نامگذاري بعد از وفات ابوبكر بوده است

كنند و يا اينكـه در عمـل شـيعهء ابـن سـبأ هسـتند و در ادعـا         هستند از اين كار علي پيروي مي
  شيعهء علي؟

دست به اين كار نزد مگر براي اظهار محبت خود نسـبت   � و نبايد فراموش كرد كه علي
والء به ابوبكر ميباشد در بنـي هاشـم قبـل از علـي      تيمن به اسم او و اظهار محبت و به ابوبكر و

  كسي وجود نداشته كه نام ابوبكر بر فرزند خود گذاشته باشد.
ر صـديق دسـت زد، بلكـه    و تنها علي نبود كه به اين تبرك و اظهار والء و محبت به ابوبك

فرزندان علي نيز در حيات او و بعد از او همين كار را كردند. به عنوان نمونـه حسـن بـن علـي     
كنـد، يكـي از فرزنـدانش را ابـوبكر نـام نهـاد.        فرزند فاطمه، چنانكـه يعقـوبي شـيعي نقـل مـي     

  .)3(شد شهيداو در كربالء با برادرش حسين  :گويد اصفهاني مي
نه تنها جرأت اين كار را ندارند بلكه از اظهار ايـن معلومـات تـاريخي نيـز     امروزي  نشيعيا

  كنند. طفره رفته و دورى مي
رخ شـيعي  ؤو حسين بن علي نيز يكي از فرزندانش را ابوبكر نام گذاشت كـه مسـعودي مـ   

  .)4(او با پدرش حسين در كربال به شهادت رسيد :گويد مي
  .)5(ند حسين نيز كنيهء ابوبكر داشته استزين العابدين فرز :و گفته شده است كه

                                         
و  142، مقاتـل الطـّـالبيين: ابـوالفرج اصــفهاني ص   213ص  2ليعقـوبي ج  ، تــاريخ ا186مفيـد: اإلرشـاد ص    -1

  .2/64ج  ةلغمكشف ا – 582مجلسي: جالء العيون ص 

  .81-80وأهل البيت ص  لشّيعةا -2
  .78ومقاتل الّطالبيين: اصفهاني ص  1/240، منتهي اآلمال 2/228تاريخ اليعقوبي  -3
  .263الّتنبيه واألشراف: مسعودي ص  -4
  .2/74 ةلغمكشف ا -5
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و نوهء علي يعني حسن بـن حسن بـن علـي يكـي از فرزنـدانش را چنانكـه اصـفهاني نقـل        
  .)1(كند، ابوبكر نام گذاشته است مي

و امام هفتم شيعيان يعني موسـي بـن جعفـر ملّقـب بـه كـاظم، آنچنانكـه اصفهانــــي نقـل          
و امام موسي كـاظم يكـي از دختـرانش    . )2(ام نهاده استكند يكي از فرزندانش را ابوبكر ن مي

و جـدش علـي بـن الحسـين يكـي از      . )3(را نيز به نام دختـر ابـوبكر يعنـي عائشـه نـام گذاشـت      
كند يكـي از   چنانكه مفيد نقل مي ]ناامام دهم شيعي[و علي الهادي . )4(دخترانش را عائشه ناميد

بني هاشم بسياري ديگر نـام ابـوبكر بـر خـود نهادنـد،       و در ميان. )5(دخترانش را عائشه نام نهاد
  .)6(مثل برادرزادهء علي عبداهللا بن جعفر طيار كه يكي از فرزندانش را ابوبكر نام نهاد

آيا همهء اين افراد تقيه نموده اند؟ آيا اين نشاني محبت و دوستي است يا عالمـت بغـض و   
ل آن نيسـت كـه شـيعيان تغييـر روش داده و راه     كينه كه شيعيان مدعي آن هستند؟ آيا اين دلي

  اند؟ ائمه را به كنار گذاشته و دنبال افكار و اعمال ابن سبأ رفته

  هاشم أميه و بني هاي بين بني ازدواج

خـواهيم   سابقاً از ارتباط بين خلفاي راشدين و اهل بيت سـخن گفتـيم. لـيكن اكنـون مـي      
ه و  ها به جوي بازگشت و بين بنـي كربالء، آب ثابت كنيم كه حتّي بعد از واقعهء دلخراش أميـ

بني هاشم آن دشمني بيش از اندازه كه شيعيان شايع ساخته اند، وجود نداشـته اسـت. زيـرا در    
  بين آنها روابط زناشويي و دامادي ايجاد شد.

                                         
  .188مقاتل الطّالبيين: اصفهاني ص  -1
  .562و  561مقاتل الطّالبيين: ص  -2
  .2/237 لغمة، كشف ا242ص  لمهمة، فصول ا303و  302اإلرشاد: مفيد ص  -3

  .2/90 لغمةكشف ا -4

  .283ص  لمهمةو الفصول ا 2/90 لغمةكشف ا -5
  .123مقاتل الطّالبيين: ص  -6
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ــه و بني هاشم پسر عموهاي يكديگرو برادر و ما مي و دوست بوده انـد و   دانيم كه بني اميـ
دانيم كه بين ابوسفيان و عباس بن مطلب چنان دوستي برقرار بود كه كه شهرهء آفاق است  مي

و قبل و بعد از اسالم در ميان آنها دامادي و وصلت وجود داشـت. پيـامبر سـه دختـر از چهـار      
دختر خود را به امويان داد (ابوالعاص بن ربيع كه از بني اميه است و عثمان بـن عّفـان بـن ابـي     

  .)1(عاص بن أميه و او پسر دختر عمهء رسول خدا مي باشد)ال
        بعد از عثمان بن عفّــــان فرزندش ابان بـن عثمــــان نيـز بـا بنـي هاشـم ازدواج كـرد و أم

  .)2(كلثوم دختر عبداهللا بن جعفر طيار را به همسري اختيار نمود
و . )3(عثمـان ازدواج كـرد  بـن   نوهء علي و دختر حسين، سكينه با نوهء عثمان، زيد بن عمرو

بـن  نوهء دوم علي و دختر حسين فاطمه همسر ديگر نوهء عثمان (محمد بن عبـداهللا بـن عمـرو    
بعـد از وفـات   عثمان بن عفّان) بود و مادر محمد فاطمه دختر حسين بود كه عبداهللا بـن عمـرو   

  .)4(حسن بن حسن بن علي با او ازدواج كرد
بان ازدواج كرد، يعني أم قاسـم  أبا نوهء عثمان، مروان بن  و نوهء فرزند علي، حسن بن علي

د بـن مـروان فرزنـد      دختر حسن مثنّي بن حسن در عقد مروان بن أبان بن عثمان بوده كه محمـ
  .)5(اوست

                                         
، 5/191 بـة ، أسـدالغا 8/166، طبقـات ابـن سـعد    407، المحبـر: بغـدادي ص   5/1اب األشراف: بالذري أنس -1

ميباشـد از شـهيد    -چاپ دوم –وأهل البيت  لشيعة. منبع اصلى اين مبحث كتاب ا9/ فصل 1منتهي اآلمال 
  به بعد -140احسان الهى ظهير ميباشد از ص 

  .86المعارف: دينوري ص  -2
، طبقـات ابـن   1/86أنساب العرب: ابـن زم   ة، جمهر94، المعارف: ابن قتيبه ص 4/120ري نسب قريش: زبي -3

  .6/349سعد 
  .51باب  2/588القلوب: مجلسي  ةحيا -4

  .438، المحبر: بغدادي ص 1/58أنساب العرب  ة، جمهر2/53نسب قريش  -5
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كه شيعيان حتـى اسـالمش را قبـول    [ه دختر ابوسفيان رهبر بنى اميه بدانيم ام حبي چنانكه مي
ي هاشم و سرور جهانيان حضرت رسول خدا بود كه ايـن نيـازي   همسر سيد و سرور بن ]ندارند

  به اثبات ندارد.
هند دختر ابوسفيان همسر حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بـن هاشـم بـود كـه      و

  .)1(فرزندى بنام محمد برايش آورد
د، داهللا بن عباس بن عبدالمّطلب با عباس بن علي بـن أبـي طالـب ازدواج كـر    يلبابه دختر عب

  .)2(سپس بعد از او با وليد بن عتبه (برادر زادهء معاويه) بن ابي سفيان ازدواج كرد
بي طالب با سليمان بن هشام بن عبـدالملك  أبن  ]طيار[و بعد از رمله دختر محمد بن جعفر 

  .)3(اموي و سپس با ابوالقاسم بن وليد بن عتبه بن ابوسفيان ازدواج كرد
رمله با پسر مروان بن حكم بن ابي العاص امـوي، يعنـي معاويـه    و دختر علي بن أبي طالب 

و رملـه دختـر    )4(م سعيد دختر عروه بن مسعود ثقفي)أبن عمران ازدواج كرد (رمله دختر علي 
  .)5(علي نزد ابوالهياج بود ... بعد از او با معاويه بن مروان بن حكم بن ابي العاص ازدواج كرد

علي نيز در ازدواج وليد بن عبدالملك بـن مـروان امـوي     و زينب دختر حسن بن حسن بن
  .)6(بود

و نوهء علي بن ابي طالب با نوهء مروان حكم ازدواج كرد يعني نفيسه دختـر زيـدبن حسـن    
بن علي بن ابي طالب با وليد بن عبدالملك بن مروان ازدواج كرد كه مادر نفيسـه لبابـه دختـر    

    )1(عبداهللا بن عباس مي باشد.

                                         
  5/15و طبقات ابن سعد  59-58ص  3ج  بةاإلصا -1

  .43الّطالب، حاشيهء ص  ة، عمد133يش ص ، نسب قر441المحبر: ص  -2
  .449كتاب المحبر ص  -3
اين همان مرواني است كه مورد هجوم شـبانه روزي شـيعيان اسـت كـه فرزنـدنش بـا فرزنـد علـي ازدواج          -4

  .186كند، اإلرشاد: مفيد: ص  مي
  .87أنساب العرب: ص  ة، جمهر45نسب قريش ص  -5

  .108ص  أنساب العرب ة، جمهر52نسب قريش ص  -6
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و آنچـه   ،ال اين خويشاوندي سببي و دامادي بين بني هاشم و بني اميه بسيار زياد استو امث
باشد و لهذا علي مرتضـي در نامـه اي بـه معاويـه نوشـت كـه:        ذكر كرديم فقط براي نمونه مي

مثـل   و عزّت قديمي ما و سيطرهء ما بر قوم شما مانع اين نگشت كه بـا همـديگر ازدواج كنـيم   
  .)2(ا وصلت ها بوده استدوهم وزن بين م

هـا ميشـود مـدعى شـد كـه بـازهم آنهـا دشـمن          وصلت آيا بعد از همهء اين خويشاوندى و
گـان يـك   نواد در وپـ بنى هاشم فرزندان يـك   خونى يكديگر بوده اند؟ در حاليكه بنى اميه و

  جد هستند،
كريـز  و پـدرش عـامر بـن     .موي بودأدختر ديگر علي خديجه، همسر عبدالرّحمن بن عامر 

  .)3(اموي از طرف معاويه امير بصره و در جنگ جمل شريك طلحه و زبير و بر ضد علي بود
و قابل توجه است كه شش نفر از نواده هاي مختلـف حسـن (دختـران) بـا پسـران امـوي و       

را  ها ها و امويهاي بين هاشميرهبران آنها ازدواج كردند كه علماي نسب شناس اين دامادي
و بعـد از   بت مورد نوشته اند كه همهء اينها بعد از جنگ بين معاويه و علي به بيش از بيس

صفّين و جمل رخ داده است. بدين ترتيب آيا باز هم جايي براي اين سخن بيهوده وجود دارد 
كنـد؟ و   كه جنگ با علي كفر است؟ آيا اين رفتار اهل بيت علي سخن شيعيان را تكذيب نمي

ني هاشم با دختران اموي به ويژه با خانوادهء حاكم ازدواج كردنـد  همچنين بسياري از مردان ب
ـ   و بدل هديه وجود داشت، خصوصاً بـين ائم اثنـا عشـر    هءو در ميان آنها ديدار و مهماني و رد

هء    شيعه و خانواده هاي آنها با امويان و همچنانكه مشهور است غير از امام حسـين كسـي از ائمـ
  ا نجنگيد.دوازده گانهء شيعه با آنه

گانـه  نمـاد افكـار بي   خالصهء موضوع اينكه تشيع اول به معناي يك عقيدهء خالص بوده و 
و شيعيان اوليـه بـيش از ايـن نبودنـد كـه از حـزب علـي بودنـد و از او در مقابـل           ،نبودرگويران

و اما بعد از شهادت علي، فرزندش حسن از خالفت دسـت كشـيد و بـا     ،كردندميمعاويه دفاع 

                                                                                                         
  .70الطّالب في أنساب آل أبي طالب ص  ة، عمد5/234طبقات ابن سعد  -1
  تحقيق محمد عبده. 3/32ج  387و  386نهج البالغه: تحقيق صبحي صالح ص  -2
  .35والّتشيع: احسان الهي ظهير ص  الشيعةو  186واإلرشاد: مفيد: ص  203األعالم: طبرسي: ص  -3
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ميـان  درو  .عاويه صلح كرد و شيعيان نيز غالباً با او همـراه شـده و بـا معاويـه بيعـت كردنــــد      م
اي و تعصـبي و نـژادي، بلكـه     شيعيان و بني اميه نه اختالف ديني وجود داشت و نه جنگ قبيله

خواندنـد، چنانكـه حضـرات     آمدنـد و پشـت سـر آنهـا نمـاز مـي       شيعيان نزد حكّام بني اميه مي
گويد: وقتـي كـه خالفـت بـراي      نزد معاويه رفته و از او هدايائي پذيرفتند. ابن كثير مي حسنين

كردنـد و معاويـه بـه آنهـا اكـرام       معاويه استقرار يافت، حسين با برادرش حسن نزد او تردد مي
در يـك روز دو صـد هـزار     داد. و گفت: خوش آمديد و عطاياي بزرگي به آنها مي نموده مي

نـه بعـد از مـن     كس نه قبل و چهي سر هند هستم، وپگفت: بفرمائيد، من  بخشيد و دينار به آنها
نـه بعـد    نه قبـل و  گفت: به خدا كه نه تو واين مقدار به شما نخواهد داد، حسن در جواب به او

بعـد از وفـات حسـن بـرادرش حسـين نيـز نـزد         عطا نخواهد كرد، و ،از تو، كسى به بهتر از ما
  .)1(اكرام قرار ميگرفت معاويه ميرفت و مورد

كند كه روزي امام حسن بـه امـام    روايت مي ]امام ششم شيعيان[و مجلسي از جعفر بن باقر 
و در همان  ،هداياي معاويه در اول ماه آينده خواهد رسيد :حسين و عبداهللا بن جعفر گفت كه

هـايش را پرداخـت   و امام حسن بسيار مديون بود و از آن مـال وام  ،روز هم اموال معاويه رسيد
نمود و بقيه را بين اهل خود و شيعيانش تقسيم كرد و اما امام حسين بعد از پرداخت وامهـايش  
مالش را به سه قسمت تقسيم كرد. قسمتي براي شيعيان و خواصش و دو قسمت براي خـانواده  

  .)2(و فرزندانش و عبداهللا بن جعفر نيز همچنين بود
بن حكم براي علي بن حسين و بقيـهء جوانـان مدينـه امـوالي     مروان  :گويد كه و كليني مي

مقرّر نمود. معاويه مروان بن حكم را بر مدينه گماشـت و بـه او دسـتور داد كـه بـراي جوانـان       
آمدم و پرسيد: اسـمت   :گفت كه �قريش حقوق مقرّر نمايد و او چنين كرد. علي بن حسين 

و همچنـين عمـوي حسـين و بـرادر     . )3(داشـت  چيست؟ گفتم: علي بن حسين. پس برايم مقرّر
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هـا از او   هـا و بخشـش   رفت و هديه يعني عقيل بن ابي طالب كه نزد معاويه مي �بزرگتر علي 
  .)1(كرد و از جمله معاويه به او صد هزار درهم داد قبول مي

 نويسـد كـه: معاويـه اولـين فـرد در       بي الحديد شيعى به اين امر تصريح نمـوده و مـي  أو ابن 
نمـود و فرزنـدش يزيــــد آن     زمين است كه يك ميليون در هر سال به حسن و حسين عطا مي

  .)2(بخشيد را مضاعف نمــــود و همچنين به عبداهللا بـــن عباس و عبداهللا بن جعفر مي
معاويـه بـراي حسـين در هـر سـال يـك ميليـون (هـزار          :گويد كه و ابو مخنف غالى نيز مي

آنها پشت سر حكّام و امراء معاويه نماز  و. )3(فرستاد هدايا از هر نوعي ميهزار) عالوه بر انواع 
  خواندند.مي

كنـد كـه حسـن و حسـين      و جعفر بن محمد باقر از پدرش علي زين العابـدين روايـت مـي   
  ان در آن وقت امير مدينه بود.وو مر. )4(كردند ده و آن را اعاده نمينپشت سر مروان نماز خوا

نمازي از طرف  عبدالملك بن مروان اموي، براي پيشمان امير مدينه از طرف و أبان بن عث
د بن  عليد محمد بن علي بـه او گفـت: مـا    مشهور به محمم شد، و ابو هاشم محمه مقدبن حنفي
شـمرديم، پـس جلـو    تر اسـت واالّ تـو را مقـدم نمـي     دانيم كه امام براي پيش نمازي شايسته مي

ز خواند. و همچنان بر برادرزادهء علي عبداهللا بن جعفر طيـار نمـاز گـزارد. و    رفته و بر آنها نما
  امثال اين حوادث فراوان است.

 بخدا اگر حكومت بدون هيچ مشكلى بدست على مستقر ميشد شيعيان از حرمـان معاويـه و  
 برآن ميگرستند، چون قصد كسانى كه ايـن باورهـا   خاندانش پيراهن عثمان درست ميكردند و

  جعل نموده اند ايجاد اختالف درميان امت اسالم بوده است نه حق اين و آن. را

  اهل بيت و نامگذاري به اسم عمر فاروق و ازدواج با دختر علي

                                         
  .2/334األمالي، طوسي  -1
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تيمن نموده و فرزندانشـان را بـه ايـن     بسياري از اهل بيت همچنانكه به اسم ابوبكر تبرك و
دادند، ولي قبل از شرح ايـن موضـوع الزم    مي ناميدند، همين كار را با عمر فاروق انجام نام مي

به ياد آورى است كه علي مرتضي دختر خود ام كلثوم را به ازدواج عمر در آورد و اين خود 
باشـد و ايـن موضــــوع در بـين      اقرار به فضائل و مناقـب و محاسـن عمـر از جانـب علـي مـي      

  .)2(تأييد كرده اندو صحاح اربعهء شيعه آن را  )1(رخان شيعه به تواتر آمدهؤم
) و 116و از محدثان شيعه و فقهاي آنها، سيد مرتضـي علـم الهـدي در كتـاب شـافي (ص      

) و 3/162طالـب (  و ابن شـهر آشـوب در كتـاب مناقـب آل ابـي      141نبياء ص كتاب: تنزيه األ
ـ األ ةففي معـر  ةلغمكشف ا«أربلــــــي در  بـي الحديـد در شـرح نهـج     أ) و ابـن  10( ص  »ةئم

ـ ) و مقدس اردبيلـي در حـد  3/124بالغه (ال ) و قاضـي نـوراهللا شوشـتري    277(ص  ةلشّـيع ا ةيق
و بسياري از مصادر و منابع ديگر اين مطلـب   76در كتاب مجالس المؤمنين ص  )شهيد ثالث(

  را ذكر نموده اند.
، اين ازدواج و بعد از آن نامگذاري فرزندان اهل بيت توسط آنها به نامهاي ابـوبكر و عمـر  

  باشد. مي صدليل واضح و روشن از محبت اهل بيت به اين دو يار رسول خدا 
اولين كسي كه اسم فرزندش را بـه اسـم عمـر گذاشـت خـود علـي بـود، چنانكـه مفيـد و          

 :گويـد  يعقوبـــي و مجلسي و اصفهاني و صاحب الفصول المهمه ذكر كرده اند. و مجلسي مي
  .)3(شدعمر بن علي در كربال با حسين كشته 

                                         

ـ ابـن كثيـر: البـدا   و تاريخ  5/16و تاريخ طبري  150و  2/149تاريخ اليعقوبي  -1 ـ والنّهـا  ةي و ابـن   7/139ج  ةي
  .340، طبقات ابن سعد ص 3/29األثير: الكامل 

، تهـذيب  3/353، االستبصـار: طوسـي   130/3، المسـتدرك للحـاكم؟   5/346فروع كـافي: كتـاب الّنكـاح     -2
  .9/262و  8/161األحكام طوسي 

، جـالء العيـون: مجلسـي    84بيين: اصـفهاني ص  ، مقاتل الّطال2/213، تاريخ يعقوبي 176مفيد: اإلرشاد: ص  -3
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و بعد از علي فرزندش حسن بن علي نيـز بـراي اظهـار محبـت و دوسـتي بـه عمـر يكـي از         
عمر بن حسن از كساني بود كه با حسـين در   :گويد و مجلسي مي. )1(فرزندانش را عمر نام نهاد

  .)2(او از ميان كساني بود كه اسير گرديد :گويد كه كربال شهيد شد، ليكن اصفهاني مي
او در كـربال   :گويـد  ي نيز يكي از فرزندانش را عمر نام نهاد كه مجلسي ميو حسين بن عل

  .)3(با پدرش حسين شهيد شد
و بعد از حسين فرزندش علي ملّقب به زين العابدين نيز يكي از فرزندانش را عمر ناميد (به 
اسم عمو و همسر عمه اش و دوست جدش)، چنانكه مفيد و اصـفهاني و غيرهمـا ذكـر كـرده     

د و قابل ذكر است كه بسياري از فرزندان اين عمر با عموزادگان خـود بـر عباسـيان خـروج     ان
  .)4(نموده اند

يكي از فرزندانش را عمـر نـام نهـاد، چنانكـه      ]امام هفتم شيعيان[و همچنين موسي الكاظم 
  .)5(اربلي شيعي ذكر نموده است

ه اند، آيا ايـن كـار آنهـا درسـت     اينها پنج امام شيعه هستند كه به گمان شيعيان معصوم بود
  است يا خيـــر؟ اگر درست است چــرا شيعيان امروزي اين كار را نمي كنند.

به عالوه اينها فقط از مشهوران هستند كه مـا نـام بـرديم و اال بسـياري ديگـر از اهـل بيـت        
نـام   و همين روش نسبت به گزينش نام عثمان نيز ادامـه داشـت و علـي   . )6(همين كار را كردند

  .)1(يكي از فرزندانش را عثمان نهاد

                                         
 لمهمة، الفصول ا1/240، منتهي اآلمال 81الطّالب ص  ة، عمد2/213، تاريخ يعقوبي 194مفيد: اإلرشاد ص  -1

  .166ص 
  .119، مقاتل الّطالبيين: اصفهاني ص 582جالء العيون: مجلسي  -2
  .582جالء العيون: مجلسي  -3
ص  لمهمـة ، الفصـول ا 2/43، منتهـي اآلمـال   194الطّالب ص  ة، عمد2/105 لغمة، كشف ا261اإلرشاد ص  -4

  .135-134وأهل البيت: احسان الهي ظهير  لشّيعةو ا 127، مقاتل الطّالبيين ص 209

  .216: اربلي ص لغمةكشف ا -5

  .135وأهل البيت: احسان الهي ظهير ص  لشّيعةا -6



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      142
    

  نقش سبأيه در تحول تشيع بعد از امام علي و در ايام امام حسن 

جمع شده  بشهادت او، به دور فرزندش حسن بن علي  زبعد از سه روز اعلي شيعيان  
  .)3(و اولين كسي كه با او بيعت نمود قيس بن سعد عباده بود. )2(و با او بيعت كردند

ليكن در همين موقع فتنه جويان سبأيه دوباره سر بلند كرده و با قدرت بيشتري عقايـدي را  
  كند كه: رخي شيعي نقل ميؤكه سابقاً از ترس علي مخفي نموده بودند، ابراز داشتند. م

(ع) ظهور كـرد و آن   بدعت سبأيه در غلو در همان عهد امير المؤمنين علي بن أبي طالب«
بر افرادي در ماه رمضان در روز گذر كرد و آنها مشغول خوردن بودند، از آنهـا   وقتي بود كه

آيـا از اهـل    :نه مسـافريم و نـه مـريض، پرسـيد     :پرسيد: آيا شما مسافر يا مريض هستيد؟ گفتند
دارد؟ گفتند: خير، گفت: پـس چـرا روز    كتاب هستيد كه عهد و جزيه شما را در امان نگه مي

ريد؟ گفتند: توئي تو، ايمان به خدايي تو داريم، از آنها طلب توبه نمود خو ماه رمضان غذا مي
و آنها را ترساند. ليكن آنها باز نگشتند، حفره هايي كند و آتش روشن نمود تا آنها را بترساند 

بينيد كه برايتان حفره هاي آتش كنده ام، و اين شعر را  باز هم توبه نكردند، به آنها گفت: نمي
  خواند:
  اججحت ناري و دعوت قنبراً                  ًمر أمرًا منكــرارأيت األ ا لمَ    

يعني وقتي كه اين منكر بزرگ را ديدم، آتشم را روشن نموده و قنبر (كه غالم او بـود) را  
  صدا كردم.

آنها را در همان جا آتش زد، و اين مقوله تا حدود يكسال مخفي شد و سـپس عبـداهللا بـن    
ات امير المؤمنين آن را آشكار نمود و افرادي از او پيروي كردند كـه سـبأيه نـام    سبأ بعد از وف

  .)1(»گرفتند و گفتند: علي نمرده است

                                                                                                         
  .2/213، تاريخ يعقوبي 356الطّالبيين ص  ة، عمد83مقاتل الطّالبيين ص  -1
  .2/426مروج الذّهب: مسعودي شيعي  -2
  .6/91طبري  -3



    

  143  تشيع و شيعيان اوليه
  

و همين گفته را يكي از قديمترين كتب شيعه در مورد فرق و مذاهب يعني كتاب نـوبختي  
وضـوع را نقـل   تشيع اطالع داشـته ايـن م   هركس كه از تاريخ شيعه و و نيز. )2(ذكر كرده است

  كرده است،
ظهور دوباره سبأيه و اظهار عقايد ويرانگرشان را بعد از شهادت علي از اهل سّنت افـرادي  

و ابوالحسـن   )8(و ابـن حـزم   )7(و شهرسـتاني  )6(و اسفرايني )5(و رازي )4(و أشعري )3(مثل بغدادي
عبـداهللا   ،شـده انـد كـه    ذكر كرده اند. همهء اينها يادآور )11(و مقريزي )10(و جرجاني )9(بلسطي

ز تبعيدگاه خود بازگشت و عقايدش را دربارهء علي ابراز مـي ا �بن سبأ بعد از شهادت علي 
از سـوزاندن بقيـه بـه خـاطر      �علـي   :گويد كه اسفرايني مي ،داشت، و چنانكه سابقاً ذكر شد

 ،تبعيد نمـود را به ساباط مدائن  اشماتت اهل شام و دو دستگي پيروانش ترس داشت، و ابن سب
و . )12(پنداشـت كـه مقتـول، علـي نبـوده اسـت       كشته شد، ابـن سـبا مـي    �و هنگامي كه علي 

  .)13(گويد شهرستاني نيز همين را مي
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بـي الحديـد معتزلـي    أمثل پدرش با ابن سبأ و افكـار او مخالفـت نمـود. ابـن      �امام حسن 
كـرد بعـد از وفـات     سالم ميسپس عبداهللا بن سبأ كه يهودي بود و تظاهر به ا«گويد:  شيعى مي

(ع) ظاهر شد و آرائش را آشكار كرد و افرادي از او پيـروي كردنـد كـه سـبأيه      امير المؤمنين
نام گرفتند و گفتند: علي(ع) نمرده است و او در آسـمان اسـت و رعـد صـداي او و بـرق نـور       

! و راجـع بـه   نينميــر المــؤمأالّســالم عليــك يــا گفتنـد:   شنيدند مـي  اوست و اگر صداي رعد را مي
نـه   :تري گفتند و بر او بزرگترين افتـرا را زدنـد و گفتنـد كـه     ، سخنان درشتصرسول خدا 

حسن بن علي بن محمد بن حنفيه در رسالهء خود كـه در آن   ،دهم وحي را كتمان كرده است
  .)1(»د سخن او را رد كرده استنز حرف مي »ارجاء«از 

امام حسن، با آنها به اندازهء مخالفت پدرش نبـود و  ، مخالفت ليكن به خاطر شرايط خاص
ادي بيشتري زمان امام حسن تخم فتنه و فساد را در ميان مردم كاشته و سم تفـرّق و  زسبأيه با آ

اختالف و دو دستگي را رايج نمودند، به ويژه بعد از اينكه شيعيان امام حسن را خوار نموده و 
از آنها به سبأيه داخل شده و بعضي هـا بـه طـرف معاويـه     دست از ياري او برداشتند، و بعضي 

رفتند و بعضي به خوارج ملحق شدند. اين اوضاع را علماي شيعه مثل مفيد و اربلـي و مجلسـي   
  وع تحرّك معاويه به سوي عراق ذكر كرده اند:ضدر كتب خودشان در مو

پـل منـبج رسـيد     معاويه به سوي عراق حركت نمود تا بر آن مستولي شود، وقتـي كـه بـه   «
حسن(ع) حركت نموده حجر بن عدي را به سوي مردم فرستاد تـا آنهـا را بـراي جهـاد بسـيج      
كند. ليكن كوتاهي نمودند و بـه كثـرت جمـع نشـدند و گـروه هـاي گونـاگوني بـا او بيـرون          

مه بودنـد كـه بـه هـر شـكل و هـر       ها محّك ها شيعيان او و پدرش بودند، و بعضي آمدند، بعضي
هـا  ها اهل فتنه و به دنبال غنائم بودند و بعضي و بعضي ،ر صدد جنگ با معاويه بودنداي دحيله

با همهء  ،شكّاك و بعضي ها تعصب قبلي داشته و از رؤساي خود پيروي نموده و دين نداشتند
اينها امام حسن حركت نمود تا به منطقهء حمام عمر رسيد و سپس به سوي دير كعـب رفتـه و   

قبل از قنطره منزل گزيـد و شـب را آنجـا گذرانـد. و هنگـام صـبح در صـدد         در ساباط مدائن
امتحان اصحاب خود بر آمد تا حدود طاعت و پيروي آنها را دانسته و دوستانش را از دشمنان 
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تمييز دهد، و تا با بصيرت با معاويه و اهل شام مقابله نمايد، دستور نماز جماعت داد، وقتي كه 
  خطبه خواند.گرد آمدند، برخاست و 

  حمد خدا و صالت بر مصطفي گفت اما بعد:از بعد 
ترين فـرد بـراي مـردم باشـم، و      به خدا قسم كه من اميدوارم كه به حمد و منت الهي ناصح

اي با هيچ مسلماني ندارم، آگاه باشيد آنچه را كه در الفت و جماعت از  هيچ كينه و سوء اراده
نگـرم، از   باشد، بدانيد كه من برايتان بهتر از خودتـان مـي   ه ميآن بيم داريد برايتان بهتر از تفرق

دستور من سرپيچي مكنيد و با نظرم مخالفت نكنيد، خداوند ما و شما را ببخشد و آنچه را كـه  
  محبت و رضاي او در آنست ما را بدان راهنمايي كند.

  مي گويد:
ن سـخن چيسـت؟ گفتنـد: بـه     به نظر شما قصد او از ايـ  :مردم به همديگر نگريسته و گفتند

خواهد حكومت را تسليم او كند، گفتنـد: بـه خـدا     گمان ما خواستار صلح با معاويه بوده و مي
از زير پايش  -كه اين مرد كافر شده است. سپس به خيمهء او حمله نموده و حتّي مصاليش را

يش را از دوشش ربودند، سپس عبدالرّحمن بن عبداهللا أزدي به شدت او را تكان داده و ردا -
برداشت، او همچنان با شمشيرش بدون ردا باقي ماند، بعد از آن اسبش را خواسته و سـوار آن  
شد، و گروهي از شيعيان و خواص او گردش را گرفته و كساني را كه در صدد او بودند، منـع  

  كردند. مي
دور او ا از امام حسن گفـت: (قبائـل) ربيعـه و همـدان را بخواهيـد، آنهـا آمدنـد و مـردم ر        

شخصي از  كرد افراد مختلفي با او حركت نمودند وقتي كه از مظلم ساباط عبور مي ، ونمودند
شد به سرعت بـه سـوي او رفـت و مهـار قـاطرش را       بني اسد كه به او جراح ابن سنان گفته مي

اي بود، گفت: اهللا اكبر، اي حسـن بـه شـرك گراييـدي، همچنانكـه       گرفت و در دستش دشنه
شرك ورزيد، سپس دشنه را به زانويش فرود آورده رانـش را پـاره نمـود تـا اينكـه بـه       پدرت 

استخوان رسيد، حسن او را در آغوش گرفته و هر دو به زمين افتادند. فردي از شـيعيان حسـن   
بر او پريد كه نامش عبداهللا بن خطل طائي بـود و دشـنه را از دسـتش در آورده و در شـكمش     

اش را ري كه ظبيان بن عماره نام داشـت بـه او حملـه كـرد و بينـي     و شخص ديگ ،داخل نمود
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قطع نمود و در همان جا مرد و شخص ديگري را نيز كه با او بود گرفتند و كشته شد و حسـن  
را روي تخت نشانده و به مدائن حمل كردند و در آنجا نزد سـعد بـن مسـعود ثقفـي كـه       �

  يز او را ابقاء كرده بود، فرود آمد.(ع) در آنجا بود و حسن ن والي اميرالمؤمنين
و گروهـي از سـران قبائـل بـه معاويـه نامـه نوشـته و         ،(ع) مشغول معالجهء خود شـد  حسن

را تشويق به حركت به سوي خود كردنـد،   فيانه اعالم نمودند و اوخطاعت و پيروي خود را م
را از  نـد و يـا او  و ضمانت نمودند كه به هنگام نزديك شدنش به قرارگاه، حسـن را تسـليم كن  

به او رسيد  �اي نيز از قيس بن سعد  پاي در آورند. اين خبر به حسن(ع) رسيد و همزمان نامه
داد آنها با معاويه در قريهء حبوبيه درگير شده اند و معاويه نامـه اي بـه عبيـداهللا بـن      كه خبر مي

ن بـه خـود كـرده و بـه او     ر امام حسن در كوفه) نوشته و او را تشويق به پيوستكعباس (امير لش
ه را در وقـت دخـول كوفـه بـه او       وعدهء يك ميليون درهم داده است كه نصف آن نقد و بقيـ
بپردازد، عبيداهللا شبانه پايگاهش را رها نموده و به پايگاه معاويه ملحق شد، و مردم صـبح بعـد   

  و قيس بن سعد بر آنها نماز خواند. ،امير خود را نيافتند
ت همراهـان و     و ه بصيرت و آگاهي امام حسن از خـذالن  از اينجا بود ك تقصـير و سـوء نيـ

برخي كه او را سب و شتم نموده و تكفير كردند و مال و خونش را حالل نموده بودند، بيشـتر  
و با او جز بعضي از كساني كه از شيعيان پدرش و پيروان خود او كـه از آنهـا اطمينـان     ،گشت

ياراي مقابله با سـربازان شـام را نداشـتند، پـس بـه معاويـه نامـه         و آنها .داشت كسي باقي نماند
و اين نامه را به وسيلهء افرادي از يارانش فرستاد  ،ف جنگ و صلح نمودنوشت و تقاضاي توّق

و  ،كه از جانب آنها آسوده خاطر بود و ترس خيانت و تسليم خودش از طرف آنها را نداشت
  .)1(»شته بود كه وفاء به آنها به مصلحت عمومي بودبراي خود شروط بسياري براي صلح گذا

رخان و نويسندگان شيعه همگي ذكر كرده اند كه افرادي كه امام حسن را ناراحـت و  ؤم 
خشمگين نموده و به او حمله كرده و اموالش را مباح نمـوده و خـود او را مجـروح كردنـد از     

 بن سبأ از طـرف علـي در آنجـا تبعيـد     ساباط مدائن بودند، و اين همان مكاني است كه عبداهللا
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شده بود، و قرباني سبأيه يعني مختار بن أبي عبيد ثقفي نيز كه بعدها جنجالي بپا كـرد و همـان   
  عقايدي را كه از يهودي مكّار عبداهللا بن سبا فرا گرفته بود اظهار داشت، آنجا بود. 

مختـار بـن أبـي عبيـد     كه مجروح بود بـا علـم    بحسن بن علي  :گويند كه رخان ميؤم
ثقفي داخل مدائن شد و در آنجا ماند، مختار كه جوان بود به عموي خود گفت: آيا در صدد 
مال و جاه هستي؟ گفت: چگونه؟ گفت: حسن بن علي را گرفتـه و دسـت و پـا بسـته تحويـل      

خدا ذليلت كند كه چه بد قولي گفتي، آيا بـه پسـر دختـر     :معاويه بده. عمويش به او گفت كه
  ؟!)1( خيانت كنم صرسول خدا 

وقتي كه امام حسن اين موضوع را از يك طرف و از طرف ديگر رفتار سبأيه و خـواري و  
  خواست كه خونها به هدر رود، و صلح را ترجيح داد. ذّلت شيعيان را ديد، نمي

  گويد: رخ شيعى ميؤيعقوبي م
سخت خـراب شـده بـود،    حسن به سختي خونريزي كرد و او را به مدائن بردند و حالش «

مردم از گرد او پراكنده شدند و معاويه به عراق آمد و بر امور غلبه كرد، وقتي كه حسـن ديـد   
كه راه چاره و قوتي ندارد و يارانش پراكنده شده و رهايش نموده اند، با معاويه صلح نمـود و  

ر مـا خونتـان را حفـظ    بر منبر رفته و گفت: اي مردم خداوند با اول ما هدايتمان كرد و بـا آخـ  
  .)2(»خواهد نمود، من با معاويه صلح كردم، شايد براي شما خوشايند نباشد...

و امام حسن با صلح با معاويه و تسليم حكومت به او اكتفا ننمود بلكه خـود و بـرادرانش و   
رش همگي در مأل عام با معاويه بيعت نمودند، چنانكه كشّي عـالم مشـهور شـيعي    كرهبران لش

تـو و   ،(ع) نوشت كه معاويه به حسن«كند كه:  لم الرّجال از امام جعفر بن باقر روايت ميدر ع
حسين و اصحاب علي بيائيد، و قيس بن سعد بن عباده أنصاري با آنهـا همـراه شـده و بـه شـام      

اي  :آمدند. معاويه به آنها اجازهء ورود داد و سخنرانان را بر ايشـان آمـاده كـرده بـود، گفـت     
(ع) گفت: برخيز و بيعت كن آنها برخاسته و بيعـت   ز و بيعت كن، سپس به حسينحسن برخي

                                         
. همين مختـار بعـدها لبـاس داغ تشـيع پوشـيده و شـيعه دو       36ص  16شرح نهج البالغه: ابن ابي الحديد ج  -1
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(ع) نگاه كرده و منتظر دستورش  كردند، سپس گفت: يا قيس برخيز و بيعت كن، او به حسين
  .)1(») امام من مي باشد-ع-بود، به او گفت: يا قيس (يعني حسن

و  )2(»جـالء العيـون  «در كتـاب  فحاش يعني مجلسـي   و مثل اين مطلب را شيعي متعصب و
روايـت   )4(بي الحديدأو نيز ابن  )3(»مالمنتهي اآل«محدث بزرگ شيعه قمي در تاريخ خــــود 

نموده اند. و در آن وقت شيعيان حسن چند فرقه شدند. امام حسن وقتـي كـه بـا معاويـه صـلح      
از امامت او بازگشـتند، و   نمود، گروهي از پيروانش با او مخالفت كرده و از او انتقاد نمودند و

  .)5(به بقيهء مسلمانان رجوع كردند، و گروهي بر امامت او ماندند تا اينكه كشته شد
  خالصهء مطلب اينكه:

گروهي با امام حسن موافقت نموده و به صلح با معاويه رضايت نشـان دادنـد و تـا     -1
حسـين و   آخر عمر بر آن ماندند، كه در رأس آنها فرزنـدان علـي و اهـل بيـت او    

هء بزرگـان بنـي هاشـم       اس و فرزندان عقيـل و بقيـه و عبداهللا بن عبد بن حنفيمحم
بودند كه همان اعتقادات بقيهء مسلمانان را داشتندهء بدون اينكه كسي را تكفير و 
تفسيق نمايند، بلكـه بـه وحـدت كلمـه راضـي شـده و اختالفـات را بـه فراموشـي          

  ت نمودند.سپردند و با همديگر دوستي و وصل
اي از حسن و حسين دوري گزيده و به امامت محمد بن حنفيه قائل شدند كه  فرقه -2

بعدها به كيسانيه معروف شدند و بعـد از صـلح امـام حسـن بـا معاويـه، ايـن فرقـه         
قدرت گرفت و از همان افكار سبأيه پيروي نموده و به شدت متحول شد و بعد از 

  شدند. آن به فرقه هاي متعددي تقسيم
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خـود را بعـد از آن شـيعه     صلح به طوركامل ترك تشـيع نمـوده و   از گروهي بعد -3
  نناميدند.
  (ع) شيعه به سه گروه تقسيم شدند: بعد از قتل علي« :گويد كه و نوبختي نيز مي

  سبأيه -1
  گروهي كه به امامت محمد بن حنفيه رفته و كيسانيه ناميده شدند. -2
  .)1(»گروهي از تشيع دست كشيدند -3

و اما سبأيه در اين عصر به شدت رشد كرده و در ميان شـيعيان افـرادي را بـه خـود جـذب      
اين بدعت ضالّه مثل وباء درميـان  «كند:  نمودند، چنانكه يكي از نويسندگان شيعي اعتراف مي

  بي الحديد نقل كرده كه گويد:أابن  سبب رواج آنرا از اهل عراق رواج پيدا كرد و
ديـده بودنـد    � ضعيف العقـل بودنـد كـه بـا كرامـاتي كـه از علـي        ل وآنها چنان كورد
گروهي  :پياده شده است و گفته شده است كه او كردند كه جوهر الهي در دربارهء او فكر مي

از اينها از نوادگان يهود و نصاري بوده و از آباء و اجداد خود گفتـهء حلـول خـدا در انبيـاء را     
پيـدا كردنـد، و شـايد أصـل ايـن گفتـه از        � ا راجـع بـه علـي   شنيده بودند، و همين اعتقاد ر

  .)2(»ملحداني باشد كه قصد داخل كردن الحاد در اسالم را داشته اند

  و نقش سبأيه �تحول تشيع در أيام امام حسين 

جمع شـدند،   بفوت كرد شيعيان گرد برادرش امام حسين بن علي �وقتي امام حسن 
بـن   د و آن شـهادت حسـين بعـد از خـروج او بـر حكـم يزيـد       در اينجا مصيبت بزرگي رخ دا

خان شيعه ؤرمعاويه بود، ليكن قبل از اينكــه سراغ نقش سبأيه و توطئه هاي آنها برويم سراغ م
  گويند: برويم تا ببينيم دربارهء خيانت و خواري و بي وفايي شيعيان راجع به امام حسين چه مي

  گويد: رخ غالي شيعه ميؤيعقوبي م

                                         
  .29-1/28، الملل والّنحل: شهرستاني 117، رجال الكّشي ص 46و  45-44ص  لشّيعةنوبختي: فرق ا -1

  .105ص  في الّتاريخ: محمد حسين الزّين لشّيعةا -2
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وقتي كه يزيدبن معاويه به خالفت رسيد از فرماندار خود در مدينه وليد بـن عقبـه بـن أبـي     
بيعت بگيرد، حسين به مّكه رفت و چنـد روزي آنجـا    �سفيان خواست كه از حسين بن علي 

ماند و اهل عراق نامه پشت سر نامه به او نوشتند كه بيا و ما شيعهء تو هستيم و امامي غير از تـو  
ميـريم و بـه    و ما منتظر بيعت با تو هستيم و بـه خـاطرت مـي    )1(شتاب كن و شتاب كن نداريم،

هـا رسـيده اسـت و اگـر      ، باغهـا سـبز شـده و ثمـره    )2(شـويم  هيچ جمعه و جماعتي حاضر نمـي 
اي داري. وقتي كه نامه هاي فراوان فرستاده شد، امام حسين مسلم بـن   خواستي لشكريان آماده
  .)3(ه سوي آنها فرستاد، و با او بيعت كرده و عهد و پيمان نمودندعقيل بن أبي طالب را ب

  .)4(كند كه در حالت گريه بيعت كردند و تعدادشان هجده هزار نفر بود مفيد اضافه مي
بعد از چند روز از طرف مسلم بن عقيل كسي آمد و به امام حسين گفـت: صـد هـزار نفـر     

  .)5(لشكر داري، تأخير مكن
حركت نمود، ابن عباس از بني هاشم، فرماندهء لشكر علـي و مشـاور    حسين به سوي كوفه

شـناخت پـيش او آمـد و     شيعيان زمانش را بـه خـوبي مـي    خاص او كه شخصي با تجربه بود و
  گفت:

اي پسر عموي من، من شنيده ام كه تو قصد عراق داري، آنها خيانـت پيشـه هسـتند، تـو را     
بجنگـي و   )يعنـي يزيـد  (خـواهي بـا ايـن جبـار      خواهند عجلـه نكـن، اگـر مـي     براي جنگ مي

خواهي در مكّه بماني، به يمن برو كه در آنجا انصـار و برادرانـي داري، در آنجـا بمـان و      نمي
نمايندگانت را به اين طرف و آن طرف بفرست ... من از مكر اهـل عـراق و خيانـت آنهـا بـيم      

دانـم كـه تـو     اي پسر عمو من مي دارم. و در يمن قبائل و قصرهايي وجود دارد. حسين گفت:
نمايي و بر من شفّقت داري، ليكن مسلم بن عقيل براي من نوشته است كـه همـهء    نصيحت مي

                                         
  .2/32: اربلي ةلغم، كشف ا203، اإلرشاد: مفيد ص 242-2/241تاريخ يعقوبي  -1
  .3/54مروج الذّهب: مسعودي  -2
  .220، اإلرشاد: مفيد ص 1/223أعالم الوري: طبرسي  -3
  .220اإلرشاد: مفيد ص  -4
  .220اإلرشاد: مفيد ص  -5
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اهل عراق براي بيعت با من و همكاري و نصرتم آمادگي دارند، من تصـميم گرفتـه ام كـه بـه     
نهـا بـا پـدرت و    شناسـي. آ  سوي آنها بروم، گفت: آنها همانها هستند كه تجربه كرده اي و مي

گفـت و چـه بـا     چه راست مي(برادرت چه كار كردند، و فردا تو را با اميرشان خواهند كشت 
اگر خارج شوي، و ابن زياد بشنود آنها را بر عليه تو بسيج خواهد نمود، و آنها كه  )تجربه بود

نمـي شـنوى و    برايت نامه نوشته اند از دشمنانت بر عليه تو شديدتــــر خواهند شد، اگر از من
روى، زنها و فرزندانت را با خود مبر، به خدا قسم كه من بيم دارم كه مثـل عثمـان    به كوفه مي

  .)1(كشته شوي كه زن و بچه اش نظاره گر او بودند
بود، و اين نظرش راجع به شيعيان بود، و خود علي نيز در آخرين  باين نظر ابن عباس 

  .)2(فر از شما را با يكي از لشكريان خود معاوضه كندگفت: كاش كه معاويه ده ن ايامش مي
گويـد،   ابوبكر بن هشام نيز تأييد رأي ابن عباس نموده و از خيانت شيعيان علـي سـخن مـي   

كند كه: ابوبكر بن حارث بن هشام نزد حسين بــن علّـي رفـت و گفـت: اي      مسعودي نقل مي
دانـم كـه نصـيحت مـن چگونـه       مـي پسر عمو، خويشاونديم مرا برايت پريشان كرده اسـت و ن 

تر  باشد؟ گفت: اي ابوبكر تو كسي نيستي كه مّتهم به تقّلب باشد، ابوبكر گفت: پدرت باسابقه
تـر بـود و مـردم بـه او بيشـتر اميـد داشـتند و گــــوش شـنواتر بـه او            و در اسالم مؤثّرتر و قوي

او اتّفـاق داشـتند، لـيكن بـه     بر  )جز اهل شام(داشتند، وقتي كه به سوي معاويه رفت مردم همه 
خاطر دنيا دست از نصرت او كشيدند و دلش را پر خون كردند ... سپس با برادرت همان كار 

روي كـه بـا    را كردند، و همهء اينها را خودت مشاهده كردي، و االن تو به سـوي كسـاني مـي   
تـر و   ا آمـاده خواهي با اينها با اهل شـام بجنگـي كـه آنهـ     پدرت و برادرت دشمني نمودند. مي

خرند، و كساني كه به تـو وعـدهء    تر هستند ... اگر خبر رفتنت را بشنوند آنها را با پول مي قوي
نصرت داده اند بر عليه تو خواهند جنگيد، حسين گفت: خدا جزاي خيرت دهد و آنچـه خـدا   

  بخواهد خواهد شد.

                                         
  .3/55مروج الذّهب  -1
  نهج البالغه. -2
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يانت اين قوم كـه نامـه   بگذاريد داستان ديگري را از كتب خود شيعيان نقل كنم تا ميزان خ
  گويد: فرستادند روشن شود. مسعودي شيعي مي به حضرت امام حسين مي

وقتي كه خبر آمدن مسلم به كوفه به يزيد رسيد، عبيداهللا بن زياد را فرمانـدار كوفـه نمـود.    
ر و نيروي خود داخل كوفه شد و بـر  كاو به سرعت از بصره خارج شده و به كوفه رفت، با لش

اي سياه بود كه چهرهء خود را نيز پوشانده و سوار بر مركبش بـود و مـردم در انتظـار     او عمامه
عليك السالم اي فرزنـد رسـول    گفتند: كرد و آنها مي آمدن حسين بودند، او به مردم سالم مي

اهللا خير مقدم باد تا اينكه به قصري سيد كه نعمان بن بشير در آنجا سنگر گرفته بود، نعمـان بـه   
خـواهي و چـرا از ميـان همـهء      ريست و گفت: اي فرزند رســـــول خـدا از مـن چـه مـي     او نگ

شهرها، شهر ما را انتخاب نموده اي! ابن زياد به او گفت: اي نعيم، در خـواب طـوالني بـه سـر     
بري، نقاب از چهره اش برداشت و نعيم او را شناخت و قصر را باز كرد، مردم شعار دادند:  مي

  او سنگ زدند ليكن آنها را پشت سر گذاشت و داخل قصر شد.پسر مرجانه و به 
وقتي كه خبر ابن زياد به مسلم رسـيد بـه سـوي هـاني بـن عـروه مـرادي رفـت، ابـن زيـاد           
مراقباني بر مسلم گذاشت تا اينكه جايش را دانست. محمد بـن أشـعث بـن قـيس را بـه سـوي       

انكار نمـود، ابـن زيـاد بـا شـدت بـا او        هاني فرستاد، پيش او آمد، و دربارهء مسلم از او پرسيد
هاني گفت: پدرت زياد در نزد من امتحـان خـوبي داده اسـت، و مـن در صـدد       برخورد كرد،

جواب نيكي او هستم، آيا در صدد خير هستي؟ ابن زياد گفت: آن چيست؟ گفت: تـو و اهـل   
و و رفيقـت بـه حـقّ    بيتت و اموالت سالم به سوي شام برويد، االن حقّ كسي فرا رسيده كه از ت

نزديكتر است. ابن زياد گفت: او را نزديكتـر بياوريـد، نزديكتـرش نمودنـد، بـا چـوبي كـه در        
اش اصـابت كـرده كـه بينـي او شكسـته و       به بيني و سر و پيشاني دستش بود به صورتش زده و

گوشت صورتش تّكهء پاره شد، هاني دستهايش را به سوي شمشير پليسي كه در پهلويش بود 
  راز كرد، ليكن پليس با او درگير شد و شمشير را به او نداد.د

طرفداران هاني در درب قلعه فرياد كشيدند كه رفيق ما را كشت. ابن زياد از آنهـا ترسـيد،   
و دستور داد در منزلي در نزديكي او زندانيش كنند، و شريح قاضي را به سوي مردم فرستاد و 

و مردم بازگشتند، هنگامي كه به مسلك خبر رسيد كـه   شهادت داد كه او نمرده و زنده است.
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و ايـن   »يـا منصـور  «زياد با هاني چه كار كرده است، بـه منـادي دسـتور داد كـه فريـاد كننـد       
شعارشان بود. در كوفه ندا داده شد، و در يك وقت هجده هزار نفر جمع شد، و به سـوي ابـن   

ند، شب فـرا رسـيد و آنگـاه بـا مسـلم      زياد رفت، او در قصر سنگر گرفت، او را محاصره كرد
شوند به سوي ابواب كنده رفـت و   بيشتر از صد نفر نمانده بود!! وقتي ديد كه مردم پراكنده مي

به آن باب نرسيد مگر اينكه فقط سه نفر با او مانده بود، و از باب كه خارج شد يك نفر هم بـا  
، و كسي نيافـت كـه راه را بـه او نشـان     دانست كجا برود سرگردان ماند و نمي )1(او نمانده بود!

دانسـت كجـا بـرود، تـا اينكـه بـه        هاي كوفه راه افتاد و نمي دهد، از اسب پياده شد و دركوچه
درب خانهء زني از موالي أشعث بن قيس رسيد و از او آب خواسـت. آن زن بـه او آب داد و   

ايش سـوخت و جـايش   از حال و احوالش پرسيد. دربارهء موضوع با او حـرف زد، دل زن بـر  
داد و پسر زن رسيد و جاي او را شناخت و صبح بعد به سوي أشعث رفـت و بـه او خبـر داد و    

كشـيد: اي آل مـراد، و    او به زياد نيز خبر رساند ... مسلم و هاني را كشتند در حاليكه فرياد مي
يـاده نظـام   او زعيم آنها بود كه در آن روز او چهار هـزار نفـر زره پـوش و هشـت هـزار نفـر پ      

كردند سي هزار نفر زره پوش بودنـد،   داشت و اگر كنده و بقيهء هم پيمانان او به او كمك مي
  .)2(رهبر آنها از آنها جز سستي و رسوايي نديد

وقتي حسين به قادسيه رسيد حرّ بن يزيد تميمـي او را ديـد و بـه او گفـت: كجـا مـي روي       
اخبـار و قتـل مسـلم او را آگـاه نمـود، و بـه او        فرزند رسول خدا؟ گفت: به سوي اين شهر، از

بيـنم، بـه فكـر بازگشـت افتـاد،       گفت: بازگرد، من در پشت سر خود هيچ خيـري برايـت نمـي   
گرديم تا يا انتقام خود را بگيريم و يا همه كشـته   برادرش مسلم به او گفت: به خدا قسم باز مي

  .)3(شويم، حسين گفت: بعد از شما زندگي ارزشي ندارد

                                         
فريبند، و در عمل خيانت و سستي، آنهم با مسلم بن  ي شيعه و كوفي، در شعار دادن مردم را مياينست وفا -1

  .�عقيل، پسر عموي حسين 
  .59-58-57ص  3مروج الذّهب، مسعودي شيعي: ج  -2
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سپس به مردم گفت: همانا خبر وحشت انگيز قتل مسلم بن عقيل و هاني بن عروه و عبداهللا 
بن يقطر به ما رسيده است، و شيعيان ما سستي نمـوده و از مـا دفـاع ننمودنـد، هـركس از شـما       

ترديد آزاد است، مردم از راسـت و   دوست دارد بازگردد، بازگردد بدون هيچ رودربايستى و
فتند، با يارانش كه از مدينه با او همراه بودند و تعداد كمـي كـه بـه او ملحـق     چپ از پيش او ر

دانست كه باديه نشيناني كه بـه او ملحـق    شده بودند، باقي ماند، اين كار را كرد براي اينكه مي
باشـد، و   رونـد كـه مطيـع آنهـا مـي      شده اند، به اين گمان بوده اند كه آنها به سوى شهري مـي 

رونـد، و وقتـي كـه سـحر فـرا       ي كه با او هستند بدانند كه به سوي چه مـي دوست داشت كسان
 ،رسيد، حركت كردند، شيخي از بني عكرمه كه عمروبن لـوذان نـام داشـت از او پرسـيد كـه     

به او گفت: به سوي كوفه، آن شيخ به او قسم داد كه بـازگردد،   � قصد كجا دارى؟ حسين
را  وي، اينهايي كه برايت قاصد فرستاده اند اگر تور به خدا قسم كه جز به سوى شمشيرها نمي

و پـيش آنهـا    از مسئوليت جنـگ و قتـال راحـت گذاشـته بودنـد و كارهـايى را نمـوده بودنـد        
گويند به نظر من اين كـار را نكـن،    رفتي، اين يك مسئله اى بود، اما با اين وضعيتى كه مي مي

  .)1(ست ليكن تقدير الهي قابل تغيير نيستبه او گفت: اي بندهء خدا، موضوع برايم پوشيده ني
سپس به سوي كوفه روانه شد، در راه يكي از اهـل كوفـه را ديـد كـه از غـدر و خيانـت و       

تو در كوفه هيچ ناصر و شيعه و مدافعي نـداري، و بـيم   «ترس و خواري آنها خبر داد و گفت: 
  .)2(»دارم كه همه بر عليه تو باشند

و شدند و بر عكس آنچه را كه گفته بودند مشـاهده نمـود، بـه    ر كوفه روبركوقتي كه با لش
بعضي از دوستانش گفت: دو صندوقي را كه پر از نامه هايشان است به من بدهيد. دو صندوق 

هـا   آنها اين نوشته. )3(را كه پر از نامه بود در مقابلشان گذاشت و نامه ها را در جلويشان ريخت
ريان او را كي كربال رفت تا اينكه بدانجا رسـيد. وقتـي كـه لشـ    ها را منكر شدند! و به سو و نامه

اي نديد گفت: بار خـدايا، بيــــن مـا و كسـاني كـه مـا را دعـوت         احاطه كردند، و راه و چاره
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جنگنـد، داوري بفرمـا، همچنـان جنگيـد تـا       نمودنـــد تا كمك كنند، و االن همانها بـا مـا مـي   
سربازاني كه بر عليـه او جنگيدنـد و افـرادي كـه او را      اينكه كشته شد رضوان اهللا عليه و همهء

  .)1(كشتند همگي از كوفه و اطراف آن بودند و يك شامي در آنجا حاضر نبود
كند كه: اكثريت اهل كوفـه رغبتـي    نقل مي )به قول ولهازن(سپس يعقوبي شيعه پر حماسه 

پيوستند، حتّي آنهايي كـه   به نيروهاي دولتي نداشتند ليكن با اين حال به صف مخالفان حسين
بودنـد در وقـت سـختي از او دسـت       ها به حسين فرستتاده و قسم به وفاداري به او خـورده  نامه

گر جنـگ و كشـته شـدن او بودنـد و      كشيدند، و حدأكثر چيزي كه انجام دادند، از دور نظاره
ا او همراه و در بعدها برايش گريه كردند! و بسيار اندك هستند آن كساني كه جرأت كردند ب

ا غيـر از       دار بيت تقدير او شريك شوند، مثل ابوحمامهء مائدي خزانه المـال و ابـن عوسـجه. امـ
اينها بعضي از افرادي كه با او كشته شدند يـا از كسـاني بودنـد كـه در وسـط راه بـه او ملحـق        

ت و درد انسـاني بـه او پيوسـته       شدند و يا از كساني بودند كه در لحظـه  بودنـد و از  هـاي حميـ
  اش نبودند. شيعيان قبلي

بودنـد و هـيچ كـاري نكردنـد و بـين       رخان اين تناقض را بين كساني كـه ادعـا كـرده    ؤو م
ه را شـرمنده نمودنـد، بطـور درماتيـك و      عيان اوليـعا و تضميني نكرده و مدكساني كه هيچ اد 

ش بلكه حتّي انصـار هـم حسـين    يز بسيار قابل مالحظه اينكه نه فقط قريچاند. و  بارز نشان داده
را تنها گذاشتند و هيچيك از آنها از مدينـه بـا او خـارج نشـدند و جـز افـراد بسـيار انـدكي از         

هــ در مدينـه رخ داد بـه خـاطر آل      63شيعيان كوفه در ميان آنها نبودند، و انقالبي كه در سال 
بود. بن حسين نيز دست را از آن شسته علي نبود، بلكه علي  

دشمنان صريح شيعه بودند كه پيـروان حكومـت    غير مخلصان از مقابل اين ترسوها و و در
  .)2(هاي ديني و ايماني نبود اميه و كارمندان آنها بودند و بحث اصالً بر سر موضوع بني

  گويد: و بدين خاطر است كه بغدادي مي
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انـد كـه    المثـل شـده   رافضيان كوفه به خيانت و بخل شهرت دارند، تـا حـدي كـه ضـرب    «
كارتر از كوفي وجود نـدارد، و خيانـت آنهـا در سـه مـورد شـهرهء        تر از كوفي و خيانت بخيل

  آفاق است:
با فرزندش حسن بيعت كردنـد، لـيكن وقتـي كـه حسـن       �يكي اينكه بعد از كشتن علي 

براي جنگ با معاويه رهسپار شد در ساباط مدائن بـه او خيانـت نمودنـد و سـنان جعفـي بـه او       
  د و از اسب پايينش انداخت، و اين يكي از اسباب صلح او با معاويه گرديد.حمله كر

مكاتبه نموده و او را دعوت نمودند، تا او را بـر عليـه    �دوم اينكه شيعيان كوفه با حسين  
اش مسلم بن عقيل و گزارش مثبت او،  يزيدبن معاويه ياري كنند، و او پس از فرستادن نماينده

ه و به سوى آنها حركت نمود، و هنگامي كه به كربال رسيد بـه او خيانـت   را خورد فريب آنها
اش در كـربال كشـته    نمودند و با عبيداهللا بن زياد بر عليه او يكي شـدند تـا اينكـه او و خـانواده    

  شدند.
سوم خيانت آنها به زيدبن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب كه بعد از اينكه همراه با او 

بودند، بيعت او را نقـض كـرده و در وقـت شـدت جنـگ و       بن عمر خارج شده بر ضد يوسف
  .)1(»درگيري، او و همراهانش را تسليم نمودند

ه و    شيعيان چنين بودند، شيعيان علي و حسن و حسين، و اين بود رفتار و كردار آنها بـا أئمـ
ناچار شـديم بعضـي    رهبران خودشان. عّلت اينكه ما سخن را در اين مورد به درازا كشيديم و

رخين ذكر كنيم اينست كـه بعـد از   ؤاز شواهد تاريخي را از زبان شيعيان و مستشرقان و بقيهء م
آن حادثه و حوادث، تغييرات بزرگي در تشيع رخ داد كه هدف اصلي ما در اين كتاب است، 

رأي سياسـي علـي و   و اكنون تشيع بعد از آنكه سياسي بود يعني در مقابل معاويه و بني اميه بـا  
اوالد علي پيوند داشت، رنـگ مـذهبي بـه خـود گرفـت. بنگـريم ولهـازن در ايـن مـورد چـه           

  گويد: مي
اي پوشيده است، و ما سابقاً دانستيم كه در اصل معناي آن  حال تشيع در كوفه لباس تازه« 

بـود، در  چه بود، عبارت بود از يك ديدگاه سياسي عام كه مخالفت عراق بر سلطهء اهل شام 
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آغاز اشراف با مردم عـادي در يـك راسـتا بـوده و رهبـري آنهـا را بـه عهـده داشـتند، لـيكن           
هنگاميكه در خطر قرار گرفتند عوض شده و براي نزديكي با حكومت (حكومـت امويـان در   

هاي شيعي به كار برده شدند،  شام) نرمش اختيار نمودند و بعد از آن براي از بين بردن شورش
ود كه از تشيع جدا شدند و(در اينجا بود) كه محدودهء تشيع آهسته آهسته معين شده و اينجا ب

و به شكل يك فرقهء ديني در آمد كه مخالف با اريستوكراسي و نظام قبائل و عشاير بود و بـه  
اي به خود گرفت، و أنصار سليمان بن صرد قصد شورش  خاطر شهادت رهبرانش رنگ افسانه

شاير در كوفه را داشتند، ليكن مختـار اولـين كسـي بـود كـه ايـن هـدف را        بر اريستوكراسي ع
ها نيز به اين جنبش جذب شدند، و جذب اينها آسـان   برآورده و عمالً آن را انجام داد و موالي
بسـيار آسـانتر بـود، اگـر      )نه حكومت قومي و شعوبي(بود چرا كه ميل آنها به حكومت ديني 

راب باشد و هنگامي كه تشيع با عناصر مظلوم ارتبـاط پيـدا كـرد،    چه در آن موقع در اختيار اع
دست از تفكّر قومي عربي برداشته و حلقهء ارتباط او اسـالم شـد، لـيكن نـه آن اسـالم قـديم،       

  .)1(»بلكه نوع جديدي از اسالم
وآراء بيگانه و مشكوكي را به خود گرفت و نيز تفـرّق   و در اين مرحله بود كه تشيع افكار

  ختالف در آن آغاز گشت.و ا
  دارد كه: با جرئت اظهار مي قدر دقيق ودكتراحمد امين چ

يا بـه خـاطر     دشمنى با اسالم و گشت كه به خاطر كينه ومأواى همهء كسانى  تشيع ملجأ و
هندويسـم را داخـل    زرتشـتيت و  نصـرانيت و  هاى موروثى خـود از يهوديـت و   اينكه آموزش

خواستند كشورشان مستقل شده و  يا كسانى كه مى ى آن بودند، واسالم نمايند، خواستار ويران
 شــعار دوســتى و  -بــراى اهــداف سياســى خــود-از مملكــت اســالم جــدا شــود، همــهء اينهــا 

ه خواستند انجام دادند، لهذا يهوديـت در  چدر وراء آن هر مظلوميت اهل بيت را بهانه كرده و
آتش بر هر شيعى جز  :شيعيان گفتند كه وگشت، ظاهر )غيره و( از خالل رجعت لباس تشيع و
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﴿گفتنــد: نانكــه يهوديــان ميباشــد، همچ  انــدكى حــرام s9 $ uΖ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$ −ƒr& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β﴾
)1( 

    »گيريم ند روزى ما در آتش قرار نمىيعنى جز چ«
و گفتند: نسبت امام به خداونـد مثـل نسـبت مسـيح بـه ا      ها كه مى نصرانيت در قول بعضى و

 اينكـه نبـوت و   گفتند: الهوت با ناسوت در امام متحـد شـده اسـت، و    (به تشيع آمد) و ميباشد
زير لواء تشيع قول  يامبر است! ورسالت هرگز قطع نميشود هركسى كه در او الهوت رخ داد پ

 -يش برهميـان پـ يدا شد كـه در  پامثال اين اقوال فاسد  حلول و تجسم الهى و به تناسخ ارواح و
ردهء تشـيع  پـ را زير  بعضى از ايرانيان نيز خود ها مشهور بود، و زرتشتى فلسفه مĤبان و و -هندو

  .)2(گيدند تا سعى در استقالل خود نمايندبا دولت اموى جن مخفى نموده و
  گويد: و مقريزي نيز مي   
تر و برتـر بودنـد تـا حـدى كـه        ها قوى نظر خود از همهء مّلت پارسيان داراى قدرت و در«

ناميدنـد، و هنگـامي كـه مبتلـي بـه از دسـت دادن        د را آزادگان و ديگـران را بردگـان مـي   خو
دولتشان به وسيلهء اعراب گشتند، اين كار برايشان گـران تمـام شـد چـرا كـه اعـراب در نـزد        

خطرترين قوم بودنـد و بنـا بـراين مصـيبت پـيش آنهـا دو چنـدان شـد و شـروع بـه            پارسيان بي
يب در اوقات متعدد نمودند، و در همـهء ايـن اوقـات خداونـد حـقّ را      چيني و مكر و فر توطئه

نمود، ... پس ديدند كـه راه و چـارهء مـؤّثرتر مكـر و فريـب اسـت، گروهـي از آنهـا          ظاهر مي
تظاهر به اسالم نموده و با تظاهر به محبت اهل بيت و مظلوميت علي شيعيان را به سـوي خـود   

هاي متعدد بردند تا اينكه به كلّي از راه هـدايت خارجشـان   جذب نموده و سپس آنها را به راه
  .)3(»نمودند

 ���� تفرّق شيعيان بعد از امام حسين
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بعد از شهادت امام حسين شيعيان او به سه گروه تقسيم شدند: گروهي به امامـت محمـدبن   
از او بـه  بعد از حسنين كسـي نزديكتـر    :حنفيه (برار ناتني امام حسين) معتقد شدند و گفتند كه

  تر است. اميرالمؤمنين نيست، پس او به امامت شايسته 
بـن ابـي طالـب     مهدي موعود و وصـي علـي   /گروهي مدعي شدند كه محمد بن حنفيه 

مي باشد. هيچكس از اهل بيت او حقّ مخـالفت و خروج از امامت و رفع شمشـير نـدارد    �
عاويه جنگ و صلح نمود و حسين با اجـازهء او  جز به اذن او، اما حسن بن علي با اجازهء او با م

شدند، و هر كس مخالفـت   كردند، گمراه مي با يزيد جنگيد، و اگر بدون اجازهء او خروج مي
با محمد بن حنفيه نمايد كافر و مشرك است، و محمد بعـد از قتـل حسـين از مختـار بـن أبـي       

حسـين را گرفتـه و قـاتالنش را    اسـت كـه انتقـام خـون      عبيد كمك گرفته و به او دسـتور داده 
  .)1(شوند بكشد، و آنها كيسانيه و يا مختاريه ناميده مي

ه غلبـه        �و كيسانيه در اصل بعد از قتل علي  پيدا شدند. ليكن ايـن اسـم بعـدها بـر مختاريـ
ه و       نمود و فرقه ه و رزارميـ ـه و حربيـه منشعب شد كـه عبارتنـد از كرابيدي از كيسانيهاي متعد

  .)2(هاي ديگر نيه و راونديه و ابومسلميه و هاشميه و حارثيه و فرقهبيا
ه و اعتقـاد بـه باورهـايي كـه سـبأيه و          همهء اين فرقه ـدبن حنفيـها در اعتقاد به امامـت محم

عبداهللا بن سبا در ميان مسلمين كاشتند، مثل غيبت و رجعـت و تناسـخ، ... اشـتراك داشـتند. و     
ت (مورد پندارشيعيان) از كيسانيه به بنـي عبـاس منتقـل شـد و بعضـي از      آور اينكه امام شگفت

اس و از     بـن عبـ د بن علـيه به محمد بن حنفيفرق آن معتقد شد كه امامت از ابوهاشم بن محم
 اسـت  او به فرزندش ابراهيم و از ابراهيم به ابوالعباس و از او به ابوجعفر منصـور ...منتقـل شـده   

)3(!!  
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هاى متعدد فرقهء مختاربن ابي عبيد ثقفي شهرت فراوان يافت چـرا   همهء اين فرقه و از ميان
  .)1(صدايى پيدا كرد آويزى قصاص خون حسين قدرت و سر و كه به ادعا و دست

  كند:  ولهازن شخصيت مختار را اينگونه ترسيم مي
اوصـاف بـه او اطـالق    شد و اين   و معموال به كذّاب نام برده مى )2(مختار به ساحر و دجال«

است، بلكـه تظـاهر    است نه به خاطر اينكه به زعم خود از طرف ابن حنفيه مكلّف شده  شده  مى
كـرده،   است كه پيامبر است. ولي حقيقت اينست كه خود او اين ادعـا را نمـي    كرده به اين مي

گفتـه كـه    ن مـي كرد. مثالً به شكلي سخ داد كه اين فكر را تقويت مي ليكن كارهاي انجام مي
اسـت و   كـرده  گـويي مـي   دانـد و مثـل رمـاالن غيـب     گويا در حضرت الهي است و يا غيب مي

اسـت،   خواسته كه شخصيت خود را بر ديگران برتر نمايـد و در ايـن كـار موفّـق هـم بـوده       مي
است و هنگامي كه شكست خورد، دنيا نيـز   اگرچه در ميان عقال موفقيت او كمتر از عوام بوده

او خارجي بوده سـپس زبيـري و بعـد از آن     :گويد كه او پشت نمود. و دوزي دربارهء او ميبه 
را ايجاد كرد تا تقّلب خود از يك مذهب به ديگـري را توجيـه    »بداء«شيعي گرديد و بدعت 

  كند.
ست كه او در پشـت شخصـيت   ا اين همهء انتقادهايي كه به مختار شده مهمتر و خطيرتر از

كـرد، و وجـدان او از    بود و از خود هيچ چيزي اظهـار نمـي   حنفيه) پنهان شده خيالي (محمدبن
بـه عنـوان يـك    -داد كـه   اين ناحيه تميز نبود، ليكن شـرايط او در آن وقـت بـه او اجـازه نمـي     

نام اصلي خود را اظهار كند! بلكه بايد بـراي خـود جايگـاه مهـم و مطمئنـي از       -مسلمان شيعه
  د.نمو مهدي مستور ايجاد مي

مختار آغاز كارش را از بدعت غامض و مشكوكي آغاز نمـود كـه نقشـهء آن را كشـيد و     
هـاي وسـيعي از شـيعيان     بود كه عقايدش در ميان طبقه  آن سبأيه بود و سبأيه مسيري را پيموده

بود، تا حدي كـه شـيعيان عمومـاً در صـدد اتخـاذ مواضـع تنـدتري در مقابـل           رواج پيدا كرده
آوردنـد. و سـبأيه كيسـانيه نيـز ناميـده       ها بين شـيعه و سـنّي مـي    شدند و اختالف ياسالم سنّي م
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شوند، چون رهبر آنها كيسان رهبر موالي و در همـان وقـت رهبـر سـبأيه نيـز بـود و از ايـن         مي
انـد و بـر مبنـاي ايـن      شود كه سبأيه و موالي تقريبـاً يـك چيـز بـوده     موضوع چنين برداشت مي

تشيع يك مذهب دينـى اسـت كـه اصـالت ايرانـي       ،اند كه ر اين گمان رفتهها ب برداشت بعضي
دارد چرا كه موالي كوفه غالباً ايراني بودند، به هر حال اينكه آراء شـيعه مناسـب ايرانيـان بـود     

  .)1(ها بودند دليل محكمي ندارد قابل ترديد نيست اما اينكه منشأ اين آراء ايراني
و اين شخص (مختار) توّقف كرديم چـرا كـه او و پيـروانش     ما اندكي روي اين فرقه شيعه

وارث حقيقي سبأيه هستند و شيعياني كه بعداً آمدند به افكار و آراء آنها چنگ زدنـد و تشـيع   
و از شيعيان اوليه جز اندكي كه در رأس آنها . )2(اصلي شروع به ذوب شدن و نابود شدن نمود

ماند. چرا كه افكار و آراء سبأيه در ميان شيعيان رواج پيـدا  اوالد علي و بني هاشم بودند باقي ن
كرد، به ويژه بعد از شهادت حضرت امام حسين كه بسـياري از دوسـتان علـي و فرزنـدانش و     

هــا احســاس حرمــان و نوميــدي نمــوده و خــود را در معــرض انتقــام و   حتــي بعضــي از طالبيــه
  بودند. �حسين  ديدند كه متّهم به قتل سرنگوني توسط نظامي مي

 يزى نمودند كه مرتبط به حكـام و نادانان شروع به انتقاد از هر چ بعضى از سبك سران و و
بـر بـاالى منبرهـا     ه را كـه در مسـاجد و  چـ باورها، حتـى آن  همفكران آنها بود حتى معتقدات و

  كند كه:   لهذا امام ذهبى نقل مى شنيدند با آن مخالفت مينمودند، و مى
 گران اتفـاق نظـر داشـتند، و   دي و �بر على  بعمر  و ر تفضيل ابوبكرسلف اين امت ب

 هـيچ  كند كه گويد: من از كوفه خارج شـدم و  با سند خود از ابو اسحاق سبيعى كوفى نقل مى
نداشـت، ولـى حـال كـه بـه       )گرانبر دي( تقديم آندو عمر و كس ترديد در أفضليت ابوبكر و

  گويند...ه ميدانم كه چ يند، نه واهللا نمىگونان ميچنين وام آنها چ آنجا بازگشته
گفـتم: اى   )علـى (درم كند كه ميگويد: به پ نقل مى )فرزند على( بخارى از محمدبن حنفيه

گـر نميـدانى؟ گفـتم: نـه،     سـرم م گفـت: اى پ كيسـت؟  ص در برترين فرد بعد از رسول خداپ
  عمر، :گفته كسى؟ چ   بعد از او :گفتمس گفت: ابوبكر، سپ
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توسـط آنهـا    -بر حسب زعم شيعيان - بين دو نفر ميگويد كه تقيه فرزندش واين سخن را 
عمر ترجيح دهد حد  نين از او روايت است كه هركس كه مرا بر ابوبكر وهمچ جايز نيست، و

امام محب الدين خطيب در حاشيهء اين متن عظيم تاريخى در تعيين  .افتراء بر او جارى ميكنم
  ى خودش مينويسد كه:وقت تحول تشيع از مسير اصل
را سابقا نقل نمـوديم، ولـى    عالم كوفه بوده است ...، كه سخن او ابو اسحاق سبيعى شيخ و

 بعمـر   اباضيه مثل بقيهء مسلمين در بـارهء ابـوبكر و   جاى شگفتى اينجاست كه خوارج و
اول بـه   بعـد از قـرن   عقيدهء اوليهء خود باقى ماندند، ولى شيعيان مخالفت امام خود نموده و بر

  .)1(عقيدهء ديگرى رفتند، يعنى در اواخر عهد ابواسحاق سبيعى
اي را كه دين حنيـف اسـالم و    تحول تشيع به چنان حدي رسيد كه مسلّمات و اساس اوليه 

نمودند، فقط بدين خاطر كـه حكّـام آن زمـان     است را انكار مي شريعت آسان او بر آن بنا شده
  اشتند.بر آن بوده و بدان اعتقاد د

خرافات و خزعبالت در ميان شيعه به حـدي رسـيد كـه     �بعد از شهادت حضرت حسين 
كردند كه مانع رواج ايـن خرافـات در    بعضي از مخلصان از اشراف و از شيعيان اوليه سعي مي

ميان مردم باشند، ليكن در اين كار شكست خوردند و لهذا بعد از اينكـه از رجـوع شـيعيان بـه     
ها مأيوس شـدند، از تشـيع دوري اختيـار     تند و از دست برداشتن آنها از ضاللتحق نااميد گش

  .)2(نمودند
باشد كه ولهازن ضمن شرح تسلّط مختـار   به عنوان نمونه يكي از آنها ابن االشتر ابراهيم مي

  گويد: كند و مي بر شيعيان و امتناع ابراهيم از انضمام به آنها او را ذكر مي
براي خود در كوفه شخص ديگـري را پيـدا كنـد كـه بـدون او رؤسـاي       بر مختار بود كه «

آوردند و اين شخص ابراهيم بن أشـتر بـود و    شيعه موفقيتي بر ضد اشراف و حّكام بدست نمي
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الرّأي بود، و مثل پـدرش از مخلصـان علـي بـود و بـا       و مستقل حيله گر شخصي سياست باز و
  .)1(»بود نداشت به تشيع به صورتي كه بعدها در آمده الحنفيه در ارتباط بود، ليكن ايمان ابن

و هنگامي كه مختار متحول شده و افكار سبأيه را در دشمني با سلف صالح و ياران رسول 
كرد، ابراهيم بن أشتر شروع به انتقـاد از او نمـود كـه     بود اظهار مي  كه مخفي نموده صخدا 

نهـا امـارت نمـوده و اظهـار سـبأيت در برائـت از       حنفيه بـر آ  بدون رضاي آنها و بدون اذن ابن
  .)2(است بزرگان گذشته نموده

بودنـد مختـار را در قصـر و مسـجد       اين اشراف كه مراكز اصلي شهر كوفه را اشغال كرده
محاصره نموده و ارتباط او را با خارج قطع نمودند، ليكن مختـار بـراي شكسـت برنامـهء آنهـا      

ه    پيشنهاد نمود كه هم آنها و ه ه بفرستند تا از تأييـد ابـن الحنفيـم او گروهي را پيش ابن الحنفي
گويـد: مختـار هـم در قلـه بـود و هـم در        مطمئن گردند و در اين تدبير موفق شد. ولهازن مـي 

  .)3(كردند مقابل دره، شيعيان نسل قديم به او اعتماد نداشته و از او دوري مي
تشـيع قـديم و تشـيع جديـد و تحـول و       اين مقـدار بـراي بيـان كشـمكش و درگيـري بـين      

  باشد.   دگرگوني تشيع در اين مرحله كافي مي
بازي آغاز شد. گروهي به انقطاع امامت بعد از حسـين   بازي و مذهب بعد از قتل مختار فرقه

امامـت در   :اند و ديگر امامي نيست. گروهـي گفتنـد كـه    معتقد شدند و اينكه ائمه سه نفر بوده
دانسـتند و   باشد و گروهي آنـرا فقـط در ميـان فرزنـدان حسـن مـي       و حسين ميفرزندان حسن 

و بعضي قائـل بـه الوهيـت و خـدايي غيـر از خـدا       . )4(ها قائل به نبوت بعد از پيامبر شدند بعضي
گشتند، و گروهي به نبوت علي رفتند و گروهي به نبوت محمدبن اسـماعيل بـن جعفـر رفتنـد     

و گروهي به نبوت علي و سه فرزنـدش حسـن و حسـين و محمـدبن      كه آنها را قرامطه گويند
ها فرقهء كفرآميز ديگر كه نقـل معتقـدات    حنفيه رفتند كه آنها گروهي از كيسانيه هستند و ده
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هـا و بسـياري از آنهـا را اشـعري و      و اسماء آنها از ميدان بحث ما خارج است و همهء اين فرقه
  اند. گر ائمه فرق ذكر نمودهبغدادي و ملطي و اسفرايني و دي

اطاعت كامل به حكام بني اميه از دنيا رفت و از هر گونه كمـك   علي بن الحسين با والء و
زيرا به وفاداري مدعيان تشيع اميدوار نبـود  . )1(به مخالفان آنها در مّكه و مدينه خودداري نمود

ـ   دبن علـي و گروهـي ديگـر از    و فرزندان زيادي به جاي گذاشت. گروهي از شـيعيان از محم
باشد كه در واقع شـيعيان اصـلي    زيدبن علي پيروي نمودند كه زيد همان امام مذهب زيديه مي

هستند كه از افكار سبأيه متأثّر نشدند و بگـذريم از اينكـه حّتـي در تـاريخ نيـز مواضـع بهتـري        
تاريخ بيـاد نـدارد كـه     ند، وهايي فتح كرد اند و بعضاً سرزمين ها تشكيل داده اند، و دولت داشته

مثل اماميه آلت دست دشمنان اسالم باشند، اما جعفريهء اثناعشريه نه تنها يـك وجـب خـاك    
با هر دشـمنى كـه بـه     تاريخ خود فتح نكردند كه هيچ بلكه هميشه با مسلمانان جنگيدند، و در

رسه در مغرب كـه  ادا همكارى نمود، و صليبيان كمك و سرزمين اسالم حمله كرد از مغول و
باشند و در خراسـان و ديلـم نيـز     از پادشاهان مغرب (مراكش) بودنــد از نوادگان امام زيد مي

  زيديان حكومت تشكيل دادند.
د گـرد        بن باقربن علي معتقد شده گروهي كه به امامت محمد بودنـد، بعـد از وفـات محمـ

ام او تغييـر و      د جمع شـدند كـه در ايـع بـه وسـيلهء راويـان      فرزندش جعفربن محمل تشـيتحـو
دروغگو كامل شد و به طور كلّي از ريشه تغيير كرد كه بدايت آن تقريباً پس از كشـته شـدن   

و به دست سبأيه انجام شد، اينها توانستند بعد از شصت سال از قتل حسين و بعـد از   �حسين 
  جدا نمايند. نود سال از نشأت خود گروهي از مسلمانان را از نظر اعتقادي كامالً

هـاي   هـا و محنـت   اي كه نسل به نسل از رنج انتقام و كينه سبأيه و فريب خوردگان آنها، از
جنـب ايـن    كردند و در شد سوء استفاده مي دست حكّام به ارث برده مي اهل بيت از بعضي از

و  شـد، اجتمـاع ايرانيـان و مـوالي     هاي فكري و عقيدتي و سياسي كه مخفيانه چيـده مـي   توطئه
بابليان و عاشوريان و كلدانيان و بقيهء فرزندان تمدنهاي قديم بود و نياز همه اينها بـه سـازماني   

باشد، سبأيه از همهء ايـن شـرايط بهتـرين     عقايد ديني آنها شورش نموده  انقالبي كه برحكّام و
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اد و از آن سوء استفاده نمود و تمام اين شرايط، شيعه و تشـيع را در يـك قالـب جديـد قـرار د     
 كردند و در  مذهب ديگري ساخت و بنا براين هر چه را كه موجود بود بايد با آن مخالفت مى

دهنـد   نمودند. ببينيم روايتي را كه به امام جعفـر نسـبت مـي    قانون جديدي جعل مي  آن مقابل
  باشد: چگونه گواه اين ادعا مي

اي را از كتـاب و سـّنت پيـدا     هاگر دو فقيه باشند و حكـم مسـئل   ،شخصي سئوال كرد كه« 
است و ديگر مخالف آنهاست، به كـدام   )عموم مسلمين(كردند و ديديم كه يكي موافق عامه 

ه اسـت، بگيـر كـه      )عمـوم (يك بايد چنگ زد؟ امام پاسخ داد كه: آنچه را كـه مخـالف    عامـ
، گفـت:  باشد. گفت: فدايت شوم اگر هر دو خبـر موافـق آنهـا باشـد     هدايت و رشد در آن مي

بايد ديد كه آنها و حكّام و قاضيان آنها به كداميك ميل بيشتري دارنـد بايـد آنـرا تـرك و بـه      
  يعني به هر حال بايد اختالفي ايجاد كرد. .)1(»خبر ديگر عمل كرد

هنگامي كه اين افكار سبأيه و عقايـد متعـددي كـه مخـالف تعـاليم اسـالم بـود، از طـرف         
وستي و تشيع علي و فرزندانش بودند، آنگاه بايد آنرا در شكل كساني اختراع شد كه مدعي د

اي  آوردند چون در تضاد با مذهب و معتقدات عموم بـود و ايـن پديـده    و قالب مذهب در مي
  بود كه از زمان امام جعفر به وسيلهء راويان جعال در تشيع رخ داد.

باورهاي ضد اسالمي نمـوده و   دراينجا بود كه شيعيان سبأي زده شروع به علني نمودن اين
مدعيان تشيع در پرتو افكار ابن سبأ و ايدئولوژي جديد، شـروع بـه سـاختن مـذهبي بـا مسـائل       
فروع و اصول و روش استنتاج فروع از اصول در عقايد و معـامالت و ... نمودنـد و همـهء ايـن     

تقلّي با فقه نـوين و  ها را در تأسيس مذهبي جديد و تكوين دين مس بازي مذهب سازي و دكّان
قوانين و تشريفاتي تازه در اصول و فروع و قواعد استنباطي، بكار گرفتند و ديني سـاختند كـه   

براي بشر آورد، بيگانه است و آن را به علي و ائمـه اهـل بيـت     ص به كلّي با ديني كه محمد 
اينكه اين اقوال و افعال از  نسبت دادند. از اينجا بود كه مبناي تشيع اقوال و افعال افراد شد، چه

آنها صادر شده باشد يا خير. همين نسـبت دادن بـه آنهـا كـافي بـود و اگـر ايـن منسـوبات در         
ه بـوده   تعارض با فعل و قول ثابتي از آنها باشد مي اسـت و اگـر در مخالفـت بـا      گويند: اين تقيـ
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ديل و تغييـر رخ  اسـت و در آن تبـ    گويند: كتاب خـدا تحريـف شـده    كتاب آسماني باشد، مي
اسـت   آن سّنت از كساني نقل شـده  :گويند است و اگر در مخالفت با سّنت پيامبر باشد مي داده

  .)1(دانند و راويان قرآن و سّنت را مرتد مي )� يعني صحابه(كه بعد از رسول خدا مرتد شدند 
سازان  دّكاناز اين مدعيان دروغگو و جعاالن و  �بدين خاطر بود كه فرزندان نيك علي 

اندازاني كه كارشناسان جعل و تحريف و تبديل و توطئه بودند، شديداً هشـدار   مذهبي و تفرقه
روايـت اسـت كـه     -امام معصوم ششـم برحسـب زعـم شـيعيان     -دادند از امام جعفر صادق مي
  .)2(»كنند نداريم ما دشمني شديدتر از كساني كه تظاهر به دوستي ما مي«گويد:  مي

  گويد: چنين روايت است كه مياو هم زو ا
بندند تـا بـا دروغ خـود     باشيم ليكن دروغگوياني بر ما دروغ مي اي راستگو مي ما خانواده«

اثـر كننـد، رسـول خـدا راسـتگوترين فـرد بـود و مسـيلمه،          سخن راست ما را در ميان مردم بي
 ص رسـول خـدا   از راستگوترين افراد بعـد از  � بست، و اميرالمؤمنين كذّاب بر او دروغ مي

 بود و ابوعبداهللا حسين بن علـي  )لعنه اهللا(بست عبداهللا بن سبأ  بود و شخصي كه بر او دروغ مي
آن دو  :به مختار مبتال شد، سپس ابوعبداهللا حارث شامي و بنان را نام بـرده و گفـت كـه    ب

اب و بستند، سپس از مغيره بن سعيد و بزيـع و سـري و ابوالخطـ    دروغ مي � بر علي بن حسين
نـام بـرده و گفـت:     )يعني اصحاب خـود (معمر و بشّار أشعري و حمزه يزيدي و صائب نهدي 

گوينـد   شـويم و بـر مـا دروغ مـي     خدا اينها را لعنت كند، ما از دست دروغگويان خالص نمي
  .)3(»خداوند ما را از شرّ كذّابان راحت نموده و آنها را آتش جهنّم نصيب نمايد

روايت اسـت   –امام هشتم معصوم بر حسب زعم آنها  –موسي الرّضا  و از نوهء او علي بن
بسـت، خداونـد او را در آتـش     دروغ مـي  بنان كذّاب بود و بر علي بـن حسـين  «گويد:  كه مي

بسـت، خـدا او را در آتـش بينـدازد و      (ع) دروغ مي بيندازد و مغيره بن سعيد بر علي بن جعفر
بسـت خداونـد او را در آتـش     (ع) دروغ مـي  سي الرّضامحمد بن بشر بر ابوالحسن علي بن مو
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بست، خداوند او را در آتش بيندازد و كسـي   (ع) دروغ مي بيندازد، و ابوالخطّاب بر ابو عبداهللا
  .)1(»باشد گويد محمد بن فرات مي كه بر من دروغ مي

بـر پـدرم دروغ   خداوند، بنان را لعنت كند، بنان لعنـه اهللا  « گويد: و ابو جعفر محمد باقر مي
  .)2(»گفت، به خدا كه پدرم مردي صالح بود مي

دادنـد،   و آل بيت از آنها بيزاري جسته و پيروان خود را از افتـادن در دام آنهـا هشـدار مـي    
كنـد كـه در پـيش او از جعفـربن واقـد و گروهـي از اصـحاب         چنانكه كشّي از جعفر نقل مـي 

  است و گفته است كه:  نها شدهابوالخطاب ياد شد، و گفته شد كه: از جملهء آ
، ابوعبداهللا  گفت: نه به خدا قسـم  »له است، او امام استإله و در زمين إاو كه در آسمان «

من و او در زير سقف يك خانه جمـع نخـواهيم شـد، اينهـا از يهـود و نصـاري و زرتشـتيان و        
اسـت، بــــــه    دهمشركان بدتر هستند، به خدا قسم كسي مثل اينها عظمت الهي را تحقيـر نكـر  

گذشـت   مي )پيامبر آنها( رگفت در خاطر عزي خدا قسم كه اگر چيـــزي از آنچه كه يهود مي
هـا دربـارهء عيسـي     شد، به خـدا قسـم كـه اگـر آنچـه را كـه نصـراني        اسمش از نبوت محو مي

كـه  نمود و به خـدا قسـم اگـر آنچـه را      نمود خدا تا روز قيامت او را كر مي گفتند اقرار مي مي
اي  بـرد، مـن جـز بنـده     و تأييد نمايم زمين مـرا فـرو مـي    رگويند اقرا بارهء من مي اهل كوفه در

  باشم. مملوك نيستم كه قادر بر ضرر دادن و نفع دادن به چيزي نمي
من امام آنها هستم، بـه خـدا كـه مـن امـام       ،كنند كه ها گمان مي گفت: بعضي ابوعبداهللا مي

كننـد   پوشم آنرا فاش مي است؟ خدا لعنتشان كند، هر چه را كه مي هآنها نيستم، اينها را چه شد
گويند مقصودش چنين است، من امـام   كه خداوند شرّ آنها را فاش كند، من گويم اينطور، مي

  .)3(كسي هستم كه از من پيروي و اطاعت كند
هـاي مخلصـانهء ايـن بزرگـان شكسـت خـورد و شـيعيان بـه خـاطر وجـود            ليكن كوشـش 

ن فراوان و مدعيان مودت اهل بيت، مثل ابوالخطّاب و ابو بصير مـرادي و زراره بـن   دروغگويا
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اعين و جابر جعفي و مغيره بن سعيد و هر دو هشام و ابوجارود و غيره، روز بـه روز بـر غلـو و    
هـا حّتـي از سـبأيه نيـز      شان افزوده شد و آراء و فرق و تفرّق فراوان يافتند و بعضي گرى  افراط
  كند: رخان شيعه اين مطلب را چنين ترسيم ميؤر رفتند و يكي از مجلوت
اينهـا در مـورد چيـزي از     نتوانست با  -در آن شرايط سخت كه زيديه ظاهر شد -صادق «

كاري شديد يك روز منصور او را احضار نمود و گفت: خدا  امامت مناظره كند ... و با مخفي
كني؟ صادق به او گفت: به خدا قسم كه نـه   لحاد ميمرا بكشد اگر تو را نكشم در كشور من ا

  . )1(»است ام و اگر به شما رسيده از دروغگويي بوده اش را داشته ام و نه اراده كرده

 اماميهء اثنا عشريه در خطّ سبأيه
باشند كه قائل بـه امامـت فـردى معـدوم و      شيعه مي -افراطيون-اين فرقه گروهي از ُغالت 

ــد بــن حســن عســكري نــام گذاشــته موهومنــد و او را  انــد. امامــت را در علــي و اوالد او  محم
شوند چون معتقد به دوازده (اثناعشر) امام هستند. و جعفـري   و اثنا عشري ناميده مي )2(دانند مي

اي  داننـد. ايـن همـان فرقـه     شوند چون در فروع، خود را پيرو امام جعفر صادق مي نيز گفته مي
شـوند،   فضيان ياد مياشناسي، غالباً نزد علماي اسالم به ر حلل و فرقهاست كه در كتب ملل و ن

نموده و به آنها خيانـت   )رفض(و رفض يعني امتناع. چون آنها غالباً از پيروي ائمه خود امتناع 
بارها و بارها از خيانت و غدر آنهـا   � اند. به عنوان مثال علي اند، به رافضي شهرت يافته كرده

  گويد: چنانكه ميشكايت نموده، 
يابم و از هزار نفر  اگر من شيعيانم را امتحان كنم جز مشبهه (واصفه) و مرتد كسي را نمي«

  .)3(»شود يك نفر خالص پيدا نمي
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كسـي از  «گويـد:   علي بن حسين ملّقب به زيـن العابـدين نيـز دربـارهء شـيعيان حسـين مـي       
و رفض و امتناع از كمك بـه او دسـت   شيعيان حسين باقي نماند مگر اينكه به ترس و رسوايي 

  .)1(»يازيد جز پنج نفر ...
آري، رفض و امتناع اثناعشريان از ياري به ائمهء خود و تنهـا گذاشـتن آنهـا در جنگهـايي     

هـاي بـارز ايـن     بيار معركه بودند در تاريخ معـروف و مشـهور اسـت. نمونـه     كه خودشان آتش
  است.آمده  »مقاتل الطّالبيين«موضوع در كتاب 

ه) در تعريـف از         چون با زيـد  :شود كه همچنين گفته مي بـن علـي بـن حسـين (امـام زيديـ
شهرت يافتند، زيرا زيد به آنها گفت: امروز از ما امتناع  »رافضيان«ابوبكر مخالفت نمودند، به 

  .)2(نموديد، و لهذا رافضه ناميده شدند )رفض(
ه (و ديگـران   )خاصه(ود با تمام اين احوال فرقهء مزبور مدعي است كه خ باشـند   مـي  )عامـ

كه اين، دقيقاً ديدگاه يهودى است. حال بعد از تفصيالتي كه گذشت و بررسي سـير تـاريخي   
است، بـه   تفكّر شيعي و تحوالت عجيب و غريب آن و تأثيري كه گفته شد از آراء سبأيه يافته

صفان سبب تأملي باشـد و نيـز ثابـت    پردازيم تا براي من مي »اثنا عشريان«شرح مطالبي دربارهء 
-نامنـد، وارثـان همـان غُـالت     شود كه جعفريهء اثنا عشريه كـه بـه دروغ خـود را معتـدل مـي     

  باشند. گر ابن سبأ مي هاي ويران و افكار مخرّب و انديشه -افراطيون
  شويم كه آراء و اعمال ابن سبأ عبارت بود از: قبل از هر چيز يادآور مي

هاي سرّي و مخفي يهودي به نـام اسـالم كـه زيـر پـرچم تـازه        تكوين جمعيت اول: قيام به
  اي به نام عبداهللا بن سبأ جمع شدند. مسلمان شده

  دوم: تظاهر به محبت و تشيع و واليت علي و فرزندانش.
و برائـت و بيـزاري از آنهـا مخصوصـاً از      صسوم: دشمني و بغض اصحاب رسـول خـدا   

  و بدگويي و تكفير آنها. � ابوبكر و عمر و عثمان
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هاي ناروا نسبت بـه او، تـا خالفـت     چهارم: تشويق مردم بر شورش عليه عثمان و ابراز اّتهام
  اسالمي را بر انداخته و امت را متفّرق نمايند.

  پنجم: ترويج عقائد يهودي و نصراني و زرتشتي بين مسلمانان به لباس اسالمي.
يه بود كه آنها را از كتـب خـود شـيعيان اسـتخراج و نقـل      اين خالصهء افكار و برنامهء سبأ

  نموديم.
   

هاي سرّي زير فرماندهي عبداهللا بن سبأ، بـراي   در ارتباط با موضوع اول يعني تكوين گروه
ترويج فساد و فتنه، بعد از آنكه اقوال ائمهء شيعه را نقل كرديم، و از اقوال ائمـه رجـال و فـرق    

  ، ديگر نيازي به شرح بيشتر نيست.و حديث استشهاد نموديم
ولي در ارتباط با موضوع دوم يعني تظاهر به محبت اهـل بيـت و واليـت آنهـا: ايـن همـان       
چيزي است كه اثنا عشريان آنرا شعار خود قرار داده و هر كس را كه با آنهـا مخالفـت نمايـد    

ه و احاديث جعلي از پيـامبر  كنند و چنان در اين مورد غلو نمود به دشمني با اهل بيت مّتهم مي
آيـا  «كنند كـه:   انگيز است. مثالً از ابو جعفر نقل مي اند كه حيرت و علي و اهل بيت نقل كرده

ه)، نـه نمـاز     آري، مي )1(»(علي) است؟ دين جز محبت ت (ائمـگويند دين واليت است و محب
! و ايمـان عبارتسـت از   اسـت  هايي كه شرع مقـرّر داشـته    روزه و حج و بقيهء عبادات و تكليف

محبت ما (ائمه) ايمان و بغـض مـا   «كنند:  محبت خاندان علي، چنانكه از ابو جعفر باقر نقل مي
(نه ايمان به خدا و رسول و قرآن و ...). مفسر شـيعي بحرانـي در مقدمـهء تفسـير      )2(»كفر است

اهـل آسـمانها و زمـين    گفت: خداوند واليت ما را بـر   �كند كه: اميرالمؤمنين  خود نقل مي
عرضه نمود، كساني آنرا پذيرفته و كساني آنرا رد كردند. يونس آن را نپذيرفت خداوند او را 

از  »بصـائر الـدرجات  «و از . )3(در شكم ماهي زنداني نمود! تااينكه بـه واليـت مـا اقـرار كـرد     
خداونـد از  گفـت:   شـنيدم كـه مـي    � از ابـو جعفـر   :گويد محمد بن مسلم نقل نموده كه مي
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گـويي متنـاقض    به اين همه غلو و افـراط . )1(است براي واليت علي پيامبران عهد و پيمان گرفته
گويد: در كنزالفوائد از خطّ شيخ طوسي از كتاب مسائل البلـدان   با شرع نيز اكتفا ننموده و مي

د و از نقل شده كه سلمان بر علي وارد شـ  � از جابر جعفي از يكي از اصحاب اميرالمؤمنين
ها را به پيروي از خود دعـوت   او دربارهء خودش پرسيد. گفت: اي سلمان، منم كه همهء امت

ام و آنها كفر ورزيدند و داخل آتش شدند و من خازن آتش بر آنهـا هسـتم، اي سـلمان     كرده
هر كس مرا بـه درسـتي بشناسـد بـا مـن خواهـد بـود و خداونـد از مـردم دربـارهء مـن پيمـان             

.. سلمان گفت: اي اميرالمؤمنين من تو را در تورات چنين ديدم و در انجيل چنين است . گرفته
شوي، تو حجت خدايي كـه بـه    ديدم، پدر و مادرم فدايت باد اي كسي كه در كوفه كشته مي

هء ايـوب و سـبب تغييـر      آن از آدم توبه پذيرفت و به وسيلهء تو يوسف را نجات داد و تو قصـ
داني قصهء ايوب چيست؟ گفت: خدا و اميرالمـؤمنين   مؤمنين گفت: مينعمت او هستي، اميرال

اين كار بزرگي است، خداونـد   :داناتر هستند، گفت: ايوب در مسلك من شك نمود و گفت
كني؟ من آدم را مبتال نمـودم   كنم ترديد مي گفت: اي ايوب در شكلي كه من آن را ايجاد مي

گويي كه كار بزرگي است، قسم به  از او درگذشتم، تو ميو سپس با تسليم او به اميرالمؤمنين 
عزّت خودم كه تو را عذاب خواهم نمود مگر اينكه توبه نمـوده و بـه پيـروي از اميرالمـؤمنين     

ات ماننـد ايـن و بـدتر از      )2( تسليم شوي، سپس سخت بيمار شد و تسليم شـد  و صـدها كفريـ !!
فريبنـد. معنـي واقعـي ايـن سـخنان       م را بدانها مياينها، كه كتب شيعه ماالمال از آنهاست و عوا

شود!  كه طاعت و معصيت همه در قبول يا رد واليت علي و يازده فرزندش خالصه مي اينست
شود اسـالم را خـراب كـرد و بـا آن بـازي نمـود؟ ايـن ادعاهـا دقيقـاً همـان            آيا بهتر از اين مي

  رواج داد. چيزهايي است كه ابن سباي يهودي آنها را بين شيعيان
هء         همهء اين عقايد و بسياري ديگر كه ما بـه خـاطر اختصـار ذكـر نكـرديم، عقايـد جعفريـ

دهد كه دقيقاً همان افكار و آرائـي اسـت كـه ابـن سـبأ آنهـا را        اماميهء اثناعشريه را تشكيل مي
  گويد: رايج نمود. بنا براين ولهازن خاورشناس مي

                                         
  .2/10بصائر الدرجات  -1
  .27تفسير البرهان: بحراني مقدمه ص  -2



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      172
    

نيان بود مورد ترديد نيست، لـيكن ايـن گفتـه كـه اصـل      اما دراينكه آراء شيعه مناسب ايرا«
كنـد   هاي تاريخي عكس آن را ثابت مـي  اين افكار ايراني است هيچ دليلي ندارد، بلكه روايت

دهد كه تشيع صريح و واضح ابتدا در محيط عربي پيدا شد و سپس به موالي منتقـل   و نشان مي
گشـتند و سـبأيه    مـي  »كرسي مقـدس «به گرد  گرديد و رابط بين اينها و آنها كساني بودند كه

شدند و اينها از موالي نبودند بلكه از اعراب بودند و از قبائل: نهد و خـارف و ثـور و    ناميده مي
شاكر و شبام بودند و اين سبأيه به خاطر مذهب عجيب خود روابـط خـوبي بـا افـراد عشـاير و      

تيكه ارتباط آنها با مختار خيلي خوب بـود  ها، در صور قبائل خود نداشتند، مخصوصاً با شبامي
نمودند و روايتي از دو نفـر شـيعه وجـود     چيني مي و به خاطر او جنگيده و در قبائل خود سخن

شدند و نام بعضي از آنهـا ذكـر شـده كـه يكـي ابـن        دارد كه در منزل دو زن مشهور جمع مي
يي و پيـامبر بـازي مسـابقه    گـو  در غيـب  »مختار«نوف همداني است كه با موالي و استاد خود 

دار ايـن كرسـي موسـي     ساخته، و اولين پرده وحي مي »كرسي مقدس«است و در نزد  داده مي
شود كه مختار اين كرسي  و گفته مي ،است  بن موسي أشعري و بعد از او حوشب برسمي بوده

جـود دارد  هاي ديگري نيـز و  را به عنوان كرسي علي بن أبي طالب معرفي نمود، ليكن روايت
ها قـرار    گويد كه به باور نزديكتر است، به هر حال كرسي در دست يمني كه عكس اين را مي

داشت، ... در اصل، كرسي خدا و سپس كرسي علي است، چرا كه علي را به خدايي رساندند 
باشـند و   گـردد و منسـوب بـه عبـداهللا بـن سـبأ مـي        ... و منشأ سبأيه به زمان علي و حسن باز مي

و  ،اسـت   چنانكه از اسم عجيب او پيداست او نيز يمني و در واقـع از پايتخـت صـنعاء بـوده    هم
  كند كه: سپس ولهازن اضافه مي. )1(»است شود كه در اصل يهودي بوده گفته مي

س آنسـت، در      مذهب شيعه كه به عبداهللا بـن سـبأ نسـبت داده مـي    « شـود و اينكـه او مؤسـ
ايرانيان، و دليل اين مطلب آنست كه ... انصار قديمي علـي  به  حقيقت به يهود نزديكتراست تا

نگريسـتند و او را در مقابـل    اي مساوي بـا خلفـاي راشـدين و در يـك نظـر مـي       او را در مرتبه
دانسـتند و   دادند كه خالفت را غصب نموده و او را وارث شـرعي خالفـت مـي    امويان قرار مي

ز بزرگـان صـحابه بـود و اهـل مدينـه بـا او بيعـت        منشأ حّقانيت خالفت او در اين بود كـه او ا 
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كردند و منشأ اين حق از آنرو نبود كه او از اهل بيت است يـا حـداقل حّقانيـت خالفـت علـي      
گرفت، ... بـه هـر حـال موضـوع در اينجـا محـدود بـه         مستقيماً از اهل بيت بودنش نشأت نمي

 عاي نبـوعاي خالفت بود، و بايد بين اين موضوع و ادـد       ادت بـه محمت و ايـن زعـم كـه نبـو
است، تميز قائل شويم چـرا   ختم نگرديده بلكه در علي و فرزندانش استمرار پيدا كرده) ص(

د   كه اين زعم در نهايت پيدا شد، ... ليكن اسالم سنّي مـي  خـاتم پيـامبران    )ص( گويـد محمـ
از همين جا آغـاز شـد    شيعي است و بعد از وفات او بايد به شريعت او عمل كرد ... و نظريات

و مبدأ اساسي كه مذهبشان بر آن بنا شده اينسـت كـه: نبـوت كـه شـكل زنـدهء سـلطهء الهـي         
هاي طـوالني از   گردد و قبل از محمد سلسله است، ضرورتاً به خالفت و استمرار آن مرتبط مي

يــه ثن«از سـفر   18و در اصــحاح  ،گوينـد  اسـت چنانكــه يهـود مــي   نبـوت بـه هــم پيوسـته بــوده   
است كه زمانه هرگز بـدون پيـامبري نبـوده كـه يـا جانشـين موسـي بـوده و يـا           آمده »شتراعاإل

نمايـد و هـر پيـامبري     توقف نمي) ص(اين سلسله به محمد  :گويند است، و مي همنوع او بوده
اي به نام  خليفه) �(كند، و چنانكه موسي  اي دارد كه با او زندگي مي در پهلوي خود خليفه

و يـا   »وصـي «اي به نام علي و فرزندانش داشت كه نـام   نيز خليفه) ص(شت، محمد يوشع دا
شـد،   است، و اگر چه اين نامها بر آنهـا گذاشـته نمـي    بر آنها گذاشته شده »امام«و يا  »مهدي«

مقصود از حقيقت فعلى اينها اينسـت كـه آنهـا عـارف بـه غيـب بـوده و نمـود خالفـت الهـي           
  .»هستند

آل بيت پيـامبر بـر اسـاس     )اهللا قرار دادن(خدايي و تأليه «كند كه:  افه ميولهازن دوباره اض
فلسفي، به وسيلهء قول به رجعت و يا تناسخ ارواح بنا نهاده شده كه روح با مـرگ جسـمي بـه    

هـاي   جسم ديگر منتقل شده و به همين شكل و به طور مستمر در مجراي طبيعي زندگي قيامت
باشـد و ايـن    تناقض شديد با بر پايي قيامت در وقت زوال دنيا مـي  دهد. و اين در متعدد رخ مي

كنـد، چـرا    مذهب مخصوصاً از طريق انتقال روح خدايي در انبياء الهي اهميت عملي پيـدا مـي  
شود و در يك وقت بيشتر از يك پيامبر وجود  كه اين روح از يك پيامبر به ديگري منتقل مي

آيند و بنابراين با روح الهـي كـه در آنهـا دميـده      در پي مينخواهد داشت و تا هزار نفر هم پي 
د   :شوند. و با اين نگرش بود كـه گفتنـد    شود هميشه پي در پي مبعوث مي مي در ) ص(محمـ
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اسـتناد   82سـورهء   8و آيـه   28سـورهء   85شـود و بـه آيـه     و آل علي برانگيخته مي) �(علي 
باشـد و در   هاي يهود مـي  ت، اگر چه از بدعتجويند و اين تفّكر به احتمال زياد يهودي اس مي

گردد كـه بـه    است كه روح خدا در شخص انساني مّتحد مي مواعظ منسوب به كليمانس آمده
شود و سلطهء دائمي او بر ملكـوت مقـرّر    صف پيامبري راستين و در اشكال متعدد مبعوث مي

  است ... شده 
انـد.   يده و آنرا ديالكتيكي تصور كردهليكن متأخّران رجعت را ظاهراً به شكل ديگري فهم

اند و در مقابل، ظهـور تـازهء او را رجعـت     مكرّر امام صادق از آن ياد كرده »غيبت«گاهي به 
  .)1(»باشد و سيد حميري به رجعت خودش ايمان دارد به وضوح مرادف با تناسخ ارواح مي

ه دربارهء شيعه از اغاني نقل سپس ولهازن خطبهء ابو حمزهء خارجي را بر منبر مدينهء منور
شيعياني كه به كتاب خدا پشت نمودند و بر خداوند افتـرا زدنـد، نـه بـا     «گويد:  كند كه مي مي

نگرند و نه عقل درستي بـراي فقـه و فهـم دارنـد و نـه دنبـال حقيقـت         نگاه درستي به قرآن مي
ب بـه حزبـي    هستند. براي كارهايشان از هوي و هوسشان پيروي كردند و دين خود را  با تعصـ

دانند. و هر چه از گمراهي و يـا رشـد باشـد، از آن     مبدل نموده و خود را پيروان آن حزب مي
كنند و در رجعت مردگان انتظار حكومت دارند و ايمـان بـه قيامـت قبـل از قيامـت       پيروي مي

ا چـه  دانسـتند در داخـل خانـهء آنهـ     كننـد كـه نمـي    دارند و ادعاي علم غيب براي افرادي مـي 
گذرد. خشكه مقدساني در دين هستند كه عقلشان اندك است، و مقلّد اهل بيتـي از عـرب    مي

شدند و پنداشتند كـه بـا تـوالي آنهـا نيـازي بـه اعمـال صـالح و نيـك نداشـته و اينهـا نجـات             
  .)2(»باشند دهندگانشان از عقاب كارهاي بد مي

  است: ي به يوسف بن عمر نيز گفتها و شبيه اين قول را هشام بن عبدالملك اموي در نامه
نتيجهء آن قيصرى و كسروى و سـلطهء   باشد و همانا عبادت شيعيان، بندگي بنى انسان مي«

آنها بر امامت موجود و سلطهء او اعتراض داشـتند، لـيكن امامـت شـرعي آنهـا       ها ميباشد، پاپ
قـانوني و خـروج    ت به بيكه بر مبناي ذريهء آل بيت است بهتر از آن نيست چـــرا كه در نهاي
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پيـروي كنـد، تكـاليف از او برداشـته شـده و از       )امـام (انجامـد، هـر كـس از او     از شريعت مي
  .)1(»شود مسئوليت معاف مي

رخان و مستشرقان و سايرين بر آن اّتفاق نظر دارند كه چيـزى سـواى   ؤاينست تشيعي كه م
  باشد. اسالم مي
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  :فصل سوم

  ود و تشيعوجوه تشابه عقيدتي بين يه

 گويد: مي 160-159شيخ ابراهيم جبهان در كتاب خود تبديد الظالم و تنبيه النيام ص 

رشد نمـوده و اولـين سـنگ بنـا و تخـم آنـرا شخصـيت        ) قديم(تشيع در دامن فراماسونرى 
  هايى ريخته اند كه عبارتند از:

 هاى وحشـى و شخصيت هايى يهودى كه تظاهر به اسالم نموده و بعد از آن به شكل غول 
آنجا ميريخته اند، مثـل عبـداهللا    را دراينجا و مارهاى خطرناكى درآمده كه سم خطرناك خود

 هـا در حـول علــى و   ايــن هسـته  نـاطق آن، و  بقيــهء دعـوتگران خـاموش و   ابـن سـبأ يهـودى و   
در ميـان ايـن    فرزندانش جمع شده تا بعدها از آنها خدايانى به شـكل بشـر درسـت نمودنـد، و    

غرض ورزان سياسـى   از شعوبيه و شكست خوردگان سابق و بسيارى از كينه توزان ودسته ها 
را در يـك   همهء آنهـا  وحدت هدف نيز ها پشت سر اينها قرار گرفتتند، و اجراى همه نقشه در

در لشـكر اينهـا قـرار     صف قرار ميداد، و هم چنين كـوردالنى كـه آلـت دسـت اينهـا شـده و      
  ميگرفتند،  

منافقان آلت دست آنها بودند كه جريمهء تـرور اميرالمـؤمنين عمـربن     وگران  همين توطئه
اى را ريختند كـه سـرانجام    ها بودند كه نقشهء قتنه همين خطاب بدست آنها صورت گرفت، و

ها بودند كه آتش جنگ خانمانسوز بـين علـى    همين و به شهادت اميرالمؤمنين عثمان انجاميد،
 آشـتى بـين علـى و    ا بودند كه مانع هرگونـه صـلح و  ه همين در جمل شدند، و بعايشه  و

ها بودنـد كـه    همين براى خونريزى وحشتناك صفين شرايط را مهيا ميكردند، و معاويه شده و
توطئـه   بـازهم همـين هـا بودنـد كـه نقشـهء و       على ديكته كردند، و )برخود(شروط تحكيم را 

همين  ه تنازل از خالفت كردند، وها بودند كه حسن را وادار ب همين شهادت على را چيدند، و
ها بودند كه نقشهء  همين مصيبت بار كربالء را فراهم نمودند، و ها بودند كه شرايط غمناك و

 ها بودند كه فرماندهى لشـكر مختـار   همين فرزندش يحيى را ريختند، و نابودى زيد بن على و
هء عجلى را وادار به نشر بـى  مغير ها بودند كه ابوالخطاب اسدى و همين را در دست داشتند، و

احزاب متعدد  ها بودند كه امت اسالمى را به فرق و همين وحشت مينمودند، و ترور و نظمى و
هـا بودنـد كـه نقشـهء      همين متحارب منقسم نمودند، و بعد از آن به دول متعدد و متحارب و و
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اميـد دنيـاى    رزو وها بودند كه خالفت عثمانى را كـه آ  همين جنگ هاى صليبى را ريختند، و
هنـوز هـم بـا     )به رهبرى صليبيت وصهيونيست(ها هستند كه  همين اسالم بود ساقط نمودند، و

ها هسـتند كـه    همين و اسالمى مبارزه ميكنند،  )صحيح(هرگونه تفكرى به بازگشت به دولت 
 بهائيـت و  مذاهب ويرانگرى چون اگزيستانسياليست و بى نظمى وكمونيسـتى و  غربى و افكار

  يگانه پرستى را منتشر مينمايند.   جنگ با همه اديان و انحالل اخالقى و اباحيت و قاديانيت و

  وجوه تشابه عقيدتي بين يهود و تشيع

انديشـهء   ميـدان عمـل و   بررسي سير تاريخي تحول تشيع، اكنـون بايـد ديـد كـه در     پس از
  كردند وجود دارد.مذهبي، چه توافقهايي بين تشيع و كساني كه تشيع را منحرف 

هاي قبلي روشن شد كه سبأيه، كانوني براي همهء فـرق ضـاله در جامعـهء     درخالل بررسي
و آثار عبداهللا ابن سبأ نيز با مرگ او از بين نرفت، بلكه عبـداهللا القصـيمى بعـد از     )1(اسالمي شد

ابـن  ( ايـن مـرد   گويد: ادعاهـاي  آنكه از پديدهء غلو دربارهء علي بن أبي طالب سخن گفته مي
كنندهء آن در اطراف مملكـت اسـالمي    هاي او به هر طرف رفته و شعاع ناراحت و بدعت )سبأ

اي نشست كه در راه آن خونهـا ريختـه شـد و بعـدها ايـن عقايـد بـه         پيچيد و در جايگاه عقيده
  .)2(تشيع و مذهب شيعه معروف گشت

  كنيم: به كتب آنها بررسي مي حال وجوه تشابه بين عقايد يهود و شيعه را با استناد
  :»وصي«تشابه در تسميهء   -1 

نام وصي براي خليفهء پيامبر و رهبر سياسي مسلمانها بعد از پيامبر، از مسلمانان صدر اسالم 
اسـت، تـا    است و براي هيچ يك از خلفاي راشدين كلمهء وصي به كار بـرده نشـده   شنيده شده

                                         
باشـد.   منبع اصلي معلومات اين فصل دو كتاب عبداهللا بن سبأ و امامت علي بن أبي طالب: بخش پنجم مـي  -1

  لليهود: عبداهللا جميلي. فضةالرّا ةبهبذل المجهود في اثبات مشا به تأليف عبدالرّحمن السلمان و كتاب:

  .1/11 ثنيةالصراع بين اإلسالم والو -2
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 )1(به كار برد و اين واژه يـك اصـطالح يهـودي اسـت     � اينكه ابن سبأ اين واژه را براي علي
  .)2(كه از طريق ابن سبأ در بين مسلمين مطرح شد

 2- :اّتفاق يهود و شيعيان در وجوب نصب وصي  
است كه خداوند بـه موسـي    باشد و در سفر اعداد آمده در نزد يهود نصب وصي واجب مي

و در نـزد شـيعيان صـّفار يـك بـاب      . )3(مايديوشع بن نون را به عنوان وصي معرفي ن :گفت كه
شـود و   گويد: اگر زمين بدون امـام مانـد، ذوب مـي    كامل به نصب وصي اختصاص داده و مي

  .)4(خورد حتّي اگر يك ساعت بدون امام باشد مثل موج دريا به هم مي
  اتّفاق يهود و شيعيان بر اينكه تعيين وصي از طرف خداوند است نه پيامبر: -3
  يهود   3-1

روزهايت به پايان رسيده يوشـع را در خيمـهء اجتمـاع بخـوان      :خداوند به موسي گفت كه
گيـري، بـه يوشـع بـن      رب به موسي گفت: االن تو با پدرانت آرام مي«تا او را وصيت كنم ... 

    .)5(»نون وصيت كن و من با تو هستم
  شيعه   3-2

ت كه: پيامبر صـد و بيسـت بـار بـه آسـمان      اس آمده در كتاب بصائر الدرجات از ابو عبداهللا
عروج كرد و در هر بار خداوند او را به واليت علي و ائمه بعد از خودش توصيه نمود و بـيش  

خداونـد حـقّ اختيـار را بـه      ،اسـت كـه   از فرائض او را وصيت به واليت نمود! و در بحار آمده
  .)6(پيامبر داد

   
                                         

  .1/182بذل المجهود: عبداهللا جميلي  -1
شود ولي بـه   مي �به او سفارشهايي فرموده بود شامل علي  صالبتّه وصي به معناي كسي كه پيامبر خدا  -2

  است. ده و در صدر اسالم سابقه نداشتهمعناي جانشين پيامبر نبو
  .15/23فقرات  27اصحاح  -3
  .230 مة، دالئل اإلما508بصائر الدرجات ص  -4
  .23-16-31/14تثنيه: اصحاح  -5
  .38/107و  18/341: بحار األنوار مجلسي 99بصائر الدرجات ص  -6
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  نمايد: وند با اوصياء سخن گفته و بر آنها وحي مياّتفاق يهود و شيعيان بر اينكه خدا  -4
  يهــود   4-1

در سفر يوشع آمـده كـه خـدا بعـد از وفـات موسـي يوشـع را مخاطـب قـرار داده و بـه او           
بعد از مرگ موسي رب عبادت شود، رب به يوشع بـن نـون خـادم موسـي گفـت:      «گويد:  مي

    .)1(»نما ام موسي وفات كرد، االن برخيز و از اين اردن گذر بنده
  شيعــه   4-2

ام كـه   مـن شـنيده   :گفـتم كـه   � كند كه: به ابوعبداهللا مفيد از حمران بن أعين روايت مي
است، پاسـخ داد: آري، در بـين آنهـا در طـائف      خداوند تبارك و تعالي با علي مناجات نموده

مناجـات  و نيز روايت است كه در طائف و تبوك يوم خيبـر علـي بـا خـدا     . )2(مناجات رخ داد
  .)3(نمود
   
  وصي به منزلت نبي در نزد يهود و شيعه:  -5
  يهــود   5-1

من از امروز تو را در چشم بني اسـرائيل   :رب به يوشع گفت«است كه  در سفر يوشع آمده
است: در  و در جاي ديگري آمده. )4(»دهم تا بدانند كه با تو مثل موسي خواهم بود عظمت مي

ي اسرائيل به يوشع عظمت داد و هيبت او در نزد آنها مثـل هيبـت   آنروز رب در چشم همهء بن
  .)5(موسي شد

  شيعـــه   5-2

                                         
  .1/1سفر يوشع: اصحاح  -1
  .327االختصاص ص  -2
و خميني مدعي است كه جبرئيل بـر حضـرت فاطمـه نـازل شـده و شـش مـاه بـا او         ، 328االختصاص ص  -3

آيـد كـه    است. آيا روزي مي گويد: شايد از مسائل جمهوري اسالمي با او سخن گفته  مراوده داشته و مي
  شيعيان به عقل آمده و خرافات را از حقايق بشناسند؟

  .3/7اصحاح  -4
  .14فقره  4سفر يوشع اصحاح  -5
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شـنيدم كـه    � گويـد: از ابـو عبـداهللا    در كافي از محمد بن مسلم روايـت اسـت كـه مـي    
باشـند جـز اينكـه پيـامبر نيسـتند و جـز در مـورد         مـي  صگفت: ائمه به منزلت رسول خدا  مي

  .)1(باشند مي صرسول خدا تعداد زنان، به منزلت 
و غلو و افراط آنها حد نشـناخته و حّتـي طـالق زنهـاي پيـامبر را نيـز در دسـت علـي قـرار          

اسـت: اي علـي اختيـار زنهـايم بعـد از مـن در دسـت          پيامبر به علي گفتـه  :گويند اند و مي داده
انـد چنانكـه در    ء دانسـته و به اين هم اكتفا ننموده بلكه ائمه را اعلـم و افضـل از انبيـا   . )2(توست

تفضيل ائمه بـر  «و باب . )3(»باشند اعلم مي ‡آنها از انبياء «نوار عنواني است به نام: بحار األ
  .)4(»انبياء و همهء مخلوقات

   
  اند: يهوديان امامت را در آل داود و شيعيان در آل حسين محدود نموده  -6
  يهــود   6-1

اند و نزد آنها جايز نيست كه تا روز قيامـت   نموده يهوديان مملكت را در آل داود محصور
  مملكت از خانوادهء داود خارج شود.

  .)5(است كه: كرسي داود تا ابد در مقابل عرب ثابت خواهد بود در سفر ملوك اول آمده
  شيعــه   6-2

تا قيامـت در   :گويند شيعيان امامت را در آل علي و در فرزندان حسين محدود نموده و مي
است كه از ابوعبداهللا روايـت   باقي خواهد ماند. چنانكه در كتاب علل الشّرائع و غيره آمده آنها

است سـپس بـه وصـايت     اختصاص داده صاست كه: خداوند علي را به وصايت رسول خدا 
و مفيـد  . )6(حسن بعد به حسين سپس به علي بن حسـين و بعـد از او در اعقـاب او خواهـد بـود     

                                         
  .1/270ل كافي أصو -1
  .26/66، بحار: مجلسي 164االحتجاج: طبرسي ص  -2
  و در آنجا سيزده روايت در اينمورد وجود دارد. 200-26/149بحار األنوار  -3
  روايت در اينمورد وجود دارد. 88، در آنجا 319-26/267بحار  -4
  .45و  2/33و اصحاح  33/17سفر آرميا: اصحاح  -5
  .25/258، بحار: مجلسي 207ص علل الّشرائع: صدوق  -6
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هاشـم و سـپس در علـي و     در بنـي  صاست كه امامت بعد از پيـامبر   ردهاجماع شيعه را نقل ك
  .)1(حسن و حسين و بعد از آن در ميان فرزندان حسين تا قيامت باقي خواهد ماند

   
قـرار دادنـد و شـيعيان امامـت در      )نـه موسـي  (يهوديان مملكت را در فرزندان هـارون   -7

  قرار دادند: )نه حسن(فرزندان حسين 
  ديهـــو   7-1

بـرادرت  «گويـد:   است كه خداوند موسي را مخاطب قرار داده و مـي  در سفر خروج آمده
  .)2(»هارون را نزديك كن و فرزندانش نيز با او هستند تا در بني اسرائيل كاهن من باشد

  شيعــه   7-2
د     كند كه مي صدوق از هشام بن سالم روايت مي گويد: به امام صـادق جعفـربن محمـ� 

حسن از حسين افضل است، گفتم: پس چگونـه   :افضل است يا حسين؟ گفتحسن  :گفتم كه
اسـت   خداونـد خواسـته   :است نه فرزندان حسن؟ گفت امامت بعد از حسين در فرزندان او شده

  .)3(جاري شود إ كه سّنت موسي و هارون در حسن و حسين
   
  بناء هيكل سليمان در نزد يهود و حمل سالح رسول در نزد شيعه:  -8
  يهود   8-1

گويد: آنگاه كه روزهايـت   است كه خداوند خطاب به داود مي در سفر صموئيل دوم آمده
آيـد بـر پـا     بعد از تو نسلت را كه از درونـت بيـرون مـي    تكميل شود و با پدرانت آرام گيري،

دارم ... و مـن كرسـي مملكـت او را تـا ابـد ثابـت نگـه         داشته و مملكت آنها را ثابت نگه مـي 
  .)4(خواهم داشت

                                         
  .44أوائل المقاالت ص  -1
  .1فقره  28اصحاح  -2
  .25/249و بحار: مجلسي  316ص  لنّعمةكمال الدين و تمام ا -3
  .12/13فقره  7اصحاح  -4
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  شيعه   8-2
دانند و سالح را  مي صشيعيان شرط صحت امامت ائمه خود را داشتن سالح رسول خدا 

كنـد كـه    داننـد. چنانكـه كلينـي روايـت مـي      در ميان آنها شبيه به تـابوت در بنـي اسـرائيل مـي    
ل گويد: سالح در ميان ما مثل تابوت در بني اسرائيل اسـت، در ميـان بنـي اسـرائي     ابوعبداهللا مي

شد و از ميان ما هـر كـس كـه     اي كه تابوت در ميان آنها بود نبوت به آنها داده مي هر خانواده
  .)1(سالح در ميان او باشد امامت به او داده خواهد شد

   
  انتهاء مملكت و امامت در ميان يهود و شيعه:  -9

اهد داشت از پنداشتند تا قيامت ادامه خو مملكت آل داود از بني اسرائيل كه يهوديان مي
است و همچنين امامت فرزندان حسين نيز چنين است،  ازمنهء بسيار دوري است كه قطع شده

بلكه باالتر از اين نه حضرت حسين و نه فرزندان او هرگز حكومت به دستشان نرسيد و اين 
د. ان باشند كه بر خداوند افترا زده و دروغ ساخته خود دليل روشني بر اكاذيب يهود و شيعه مي

فرمايد:  فرمود، خداوند مي اي نموده بود خلف وعده نمي چرا كه اگر خداوند چنين وعده

﴿y‰ ôãuρ «! $# ( Ÿω ß#Î=øƒ ä† ª! $# …çν y‰ ôãuρ ..﴾ 6: (الروم.(  

  
  محدود نمودن يهود به اسباط خود و شيعيان به ائمه خود:   -10

دانند.  اسرائيل مي د اسباط بنيشيعيان محدود نمودن ائمه خود را به دوازده عدد مشابه با عد

‰ô﴿گويد:  خداوند عزّ وجلّ در كتاب خودش مي :گويد چنانكه اربلي مي s)s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈sW‹ÏΒ 

û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) $ uΖ÷Wyè t/ uρ ÞΟßγ÷Ψ ÏΒ ó o_øO$# u� |³tã $Y7‹É) tΡ﴾  :اسرائيل پيمان  خداوند از بني«). 12(مائده

ها را كه قائمان بر امر  و عدد آن نقيب »نقيب برانگيخت گرفت و در ميان آنها دوازده
  گردند. باشند دوازده نفر قرار داد، پس عدد ائمه دوازده نفر مي مي

                                         
  .1/238أصول كافي  -1
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باشـد كـه از طريـق مقارنـه بـين متـون دو        اينها برخي از وجوه تشابه بين يهـود و شـيعه مـي   
شـابه خودشـان بـا يهـود     شود و در بعضي از اين روايات، شيعيان خـود در ت  مذهب استنباط مي

كنند واالّ چه مقصودي در تشبيه به متون اسفار يهود وجود دارد، جز اينكـه پيـامبر    تصريح مي
  .)1(»هر كس به قومي تشبيه جويد از آنهاست«فرمايد:  مي

   
  غلو يهود و شيعه در انبياء و اوصياء:   -11

انبياء و اوصياء خيـالى و صـالحان   از بارزترين وجه تشابه بين آراء يهود و شيعه غلو در حقّ 
  باشد. مي

  غلو يهود 11-1
باشد وجود دارد كه مـا بـه    كه از اسفار مقدس يهودي مي دشواهد متعددي در كتاب تلمو

لـه  إرب به موسي گفت: بنگر، من تو را «است:  نمائيم. در سفر خروج آمده يك مثال اكتفا مي
، بدون شـك كـه يهـود در اينمـورد از حـد      )2(»ر توفرعون قرار دادم و برادرت هارون را پيامب

  اند. تجاوز نموده و موسي را از مرتبهء بندگي به مقام الوهيت ارتقاء داده
  غلو شيعه 11-2 

اند، چنانكه مجلسي دربارهء اين آيه كه  شيعيان در مورد علي تا مرتبهء خدايي غلو نموده

Βr& tΒ zΟ̈$﴿گويد:  مي n=sß t∃ öθ |¡ sù …çµ ç/ Éj‹yè çΡ ¢Ο èO –Št� ãƒ 4’ n< Î)  Ïµ În/ u‘﴾ »ا كسي كه ظلم نمودهاست به  ام

 :گويد ) مي87: (كهف »گردد و ... زودي او را عذاب داده سپس به سوي خدايش باز مي
گردد ... وقتي كه او را عذاب  تفسير باطن اين آيه اينست كه به سوي اميرالمؤمنين باز مي

﴿ :گويد دهد مي مي Í_tFø‹n=≈tƒ àMΖä. $R/≡t� è?﴾)كاش كه من از  »بودم كاش كه من خاك مي« )٣

گويد: ممكن است  بودم و در تعليق و شرح اين روايت مي مي )يعني علي( شيعهء ابوتراب
بازگشت به رب يعني بازگشت به كسي باشد كه خداوند او را براي حساب مخلوقات در روز 

                                         
  .2/50احمد: مسند -4/314ابوداود  -1
  .1اصحاح هفتم فقره  -2
  .40سوره نبأ:  -3
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اينكه مراد از رب اميرالمؤمنين است چرا  است، و اين مجاز شايع است، يا قيامت مقرّر داشته
است و هم او حاكم بر آنها   كه خداوند او را در تربيت مخلوقات در علم و كماالت قرار داده

  .)1(»در دنيا و آخرت است

است: من رب و پروردگار زمينم كه بـا او   است كه علي گفته و در روايات ديگر آنها آمده
  .)2(گيرد زمين آرام مي

هـا در   گـري  شود تصور كرد؟ و صدها نمونه از اين افراط غلو و كفري باالتر از اين ميآيا 
هـا بنـا    گـري  روايات اثناعشريان وجود دارد و مذهبشان اساسـاً بـر مبنـاي همـين غلـو و افـراط      

  است. شده
   

  قراردادن اسماء الهي براى انبياء و اوصياء:   -12
  يهود 12-1

اســت،  و نمــوده و بــه زعــم آنهــا خداونــد در او حلــول كــردهيهوديـان دربــارهء دانيــال غلــ 
  .)3(است همچنانكه در سفر دانيال از زبان بخت النصر آمده

  شيعه 12-2 
انـد. محسـن    شيعيان دربارهء ائمه خود غلو نموده و اسماء حسناي الهي را بـر آنهـا گذاشـته   

ياء و خلفـاي بعـد از پيـامبر    گويد: واهللا كـه مـا اوصـ    كند كه مي كاشاني از ابو جعفر روايت مي
است، ما شجرهء نبـوت و   اي هستيم كه به پيامبر داده شده )يعني فاتحه(هستيم، و ما مثاني  ص

منشأ رحمت و معدن حكمت و چراغ علم و موضـع رسـالت و محـلّ رفـت و آمـد مالئكـه و       
اسماء حسـناي   موضع سرّ الهي و امانت الهي در ميان بندگان و حرم بزرگ الهي هستيم ... و ما

پذيرد، واهللا ما كلمـاتي هسـتيم كـه     الهي هستيم كه خداوند هيچ عملي را جز با شناخت ما نمي

                                         
  .263و  24/262لسي بحار: مج -1
  .59األنوار ص  ةمرآ -2
  .4/128سفر دانيال:  -3
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و در بصـائرالدرجات اسـت كـه از    . )1(و بـر او توبـه كـرد    آدم آنها را از خداوند دريافت نمود
  .)2(كند كه: من چشم خدا و دست خدا و پهلوي خدا و باب خدا هستم اميرالمؤمنين نقل مي

  ها نمونه از اين غلوهاي كفرآميز كه كتب شيعه از آنها پر است. و ده
   

  ادعاي يهود و شيعه در علم غيب براي انبياء و اوصياء:   -13
  يهود 13-1

اند كه آنها بعضـي از   يهوديان دربارهء بعضي از پيامبران خود غلو نموده و به اين زعم رفته
بـدون اينكـه عالمتـي از بـاران باشـد       :گوينـد  ارهء ايليـا مـي  دانند، چنانكه دربـ  امور غيب را مي

  .)3(آيد دانسته چه وقتي باران مي مي
  شيعه 13-2 

انـد كـه بـه آنهـا مقـام فـوق بشـريت و صـفاتي          شيعيان درمورد ائمه خود چنان غلو نمـوده 
ر باشـد. د  اندكه جز براي خداوند متصور نيست و از جملهء اين صفات معرفـت غيـب مـي    داده

گويد: واهللا كه به ما علم اولـين و آخـرين داده    نقل شده كه مي /نوار از امام صادق بحار األ
فدايت شوم آيا علم غيب داريد؟ گفـت: واي بـر    :است، يكي از اصحابش به او گفت كه شده

دانـم ... مـا حجـت الهـي بـر       باشـد مـي   تو، من آنچه را كه در پشت مردها و در رحم زنان مـي 
! و سيف تمـار  )4( هاي كوه تهامه را بشمارم ... توانم شن هستيم و اگر من بخواهم ميمخلوقات 

كه اگـر مـن بـين موسـي و     ) سه بار(امام گفت: قسم به رب كعبه  ،كند كه از ابوعبداهللا نقل مي
دانسـتند بـه آن دو    تر هستم و آنچه را كه نمي گفتم كه از آن دو عالم بودم به آنها مي خضر مي

دادم، چرا كه آن دو علم به آنچه كه رخ داده است داشتند اما علـم بـه آنچـه را كـه      ع مياّطال

                                         
  .1/464، بذل المجهود 2/597أصول الدين  فةمحسن كاشاني: علم اليقين في معر -1
  .144و  1/143، أصول الكافي 81/86صفّار: بصائر الدرجات ص  -2
  .45و  18/41اصحاح  -3
  .28و  26/27مجلسي: بحار  -4
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  .)1(ايم دانستند ... ما آنرا از رسول خدا ارث برده است نمي رخ نداده
   

  تشابه يهود و شيعه در مورد ادعايشان كه اولياء آنها از پيامبران برتر هستند:   -14
  يهود 14-1

هاي خود كه در واقع بانيان دين آنها هستند، غلـو نمـوده و اقـوال     اخاميهوديان در مورد خ
هـا   اخامخبدان كه گفتار «است كه:   آمده داند. در تلمو آنها را بهتر و برتر از اقوال انبياء دانسته

برتر از گفتار پيامبران بوده و بايد گفتار آنها را مثل شريعت براي خودت بداني چرا كه گفتـار  
هـا بيشـتر از    اخـام خبـه گفتـار   «است:   آمده د. و باز در تلمو»باشد تهء خداوند زنده ميآنها گف

ها را ناچيز بشمارد اقوال تورات  اخامخهاي  و هر كس گفته«، »شريعت موسي بايد توجه كرد
  .)2(»است ... را تحقير كرده

  شيعه 14-2
بـاالتر از نبـوت دانسـته و مقـام      اند كه امامت را شيعيان در مورد ائمه خود چنان غلو نموده

 ،اند و بنا براين خميني كه عقايد باطني داشته مدعي است كـه  آنها را از مقام انبياء باالتر دانسته
رسد و اينكه بر ذرات ايـن   اي دارد كه هيچ ملك مقرّب و پيامبري بدان نمي امام مقام و مرتبه«

هســتند، و ايــن ضــروريات مــذهب هســتي حكومــت دارنــد و آنهــا داراي خالفــت تكــويني  
كنند كـه علـي    و به اين كفريات مخالف با بديهيات اسالم اكتفا ننموده و ادعا مي. )3(»باشد مي

  هم نداشته است. صبن أبي طالب داراي فضائلي است كه رسول خدا 

                                         
: اين كفريات و غلوها حّتي در ذهن يهود هم خطـور  149، صفّار: بصائر الدرجات ص 1/261اصول كافي  -1

  نكرده است.
، پـولس حناسـعد:   65، ابراهيم خليـل: اسـرائيل والّتلمـود ص    46و  45-44د. روهلنج: الكنز المرصود، ص  -2

  .447و  446ص  1، بذل المجهود 22ص  نيةالتّعاليم الصهيو همجية

  : خميني.52ص  –نسخه عربي  – ميةاإلسال مةالحكو -3
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است كـه   به من سه خصال داده شده«كند كه:  مجلسي هم به زعم خود از پيامبر روايت مي
اسـت كـه مـن در آنهـا بـا او        با من در آنها شريك است و به علي سـه خصـال داده شـده    علي

  .)1(»است و ... شريك نيستم، ... به علي شجاعتي داده شده كه من داده نشده
و بنـا بـراين نعمـت     صاين روايت و امثال آن داللت روشن دارد بر برتري علي بر پيامبر 

در ميان اصـحاب مـا اخـتالف بـر      :گويد كه نامند مي ثين ميالمحد ةتماهللا جزائري كه او را خا
برتري علي بر ساير انبياء نيست بلكه اخـتالف بـر افضـليت اميرالمـؤمنين و ائمـهء طـاهرين بـر        

  .)2(باشد جدشان مي
   

  زنده كردن مردگان در نزد يهود و شيعه:   -15
  يهود 15-1

 دتوانند مردگان را زنده كنند و در تلمـو  هاي آنها مي يهوديان بر اين باور هستند كه خاخام
هاي ديگري را در حالت مستي كشـت، سـپس معجـزه كـرد و      يكي از خاخام«است كه:  آمده

  .)3(»آن خاخام را زنده نمود
توانـد بـا سـحر     ي يهـودي مـي  ديكي از مؤسسان مذهب تلمـو «است كه:  آمده دو در تلمو

اي را بـا همكـاري يكـي از     سـاله  سـالهء سـه  است زنده نمايد، و هر شـب گو   كسي را كه كشته
ي بودند داراي سـنگي  دها كه تلمو بعضي از رباني«و  »خوردند ربانيين زنده نموده و با هم مي

 )جـاني نـام داشـت   (ها كه  يكي از رباني«و  »كردند ها را زنده مي بودند كه به وسيلهء آن مرده
ا زني را بـه چهارپـايي تبـديل كـرد كـه در      نمود و در يكي از روزه آب را به عقرب مبدل مي

  .)4(»شد هايش بر او سوار مي گردش

                                         
  .39/40بحار األنوار:  -1
  .25/352و بحار األنوار  21و  1/20 نيةاألنوار النّعما -2

  ظهير اإلسالم همان. 85تاريخچه و تعاليمه ص  –الّتلمود  -3
و بـذل المجهـود ص    و د. روهلنج: الكنزالمرصـود،  44و  43ص  نيةالتّعاليم الصهيو همجيةپولس حناسعد:  -4
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  شيعه  15-2 
باشد كه به هركس كه خواسـتند از انسـان و    شيعيان مي پندارند كه به مقدور أئمهء آنها مي

ها را به اذن  أئمهء مرده«حيوان، اعادهء حيات نمايند چنانكه در كتاب بصائرالدرجات در باب 
چند روايت آمده است. يك روايـت بـه ابوعبـداهللا نسـبت داده شـده كـه        »كنند زنده مي الهي

ام  گويد: يكي از خويشان اميرالمؤمنين نزد او آمد و گفت: اي خال من، برادرم و برادرزاده مي
بلـه، گفـت:    :دوست داري آنها را ببيني؟ گفـت  :باشم، گفت اند و من سخت غمگين مي مرده

، و با رداي مستجاب پيامبر برخاست و وقتي كه به قبر سيد لبـانش  )1(نشان بده قبرستان را به من
 :گفـت  را تكان داده (يعنـي چيـزي خوانـد) سـپس بـا لگـد بـه قبـر زد و او بيـرون آمـد و مـي           

به او گفت: مگر وقتي كه مردي عـرب نبـودي؟ گفـت:     �به زبان فارسي، علي  )2(»رميكا«
  .)3(ابوبكر) مردم زبان ما عوض شد چرا ليكن چون بر سّنت فالن (يعني

كند كـه عالمتـي از    كند كه محمدبن راشد از جدش روايت مي دوباره مجلسي روايت مي
دهم، گفـتم: بـرادرم    شاءاهللا جواب مي هرچه خواستي بپرس ان :جعفر بن محمد پرسيدم: گفت

م: احمـد، گفـت:   كه درميان اين قبرها است دستور بده كه بيايد. گفت: اسمش چه بوده؟ گفت
  .)4(آمدم :اي احمد به اذن خدا و به اذن جعفربن محمد برخيز. واهللا برخاست و گفت

  و اما زنده كردن حيوانات: 
كند كه من با ابوعبـداهللا جعفـربن محمـد در مكّـه يـا       مجلسي از مفّضل بن عمر روايت مي

ه رفـتم كـه زنـي بـود كـه گـاوي در جلـوي او مـرده بـود، ا          مني همـراه مـي   اش گريـه   و و بچـ
ــه :كردنــد! او پرســيد كــه چــه خبــر اســت؟ زن گفــت  مــي ام از ايــن گــاو روزگــار  مــن و بچ

                                         
هاي  داند كه قبرشان كجاست، چقدر با اين روايت كند نمي چقدرمسخره است، كسي كه مرده را زنده مي -1

  اند. جعلي با عقل شيعيان بازي كرده
  فارسي است، و مسخره كردن مقلدان هم مجاني است. »رميكا«گويا كه  -2
: گويـا در نـزد آقايـان زبـان فارسـي جـرم اسـت! و بايـد         6/230ار و بحـار األنـو   293بصائر الـدرجات ص   -3

  فردوسي و سعدي و حافظ در قعر جهنّم باشند!!
  .47/137بحار األنوار  -4
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اش كند؟  دانم چه كار كنم، گفت: دوست داري خدا زنده گذرانديم و آن مرد و االن نمي مي
كني؟ گفت: نه، سپس دعا نموده و بعد به آن گـاو لگـدي زده    زن گفت: آيا با من شوخي مي

ن فرياد كشيد: گاو با سرعت برخاست. زن گفت: به خداي كعبـه كـه عيسـي بـن مـريم      و بر آ
  .)1(است، صادق در ميان مردم رفت و زن او را نشناخت

   
  هاي رهبرانشان مثل گفتهء خداوند است: تشابه اقوال يهود و شيعه به اينكه گفته   -16
  يهود 16-1

دو (ـــورات را بـدون شـنادغامارا    اسـت كـه كسـي كـه تـ     ها آمده در كتاب يكي از خاخام
  .)2(بخواند، او خدايي ندارد )اند ها آنها را نوشته كتاب يهود كه خاخام

اگـر خاخـام بـه تـو     «گفتهء آنها مثل گفتهء خداي زنده اسـت:   ،است كه آمده دو در تلمو
. )3(»اش را تصديق كن و با او مجادله نكن گفت كه دست راستت چپ است و برعكس گفته

هـا در هـر شـهر و زمـاني كلمـات       كلمـات ربـاني  « :آمده است كه دنص ديگري از تلموو در 
خداست و لهذا از كلمات انبياء برتر است و اگـر چـه متنـاقض باشـد و هـر كـس كـه آنهـا را         
مســخره كنــد از آنهــا خــرده بگيــرد گنــاه بزرگــي مرتكــب شــده گويــا كــه خــدا را مســخره  

  .)4(»است كرده
  شيعه 16-2 

                                         
تـر اينكـه همـه ايـن      اسـت و جالـب    منبع سابق و روايـات ديگـري كـه بـراي مسـخره مـردم آنهـا را آورده        -1

  دانند! مجعوالت را اسرار آل محمد مي
  .45هلنج: الكنز المرصود ص د. رو -2
  .46د. روهلنج: الكنز المرصود ص  -3
  .26ص  نيةالتّعاليم الصهيو همجيةبولس يوحنّا:  -4
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تعاليم ائمه مثـل تعـاليم قـرآن اسـت و ويـژهء      «كند كه:  ع به تعاليم ائمه ادعا ميخميني راج
باشد و تـا روز قيامـت بايـد     يك نسل خاص نيست، بلكه براي همهء عصرها و زمان و افراد مي

  .)1(»به آنها عمل كرد
هـي  گويد: ما معتقديم كه امر و نهي و طاعت و معصيت آنها امـر و ن  و محمدرضا مظفّر مي

  خداست و دشمن آنها دشمن خداسـت و رد آنها ولي و طاعت و معصيت خداوند است، ولي
اسـت و بـر رسـول رد     بر آنها روا نيست و كسي كه بر آنهـا رد كنـد گويـا بـر خـدا رد نمـوده      

  .)2(است نموده
   

  ادعاي يهود و شيعه در عصمت انبياء و اوصياء:   -17
  يهود 17-1

 :ي خود غلو نمودند و دربارهء آنها ادعاي عصمت نمودند و گفتنـد ها يهود دربارهء خاخام
 ديكـي از نويسـندگان تلمـو    »روسـكي «خطا و اشتباه و فراموشي در آنهـا راه نـدارد. خاخـام    

اند چـون خداونـد خاخـام را از     هر دو خاخام حق گفته«گويد:  دربارهء اختالف دو خاخام مي
گيرند نيـز معصـوم    بيشتر حتّي حيواني كه آنها به كار مي و از اين. )3(»است اشتباه مصون داشته

  .)4(»هر خاخام امكان ندارد كه چيز حرامي بخورد« است:  است، در تلموذ آمده
  شيعه 17-2

ائمه كه در تنفيذ احكام و اقامهء حدود و حفـظ  «گويد:  مفيد عالم بزرگ و شهير شيعه مي
اي  باشـند و هـيچ گنـاه صـغيره     نهـا معصـوم مـي   شريعت و تأديب مردم مثل انبياء هستند مثـل آ 
دهد و هيچ سهوي در دين برايشـان روا نيسـت    برايشان روا نيست مگر آنچه براي انبياء رخ مي

                                         
  .113خميني ص  – ميةاإلسال مةالحكو -1

  .107و  106ص  ميةمظفّر: عقائد اإلما -2
  .47د. روهلنج: الكنز المرصود ص  -3
  .47د. روهلنج: الكنز المرصود ص  -4
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كنند و مذهب اماميه همه بر اين گفته هستند مگر كسـاني   و هيچ چيز از احكام را فراموش نمي
  .)1(»اند كه به ظاهر روايات بر اساس گمان فاسد چنگ زده

گويد: به اعتقاد ما امام مثل پيامبر بايد معصوم از هـر گونـه رذائـل و     و محمدرضا مظفّر مي
فواحش ظاهري و باطني از كودكي تا مرگ باشد چه عمداً و چه سهواً و از خطـا و فراموشـي   

  .)2(»نيز بايد معصوم باشد
   

  كنند: اولياء يهود و شيعه در دنيا و آخرت بين مخلوقات حكومت مي   -18
  يهود 18-1

ت خـود يعنـي خاخـام       يهود راجـع بـه روحانيـ ي رسـيده     افراط و غلواسـت كـه    هـا بـه حـد
است: خداوند در حلّ مشـكالت بـا آنهـا مشـورت نمـوده و       آمده دپندارند چنانكه در تلمو مي

  .)3(دهند آنها به مالئكه آسمان هم تعليم مي
  شيعه 18-2

دهنـد! صـدوق    آنها به مالئكه توحيد و ذكر الهي يـاد مـي  كنند كه ائمه  شيعيان نيز ادعا مي
خداونـد پيـامبران را بـر    «آن حضـرت بـه علـي گفـت:      :گويد كه حتّي بر پيامبر افترا زده و مي

هء بعـد از تـو           مالئكه مقرّب برتري داده است ... و اي علـي برتـري بعـد از مـن بـراي تـو و ائمـ
ما هستند ... اي علي اگر ما نبـوديم خداونـد آدم    باشد و مالئكه خدمتگزار ما و دوستداران مي

كرد، چطور ما از مالئكه بهتر نيسـتيم (در   و حوا و جّنت و آتش و آسمان و زمين را خلق نمي

                                         
  .72و  71أوائل المقاالت ص  -1
  .104: ص ميةمظفّر: عقائد اإلما -2

هيو   همجيـة و بولس حنا:  47د. روهلنج: الكنز المرصود ص  -3 ـة التّعـاليم الصـو بـذل المجهـود ص    31ص  ني
448.  
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ايـم. مالئكـه    تقديس ... برآنها سبقت گرفته صورتيكه) ما در توحيد و معرفت الهي و تسبيح و
  .)1(»شدند به وسيلهء ما هدايت 

اي علي بعـد از مـن تـو    «به علي گفت:  :گويد كه نيز بر پيامبر افترا زده و مي سليم بن قيس
باشد و رجـوع   علم بزرگ الهي در زمين هستي و تو ركن اعظم هستي و حساب مردم با تو مي

باشد و ميزان، ميزان توست و راه، راه توسـت و حسـاب و موقـف از آن توسـت      آنها به تو مي
...«)2(.  

من نزد فاطمـه  «است:  گفته :گويد كه افترا زده و مي �بداهللا بن مسعود شيخ مفيد هم بر ع
عــروج (اســت  شــوهرت كجــــاست؟ گفــت: جبرئيــل او را بــه آســمان بــرده  :آمــدم و گفــتم

انـد و خواسـتار حكمـي از     چند فرشـته بـا هـم اخـتالف كـرده      :گفتم: چرا؟ گفت )است كرده
ــان شــده ــه آنهــا وحــي نمــوده كــه  آدمي ــد ب ــد و خداون ــد، آنهــا علــي را   ان ــار نمائي خــود اختي

  .)3(»اند برگزيده
اين عقايد فاسدي كه در كتب شيعه وجود دارد و تا امروز نيز علمـاي شـيعه از آنهـا دفـاع     

اي است كه ابن سبأ به پا نمود و اين گروه را به نام محبت اهل بيـت   كنند، نتيجهء آن توطئه مي
  از دين اهل بيت جدا كرد.

   
  ي يهود و شيعه به ائمه و رؤساي خود:عدم يار   -19
  يهــود 19-1

اند، لـيكن در   خود نموده )هاي خاخام(با تمام غلوي كه يهود راجع به پيامبران و روحانيون 
هنگاميكه به  �شديدترين اوقات دست از ياري آنها برداشته و آنها را تنها گذاشتند. موسي 

اي موسي «شوند، پاسخ يهوديان اين بود كه: يهود دستور جنگ داد تا داخل سرزمين مقدس 

                                         
عبـداهللا  : و »ئكةالّتي من أجلها صارت األنبياء والحجج ... أفضل من المـال  لعلّةا«صدوق: علل الّشرائع: باب  -1

  .90علي بن أبي طالب ص  مةبن سبا و اما
  خواهم. ، من از نقل اين كفريات عذر مي245كتاب سليم بن قيس ص  -2
  .1/91المعاجز  ينة، مد39/15، بحار 213مفيد: االختصاص ص  -3
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ار) آنجـا هسـتند، مـا هرگـز داخـل آن سـرزمين نمـي         شـويم، تـو    مادامي كه آنها (عمالقهء جبـ
  .)1(»ايم وخدايت برويد و بجنگيد ما دراينجا نشسته

  شيعه 19-2
 شيعيان نيز در موارد متعدد از ياري ائمهء خود دست كشيدند تا حدي كه علـي و حسـن و  

هـاي علـي در شـكوه از     ناليدند، بـه طوريكـه خطبـه    از دست آنها شكوه داشته و مي � حسين
و ما تعـدادي از آنهـا را قـبالً ذكـر كـرديم، و شـيعيان دسـت از         )2(شيعيانش شهرهء آفاق است

پراكنـده شـده و از    � نيز كشـيده و بـه او حملـه كردنـد و از اطـراف حسـين       � ياري حسن
  .)3(حسين خودداري كردند كمك به زيدبن علي بن

   
  ناسزاگويي و نسبت نقص به خداوند توسط يهوديان و شيعيان:   -20

در نسبت دادن اندوه و پشيماني به خداوند بين يهود و شيعه اختالفي نيست، زيرا هر دو بـه  
يعني ظهور، يعني شخص چيـزي را ندانسـته و سـپس از     »بداء«اند.  داده »بداء«خداوند نسبت 

كه در ميان شـيعيان رايـج اسـت بـا      »بداء«است. هيچ ترديدي نيست كه عقيدهء  ه شدهآن آگا
است. يهوديـان بـه خداونـد نسـبت پشـيماني و       تغيير اندكي در الفاظ از اسفار يهود گرفته شده

دهند. با اين كار در حقيقت هـر دو   مي )4(»بداء«اند و شيعيان به خدا نسبت  حزن و تأسف داده
دانـد و آينـده داخـل در     خداوند مصالح امور را جز بعد از وقوع امور نمي :د كهگوين دسته مي

  شك اين، اعالم نقص در ذات خداست. علم و قدرت الهي نيست و بي
  يهـــود 20-1

انـد. و در   يهوديان فراوان نسبت پشيماني و غـم و انـدوه و صـفات نقـص بـه خداونـد داده      
 ،خـوانيم كـه   اسـت. مـثالً در سـفر خـروج مـي      آمده اسفار يهود نصوص متعددي در اين مورد

                                         
  سوره مائده. 24ترجمه آيه  -1
  .29، باب 2/111شرح نهج البالغه: ابن أبي الحديد  -2
  .95علي بن أبي طالب ص  مةو عبداهللا بن سبأ و اما 63و  62ص  يةاثنا عشر ةتحفمختصر  -3
  .4/107، بحار: باب البداء 332، ابن بابويه: التّوحيد: باب البداء ص 1/146أصول كافي، كتاب التّوحيد  -4
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بودنـد خشـمگين شـده و      هاي بني اسرائيل كه با موسي از مصر خارج شده خداوند از ناسپاسي
خواهد كه رأيش را تغيير دهد و به خـدا   خواهد آنها را هالك نمايد ولي موسي از خدا مي مي
ّلت خودت پشيمان شو ... پس خداونـد  از داغ خشم خود بازگرد و از فعل شرّ به م«گويد:  مي

اسـت كـه:    آمـده  دو در تلمـو . )1(»خواست بـا ملّـتش انجـام دهـد پشـيمان شـد       از شرّي كه مي
است پشيمان شده و هر روز به صورت خود زده   خداوند ازاينكه يهود را در بدبختي گذاشته«

نـد شـرّ انسـان را در    وقتـي كـه خداو  «است كـه:   و در سفر تكوين آمده )2(»كند ... و گريه مي
  .)3(»زمين ديد ... از خلقت انسان در زمين پشيمان شد و تأسف خورد ...

  شيعــه 20-2 
اسـت) و   ظاهر شدن چيزي كه از قبل معلوم نبوده اند ( به خداوند داده »بداء«شيعيان نسبت 

نشده مثل  خداوند به هيچ چيزي عبادت«كنند:  اند كه روايت مي چنان در اين مورد غلو كرده
، كـه بـه   )5(باشـد  ها روايت امثال آن. و اين عقيده در ميان شيعيان مورد اتفـاق مـي   و ده )4(»بداء

كننـد كـه گفـت: بـراي      معناي نسبت جهل به خداوند است. بنا براين از امام جعفر روايـت مـي  
شيعيان چون اسماعيل كه به قول . )6(خداوند در هيچ چيزي مثل فرزندم اسماعيل بداء رخ نداد

  زمان امام بعد از جعفر بود در حيات پدرش جعفر فوت كرد.
آيا اين موارد دليل بر توافق اين دو عقيده نيست و دليل بر ايـن نيسـت كـه مصـدر يهـود و      

  تشيع يكي است؟
   

  تشابه يهود و شيعه در تحريف كتب الهي:   -21
                                         

  .14و  12فقر  32اصحاح  -1
  .66ابراهيم خليل احمد: اسرائيل و التّلمود ص  -2
  .8و  5ه فقر 6اصحاح  -3
  .148-1/146أصول الكافي  -4
  .49و  48أوائل المقاالت ص  -5
اهللا الجزائـري: األنـوار    نعمـة ، 64ص  لّشـيعة ، نـوبختي: فـرق ا  69ص  لنّعمـة صدوق: كمال الـدين و تمـام ا   -6

  .1/359 نيةالنّعما
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  يهـــود 21-1
د تورات اصلي نيست، يعني آن رام داباشد و تورات ن كتابي كه اكنون در دست يهود مي

نازل كرد (هر چند عناصري از آن تورات در  � توراتي نيست كه خداوند آن را به موسي

šχθ﴿فرمايد:  تورات كنوني وجود دارد) و بنا براين قرآن دربارهء آنها مي èùÌh� pt ä† zΟ Î=x6 ø9 $# 

tã Ïµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β � (#θ Ý¡ nΣuρ $ yàym $ £ϑ ÏiΒ (#ρã� Ïj. èŒ  Ïµ Î/﴾ »كنند و  سخن را از جايگاه خود منحرف مي

فرمايد:  و همچنين به يهود مي. )1(»قسمتي از آنچه را كه برايشان نازل شد فراموش كردند ...

﴿tβθ à" øƒéBuρ # Z��ÏWx.﴾ »ا نوع ديگر تحريف، تحريف معاني . )2(»كنيد و بسياري از آنرا مخفي ميام

ط كردن است، كه در اين مورد نيز قرآن به يهوديان و تغيير آن و حقّ و باطل را با هم مخلو

Ÿω﴿دهد:  هشدار مي uρ (#θÝ¡ Î6ù=s? �Y ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈t7ø9 $$ Î/ (#θ ãΚçG õ3s? uρ ¨,ys ø9 $# öΝçFΡ r& uρ tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊄∪﴾ » حق را

و نصوص تورات خود گواه  .)3(»دانيد كنيد و خود مي با باطل مياميزيد، حق را پنهان مي
هاي عبري  و اختالف بين تورات، )4(است را ننوشته و بعدها تحريف شدهآنست كه موسي آن 

اهللا هندي صد دليل محكم بر  تباشد چنانكه شيخ رحم و سامري نيز دليل تحريف آن مي
  است. ارائه كرده »اظهار الحق«تحريف تورات و انجيل در كتاب تحقيقي خود 

گويـد   مي »نولدكه«و بنا براين . )5(باشند حتّي خود علماي يهود قائل به تحريف تورات مي
است و در معرض اضافه و نقصان قـرار   آوري شده تورات نهصد سال بعد از موسي جمع«كه: 

توان در تورات يافت كه دقيقاً از آن موسي باشد، چرا كـه   اي مي است و به سختي كلمه گرفته
محّققـان  . )6(»است ي نشدهآور تورات در عهد او و حتّي در عهد سالهاي معدود بعد از او جمع

                                         
  .13المائده:  -1
  .91األنعام:  -2
  .42البقره:  -3
  .8-34/1به عنوان مثال: اصحاح  -4
  : سموأل بن يحيي مقربي.137-135افحام اليهود: ص  -5
  .145ص  ية: د. محمد دياب، أضواء علي اليهودميةاّللغات السا -6
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باشـد كـه بعـد از فـتح بخـت       مـي  »عـزراء وراق «بر آنند كه كاتب تورات بعد از تحريف آن 
گويد كه: در هـر   و عالمهء هندي در اين راستا مي. )1(است به ارشليم نوشته )پادشاه بابل(الّنصر 

بـر عـدم صـحت     سفر از اسفار تورات بين اهل كتاب اختالف وجـود دارد و ايـن دليـل قـاطع    
  .)2(باشد نسبت اين اسفار به انبياء مي

  شيعـه 21-2
كننـد كـه صـحابه قـرآن را      اكثريت علماي شيعه قائل به تحريف قرآن هسـتند و ادعـا مـي   

اند و عّلت اين بوده كه به زعم آنها: فضائل اهل بيت و مخصوصاً علي و نص بر  تحريف كرده
  است.  ه حذف شدهامامت او در قرآن بوده و توسط صحاب

بزرگان شيعه مثل سليم بن قيس هاللي و صفار و ابراهيم قمي و كليني و عياشـي و مفيـد و   
طبرسي و كاشاني و مجلسي و نعمت اهللا جزائري همه تحريف قرآن را مّتفق عليه فيمابين خود 

بـيش از هـزار    و حتّي به اين اكتفا ننموده و نوري طبرسي كتاب مسـتقلّي نوشـته و  . )3(اند دانسته
  .)4(است روايت جمع كرده تا به زعم خود ثابت كند كه قرآن تحريف شده

اينست كه در قرآن سخني از امامت نيست و  )همانگونه كه گفته شد(ها  منشأ اين تالش
در قرآن بوده و آن را  :اند كه چون امامت نزد شيعيان از اصول دين است، بنا براين گفته

ان به مانند يهوديان قائل به تحريف كتاب خدا هستند و هر چند سخن اند. پس شيعي برداشته
يهوديان در مورد تورات بنا به قرآن صحيح است ليكن هم عقل (بنا به يكپارچگي قرآن در 

فرمايد:  طول تاريخ) و هم خود قرآن ناقض افترائات شيعيان نسبت به قرآن است و خداوند مي

                                         
  .1/298ابن حزم: الفصل:  -1
  و مابعد آن. 90اظهار الحق ص  -2
سـير  و تف 8/125و  1/239و  2/631، أصـول كـافي   213: بصائرالدرجات ص 122كتاب سليم بن قيس ص  -3

و  254و  253و  249و االحتجـاج ص   49-48و أوائل المقـاالت: مفيـد ص    1/180و  1/13و  1/9عياشي 
 نيـة .. و األنـوار النّعمـا   59و  23و  20و  18و  17و  24/15، بحار: مجلسـي  47و  44و  1/15تفسير الصافي 

1/97.  
  فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب: نوري طبرسي. -4
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﴿$ ‾ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ …çµs9 tβθ Ýà Ï"≈ptm: ∩∪﴾ » ما قرآن را نازل كرديم و ما حافظ آن

  .)1(»هستيم
   

  تشابه يهود و شيعيان در تقديس خود و تحقير ديگران:   -22
  يهود 22-1

كنند كه خداوند آنها را برگزيده و بر بقيهء بشر برتري داده و آنها مّلت  يهوديان ادعا مي
اي اسرائيل امروز تو مّلت خاص خدا «است كه:  در سفر تثنيه آمدهبرگزيدهء خدا هستند. 

و از اين نصوص و شبيه آن است كه يهوديان خود را ملّت . )2(»ها گشتي از ميان همهء ملّت
ارواح « :است كه آمده ددانند و در تلمو شمارند و خود را مقدس مي برتر و برگزيدهء خدا مي

اي از  اي از خداوند است، همچنانكه فرزند پاره است چرا كه پارهيهود از بقيهء ارواح متمايز 

ÏMs9$﴿است:  و همين ادعاي آنها را قرآن مطرح كرده و رد نموده. )3(»پدرش مي باشد s%uρ 

ßŠθßγu‹ø9 $# 3“t�≈|Á ¨Ψ9 $# uρ ß øtwΥ (#àσ ‾≈oΨ ö/ r& «! $# …çν àσ ‾≈¬6Ïm r& uρ 4 ö≅ è% zΝÎ=sù Νä3ç/ Éj‹ yè ãƒ Νä3Î/θ çΡä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡr& ×�|³ o0 ô£ϑÏiΒ 

t,n=y{ ﴾ »پس چرا شما را با  :ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم، بگو :يهود و نصاري گفتند

  .)4(»دهد، بلكه شما مثل بقيهء بشر هستيد گناهانتان عذاب مي
ها  در مقابل اين ادعاهاي طويل و عريض براي خود، يهوديان مدعي هستند كه بقيهء امت

اگر خداوند يهود را خلق «است كه:  آمده دچنانكه در تلمو. )5(باشند ب الهي ميمورد غض
و همچنين .)6(»شدند شد و خورشيد و باران خلق نمي كرد بركت از زمين برچيده مي نمي

                                         
  .9ر: الحج -1
  .19/6/5، و سفر خروج 7/9و اصحاح  9اصحاح بيست و هفتم/ -2
  .97آي. بي. برانانيس: فضح الّتلمود ص  -3
  .18: ةالمائد -4
  .7/102و سفر تثنيه: اصحاح  3-34/1سفر اشعياء  -5
  .69ابراهيم خليل احمد: اسرائيل و التّلمود ص  -6
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باشد بردارد ولو با مكر و  ها مي تواند هر چيزي را كه مال مسيحي يهودي مي«گويد كه:  مي
و صدها نمونه از  .)2(اكتفا ننموده و غير يهود را بردهء خود قرار دهند و حّتي به مال. )1(»حيله

θä9$#)﴿است:  اين ادعاهاي باطل كه قرآن نيز از بعضي از آنها خبر داده s% uρ  s9 $uΖ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) 

$YΒ$ −ƒr& Zο yŠρ ß‰ ÷è̈Β﴾ »... 3(»گفتند ما (بيش از) چند روزي در آتش نخواهيم ماند( ،﴿(#θä9$s% uρ s9 

Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# āωÎ)  tΒ tβ%x. # �Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈|Á tΡ﴾ »جز يهود و نصاري داخل جنّت  :و گفتند

  .)4(»شوند نمي
  شيعه 22-2

شيعيان نيز مدعي هستند كه آنها برگزيدگان خدا هستند و اينكـه ارواح آنهـا از نـور الهـي     
  باشند.   بوده و غير از بقيه بشر مي

ه) شـيعياني داده   «گويد:  جات از ابوعبداهللا آمده كه ميدر بصائر الدر خداوند براي ما (ائمـ
گويـد:   كنـد كـه ابوعبـداهللا مـي     و كلينـي روايـت مـي   . )5(»و آنها را از نور خود خلق نمـوده ... 

  است و سپس از خاكي كه زيـر عـرش بـوده     خداوند ما (ائمه) را از نور عظمت خود آفريده«
است ... و بنـا بـراين    ست! و ارواح شيعيان ما را از جنس خاك ما آفريدها است جسم ما آفريده

. و برقي از ابوجعفر و مفيـد از  »ما و آنها انسان هستيم و بقيهء مردم وحشي و براي آتش هستند
  .)6(كنند امام صادق شبيه همين مطلب را نقل مي

                                         
  .131فضح الّتلمود ص  -1
  .46و  25/39سفر الالوين: اصحاح  -2
  .80:  ةالبقر -3

  .111: ةالبقر -4
  .67/74و بحار: مجلسي  70صفّار: بصائر الدرجات ص  -5
 نيـة اهللا جزائـري: األنـوار النّعمـا    : نعمـت 25/12، بحـار  40: صفّار بصـائر الـدرجات ص   1/389أصول كافي  -6

متعـددي در ايـن مـورد    و روايـت   216و مفيـد: االختصـاص ص    134و  131: المحاسن: برقي ص 1/290
  اند. آورده
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از بقيهء بشر متمايز بوده و در همهء اين روايات تصريح دارد بر اينكه به اعتقاد شيعيان آنها 
اصل خلقت از ديگران برتر هستند و پس از مطالعهء كتب يهود و شـيعه بـه ايـن تشـابه واضـح      

  رسيم كه: بين هر دو مي
يهوديان مدعي هستند كه مّلت برگزيدهء خدا هستند و شيعيان نيـز مـدعي هسـتند كـه      -1

  هستند. آنها شيعيان خدا و انصاراهللا و برترين مخلوق او
  .)1(باشند هر دو دسته مدعي هستند كه دوستان خاص الهي مي  -2
شود و شـيعيان   ها جز بر يهود نازل مي پندارند كه غضب الهي بر همهء مّلت يهوديان مي -1

  .)2(پيامبر مرد و جز از شيعيان از همه ناراضي بود :گويند نيز همين پندار را دارند و مي
  .ندارند كه ارواح آنها از نور الهى خلق شده استپ هر دو مى -اماميه- يهود وشيعه -2
گرفـت و شـيعيان    بودند خداوند بركـت را از زمـين مـي    يهود معتقدند كه اگر آنها نمي -3

  .)3(آفريد بودند خداوند اين هستي را اصالً نمي اگر ائمهء آنها نمي :گويند كه مي
باشد و غيـر يهـودي حـقّ     ملك آنها مي پندارند كه هر آنچه در زمين است يهوديان مي -4

پندارنـد   اي آن را بازگرداند، و شيعيان مـي  تملّك چيزي ندارد و يهودي حقّ دارد به هر وسيله
است و هر كس غير از شـيعه مالـك چيـزي      كه زمين مال امام است و او آنرا به ايشان بخشيده

  گرداند. يشود بر او حرام است و اگر امام قائم قيام كند آنرا باز م
  شيعه هر دو بر اين زعم هستند كه آنها از مالئكه برترند! و يهود -5
هء خـود روايـت كـرده     -6 انـد كـه:    هر دو معتقدند كه جّنت مال آنهاست و شيعيان از ائمـ

است، آنهـا داخـل بهشـت و دشـمنان آنهـا داخـل        خداوند براي شيعيان ما دنيا و آخرت داده«
  .)4(»شوند جهنّم مي

                                         
  .76و أمالي: طوسي ص  2/105تفسير العياشي  -1
 لشّيعةوفضـائل ا  لشّيعة، صدوق: صفات ا209و  208: تفسير فرات ص 213و  8/212الكافي  ضةكليني: الرّو -2

  .44و  68/43، بحار مجلسي 501و  500، أمالي: صدوق ص 10تا  8ص 
  .1/408افي ، اصول ك95تفسير فرات ص  -3
  .542و  541لليهود ص  فضةالرّا بهةبذل المجهود في مشا -4
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ها و اوهام يكي  شود كه اصل و ريشهء اين بافته رنهء اين پندارهاي موهوم روشن ميبا مقا
باشد. چرا كه  هاي ساختگي پاك و بيزار مي است و اسالم كه دين عمل است از اين افسانه

نمايد بلكه ميزان حقيقي در اسالم  اسالم به تعصب قومي و يا مذهبي و يا نژادي دعوت نمي

βÎ) ö/ä3¨﴿عمل صالح است  تقوي و خدا ترسي و tΒt� ò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s) ø? r& ﴾ :13(حجرات.(  

باشـد كـه مـا را نيـازي بـه رد آن نيسـت واالّ        آراهء فوق چنان سست و مخالف فطرت مـي 
  شودبه سادگي و مفصل بر آنها رديه نوشت. مي

   
  نها:ديگران و مباح دانستن جان و مال آ  تشابه يهود و شيعه در تكفير   -23
  يهود -23-1

را كـافر و   خـود  غيـر از  كنند، يهود و غيريهود، و يهوديان جهان را به دو قسمت تقسيم مي
پرسـت   همـهء مـردم غيـر از يهـود بـت     «داننـد، چنانكـه در تلمـود آمـده اسـت:       پرست مي بت

 پرسـت  ، و او را سـاحر و بـت  )2(و حتّي حضرت مسيح نيز از تكفير آنها در امان نبود )1(»هستند
اطفالشـان   و يهود شمشيراست، اما زنها حكم همهء غير ،اند. در سفر تثنيه آمده است كه دانسته

چنانكه  )4(يهود مباح است بلكه واجب ديني است ، و نه اينكه قتل غير)3(روند شمار مي غنائم به
 )يهـودي  غيـر (پرسـت   يـك اجنبـي و بـت    هركس يـك مسـيحي و يـا   «تلمودآمده است:  در

 امـالك غيـر   دربارهء مباح دانستن اموال و. )5(»شش جاودانه بودن دربهشت استرابكشد پادا
 گويـد:  نصوص بسياري دركتب مقدس يهود آمده اسـت و تلمـود مـي    يهود براي يهوديان نيز

 دزديدن مـال غيـر  «اينكه  و. )6(»يهود مسلّط كرده است خداوند يهود را براموال و ارواح غير«

                                         
  .42د. روهلنج: الكنزالمرصود ص  -1
  .100د. روهلنج: الكنزالمرصود ص  -2
  .99د. روهلنج: الكنزالمرصود ص  -3
  .146و آي. بي: برناتيس: فضح الّتلمود ص  77و  20/10سفر تثنيه: اصحاح -4
  .85رصود ص د. روهلنج: الكنزالم -5
  .72د. روهلنج: الكنزالمرصود ص  -6
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ــت  ــودي جايزاس ــ« و. )1(»يه ــرزن ــال او     دگي غي ــه م ــس چگون ــت پ ــود اس ــودي از آن يه يه
اگر يهودي بر عرض « :يهودي مباح است و در تلمود آمده است كه و زنا با غير. )2(»(نباشد؟)

يهودي فاسد اسـت، و زن غيـر يهـودي بـه      زني تجاوز كرد گناهكار نيست، چرا كه نكاح غير
يهـود هـيچ    زنـاي بـا غيـر   «و  )3(»داردمانند حيوان است و در ميان حيوانات عقد نكاح وجود ن

  .)4(»اعقاب و گناهي ندارد چرا كه آنها از نسل حيوانات هستند
  شيعه -23-2

به زعم شيعيان تنها آنها مسـلمان هسـتند و بقيـه مسـلمين مرتدنـد و هـيچ نصـيبي از اسـالم         
ه ركنـي از  كـ  »واليـت «ندارند و سبب تكفير آنها به بقيه مسلمين اين است كه غير شيعيان بـه  

ددي در تكفيـر بقيـهء مسـلمين جعـل            ع اسـت ايمـان ندارنـد. از اينـرو روايـات متعـاركان تشي
جز ما و شيعيان ما هـيچ كـس بـر ملّـت     «كند كه:  چنانكه برقي از ابوعبداهللا نقل مي )5(اند نموده

رده كـه  و مفيـد از علـي بـن حسـين روايـت كـ      . )6(»اي ندارند ابراهيم نيست و بقيهء مردم بهره
غير از ما و شيعيان ما هيچكس بر سرشت اسالم نيست و بقيهء مردم از آن (اسـالم)  «گويد:  مي

  و روايات و اقوال و فتاواي متعددي در اين زمينه از شيعيان هست.. )7(»اي ندارند بهره
نـان را  اند و نكـاح بـا آ   نموده )8(بعد از تكفير ساير مسلمانان شيعيان ذبيحهء آنها را نيز حرام

كند كه از ابوعبداهللا از نكـاح ناصـبي (يعنـي اهـل      اند. چنانكه كليني روايت مي نيز ناروا دانسته
، )1(و خميني نيز همين رأي را تأييـد كـرده  . )9(نه به خدا جايز نيست :سّنت) پرسيده شد، گفت

                                         
  .73د. روهلنج: الكنزالمرصود ص  -1
  .72ابراهيم خليل: اسرائيل والّتلمود ص  -2
  .75ابراهيم خليل: اسرائيل والّتلمود ص  -3
  .76ابراهيم خليل: اسرائيل والّتلمود ص  -4
  2/18  أصول كافي: -5
  .147محاسن: برقي ص  -6
  .8/145و فروع كافي  107و مفيد: االختصاص ص  2/104تفسير قمي  -7
  .1/375تفسير عياشي  -8
  5/350فروع كافي  -9
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ايز و نماز پشـت سـر سـني را جـز در حـال تقيـه جـ        )2(سني از شيعه ارث نمي برد :و مي گويد
كننـد و   شايان ذكر است كه آنها بـه جـاي اهـل سـنت كلمـه ناصـبي را ذكـر مـي        . )3(دانند نمي

بنـا بـراين   . )4(تعريف ناصبي در نزد آنها كساني هستند كه غير علي را بـر علـي مقـدم شـمارند    
ناصـبي كـافر و نجـس     :سنّي را نجس و بدتر از يهودي و نصراني و زرتشتي شمرده و گفته اند

  .)5(جماع علماي اماميه)است (به ا
  همچنين در جواز قتل و مباح نمودن سّنيان، چندين روايت آورده اند:  

كند كه دربارهء قتـل ناصـبي (سـنّي) پرسـيده شـد؟ گفـت:        مجلسي از ابوعبداهللا روايت مي
يا درآب غرقش كني، ايـن   خونش حالل است اگر توانستي ديواري را برسرش خراب كني و

  .)6(» د: مالش چي؟ گفت: هر قدر كه توانستي مالش را از بين ببركار را بكن، پرسي
گويـد: ناصـبي    بعد از انقالب به اصطالح اسالمي در ايران نيز بنا به فتواي خمينـي كـه مـي   

، مكرر به جان و مـال سـنّيان تجـاوز شـده     )7((سنّي) مثل اهل حرب است و اموالش مباح است
  است.

نانكـه در كتـاب   باشد، چ ميه گرفتن ربا از مخالفانشان مىشيعه اما شباهت ديگر بين يهود و
 آمده اسـت كـه بـين مـا و     صيامبر پاز قول  »االستبصار«و »من اليحضره الفقيه«و  »كافى«

  .)1(گيريمدرهم ازآنها درمقابل يك درهم مي بين اهل حرب ربا وجود ندارد، هزار

                                                                                                         
  .2/260: خميني سيلةتحرير الو -1

  .2/323: خميني سيلةتحرير الو -2

  .161ص  نيةحسين بن محمد آل مصفور: المحاسن الّنفسا -3

گويد: ناصبي به كسي گفته مـي شـود كـه سـني      ي، و م147و  145: حسين الدارزي ص نيةالمحاسن الّنفسا -4
  نام دارد.

، نبـاطي:  307و  2/306 نيـة ، األنـوار النّعمـا  27/233، مجلسـي: بحـاراألنوار   365صدوق: معاني األخبار ص  -5
  .3/223الصراط المستقيم 

  .27/231مجلسي : بحاراألنوار  -6
  .308و  2/307 نية، األنوار النّعما1/318 سيلةخميني: تحريرالو -7
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  نگاه تحقيرآميز يهود و شيعه نسبت به ديگران:   -24
  يهود  24-1

از آنجا كه يهوديان مدعي اند كه ملت برگزيده خدا هستند و جنس يهودي برترين جـنس  
باشند، به ملل و اديان ديگر به تحقير نگريسـته   بشري است و نزد خداوند از مالئكه نيز برتر مي

و معتقدند كه ديگران حيواناتي بيش نيستند كه به شكل بشر آفريـده شـده انـد تـا در خـدمت      
دانند. چنانكـه در تلمـود آمـده اسـت:      ود قرار گيرند، و حتي ارواح ديگران را نيز نجس مييه
ارواح يهوديان از بقيه ارواح بدين لحاظ متمايز است كه جزيي از خداونداست ... امـا ارواح  «

  .)2(»يهود ارواحي شيطاني است و شبيه به ارواح حيوانات مي باشد غير
اي يهوديان شما انسان زاده هسـتيد، چـرا كـه منبـع     «گويد:  يو يكي از نويسندگان تلمود م

باشد، اما بقيه ملـت هـا چنـين نيسـتند، و منبـع ارواح آنهـا روح نجسـي         روح شما روح خدا مي
، و چنان مبالغـه نمـوده انـد كـه يكـي از      )4(، و بنا براين غير از يهود را نجس مي دانند)3(»است

يهودي نگاه كـرد بايـد غسـل كنـد. خاخـام       دي به غيراگر زن يهو :گويد خاخام هاي آنها مي
اگر زن يهودي در وقت خروج از حمام چيزي نجس مانند سگ و يا االغ و «گويد:  آريل مي

يهودي را ديد بايد دوباره غسل كند، و  يا ديوانه و يا شاعر و يا خنزير و يا اسب و يا كسي غير
و را سـگ و يـا االغ و يـا خنزيـر بنـامي، و      كنـد كـه ا   يهودي عموماً حيوان است فرق نمي غير

يهود در تلمود حيوانات  و ازاينرو غير. )5(»اي كه از آن خلق شده است نطفه حيوان است نطفه
  !)6(ناميده شده اند

                                                                                                         
و بـراى تفصـيل ايـن     3/70طوسـى: االستبصـار    3/179صـدوق: مـن اليحضـره الفقيـه      5/147فروع كـافى   -1

  .587-2/583لليهود  فضةالرا بهةمجعوالت مراجعه شود به بذل المجهود في مشا
  ابراهيم خليل: اسرائيل والتلمود. -2
  .68صود ص و د. روهلنج : الكنز المر 97براناتيس: فضح اّلتلمود ص  -3
  .28و  25و  18/24سفر الوين: اصحاح  -4
  خاخام أربيل يكي از نويسندگان تلمود كتاب مقدس يهود مي باشد. 68د. روهلنج: الكنزالمرصود ص  -5
  .99براناتيس: فضح التلمود ص  -6
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  شيعه   -24-2
شيعيان نيز درست به مانند يهوديان راجع به غير خود نظري تحقيرآميـز دارنـد، و ايـن نظـر     

شود، و آنقـدر ايـن اهانـت هـاي      دهند روشن مي به مخالفان خود مي آنان از خالل صفاتي كه
شيعيان به غيرشيعه زياد است كه قابل شـمارش نيسـت و هـيچ كتـاب مهمـي از كتـب آنهـا را        

ها خالي باشد. به طور مختصر آنها معتقدنـد كـه از خـاك     توان يافت كه از اينگونه اهانت نمي
ق شده اند و اعتقاد بـه نجاسـت مخالفـان خـود     مخصوص خلق شده و مخالفانشان از آتش خل

  دهند و اينكه غيرشيعه زنازاده هستند. دارند و حيوانات را بر آنها ترجيح مي
براي اين اعتقادات فاسد چندين روايت جعل كرده انـد. از آن جملـه مجلسـي از ابـوجعفر     

باشـد و   مأل اعلي مي ما و شيعيان ما از خاكي آفريده شده ايم كه از«گويد:  كند كه مي نقل مي
  .)1(»دشمنان ما از خاكي فاسد و سياه و گنديده درست شده اند
از آتـش خلـق    )يعنـي اهـل سـّنت   ( و در روايــت ديگـري آمـــده اسـت كـه: ناصـبي هـا      

شيعه) همه از آتش و بـراي   گويد: بقيه مردم (غير و در روايت ديگري ابوعبداهللا مي. )2(اند شده
  .)3(آتش خلق شده اند

ا ديگـران خـدا دانـد       عياشي روايت مي كند كه ابوعبداهللا گفته است: شيعيان بشر هسـتند امـ
ديگـران (جـز شـيعه) خنزيـر و ديگـر حيوانـات        :گويد كـه  روايت صفّار مي. )4(كه چي هستند

گويد: بـا ابوعبـداهللا حـج نمـودم، وقتـي كـه در طـواف         كنند كه مي هستند، از ابوبصير نقل مي
فتم: فدايت شوم فرزند رسول خـدا، خداونـد مغفـرت نمايـد ايـن مخلوقـات را،       بوديم به او گ

به من  :گويد: گفتم بيني بوزينه و خنزير هستند، مي پاسخ داد كه: اي ابوبصير، اكثر اينها كه مي

                                         
  .36، بصائرالدرجات ص 11و  25/8بحاراألنوار: مجلسي  -1
  .25/9، بحار 36بصائرالدرجات ص  -2
  .40صفّار : بصائرالدرجات ص  -3
  .27/30، بحار 290و بصائرالدرجات ص  2/364تفسير عياشي  -4
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نشان بده. كلماتي را خواند و دستهايش را به چشمانم ماليد، من آنها را بوزينه و خنزيـر ديـدم   
...«)1(.  

دهنـد شـيعيان نيـز حيوانـات را بـر       چنانكه يهوديان حيوانات را برغير يهود ترجيح ميو هم
كند كـه:   نقل مي �دهند. چنانچه طوسي از محمد بن حنفيه از علي  ساير مسلمانان ترجيح مي

و در روايـت  . )2(از سـگ هـم بـدتر اسـت     )سنّي(خداوند بدتر از سگ نيافريده است و ناصبي 
و در روايتي كليني بـه نجاسـت مخـالفين رفتـه و     . )3(از ولد زنا هم بدتر است ابوعبداهللا: ناصبي

و در روايـت ديگـري دسـتور داده كـه پـس از      . )4(غذاي پس مانده آنها را نجس دانسته است
  .)5(مصافحه با ناصبي (سنّي) دستش را بشويد

يعيان دارد بينيم اين روايات ساختگي دليل بر نجاست همه مردم غير از ش همچنانكه مي
كند تا حدي كه مصافحه با آنان نيز ممنوع  ولي در مورد اهل سّنت شدت بيشتري پيدا مي

شيعه اّتفاق  بوده و بايد شيعه بعد از اين كار دستش را بشويد. در صورتي كه مسلمانان غير
دارند كه حتّي نجاست مشركان فكري است نه عيني و دست دادن و حسن رفتار با آنان نه 

θä9θ#)﴿ :گويد ها اشكالي ندارد بلكه قرآن ميتن è% uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $ YΖó¡ ãm﴾ » با مردم به نيكي گفتار

نيز  )6()، و كسي گمان نكند كه اين آراء قدماي شيعه است، بلكه خميني83: . (البقره»نمائيد
و خارجي بدون ترديد نجس هستند، از همين رو  )سنّي(بر همين قول رفته است كه ناصبي 

اي از همكيشان در قم به ديدارش رفتيم با ما  نگارنده در اول انقالب به اّتفاق عــدهوقتي 
  دانستيم كه قائل به نجاست ماست!! مصافحه ننمود و در آن موقع نمي

                                         
  .27/30و بحار  290بصائرالدرجات ص  -1
  .27/221و بحار  279أمالي الّطوسي ص  -2
  .27/236، مجلسي: بحار 251: صدوق: ثواب األعمال ص 185برقي : المحاسن ص  -3
  14و  3/11فروع كافي  -4
  .3/650أصول كافي  -5
  .1/107 سيلةخميني: تحريرالو -6
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 و اين آراء پست شيعه و يهود آن قدر بي ارزش و مخالف عقل سليم است كه نيازي به رد
1(ببرد تواند به بي ارزشي آنها پي ني ميبر آن نمي بينيم، و هر عاقل و متدي(.  

كـارد بـراي از بـين     آور كه در ميان مسلمانان جز كينه و حقـد نمـي   آري اين روايات تفرقه
بردن اسالم جعل شده است و بر شيعيان است كه خود را از اين منجالب كه روحانيـت شـيعه   

  و عقل است دور بيندارند.برايشان ساخته است نجات دهند، و هر چه را كه مخالف قرآن 
   

  تشابه يهود و شيعه در به كاربردن نفاق و تقيه با ديگران:   -25
  يهود -25-1

باشد، و خداوند نيز در  يام ميدو رويي و نفاق يك اصل معمول در نزد يهود از قديم األ

#﴿قرآن دربارهء آنها فرموده است كه  sŒÎ)uρ öΝä.θ à)s9 (# þθ ä9$s% $ ¨Ψ tΒ# u #sŒÎ) uρ (#öθ n=yz (#θ‘Ò tã ãΝä3 ø‹n=tæ 

Ÿ≅ÏΒ$tΡ F{$# z ÏΒ Åá ø‹tó ø9$#﴾ »ايمان آورديم، و هنگامي كه  :گويند وقتي كه شما را مالقات كنند مي

، و آيات ديگري شبيه اين آيه در )2(»گزند خلوت گزينند بر عليه شما انگشت خشم مي
كند،  دورويي يهود تعجب مي قــرآن كريــم در مـورد آنان آمده است. انسان حقيقتاً از اين

بينيم كه روحانيون آنها مخصــوصاً  كنيم و مي ليكن وقتي كه به كتب آنها مراجعه مي
نويسندگان تلمود، اين صفت زشت را ميان آنها كاشته و خوب جلوه داده اند و بلكه آن را 

  واجب ديني شمرده اند.
به محبت كند تا از شرّ  هود تظاهري يهودى مجاز است كه با غير«در تلمود آمده است كه: 

ــد     ــته باش ــرايش داش ــت و آزار ب ــد و اذي ــت ب ــاطن ني ــد و در ب ــان باش ــي از . )3(»او در ام و يك
 )يعني يهـودي ( نفاق جايز است و انسان«گويد:  باشد مي نويسندگان تلمود كه خاخام بايشا مي

ت او را داشـته    تواند با كافر مودب بوده و ادعاي محبت كاذب به او بنمايد مي اگر تـرس اذيـ ،

                                         
توانـد بـه كتـاب بـذل المجهـود مراجعـه نمايـد ص         اگر كسي خواستار تفصيل بيشتر دراين مورد باشد مي -1

622-628.  
  .76و بقره  4/323و تفسير ابن كثير   8و مجادله:  61و نيز نگاه شود به مائده:  -19آل عمران:  -2
  .80ل: جذور البالء ص عبداهللا الت -3
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يهود حقّ دارد كه با كافر تقّلب نمايد و «و در نص ديگري از تلمود آمده است كه: . )1(»باشد
ترسد، به او سـالم   او را فريب دهد و برايش روا نيست كه مادامي كه از عداوت و ضرر او نمي

يهود نبايد قصـد  «گويد:  مي) بااكي(و خاخام . )2(»بدهد در غير اين صورت نفاق جايز است ....
و . )3(»هـا از بـين نـرود!    حقيقي خود را ظـاهر كنـد تـا اعتبـار و ارزش ديـن در نـزد بقيـه ملـت        

روحانيان يهود وقتي كه نفاق را روا دانسته اند آنرا كاله شرعي نموده و واجب دينـي شـمرده   
توانـد بـه او    القـات كـرد مـي   يهودي اگر با اجنبـي م «اند، و بنا براين در تلمود آمده است كه: 

سالم بدهد و بگويد: خدا كمكت كند و به تو بركت بدهد به شرطي كه قصـد مسـخرهء او را   
اي شدي و ديـدي   اگر داخل قريه«در وصيت روحانيون يهود آمده است كه:  .)4(»داشته باشد

اظهـار   گيرنـد، تـو بايـد تظـاهر بـه مشـاركت بـا آنهـا نمـوده و          كه اهل آن قريه جشن عيد مي
اگـر  «و حتّـي در تلمـود آمـده اسـت كـه:       )5(»خوشحالي نموده و خشم خودت را پنهان كني

ادعا كند كه او به دين آنهـا درآمـده    )يهود يعني غير(يهودي توانست براي فريب بت پرستان 
  .  )6(»تواند چنين كاري بكند است، مي

توانند  نها دستور داده اند كه مييهود براي فريب بيشتر پيروانشان به آ )اخام(خو روحانيون 
ه آنهـا نمـي     بـــراي  «شـود. در تلمـود آمـده اسـت:      به دروغ قسم خورند و هيچ گنـاهي متوجـ

ه ملّـت هـا         يهودي روا مي يهـودي  «و  )7(»بــاشد كه بـه دروغ قسـم بخـورد، مخصوصـاً بـا بقيـ
  .)8(»رار ندهدتواند به دروغ بيست قسم بخورد و برادر يهودي خود را در معرض خطر ق مي

  شيعه   -25-2
                                         

  .70د. روهلنج: الكنز المرصود ص  -1
  .69ابراهيم خليل: اسرائيل والّتلمود ص  -2
  .75الكنز المرصود ص  -3
  .71الكنز المرصود ص  -4
  .126فضح الّتلمود ص  -5
  .133فضح الّتلمود ص  -6
  .639 -636: بذل المجهود ص  77ابراهيم خليل: اسرائيل والّتلمود ص  -7
  .95د. روهلنج: الكنز المرصود ص  -8
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ه مـي    ه مسـلمانان تقيـباشـد، و منزلـت ايـن عقيـدهء      يكي از عقايد اختالفي بين شيعيان و بقي
تقيـه، ديـن   «باشد كه از امام جعفر صادق نقل كرده انـد كـه:    پست در نظر آنان چنان مهم مي

بوعبداهللا نقـل كـرده انـد    و از ا )1(»من و دين پدران من است و كسي كه تقيه نكند ايمان ندارد
ه در همـه چيـز      «گويد:  كه مي ه نكند ديـن نـدارد، و تقيـه است و كسي كه تقينه دهم دين تقي

به خدا قسـم  «و از ابوعبداهللا آورده اند كه: . )2(»است جز در آب انگور (نبيذ) و مسح بر خفّين
ه      كه در زمين چيزي پيش من محبوب ه نيسـت، هـر كـس كـه تقيـكنـد خداونـد او را    تر از تقي

ه را    . )3(»دهـد  دهد و هر كس كه تقيه نكند خداوند او را ذلّـت مـي   رفعت مي و كسـي كـه تقيـ
و از امام باقر نقل كرده اند كـه از او پرسـيده شـد:    . )4(دانند ترك كند او را مثل تارك نماز مي

  .)5(ترين آنها به تقيه ترين فرد كيست؟ گفت: عالم كامل
دهد، و اما در تعريف تقيه، شيـــخ  منزلت تقيه را در ميان شيعيان نشان مي همه اين روايات

  .)6(»باشد... تقيه مخفي نمــودن حقّ و كتمــان اعتقــاد در آن مي«گويد:  شيعـه، مفيـــد مي
مقصــود از تقيــّه تظـاهر بـه موافقـت بـا مخالفـان در ديـن         «گويـــد:   و يوسف بحراني مي

تقيه اينست كـه انسـان قـولي را كـه مخـالف      «گويد:  و خميني مي. )7(»ترس باشد، به خاطر مي
واقعيت است بگويد و يا عملي انجام بدهد كه مخالف ميزان شرع است تا اينكه مال و جـان و  

  .)9(تواند تقيه كند و يا حتّي اگر توقّع ضرر داشت مي. )8(»آبروي خود را حفظ كند
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د كه تمام بوق و كرنـايي كـه شـيعيان راجـع بـه وحـدت       شو از تمام اين روايات روشن مي
  دهند جز نفاق و تقيه نيست. اسالمي سر مي

هر كجا به آن نيـاز باشـد، خداونـد     :گويند و تقيه در نزد شيعيان در همهء موارد است و مي
ه         و بنا براين كليني روايت مي. )1(آنرا حالل كرده است كنـد كـه خداونـد بـه چيـزي مثـل تقيـ

كننـد   توانند قسم بخورند و از ابوعبداهللا روايت مي ، حتّــي بـه دروغ مي)2(نشــده است عبادت
استفاده از تقيه در وقت تقيه واجب است و كسي كه به دروغ قسم خـورده تـا ظلمـي را    «كه: 

  .)3(»برطرف كند گناهي ندارد
كـه شـامل نمـاز و     بدين ترتيب دائره تقيه و كذب و نفاق چنان ميـان شـيعيان توسـعه يافتـه    

توانند قسم به قـرآن و خـدا    روزه و عبادتهاي متعدد نيز گرديده است تا حدي كه به دروغ مي
بخورند. آيا تقيه شيعيان با تقيه يهوديان فرقـي دارد؟ و چـه فرقـي بـين اينهـا و منافقـان وجـود        

را كه منـافق آنچـه را كـه    دارد؟ بلكه گروهي از علماء آنها را از منافقان نيز بدتر دانسته اند، چ
شـود بـا تقيـه مخفـي كـرد، تـا        پندارند اما اينها معتقدند كه حـقّ را مـي   كند حقّ نمي مخفي مي

كسي كه تقيه را لبـاس خـود قـرار ندهـد تـا      «كند كه:  حدي كه طوسي از امام صادق نقل مي
  .)4(»اينكه سرشت و فطرت او نگردد، از ما نيست

  .  )5(»تقيه سپر مؤمن است«و 
ي بـين شـيعيان و يهوديـان روشـن            از ايــن روايـات و سـلوك شـيعه بـا نـاحقّ، تشـابه مهمـ

گردد. و عّلت و سبب اين اعتقاد زشت آنست كه هر دو قوم (يهود و شيعه) غالباً در طـول   مي
تاريخ در ذّلت و مسكنت زيسته اند و بنا براين اين روش روبـاهي را اختـراع نمـوده انـد تـا در      

درت مسلّط در امان باشند. موجب ديگر براي گزينش اين عقيدهء فاسد توسط شـيعيان،  برابر ق
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باشد و از آنجا كه مجبور بودند مذهب خود را مخفي كنند نظريهء تقيه و نفاق  مذهب آنها مي
داننـد ايـن روش بـرخالف كـردار و روش انبيـاء       را اختراع نموده اند، در صورتي كه همه مي

حقّ را علني نموده و هيچگاه تقيه نكرده اند، در صورتيكه همچنانكه ديـديم  است كه همواره 
داننـد، و حّتـي قسـم دروغ را     هم يهود و هم شيعيان، نفاق و تقيه را با مخالفـان خـود الزم مـي   

  كند كه مصدر اين عقايد يكي است. شمرند، همهء اين روش ها ثابت مي جايز مي

βÎ) ©!$# ßì¨﴿كي است: موضع قرآن نسبت به هر دو گروه ي ÏΒ%ỳ tÉ)Ï"≈uΖßϑø9 $# t Ì�Ï"≈s3ø9 $# uρ ’ Îû 

tΛ©yγy_ $ �èŠÏΗsd﴾  »و 140: (النّساء »كند خداوند كافران و منافقان همگي را در جهنّم جمع مي (

﴿ ¨βÎ) tÉ) Ï"≈oΨ çR ùQ$# ’ Îû Ï8 ö‘¤$!$# È≅ x"ó™F{$# zÏΒ Í‘$ ¨Ζ9  »ندمنافقان در پست ترين درجات جهّنم هست« ﴾#$

اند  اي كه بايد ذكر كرد اينست كه يهوديان نفاق را فقط مباح دانسته ). ليكن نكته145: (النّساء
اما شيعيان آنرا واجب دانسته اند. يعني شيعيان در اين زمينه از يهوديان سبقت گرفته اند. و بنا 

فاق را لباس خطر شيعيان بيشتر از ديگران است چرا كه ن :گويند كه براين علماي اسالم مي
  .)1(شرعي پوشانده و آن را مبدأ ديني قرار داده و واجب شرعي دانسته اند

سورهء  28قرآن كريم فقط در دو مورد تقيه را مجاز دانسته است كه يكي از آنها در آيهء 

›āω É ﴿آل عمران گفته شده است:  Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# tÍ� Ï"≈s3 ø9 $# u !$ uŠÏ9÷ρ r&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( tΒuρ 

ö≅ yè ø"tƒ š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «! $# ’ Îû > ó x« HωÎ) βr& (#θ à) −Gs? óΟ ßγ÷ΖÏΒ Zπ9s) è?﴾ »سواي  ،مؤمنان كافران را

اهل ايمان به دوستي نگيرند و هر كس چنين كند پيوند او با خدا گسسته باشد، مگر آنكه 
  .»ن پرهيز داشته باشيد (و بترسيد)...(خطري از جانب ايشان شما را تهديد كند و) از ايشا

يعني در شرايطي كه اگر مؤمنان به كافران اظهار مسالمت نكنند در معرض خشونت قرار 
سورهء نحل  106گيرند، قرآن اجازهء تظاهر به دوستي داده است. مورد ديگر در آيهء  مي

�tΒ t ﴿باشد:  منعكس مي x" Ÿ2 «! $$Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ Ïµ ÏΖ≈yϑƒÎ) āω Î) ôtΒ oν Ì� ò2é& …çµ ç6ù=s% uρ B È⌡yϑôÜ ãΒ 
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Ç≈yϑƒM}$$ Î/﴾ » هر آنكه بعد از ايمانش به خدا كفر ورزد (خشم خدا بر اوست) مگر آنكه در

كه اين مورد (به مانند عمار ياسر) در شرايط شكنجه  »جبر بوده و قلبش مطئمن به ايمان باشد
دا اجازه داده كه او براي خالصي از مسلمان نيستم، خ :است، مؤمني را شكنجه كنند كه بگو

  شكنجه تمكين نمايد.
مشـخّص است كه دو مـورد فـوق بـا آنچه كه روايـات شيعيان به عنوان تقيه ترويج وشايع 

ه تغييـر مـي     مى ه احكام خـدا را از تقيـعا دارند أئمدادنـد در   كنند، متفاوت است. به ويژه كه اد
كنند نـه از تـرس    به عالوه شيعيان براي كارشكني تقيه ميتوانستند سكوت كنند!  حالى كه مي

  آسيب به خود!

 نتايج اين بررسي

حال كه به فضل الهي به نهايت اين بررسي و تحقيق رسيده ايم بد نيست كه پيامـدهاي آن  
  را به اختصار ذكرنماييم:  

اه مكـر  وقتي كه دشمنان اسالم از مواجهه و رويارويي مستقيم با اسالم عاجز شـدند، ر  -1
  و حيله را پيش گرفتند تا از درون اسالم و به نام اسالم با آن مبارزه كنند.

ثابـت اسـت، و هيچيـك از     ابن سبأ يك شخصيت سياسي بود كه وجـود تـاريخي او   -2
علماي قديم آنرا نفي نكرده اند نه از شيعه و نه از أهـل سـّنت، امـا سـبب انكـار بعضـي از       

  نيست.معاصران شيعه جز فرار از عار 
تنها طبري نيست كه روايـت هـاي سـيف بـن عمـر دربـارهء ابـن سـبأ را آورده، بلكـه           -3

روايات سيف بن عمر از ابن سبأ از طرق ديگري غير از طريق طبري نيز وجود دارد، مـثالً  
  از طريق ابن عساكر و محمد بن يحيي المالقي و ذهبي.

 )كننـد  كران ابن سبأ ادعا مـي چنانكه من(سيف بن عمر تنها مصدر أخبار ابن سبأ نيست  -4
بلكه روايات ديگري غير از روايات سيف دربارهء ابـن سـبأ وجـود دارد كـه وجـود او را      

  كند. ثابت مي
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نقش عبداهللا بن سبأ در ايجاد فرقـهء شـيعه و اينكـه او مؤسـس حقيقـي رفـض و تشـيع         -5
  ه اند.  باشد قابل انكار نيست و علماي بزرگ شيعه به اين موضوع اعتراف كرد مي

علماي اهل سّنت كه در طول تاريخ تشابه بين شيعيان و يهود را متذّكر شده اند ظلمـي   -6
به شيعيان ننموده اند، بلكه آنچه را كه در كتب دو مذهب (يهود و شيعه) وجود دارد بيان 

  نموده و نشان داده اند.
يان مـي  وجود دارد، كه شـيع  »وصايت«تشابه بزرگي كه بين يهود و شيعه در موضوع  -7

بر علي بـه خالفـت وصـيت نمـوده و يهوديـان عقيـده        صپندارند خداوند بعد از محمد 
بر يوشع وصيت نموده، از جمله موارديست كه نمايـانگر   �دارند كه خدا بعد از موسي 

  باشد. روحيهء مشترك در دو مذهب مي
در عهد خلفـاي   را براي خليفهء مسلمين از يهوديان گرفته اند و »وصي«شيعيان واژهء  -8

  ي براي حاكم وجود نداشت. راشدين چنين واژه
تشابه كامل بين يهود و شيعه در حصر امامت و پادشاهي و حكومت در گـروه معينـي،    -9

داننـد و شـيعيان از آن آل    در خور توجه اسـت. يهوديـان حكومـت را از آن آل داود مـي    
  حسين.

رهء حكومت رد نمـوده و بطـالن آنـرا    واقعيت تاريخ پندارهاى يهود و شيعيان را دربا -10
رود)  ثابت كرده است. برخالف گفتـهء يهوديـان (كـه حكومـت از آل داود بيـرون نمـي      

كند، و بر خالف ادعاي شيعيان كه خداونـد   قرنهاست كه از آل داود كسي حكومت نمي
  به حكومت نرسيد. �قرار داده، هيچكس از آل حسين  �حكومت را در آل حسين 

رگي كه بين مسيح دجال يهود و بين مهدي مـورد پندارشـيعيان وجـود دارد،    تشابه بز -11
  كنند، قابل توجه است. حتّي در صفات و كيفيت خروج و أعمالي كه بدان قيام مي

خوانـد، بـا تـابوت     يهوديان معتقدند كه مهدي موعودشان با زبان عبرانـي خـدا را مـي    -12
پوشـد، و   شود، قباي هـارون را مـي   ج ميكند، با عصاي موسي خار مي يهود شهرها را فتح 

كند، و شيعيان نيز همين عقايد را دربارهء ظهور امـام دوازدهـم    به حكم آل داود حكم مي
  خود دارند.
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دهـد كـه ايـن عقيـده در اصـل       عقيدهء رجعت، نشان مـي   اّتفاق بين يهود و شيعه در -13
  يهودي بوده و سپس به شيعه سرايت كرده است.

در تحريـف كتـب الهـي: يهوديـان تـورات را تحريـف نمودنـد و         تشابه يهود و شيعه -14
ي هستند كه در مورد تحريف كتـاب خـدا تأليفـاتي داشـته و بسـياري از       شيعيان تنها فرقه

  علماي آنها تصريح به تحريف قرآن نموده اند.
سبب اعتقاد يهود به تحريف در تورات و اعتقاد شيعه به تحريف در قرآن اين اسـت   -15

  هارون و امامت آل علي در آنها وجود ندارد. كه حكومت آل
همچنين شيعيان در تحريف قرآن از اسـلوب يهـود پيـروي كردنـد كـه قـرآن بـه آن         -16

گوشزد كرده است: تحريف سخن از معناي آن و تأويل باطل آن و آميختن حق بـا باطـل   
  و ...

ه تمـام ايـن   يهود و شيعه هر دو نسبت پشيماني و اندوه و بداء به خداونـد داده انـد كـ    -17
  باورها اهانت به ذات مقدس الهي است.

ت و دشـمني ننمـوده،           -18 ه در يهـود و شـيعه كـه رعايـت اعتـدال در محبـ مشابهت رويـ
انصاف و عدالت را نشناخته اند و همواره درحب و بغض شديد نسبت به هـر كـس و هـر    

  مطلبي قرار دارند، نمايانگر اشتراكات روحي در پيروان دو مذهب است.
ن سبأ اولين كسي بود كه غّلو امروزي شيعه راجع به بعضي از اهـل بيـت و پيامبـــر    اب -19

  و طعن بر صحابه را بنا نهاد، چنانكه علماي بزرگ شيعه بدان اعتراف كرده اند. ص
اّتفاق نظر بين شيعه و يهود به اينكه هـر كـدام مـدعي تقـدس بـراي خـود و نجاسـت         -20

باشـند، در خـور    فانشان بوده وعقيده دارند كه تافتهء جدا بافته اي از ساير خاليق مـي مخال
  توجه است.

شود، و اينكـه   هر كدام از شيعه و يهود مدعي اند كه جز آنها كسي داخل بهشت نمي -21
آفريد و اينكه آنها برتـر از مالئكـه هسـتند و     بودند خداوند اين هستي را نمي اگر آنها نمي

  شان كافر و اهل آتشند.مخالفان
  دانند. يهود و شيعه مال و جان غير خودشان را حالل مي -22
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هم يهود و هم شيعه مخالفانشان را در زمـرهء حيوانـات (سـگ و االغ و خنزيـر و ...)      -23
  گيرند. در نظر مي

ت اصـلي      را از موضع درست قرآني »تقيه«يهود و شيعه  -24 اش منحـرف سـاخته و ماهيـ
كننـد، و ايـن سـبب پيـدايش احـزاب و       آميـزي روشـن نمـي    خود را به صـورت شـيطنت  

  .)1(كنند گروهكهاي سرّي در ميان آنها شده است تا حدي كه حتّي بين خود تقيه مي

  

  

                                         
لليهـود: عبـداهللا جميلـي ص     فضـة الـرّا  بهـة اجعه شود به: بذل المجهود في إثبات مشابراي تفصيل بيشتر مر -1

673-680.  



  :فصل چهارم

  مهدى موعود يا مهدى موهوم؟

آيد كه يـك كلمـه حـرف نـزده و هـيچ       موهومى بدست مى چه حجتى از حجت خيالى و
ر وجود خودش هيچ حجتى جز مشتى روايـات مجعـول نيسـت؟،    را نديده است، ب كس هم او

تـرين و   كه اين روايات شيعه را به شكل تنها مـذهبى در آورده اسـت كـه اسـالم را بـه زشـت      
 ،ترين شكل نمايش ميدهد مسخره

 به ائمـهء خـود داده و    و چه دزدى شگفتر از اين در تاريخ اديان كه صفات الهى را كسى
  اين هستى بشمارد؟ را حاكم بر ذرات  آنها

  مهدى موعود يا مهدى موهوم؟

بـه پرسـش    )1(بررسى پاسخ هاى آقاى منتظرى نگاهى به عمود خيمهء خرافات روحانيت و
  .هاى آقاى دكتر مسعود اميد در مورد امام زمان

  مقدمه 
  تفاوت بزرگ آن با مهدى موعود ترديد در فرضيهء امام زمان و

   
  يان!موعود يهود صفات مسيح منتظر و -1
  شكنجهء مردگان *
  به بردگى گرفتن آنها  ها بخاطر يهود و قصاص همهء ملت محاكمه و *
  كشتن دوسوم جهان *
  انعام در عهد مسيح مورد پنداريهود ازدياد خيرات و *
  يهود روش حكومت مسيح مورد پندار *
  يهود تشابه آن با أعمال مسيح مورد پندار رفتار امام زمان و صفات و -2

  مان خدا را با زبان عبرى ميخواند!امام ز *

                                         
اين مقاله درواقع نامه اى بود به آقاى منتظرى كه برايش فرستاده شد و در جواب وعده داده شد كـه آنـرا    -1

  جواب بدهند ولى تا حاال كه بيشتر از دو سال ميباشد از جواب خبرى نشد كه نشد!



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      216
    

  * قيام قائم و جمع نمودن شيعيان از همه جا!!

  امام زمان و شكنجهء مردگان و تخريب مسجد الرسول! *

  قتل اعراب مخصوصا قتل قريش  امام زمان و *

  كشتن دو سوم بشر! امام زمان و *

      سجد النبىم مسجد الحرام و تخريب خانهء كعبه و و امام زمان مورد پندار *

  حكمى جديد دينى نو و دعوت به كتابى نو و امام زمان و *

  قيام امام زمان با تابوت يهود! *

  سنگ موسى! آب خيالى براى امام زمان خيالى و هاى شير و چشمه *

  حكم آل داود امام زمان و *

  امام زمان ساختگى تفاوت عميق بين مهدى موعود و *

  امام زمان اماميه ح دجال يهود ومسي كردار تشابهات رفتار و *

  رد بر مسيح دجال يهود *

  اماميه در مورد امام زمان رد بر باور *

  أوال: عدم ثبوت والدت اين امام زمان 
  دوم: بيهودگى غيبت اين مهدى خيالى

  سوم: هيچ منفعتى از وراء اين موهوم صورت نگرفته است
والدت ايـن معـدوم را جعـل     ساخته وچهارم: چرا روحانيت اماميه اين دروغ خطرناك را 

  كردند؟

از آنجائيكه نقد مبادى روحانيت در واقع نقد تمام خرافـاتى اسـت كـه بـه نـام ديـن مبـين         
زدودن آن نـه اينكـه پاسـخى مثبـت بـه در خواسـت        نقد و جامعهء ما وجود دارد، و اسالم در

يان متـدينين هـم هسـت،    روشنگرى مهمى در م آقاى اميد ميباشد بلكه خدمتى شايان به دين و
ها بپـردازم كـه در واقـع عمـود      بنا براين اينجانب ميخواهم به ريشهء تاريخى يكى از اين پاسخ

 قرآنى آن در واقع همهء خيمـهء خرافـات را برچيـده و    خيمهء خرافات بوده و بررسى علمى و
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بـر جامعـه    راء مردم ورا نيز از سالحى خلع يد ميكند كه به نام آن بر آ ها پرده داران اين افسانه
  دمار از روزگار مردم در آورده اند، حكومت كرده و

 ها با ميزان علمى بحث و بررسـى اسـناد تـاريخى و    لهذا بى مناسبت نيست كه اين پاسخ و 
 يـا توطئـه بـودن و    عقيدتى كه در ميان مسلمين رايج بوده سـنجيده شـود تـا حقيـت داشـتن و     

اين دستور طاليى براى قبول خبر رايج بـوده اسـت كـه    كه از قديم  ويرانگرى آن روشن شود
كه اگر مدعى چيزى هستى دليلـت را نشـان   « »ذا كنت ناقال فالصحةإذا كنت مدعيا فالدليل و إ«

  .»درستى روايتت را ثابت كن اگر ناقل آن هستى صحت سند و بده و
ى خود قرآن را از كتاب آسمان و پر واضح است كه هر مسلمانى بايد معتقدات دينى خود  

لهذا  كه تنها حجت الهى برزمين است أخذ نمايد چون هدايت الهى منحصر به قرآن است، و

‰ö≅è% āχÎ) “y﴿ميفرمايد:  راهنماى مسلمين قرار داده است، و خداوند قرآن را هادى و èδ «! $# 

uθèδ 3“y‰ çλù;$#﴾
ن خود حضرت پيامبر نيز از آ و »يعنى هدايت فقط هدايت خداوند است« )1(

ßì (βÎ÷)﴿ پيروى ميكرده است، Î7̈? r& āω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ �†n< Î) ﴾
)2(. ﴿ö≅ è% !$ yϑ‾ΡÎ) ßì Î7̈? r& $tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) ÏΒ 

’ În1§‘﴾
  .از آنجا كه بعد از انبياء كسى بر مردم حجت نيست و )3(

تأويـل آن   در قرآن هيچ خبرى از اين امام زمان كذائى نيست مگر بزور تحريـف آيـات و  
امـا آنچـه در اخبـار آحـاد راجـع بـه مهـدى         طنيه كه در واقع جنگ با قرآن اسـت، و بروش با

موعود آمده است هيچ ارتباطى با امام زمان ساخت روحانيت شيعه كه آنرا آلت دسـت خـود   

                                         
براى آگاهى بيشتر در اينمورد ميتوانيد بـه مقدمـهء كتـاب (تضـاد مفـاتيح الجنـان بـا         71و انعام/  120بقره/ -1

قرآن) تأليف عالمهء برقعى مراجعـه نمائيـد كـه بـراى اولـين بـار و آنهـم در خـارج از ايـران در اينترنـت           
  ) www.aqeedeh.com) و(ww.isl.org.ukwشود. ( گذاشته مي

  .6-/االنعام50و15-يونس -2
  .»بگو: من همانا فقط از آنچه به من وحى ميشود پيروى ميكنم«ترجمه:  203األعراف:  -3
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اسـت كـه از ذريـهء     )1(مقلدانش قرار داده است ندارد، بلكه راجع به مصـلحى مراهى جهت گ
رسول اكرم عمل خواهد كرد نه اينكه دين تازه بيـاورد   حضرت رسول خواهد بود،كه به دين

  .آنچنانكه كتب اماميه مدعى آنست كه مفصال خواهد آمد

 ترديد در فرضيهء امام زمان و تفاوت بزرگ آن با مهدى موعود
اصل وجود امام زمـان مـورد ترديـد نبـوده تـا بخـواهيم از راه       « آقاى منتظرى ميگويد كه:

بات نمائيم، عالوه براينكه بوسيلهء براهينى كـه داللـت ميكنـد برلـزوم     نواب چهارگانه آن را اث
زمانها به اثبات ميرسد بوسيلهء اخبار متواتره كه از پيامبر اكـرم   در همه اعصار و )2(امامت عامه

 به اثبـات ميرسـد، و   از طريق فريقين روايت شده است و نقل شده و ‡ )3(ائمهء معصومين و
سـنى در بـارهء آنحضـرت در دسـترس اسـت بـه        از طـرق شـيعه و   )4(بيش از سه هزار حـديث 

يقين مـى باشـد، شـما ميتوانيـد در ايـن       موجب قطع و اى كه اجماال در حد تواتر است و گونه

                                         
خـواهيم ديـد    در صورتيكه ايـن امـام زمـان مـورد پنـدار همچنانكـه در صـفحات آينـده از خـالل اعمـال           -1

  باشد. بزرگترين مفسد تاريخ مي
اين امامت عامه ربطى به امامت افراد معينى ندارد بلكه امامت همگانى و مشترك است يعنى هر مؤمنى  - 2

حق دارد با كار و كوشش و بنا به استفاده از استعداهاى خداداديش كانديد امامت و رهبرى گردد و 

oΨ$﴿از او تقاضا نمايند كه لهذا خداوند بĤنها آموخته است كه  ù=yèô_ $# uρ š É)−F ßϑù=Ï9 $�Β$tΒ Î)﴾ » بارخدايا ما را

  .»امام تقوى پيشگان قرار بده
بعد از پيامبران وحى قطع شده وكسى نميتواند معصوم باشد و ادعـاى عصـمت بـر غيـر از پيـامبران غلـوى        -3

نهج  216خطبهء كه اشتباه و خطا نكنم بيش نيست و خود حضرت على ميفرمايد: من باال تر از اين نيستم 
  البالغه.

دروغ كه باكثرت روات راست نميگردد و اين عوام فريبى همچنان در ميـان روحـانيون اماميـه رواج دارد     -4
كه براى ترساندن مردم و در واقع فريب آنها به تعداد روات ميافزاينـد كـه مثـل چهـل كـالغ كـه بايـك        

انى نگفتند كه: عكس خمينـى را در مـاه ديدنـد آيـا ايـن دروغ بخـاطر       كلوخ ميرمند مگر چند مليون تهر
  كثرت دروغگويان و فريب خوردگان شيطان راست شد؟
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سـنن ابـن ماجـه     و )1(نكنزالعما جامع الوصول و سند احمد بن حنبل و زمينه به صحيح مسلم و
بحار مجلسـى از   سى، كمال الدين صدوق وغيبت نعمانى، غيبى شيخ طو از كتب اهل سنت و

  .»كتب شيعه مراجعه فرماييد..
فريبكارى گفته اسـت؟   را آقاى منتظرى از سر تقيه و تلبيس و ها دانم كه اين سخن من نمي

خبر است؟ اما در مورد ترديد بر امام زمان همين كـافى   انديشهء ديگران بى يا واقعا از آراء و و
اى مضـحك بـيش نميداننـد كـه      آنـرا خرافـه   وال پذيرفته نيسـت و است كه در هيچ مذهبى اص

پرداختـه   مخصوص اماميه است و همگى متفقند كه دسـت مكـر تقيـه پيشـگان آنـرا سـاخته و      
كشور امام زمان است بايد ايـن آراء   است، ليكن از آنجائيكه اآلن اين نظام بقول بانيش نظام و

 احاديـث مهـدى مكـرى بـيش نيسـت، و      قياس چنين شخصيت موهومى با را جدى گرفت، و
را رد نمـوده انـد، از آنجملـه     آنهـا  حتى احاديث مهدى را نيز كم نيستند كسانى كه نپذيرفته و

ال «رئيس محاكم شرعى قطر شيخ عبداهللا بن زيد آل محمود تأليفى دارد بـه نـام    مفتى سابق و
، كـه  »ايد به انتظـار مهـدى نشسـت   بعد از پيامبر خيرالبشر نب« »مهدي ينتظر بعد النبي خير البشر

مكـانى   هرزمـان و  سبب نشأت خرافهء مهـدى موهـوم شـيعيان هسـتند كـه در      :در آن ميگويد
 :ايـن بـر خـالف ادعـاء منتظـرى اسـت كـه ميگويـد         عوام را ميفريبنـد، و  جنجالى بپا ميكنند و

ان اهـل  احاديث امام زمان در صحيح مسلم و بين فريقين متفق عليـه اسـت، يعنـى حتـى در ميـ     
سنت نيز متفق عليه نيست تا چه برسد بين فريقين، بگذريم از اينكه مهدى موعـود اصـوال غيـر    

 :شـيخ عبـداهللا در كتـاب مـذكور ميگويـد      جواب اسـت، و  سؤال و از امام زمان مورد بحث و
 مهدى همان منصور دوانيقى است كه گويا بنى عبـاس در جعـل و   :بعضى از اخبار ميگويد كه

برنامه هاى سياسى آنها تقاضاى چنـين دروغهـايى را    ه احاديث دست داشته اند، ووضع اينگون
  ،)2(روشن ميكند

                                         
اسماء اين كتب كه احتماال اشتباهى چاپ شده است عبارتند از: مسند احمد نه سند احمد و جامع األصول  -1

  غيبى.طوسى نه  غيبةنه جامع الوصول و كنزالعمال نه كنزالعمان و 
  .7ال مهدي ينتظر بعد النبي خير البشر ص  -2
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بزرگتـرين    بگذريم از روايات امام زمان كـه يكـى از  (اما دانشمندانى كه احاديث مهدى  
جعـل دانسـته انـد كـم      بطـور كلـى كـذب و    را )وخطرناكترين دروغها درتاريخ اسـالم اسـت  

 رخ شهير اسالم وؤم بواألعلى مودودى وأمعاصر پاكستانى موالنا  و مند شهيرنيستند، مثل دانش
عالمه ابن القيم شـاگرد بـزرگ شـيخ     نيان گذار علم فلسفهء تاريخ عبدالرحمن ابن خلدون وب

صاحب كتـاب الموافقـات در اصـول     امام شاطبى از ائمهء بزرگ مالكيه و سالم ابن تيميه واإل

 ةفريـد وجـدى در دائـر    ام محمد عبده خواندن اين كتـاب اسـت، و  فقه كه يكى از وصاياى ام

بسـيارى   عالمه محمـد رشـيد رضـا و    امام ذهبى و امام دار قطنى و و 8ص  ةميسالالمعارف اإل
  .)1(ديگر...

اق بـين فـريقين   فـ واهى نيست؟ يكـى ات  دليل و آيا با اين همه هر دو ادعاء آقاى منتظرى بي
فرضـيه سـاختگى امـام     تن دو موضوع متفاوت يعنـى مهـدى و  ديگرى يكى دانس در اينمورد و

  زمان؟
كـه   سـهم امـامى   خمـس و  خبرى او دانست يا اينكـه بحسـاب دنيـا و    آيا اين را واقعا از بى 

 دنيايشان را ويران كرده اند، كه اگر اين فرضيهء سـاخته و  دين و مقلدان غافل را بدان فريفته و
اى براى حكومت امـام زمـانى    بهانه  ود ديگر برايشان نهپرداختهء روحانيت مكار بهم ريخته ش

اغفال دين باوران سادهء مقلد خـود   اى براى استحمار و نه بهانه واليت فقيهى خواهد ماند، و و
  امام زمان هم شخصيتى حقيقى!! كه باور كرده اند واقعا على آباد هم شهرى است و

داده است بـراى بررسـى دليـل ايشـان     كتاب صحيح مسلم را كه آقاى منتظرى بدان حواله 
مراجعه نمودم نه اينكه مدعاى ايشان در آنجا نيسـت بلكـه حتـى يـك حـديث هـم در مـورد        

                                         
باشـد در   اى خمينى بوده و از احفاد امام رضا مـي  اهللا ابوالفضل برقعى كه هم مدرسه يةمصلح فقيد عالمه آ -1

اينمورد تأليف مستقلى دارد بنام بررسى علمى در احاديث مهدى كه در آن سه جلد كتاب بحار مجلسى 
زمان مزعوم ميباشد بررسى كرده و ضعف آن احاديث را حتى با معيار مذهب اماميـه  را كه در مورد امام 

و مخالفت آنها را با قرآن ثابت كرده است كه اينجانب اين كتاب را بـه عربـى ترجمـه كـرده ام و شـايد      
مثل بقيهء كتب ايشان به غير از فارسى زودتر چاپ شود چون تمام كتب اصـالحى ايشـان در ايـران امـام     

  توانيد به مقدمهء آن كتاب در موارد مذكور مراجعه بفرماييد. باشد، مي انى! ممنوع النشر ميزم
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حقيقتا انسان در تعجـب   هم در آنجا نيامده است و )غير از امام زمان :كه بازهم بگويم( مهدى
آرى  ؟فريب ايشـان  و ميماند كه واقعا اين از بى خبرى بزرگترين مرجع شيعيان است يا از مكر

كه عالمت هـاى قبـل از قيامـت را ذكـر     ) بشرح امام نووى– 9ج (صحيح مسلم مخصوصا در 
خـروج   فـتح قسـطنطينيه و   جوج وأمـ  جوج وأفتنـهء يـ   از فتنه هاى داخلى اين امـت و  نموده و
نزول عيسى بن مريم رواياتى آورده است ليكن چنين امامى اشاره هم نكرده است آيا  دجال و

اقعا اين نقل روايت و احاله دادن بـه دروغ روشـن چـرا؟ اگرچـه همچنانكـه از كتـب اماميـه        و
هـاى فـراوان دارد كـه در ايـن مقالـه       هويداست صفات اين امام زمان بـا دجـال يهـود شـباهت    

  .مقارنهء اعمال آندو خواهد آمداز  )1(مفصل
سـنت آمـده بـا امـام     اما فرق بزرگ بين مهدى كه در بعضى از مصادر درجهء دوم اهـل   و

محققـان مسـلمان از    زمان اماميه كه ريشه در تلمود يهود دارد چنان واضح است كـه علمـاء و  
  .قديم اينرا روشن نموده اند

ليكن اين موضوع چون از اصول باورهاى اماميه گشته شايد براى بعضى از هموطنـان حـق   
نسـت كـه كـه انگشـت روى ايـن      ما اين امر پوشيده باشد بنا براين سـعى اينجانـب در اي    جوى

را از  تاحد توانايى خودم آنرا روشـن نمـايم تـا كسـانى كـه بخواهنـد خـود        موضوع گذاشته و
  .روشن شوند فريب نجات ندهند حجت تمام شده و سرداب جهل و

تاريخ اسـالم از طـرف    وصايت اولين بار دربد نيست بدانيم همانطور كه توطئهء امامت و  
 ى به ظاهر مسلمان مطرح شد انديشـهء امـام زمـان نيـز آرام آرام سـاخته و     عبداهللا بن سبأ يهود

از بـين بـردن    پرداخته شده كه بازهم دنبالهء همان توطئـه جهـت تخريـب انديشـهء اسـالمى و     
 ، پس اجازه بدهيد كه اجماال نگاهى به عقيدهء مسيح منتظـر بوده است  سلطهء اسالم قدرت و

 تـاريخى بـين آن و   اى علمـى و  د از روشن شدن آن مقارنهسپس بع يهوديان نموده و) موعود(
منتظر اماميه نماييم تا ببيننيم كه آيا واقعا سه هزار روايت مورد اشارهء آقاى منتظـرى مثـل سـه    

تفكـر   زاز آنجائيكه تشابه شديدى بين دو طر هزار كالغ است كه با يك كلوخ ميرمد يا نه؟ و

                                         
لليهـود تـأليف    فضةالرا بهةكتاب بذل المجهود في إثبات مشا  منبع اساسى اينجانب در اين بحث و بررسى -1

  نمايد.بحث مفصلى در اينمورد مي 1ج  274تا  227آقاى عبداهللا الجميلى ميباشد كه از ص 
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مسيح منتظر وجود دارد ناچارم كه ابتـدا   مورد امام زمان ويهود در  باور موجود بين اماميه و و
به بررسى عقيدهء مسيح منتظر يهود بپردازم تا روشن شود كـه بـاور امـام زمـان از كجـا ريشـه       

  .مشابهت دارد؟  به مسيح يهوديان  تا چه حد اعمال او عينا گرفته است و

  مسيح منتظر و موعود يهوديان!

 عـزت و  دنيـا حكومـت كـرده و    بـر  هستند كه بيايـد و  )1(داود منتظر مردى از آل ،يهوديان
اگرچـه   �بدين سبب بود كه به حضرت مسيح  عظمت از دست رفته را بدانها باز گرداند، و
بنا به ادعاء آنها اين مسيح موعود همچنانكه تلمود  از نسل حضرت داود بود ايمان نياوردند، و

  آنها مدعى است:
همهء كشـورها مطيـع آنهـا     در خدمت يهود در آورده و سلطه وهمهء ملل جهان را زير * 

  .)2(خواهند بود
هـا خواهنـد بـود تـا مسـيح       اينكه يهوديان همچنان در جنگهايى سخت بـا بقيـهء ملـت    و *

    .)3(حقيقى آنها قيام كند
بيـت المقـدس    را در براين پندار هستند كه اين مسيح مجعول بعد از قيام خودش آنهـا  و* 

تـا مـدتى    را از غيـر از آنهـا خـالى نمـوده و     دنيـا  برايشان دولتـى تشـكيل داده و   وجمع كرده 
  .)4(طوالنى مرگ بسراغشان نميĤيد

اينكه در عهد او چه كارهايى صـورت   روش حكومت او و و )دجال(اما صفات اين مسيح 
  .ميگيرد أسفار يهود به روشى نا منظم از آن سخن ميگويد

                                         
  .2و1فقره  61سفر اشعيا اصحاح  10و 9فقره  9سفرزكريا: اصحاح  -1
  .57بولس حنا مسعد ص  نيةالتعاليم الصهيو همجية -2
  د. روهلنج. 65الكنز المرصود في قواعد التلمود ص  -3
او صاموئيل بن يحيى مغربى كه خودش پزشكى يهودى بوده كـه بـه اسـالم مشـرف      125افحام اليهود ص  -4

هـ فوت  570ده است و اين كتاب را در رد بر أكاذيب يهود نوشته است و در جوانى در مراغه در سال ش
  .471كرده است: ابن ابي صبيعهء: عيون األنباء في طبقات األطباء ص 
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  يكند  يهوديان پراكنده را جمع م* 
يهوديان تا امروز بر اين باور هستند وقتيكه مسيح موعودشـان قيـام ميكنـد همـهء يهوديـان      

مكــان اجتمــاع آنهــا  از آنهــا ارتــش بزرگــى تشــكيل داده و را گــرد آورده و متفــرق در دنيــا
از  اين تجمع حتى شـامل مردگـان شـده و    و! )1(كوههاى اورشليم در بيت المقدس خواهد بود

در  مجعولشـان بپيوندنـد، و   مده تا به ارتش مورد خيالى به رهبرى مسيح خيالى وقبرها بيرون آ
     .)2(سفر حزقيال اين پندار با تفصيل بيشترى آمده است

  شكنجهء مردگان *
هاى گناهكاران از غير بنى اسـرائيل   ها اكتفا ننموده بلكه جثه خيالبافى به همهء اين اوهام و 

  .)3(شكنجهء آنها گردند و را در آورده تا تماشاگر عذاب
    .به بردگى گرفتن آنها قصاص همهء ملت ها بخاطر يهود و محاكمه و* 

هاى ساختگى كه دليـل بـر آرزوهـاى بافنـدگان آنهـا ميباشـد ايـن مسـيح          بنا براين اسطوره
خيالى بعد از گرد آورى يهود شروع به گرد آورى بقيهء مللى مينمايد كه بنا بزعم آنها سـتمى  

      .)4(قصاص نمايد را محاكمه و د روا داشته اند تا همهء آنهابر يهو
  *كشتن دوسوم جهان

يهـود در   توضيح داده است كه مسيح مورد پندار )5(اما نتيجهء اين محاكمه را سفر زكريا و
نيز با تأييـد ايـن امـر اضـافه ميكنـد كـه يهوديـان        ، )6(تلمود آن روز دو سوم جهان را ميكشد و

آنوقـت اسـت كـه     در لحه هـايى را كـه غنيمـت گرفتـه انـد ميسـوزانند، و      هفت سال تمام اسـ 

                                         
  .4-60/1و  20فقره  66سفر أشعيا اصحاح  -1
  .12-9فقره  37سفر حزقيال اصحاح  -2
ايـن نمونـه هـا را بـا دقـت تمـام بـه          24فقره  66و سفر حزقيال اصحاح   6-9فقره  10سفر زكريا اصحاح  -3

  خاطر داشته باشيم تا ببينيم كه چطور بعدا دوباره در لباس امام زمان ظهور خواهد كرد!!!
  .8فقره  13سفر يوئيل اصحاح  -4
  .8فقره  13سفر زكريا اصحاح  -5
  .65الكنز المرصود د. روهلنج ص  -6
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را  گوســفندان آنهــا نهــا گشــته وآهــا بردگــان  بقيــهء ملــت جهــان مســلط شــده و يهوديــان بــر
  .)1(ميچرانند

  يهود انعام در عهد مسيح مورد پندار ازدياد خيرات و *
از زمـين   عسـل و  ى شـير و بنا بزعم آنهـا از كوههـا جويهـا    مسيح مورد پندار  در عهد اين

  .)2(لباس پشمى بيرون ميĤيد خميرتازه و
  :يهود روش حكومت مسيح مورد پندار* 

بينـه حكـم    ميـان مـردم بـر اسـاس دليـل و      سياست حكومت او چنين است كه در روش و
  .)3(معرفت الهى! محاكمه ميكند حتى انبياء براساس الهام و نميكند بلكه برخالف همه بشر و

  يهود تشابه آن با مسيح مورد پندار و امام زمان

مـرهء زندگيشـان    در اعمال روز از بارزترين باورهاى اماميه كه محور مذهبشان بر آنست و
را مثـل   هـا او  امـام زمـانى   ،حتى از خداوند هم بيشتر مورد استعانت و توجهشـان قـرار ميگيـرد   

نظـام كشـور    اظر ميداننـد، و ن همه جا حاضر و داده و )به قول خمينى( خداوند واليت تكوينى
ما بنا به گفتهء آقاى خمينى بنام امام زمان درست شده است، آيا وقـت آن نرسـيده اسـت كـه     

 از اين واقعيت هاى سياسى روزمره تلـخ ايـن نظـام خرافـى و     ها بخود آمده و پيروان اين افسانه
از دام اين رندان دين را  خود باورهاست عبرت بگيرند و امام زمانى كه نتيجهء اين معتقدات و

  ؟فروش رها سازند

درسـت از متـواترات    آرى اين امام زمانى كه اماميه مدعى آن بوده و آقاى منتظرى آنرا بنا
معـدومى اسـت كـه اصـال      بين فريقين ميداند از پرفتنه ترين أكاذيـب تـاريخ اسـالمى اسـت و    

كـه ايـن موهـوم     /امام حسـن عسـكرى    نخواهد داشت، و ندارد و وجود خارجى نداشته و

                                         
  .22فقره  66واصحاح  6-5فقره  61حاح سفر اشعيا اص -1
  د. روهلـنج   64و الكنز المرصود ص    22-17فقره  7و سفر اشعيا اصحاح  18فقره  3سفر يوئيل اصحاح  -2

  ابراهيم خليل احمد. 67و اسرائيل والتلمود ص 
  .3و2فقره  11سفر أشعيا اصحاح  -3
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بدين علت بعد از وفـاتش   جعلى را بدو نسبت ميدهند به شهادت تاريخ اصال فرزندى نداشته و
  .برادرش جعفر تقسيم كرده اند، كه ذكر اين مطلب مفصال خواهد آمد بين مادر و ميراثش را

را  اين افسانهء ساختگى همراه با ديگر افسانه هاى ضد قرآنى ديگر كه هيچ عقل سالم آنها
سـال تـا    1200دخـول در چـاه سـرداب در بـيش از      تولد يك شبهء او و مثل حمل و نميپذيرد
 هايى كه خصوصا بعد از ظهـور او روى خواهـد داد همگـى نشـان از آرزوهـا و      افسانه كنون و

ميباشد كـه صـفت دائـم او     �بزعم آنها او از ذريه امام حسين  هاى بافندگان آن دارد، و كينه
  .)1(طوسى چند روايت در اين مورد آورده است ميباشد وكشتار  قتل و

  را با زبان عبرى ميخواند! امام زمان خدا *
  دعـايش  را بـا عبـرى خوانـده و    به پندار اماميه وقتي كه اين امام موهـوم قيـام ميكنـد خـدا    

جا برايش جمـع ميكنـد، نعمـانى مـدعى      خداوند همهء اصحابش را از همه مستجاب ميگردد و
اصـحاب او جمـع    313 را بـا عبـرى خوانـده و    وقتيكه امام زمـان اذان ميگويـد خـدا    است كه:
 را در مكـه ميبيننـد   در صبح خود بعضى از آنها در شب به رختخواب خود رفته و و ميشوند ...

)2(!!  

  جمع نمودن شيعيان از همه جا!! * قيام قائم و

قــد قــام قائمنــا يجمــع  واهللا لــو« المعارف خرافات ميباشد آمده كه: ةدر بحار مجلسى كه دائر
بخدا قسم وقتى كه قائم ما قيام كند خداونـد شـيعيانش را   «. )3(»ليه شيعتنا من جميع البلدانإاهللا 

 واين اجتماع مخصوص زندگان نيست بلكه مردگان نيـز  »از همهء شهرها برايش جمع مينمايد

                                         
  .116-115طوسى ص  لغيبةا -1

  .169ص  لغيبةن عالمت يهودى بودن او باشد!! النعمانى: اشايد اذان به عبرى اولي -2
  .52/291بحار محمد باقر مجلسى  -3
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بـاقر مجلسـى    حتـى مـال   گفـت، و به نداء او لبيـك خواهنـد    )1(بنا به ادعاء حر عاملى واحسائى
  !  )2(مكان اين اجتماع را نيز كوفه تعيين ميكند

  تخريب مسجدالرسول! شكنجهء مردگان و امام زمان و *
را بافته اند اولين كارى كه اين امام سـاختگى   هاى پر خطر بنا به پندار كسانى كه اين افسانه

از  بيعنـى ابـوبكر وعمـر     صخليفـهء رسـول خـدا     انجام ميدهد اخراج اجساد دو يـار و 
چـه  ( )3(حتى مسجد را نيز خـراب ميكنـد   را ميسوزاند و قبرهايشان بوده كه بعد از شكنجه آنها

روحانيت پيروان  اى مجلسى و اهللا جزائرى به اين آرزوى افسانه تنعم و )كينه اى باالتر از اين
والنا امـام زمـان   مدعى است كه: م) ب(او اكتفا ننموده بلكه در ضرورت حكم لعن شيخين

بعـد از   را از قبرهايشان بيرون نموده از همهء سـتم هـايى كـه در دنيـا قبـل و      بعد از اينكه آندو
قابيل گرفتـه تـا گنـاه بـرادران      آندو رخ داده است از آن دو نفر انتقام ميگيرد،! از قتل هابيل و

حتـى از   انـداخت و  را به آتـش  �را به چاه انداختند و ظلم نمرود كه ابراهيم  يوسف كه او
را نقـل   سـپس انـواع ديگـرى از شـكنجه هـا      گناه آتش پرستان نيز از آنـدو انتقـام ميگيـرد، و   

يعنـى ام   ص همسـر فـوت شـدهء رسـول خـدا      حتى به ايـن هـم اكتفـا ننمـوده و     !! و)4(ميكند
 هـايى اسـت بنـام ديـن اسـالم و      !! خدايا اين چه كينه)5( را شالق ميزند) ل(المؤمنين عايشه 

  هل بيت نبوت!ا

  قتل اعراب مخصوصا قتل قريش   امام زمان و *

                                         
  .164: اإلحسائي ص  جعةوالر 249حرعاملى ص   لهجعةاإليقاظ من ا -1
  .52/318بحار مجلسى  -2
 : االخسـائي جعـة والـر   242: محمد بـن جريـر بـن رسـتم طبـرى ص      مةودالئل اإلما 52/386بحار مجلسى  -3
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عقيـده   اين امام ساختگى كه گويـاى كينـهء روحانيـت جـاعالن آنسـت بـه خـاطر ديـن و        
بنا براين مجلسـى از ابوعبـداهللا    نژاد ميجنگد، و فرقه گرايى و نميجنگد بلكه به خاطر تعصب و

، )1(»قريش جز شمشـير نخواهـد بـود    ب ووقتى قائم خروج ميكند بين او عر«جعل ميكند كه: 
توجيه اين ستمها از ابوجعفر جعـل كـرده انـد كـه      ستم ميكند كه براى تبرير و تا حدى ظلم و

نيست واال رحـم ميكـرد   ) ص(اين از آل محمد  :كه گفته است: بسيارى از مردم ميگويند كه
ينه تـوز اماميـه رهـا نميشـوند     دوباره حتى اموات نيز بنا به گفتهء مفيد از شكنجه اين منتقم ك و

هاى او نيـز بـا    جالب اينجاست كه حتى تعداد كشته، )2(كه پانصد تا پانصدتا يكجا گردن ميزند
  .باشد يهود برابر مي هاى مسيح مورد پندار كشته

  كشتن دو سوم بشر! امام زمان و

سـوم   اينكـه دو احسائى از ابوعبداهللا جعل ميكند كه ميگويد: اين كار به اتمام نميرسد مگر 
 :سوم جهان چه ميماند؟ ميگويد كـه  از او سؤال ميشود كه بعد از رفتن دو مردم كشته شوند! و

ايـن بافتـهء روحانيـت چنـان بافتـه       !؟ و)3( آيا ازاينكه شما يك سوم بقيه باشيد خشنود نميشويد
يـرحم  ب چنـان قسـى القلـب و    شده است كه بيانگر اعمال دولت هاى روحانيت اماميـه باشـد و  

يعنى برخالف صـريح نـص   (. )4(از كسى توبه هم نميپذيرد است كه حتى مجروحان را كشته و
حتى به ابوجعفر نسبت ميدهنـد كـه ميگويـد: پيـامبر در ميـان امـتش بـا         و )سنت پيامبر قرآن و

كشـتار   آرامش رفتار نموده است اما قائم با قتـل و  با مردم به خوبى و نرمى رفتار كرده است و
واى  كشـتار كنـد و   در كتابى كه با او ميباشد آمده: كه از كسـى توبـه نپـذيرد و    يكند وعمل م

  .)5(بركسى كه با او مخالفت نمايد
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  :�مسجد النبى مسجد الحرام و تخريب خانهء كعبه و امام زمان خيالى و *
اين معدوم ساختگى كه روحانيت اماميه جهت رسيدن به قدرت آنرا بافته است به اين هـم  

مسـجد نبـوى    از خانـهء كعبـه و   تفا ننموده بلكه همهء مساجد روى زمـين را ويـران كـرده و   اك
از زبـان ابـوجعفر جعـل     ، و)1(را به همان اساس اوليه باز گرداند آغاز ميكند بدين بهانه كه آنها

هـيچ   در آنجا چهار مسجد را ويـران ميكنـد و   ميكند كه: وقتى قائم قيام ميكند به كوفه رفته و
  .)2(ويران ميكند عزتى داشته باشد رها ننموده و ى را كه در روى زمين شرف ومسجد

  حكمى جديد دينى نو و دعوت به كتابى نو و امام زمان و *
تصريحاتى كه در كتب اماميه در مورد اين افسانهء ساختگى وجـود دارد دليـل    نوشته ها و

كتـاب ديگـرى    ه اى خواهد آمد وبرخروج اين امام ساختگى از اسالم ميباشد چون با دين تاز
از قرآن خواهد آورد كه شايد اين خود آرزوى ديرينهء بافندگان اين جعليات ميباشـد تـا    غير

شايد بتوانند مردم را فريفته و اسالم را بنام اسالم و آل بيت ويران كننـد، نعمـانى از ابـو جعفـر     
اعـراب   حكمى جديد كه بـر  و قائم قيام ميكند به دستورى نو وكتابى جديد«جعل ميكند كه: 

طوسى با تأييـد ايـن    و. )3(»توبه نميپذيرد... با آنها جز شمشير نميشناسد و بسى سختگير است و
  .)4(»قائم به امرى غير از آنچه بوده است قيام ميكند«مطلب از ابوعبداهللا جعل ميكند كه: 

  قيام امام زمان با تابوت يهود! *

                                         
  .162و184احسائى ص  جعةالر -1
مثـل    و بيخود نيست كه مبينيم كه رژيم امام زمـانى كنـونى مسـاجد اهـل سـنت را      365اإلرشاد مفيد ص  -2

اهـواز و مسـجد اهـل     مسجد شيخ فيض در مشهد و مسجد كنارك در بلوچستان و مسجد اهـل سـنت در  
سنت آبادان ويران نموده است اگرچه به خاطر نفاق و صد چهره اى ذاتى و عقيـدتى كـه دارد از خـراب    
كردن مسجد بابرى در هند انتقاد ميكند كه دولتش از اعمال هندوهاى متعصب از مسلمانان عذر خـواهى  

  كرده است.
  .167و220و 154از نعمانى ص  لغيبةا -3
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تفكر امامت منصوصه كه اماميه  زاز قبل كل طر ء امام زمان وبراى اينكه بدانيم كه انديشه 
پرداختـه انـد    يهوديان براى محو قدرت اسالم آنرا ساخته و مدعى آن هستند ابن سبأ يهودى و

را بـا عبـرى    اينست كه امام ساختگى كـه خـدا    تا چه حد حتى در جزئيات منشأ يهودى دارد
ميدانيم كه تـابوت در   با تابوت يهود فتح ميكند، و را هم ميخواند االن مدعيند كه حتى شهرها
بر اين باورنـد كـه اگـر در جنگهايشـان تـابوت را حمـل        ميان يهوديان جايگاه مقدسى دارد و

احسائى در روايتى طوالنى كيفيت اين فتوحـات را بـا تـابوت     كنند شكست نخواهند خورد و
  .)1(شرح ميدهد كه واقعا مضحك است

  سنگ موسى! ب خيالى براى امام زمان خيالى وآ هاى شير و چشمه *
اين موضوع نيز حدود تأثير از دجال مسيح را بر انديشهء امام زمان ميرساند كه حتى حرف 

يهود تكرار ميشود، آرى كتـب روحانيـت اماميـه     به حرف همان موضوعات مسيح مورد پندار
شـير بـرايش جـارى     آب ودر كوفه دو چشـمه از   نقل ميكند كه وقت خروج قائم مورد پندار

سنگ موسى را كه دوازده چشمه از آن با معجزهء الهى به نـص قـرآن جـارى شـده      ميگردد و
مجلسـى پـرده دار    و .غذا بخواهد آن سنگ را نصب ميكند هر وقت كه آب و همراه داشته و

  .)2(تاب اين خبر را نقل ميكند اين خرافات با آب و

  حكم آل داود امام زمان و * 
اين موهوم جعلى بنا به زعم باورمندانش قيام ميكند به قرآن حكـم ننمـوده بلكـه بـه     وقتى  

دنيـا تمـام نميشـود تـا اينكـه      «حكم آل داود امر ميكند وكلينى از ابوعبداهللا جعل ميكنـد كـه:   
صفار اضـافه ميكنـد    و »بينه نميپرسد.. مردى از من با حكم آل داود حكومت كند و از دليل و

، آيـا كسـى ميتوانـد    )3(بينـه نميپرسـد   از دليـل و  سليمان حكـم ميكنـد و   ود وكه با حكومت دا
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بپرسد كه فرق اين موهوم با خلخالى چيست؟! يا اينكه ايـن گـرگ زاده از آن گـرگ خيـالى     
  ميباشد.

  امام زمان ساختگى تفاوت عميق بين مهدى موعود و

مشهور است كـه مـردى    همچنانكه سابقا در صدر اين نوشته اشاره كردم در ميان مسلمين 
مصلح از اهل بيت نبوت بنام مهدى ظهور خواهد كرد كه مهمترين ويژگـى او طبـق احاديـث    

 صاسم پدرش با اسم پدر پيـامبر   صحيح عبارتست از اينكه: اسمش با اسم پيامبر و درست و
ء كتاب جديدى نياورده بلكه به سنت پيامبر عمل خواهد كرد بلكه به همـه  دين و يكى بوده و

 در آخر زمـان ديـن اسـالم را بپاداشـته و     را محو خواهد نمود و ها بدعت ها عمل كرده و سنت
خنزيـر   صليب را شكسته و داد خواهد نمود و زمين را كه پر از جور و ظلم گشته پر از عدل و

  .)1(را به قتل خواهد رساند كه كنايه از شكست مسيحيت ميباشد

اميه را در بارهء امام زمان با آنچـه كـه در احاديـث    كه اگر مجموعهء جعليات روحانيت ام
صحيحه در بارهء مهدى در آخر زمان آمده است مقايسه كنيم تفاوت هـاى بسـيار فاحشـى را    

باطنيـه هـر    سـبأيه و  مشاهده ميكنيم كه مبين اين مطلـب اسـت كـه چگونـه دشـمنان اسـالم و      
لبـاس   تحريـف نمـوده و   اصول درسـتى داشـته   موضوعى از موضوعات اسالمى را كه اصل و

  .هاى متعدد از جمله لباس تشيع اهل بيت پوشانده اند تا مقبول عام افتد

بـه صـراحت    هـا آگـاهى داشـته و    يام تا به امروز بـه ايـن تفـاوت   علماء محقق از قديم األ و
 روشن نموده اند كه امام زمان ساختگى هـيچ ارتبـاطى بـا مهـدى مـورد اشـاره در احاديـث و       

در توجيـه   دانسته و �را از فرزندان امام حسن  لهذا امام ابن القيم او را ندارد،روايات صحيح 
آن اينكـه امـام حسـن خالفـت را بـه       در اين نيز سرى وجـود دارد، و  :اين موضوع ميگويد كه

                                         
سـنن   475و  4/473كه مجموعهء اين روايات را در كتب ذيل ميتوان يافت: سنن ابي داود، كتـاب مهـدى    -1

المهدي و ميگويد: اين حديث صحيح حسن ميباشد و شيخ آلبانى در ترمذى، كتاب الفتن باب ماجاء في 
شـيخ محمـد بـن     75و 2/73) نيز آنرا صـحيح ميدانـد، و لوامـع األنصـار:     5452(3/1501المصابيح  ةمشكا

  احمد سفاريني.
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ايـن سـنت الهـى     لهذا خداوند مهدى را در ذريـهء او گذاشـت، و   خاطر خداوند ترك نمود و
ذريـهء او بهتـر از آنـرا     بـه خـاطر او تـرك كنـد خداونـد بـه او و       است كه اگر انسان چيزى را

  .)1(نصيب مينمايد

او  :امام ابن كثير نيز بعد از اينكه مهدى را يكى از خلفاء راشـدين آينـده دانسـته ميگويـد     و
را ميكشـند، كـه آن نـه حقيقتـى      امام زمان مورد پندارشيعيان نيست كه از چاه سامرا انتظـار او 

ادامه ميدهد كه مهدى از مشرق ظهـور ميكنـد    و. )2(را ديده است نه كسى او رى ونه اث دارد و
شيطان پرسـتى   نه از چاه سرداب در سامرا چنانكه جاهالن ميپندارند كه اين يك نوع هذيان و

نه مدركى از عقـل   سنت صحيحه و نه برهانى از كتاب و چون نه دليلى دارد و  بزرگى ميباشد
  .)3(وجود دارددانش در اين مورد  و

پندار كه امام زمان نامش محمد بـن حسـن عسـكرى     اين زعم و :امام سفارينى ميگويد كه
  .)4(ميباشد هذيانى بيش نيست

شيخ خالد محمد على الحاج بعد از اينكه احاديـث صـحيح دال بـر خـروج مهـدى را در       و
عه ميباشـد  آخر زمان نقل ميكند ميگويد: صفات ايـن مهـدى بـرخالف مهـدى مـورد پندارشـي      

موثوق بـراى   چون نام پدرش با نام پدر پيامبر يكى نيست، بگذريم ازاينكه در تاريخ درست و
 امام حسن عسكرى فرزندى وجود ندارد، مختصر اينكه ادعـاء شـيعيان هـيچ سـندى نداشـته و     

اما اگر عقل از ميـدان بـدر رود همـه چيـز ممكـن       هيچ عالم معتبرى از آن سخن نگفته است،
   !!)5( ميگردد

دكتر شيخ عبدالمحسن العباد رئيس اسبق دانشگاه اسالمى مدينه منـوره ميگويـد: احاديـث    
ها تاحد تواتر آن رفته اند... لـيكن بطـور قطـع ايـن حقيقـت ثابـت        بعضى مهدى فراوان است و
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اى هسـتند كـه نـامش     هيچ ارتباطى با عقيدهء شيعيان ندارد، چون شيعيان منتظر خـروج مهـدى  
موهـوم   ميباشـد كـه ايـن اصـال حقيقـت نداشـته و       �سن عسكرى از نسل حسين محمد بن ح

است همچنانكه در حقيقت امامت كسانى كه ادعاء امامت آنها ميكنند نيز حقيقت نداشته جـز  
، بـد  )1( معتقـدات آنهـا مبـرا ميباشـند     كه آنـدو از  بفرزندش حسن  امام على بن ابيطالب و

   امام زمان ساختگى را روشن نمائيم: هدى وتفاوت هاى مهم بين م نيست كه االن

روايات صحيحه محمد بن عبد اهللا ميباشد امـا امـام زمـان     نام مهدى در كتب سنت و -1
  موهوم اماميه نامش محمد بن حسن ميباشد.

ميباشد و اماميه مدعى هسـتند كـه امـام زمـان      �مهدى راستين از ذريهء امام حسن   -2
  باشد.مي �از نسل حضرت حسين  مورد پندار

 و مدت عمر مهدى مورد اشاره در كتب سنت مثل بقيهء بشر طبيعى است، والدت و -3
در هيچ روايت درستى نيامده كه در اينمورد از ديگران متفاوت است اما امـام زمـان   

 در هم والدت او فقط در يك شب صورت گرفته و مورد پندارهم مدت حاملگى و
 1250در چاه سرداب رفته كـه االن بيشـتر   سالگى بنا باختالف جعليات   يا پنج و دو

سال است كه در آنجاست كه بقـول عالمـه برقعـى اگـر ايـن حـرف درسـت اسـت         
  را از آنجا نجات دهند!!. برزندگان واجب است كه او

مسـلمين   نصـرت اسـالم و   مهدى حقيقـى مـورد اشـاره در احاديـث بـراى كمـك و       -4
امام زمان مجعـول روحانيـت فقـط    بين نژادها تفاوت قائل نميشود اما  خواهد آمد، و

چنـان   حتى از مردگان انتقام ميگيـرد و  از ديگران و براى كمك آنها خروج كرده و
مخصوصا از قريش كراهت داشته كـه در ميـان پيـروانش از آنهـا كسـى       از اعراب و

اعـراب   وجود ندارد!! آيا اين امـام زمـان جزئـى از توطئـه شـعوبيه بـر عليـه اسـالم و        
  نيست؟.

                                         
  .221واألثر في المهدي المنتظر: دكتر شيخ عبدالمحسن العباد ص  لسنةأهل ا ةعقيد -1
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به خـط آنهـا    برايشان دعاء خير نموده و راستين ياران پيامبر را گرامى داشته ومهدى  -5
بـه نيكـى يـاد ميكنـد امـا امـام زمـان         امهات المؤمنين را نيز دوست داشـته و  ميرود و

 جسدهاى آنهـا   بلكه  ساختهء روحانيت اماميه نه اينكه بر ياران رسول بغض ورزيده
حتى امهات المؤمنين را قصاص نمـوده   ميزند و آتش را از قبرهايشان بيرون آورده و

  عائشه را حد ميزند!!. و

مهدى راستين به سنت جدش عمل نموده تا حديكه به همهء سنن پيامبر عمل نمـوده   -6
بـه   با بدعت ها مبازه ميكند اما امام زمان ساختگى به دين جديدى دعوت نمـوده و  و

  .)1(كتاب تازه اى غير از قرآن ميخواند

 تين مساجد را آباد ميكند اما امام زمان جعلـى مسـاجد را خـراب ميكنـد و    مهدى راس -7
  مسجد النبى آغاز ميگردد خانهء كعبه و اين تخريب از مسجد الحرام و

سنت رسول او رفتار ميكند اما امام زمان سـاختگى بـه    مهدى راستين به كتاب خدا و -8
  فرمان ميدهد!.) يهود( حكم آل داود

رق ظهور ميكنـد امـا امـام سـاختگى از چـاه سـرداب سـر        مهدى راستين از طرف مش -9
  ميكشد.

بنا به ايمـان مـا بـه صـدق     ( مهدى مورد اشاره در احاديث صحيح حقيقتى است ثابت - ١٠
 كه مصلحى است از امـت محمـد، و  ) صدق روايات وارده از او در اينمورد رسول و

چ ربطـى بـه   ديـن اسـالم كامـل اسـت هـي      موفق ميدارد و را تأييد نموده و خداوند او
يـا كـم نميكنـد، امـا      هنگام آمدن هم چيزى بدين اضافه و نيامدن او ندارد و آمدن و

                                         
اهللا  يـة آيا هنوز هم وقت آن نرسيده كه حقيقت جويان شيعه به نـداى داشـمندان و مصـلحان خـود مثـل آ      -1

اهللا شريعت سنگلجى وآقاى قلمـدران و دانشـمند محتـرم آقـاى      يةرقعى و د. موسى موسوى وكسرى وآب
مصطفى طباطبائى و امثالهم گوش داده و از اين آراء و انديشه هاى خرافى ضد اسالمى دست برداشـته و  

ايـن اختالفـات    به كتاب خدا و سنت رسول مراجعه نمايند و از دام روحانيت بدر آيند، و بدانند كه همهء
  ساختگى براى هدم اسالم بوده است و فقط نام تشيع و آل بيت بخود گرفته است.
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 اسـتحمار  امام زمان ساختگى اماميه وهمى بيش نيست كـه نتيجـهء كينـه بـه اسـالم و     
   فهمند. مقلدان عوامى است كه از دين جز تقليد كوركورانه چيزى نمي

 امام زمان خيالى اماميه يهود و كردارمسيح مورد پندار تشابهات رفتار و
 امام زمان اماميـه انديشـه و   و صفات مسيح مورد پندار پژوهشگرى كه در رفتار و محقق و 

توافقات زيادى را در اين دو موهوم مجعول ميبيند كه ثابت ميكنـد   بررسى مينمايد تشابهات و
 كه سابقا از منابع يهـود و بنا بر آنچه  از يك كينه سرچشمه گرفته است، و هردو از يك منبع و

  منابع اماميه نقل شد ميتوان نتايج ذيل را با وضوح تمام بدست آورد.

مسيح مورد پنداريهود بعد از ظهور خودش بنا به زعم آنهـا همـهء يهوديـان را كـه در      -1
نيـز وقتيكـه كـه     پندار  امام زمان مورد دنيا پراكنده اند در بيت المقدس جمع ميكند، و

محـل اجتماعشـان هـم كوفـه      قيام ميكند همـهء شـيعيان را جمـع نمـوده و    زعم اماميه ب
  خواهد بود!.

 از قبرهايشان بپاخاسته و را زنده نموده و ها مسيح مورد پنداريهود بنا به پندار آنها مرده -2
نيز مرده هاى شعيان را زنده نموده تا  امام زمان مورد پندار به ارتش او ملحق ميشوند و

  شوند!.به ارتش او ملحق 

مسيح مورد پنداريهود بعد از قيام خـودش اجسـاد گناهكـاران را از قبرهايشـان بيـرون       -3
نيز بنا بـه زعـم    امام زمان مورد پندار گر شكنجهء آنها شوند، و آورده تا يهوديان نظاره

  هاى ياران رسول را از قبرهايشان در آورده تا شكنجه نمايد!. جاعالنش جسد

 سـتمى نمـوده انـد محاكمـه و     انى را كه بر يهـود ظلـم و  مسيح مجعول يهود همهء كس -4
امام زمان مجعول نيز همهء كسانى را كه بر شيعيانش ظلم نموده اند  قصاص مينمايد، و

  قصاص مينمايد. محاكمه و

امام زمان مجعول روحانيت اماميـه نيـز دو    را ميكشد و مسيح مجعول يهود دوسوم بشر -5
  را ميكشد. سوم بشر
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 مثل عمرهايشان طوالنى ميگردد سام يهوديان تغيير كرده وجمجعول اوقت قيام مسيح  -6

قـدرت هركـدام بانـدازهء     وقت قيام قائم مجعول اجسام اماميه نيز تغييـر كـرده و   ، و)1(
    !!.)2( پاى خود له ميكنند مردم را زير دست و چهل نفر گشته و

شته بنا بزعم آنها از هاى زمين فراوان گ نعمت خيرات و در وقت قيام مسيح مورد پندار -7
 لباس پشمى بيرون ميĤيـد! و  از زمين خمير مايه و عسل جارى ميگردد، و كوهها شير و

شـير جـارى    آب و در كوفـه جـوى   در وقت قيام امام زمان مجعول نيـز چنـين شـده و   
  .ميگردد،كه شيعيانش از آن ميخورند

امام زمان  اشت ونخواهد د موهومى است كه وجود نداشته و مسيح يهوديان مجعول و -8
هردو آنها از جعليات روحانيت دو ملـت   اماميه نيز موهومى است كه حقيقت نداشته و

لـيكن ايـن مجعـول اماميـه بـر ديـن        است كه براى استحمار اتباع خويش سـاخته انـد،  
  ها بپاخاسته است. مسلمانان ضررهاى فراروان داشته است كه بنام او فتنه

مداركى است كه در كتب اماميه آمده  ن پندار جعلى داليل وسبب تأكيد ما بر ارتباط اي و
  است از آنجمله كه امام زمانشان:

را با عبرى ميخواند نه به عربـى در صـورتى كـه مـدعى هسـتند او از نسـل پيـامبر         خدا -1
  !عربى است

 مـنَ و  عصـاى موسـى همـراه اوسـت و     سـنگ و  را با تابوت يهود فتح ميكند و ها  شهر -2
  دارد!! سلوى نيز بهمراه

  به حكم آل داود حكم ميكند نه به حكم قرآن!! -3

كردار دليل بـر   قدم به قدم در باورها و تشابهات حرف به حرف و آيا همهء اين توافقات و
  ؟وحدت منشأ اعتقادى نميباشد

  رد بر مسيح دجال يهود

                                         
  .60التلمود وتاريخه: ظفر اإلسالم خان ص  -1
  .52/317و بحار مجلسى  8/241كافي، كلينى  ضةرو -2
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ادعاء يهود مبنى بر اينكه مسيح موعود مبعـوث خواهـد شـد دروغـى بـيش نيسـت، چـون         
ميباشـد كـه    �كه بشارت به او در كتبشان آمـده همـان حضـرت عيسـى بـن مـريم        مسيحى

  .)1(ارتداد مينمايند سحر و را متهم به جنون و او يهوديان به او ايمان نياورده و كافر گشته و

 ‡انبيـاء  « مصادر دينى يهود ميباشد ميگويد كه: كه از آگاهان به منابع و /صوموئيل 
اينكه جباران مطيع اهل ملتش ميگردند، از  برايشان مثالها زده اند وراجع به جاللت دين مسيح 

گرگ  با هم ميخوابند و بره باهم ميچرند و (گرگ و: آنجمله اشعيا در نبوت خود ميگويد كه
شير مثل گاو كاه خواهد خورد) آنها از اين مثالها جز ظاهر آنرا نفهميـده   گاو باهم چريده و و
 زده و لهذا در وقت بعثت عيسى از ايمان بـه او سـر بـاز    اند و نموده از معانى عقلى آن غفلت و

   !)2( »منتظر اين بودند كه شير كاه بخورد تا عالمت ظهور مسيح درست باشد

راجع به اخبار مسـيح   )يهود نصارى و مسلمان و(سه امت «سالم ابن تيميه ميگويد: شيخ اإل
 اينكـه مسـيح ضـاللت هنـوز نيامـده و      و مسـيح ضـاللت متفـق ميباشـند     هدايت از نسل داود و

نصارى بر اين اتفاق دارند كه مسيح هدايت همان عيسـى   بعد از آن مسلمانان و خواهد آمد، و
يهود با اعتراف به اينكه حضرت مسـيح از نسـل داود اسـت منكـر ايـن       ميباشد و �بن مريم 

بشـارت بـر او آمـده     مسيحى كه :ميگويند كه هستند كه مسيح هدايت عيسى بن مريم باشد، و
ميپندارنـد كـه مسـيح بـدين نصـرانيت مبعـوث        و ها به او ايمان خواهند آورد، است همهء امت

لهذا وقتى كه مسـيح دجـال ظهـور ميكنـد بـه او       گشته كه باطل بودن اين دين روشن است، و
ريم از قرآن ك و .)3(»يهود اصفهان همراه او خواهد بود هفتاد نفر كاله پوش از ايمان آورده و

  .)4(مادرش را تبرئه نموده است او و حضرت عيسى بن مريم در مقابل افتراءهاى دفاع و

                                         
  .99د. روهلنج ص  الكنز الرصود -1
  .127-126إفحام اليهود: صموئيل ص  -2
  .3/324  ح لمن بدل دين المسيح: ابن تيميهالجواب الصحي -3
  .87و بقره/ 59و آل عمران / 91و انبياء/ 12و تحريم / 156سوره هاى نساء / -4
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 هرچقدر يهود لجاجت نموده و منكر نبوت حضرت عيسى باشند ليكن بعضى از احبار و و
 روحانيون يهود به اين حقيقت اعتراف نموده اند كـه موعـد معـين مسـيح تمـام شـده اسـت و       

  .)1(: موعد مقرر آمدن مسيح از مدتهاى طوالنى به پايان رسيده استخاخام راو ميگويد كه

 اماميه در مورد امام زمان رد بر باور

  :اساس ميباشد بى اين باور اماميه در مورد امام زمان از چند جهت باطل و 

  أوال: عدم ثبوت والدت اين امام زمان  

 از او فرزندى نمانـد، و  وحكمت الهى بر اين رفته است كه امام حسن عسكرى وفات كند 
كسى نيسـت   بافندگان آن بود، چرا كه امام مرده و اين رسوايى بزرگى براى جاعالن امامت و

 كه امام بعد از او گردد، چون بنا به بـاور آنهـا چنانكـه صـدوق مـدعى اسـت بعـد از حسـن و        
  .)2(حسين نبايد امامت به برادران منتقل شود!!

لهـذا در   و ندارحتى در كتب خود اماميه نيز ثابـت اسـت،  عدم والدت اين مهدى مورد پ و
خليفهء  كتب خود روايت ميكنند كه حسن عسكرى بدون اينكه فرزندى بگذارد فوت نمود و

را مسـئول ايـن    همراهان ثقات آنها عباسى بشدت به اين موضوع اهميت داده قاضيان بزرگ و
لهـذا   شد كه هيچ فرزندى نداشـته و  تفتيش منازل ثابت پيگيرى نمود،كه بعد از وفات حسن و

    .برادر او تقسيم نمودند ارثش را بين مادر و

كافى اين موضوع را در روايتى طوالنى از احمد بن عبيداهللا بن خاقان آورده كـه ميگويـد:   
مريض شد براى پدرم قاصدى فرستاده شـد كـه ابـن الرضـا مـريض       (...وقتيكه حسن عسكرى

وى دارالخالفـه رفـت، سـپس بـا عجلـه همـراه بـا پـنج نفـر از          بسـ  شده است فورا سوار شده و
هـم   )خـادم ( خواص او بودند كـه نحريـر   كارمندان اميرالمؤمنين باز گشت كه همه از ثقات و

اخبار او باشند،  مراقب صحت و درميان آنها بود، به آنها دستور داد كه در منزل حسن مانده و

                                         
  .59التلمود وتاريخه وتعاليمه: ظفراإلسالم خان ص  -1
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شب به خانهء او بيايند، بعد از دو سه روز از  صبح وبه چند نفر طبيب نيز دستور داده شد كه  و
ضعيف شده، به پزشكان دسـتور داده شـد كـه در خانـهء او بماننـد و      ) حسن(آن خبر آمد كه 

 را كـه از تـدين و   به او دستور داده شد كـه ده نفـر   و قاضي القضات نيز به مجلس آورده شد،
را حاضـر   همراهى خود انتخاب كند، آنهـا  پرهيزكارى آنها اطمينان دارد نيز به امانت دارى و

دستور داد كه شبانه روز آنجا باشند، همچنان آنجا بودند تـا   به خانهء حسن فرستاده و نموده و
سلطان افـرادى را بـه    يكسره ضجه شد، و) سامرا( من رأى سرّ فوت نمود و �) حسن(اينكه 

مـوم   هر آنچه آنجا بود مهر و و )1(دتفتيش كردن را بررسى و اتاق اتاق آنجا خانه اش فرستاد و
 هايى آوردند كه آثار حاملگى را شـناخته و  دايه و حاملگى شدند، و فرزند بدنبال آثار كرده و

اى وجـود دارد كـه كـه     جاريـه  :هـا گفتنـد كـه    بررسى ميكردند، بعضى ها رفته و بسوى جاريه
زنـانى راكـه همـراه او     ان او وهمراهـ  و) خـادم ( نحريـر  را در اتاقى قـرار داده و  حامله است او

 بعـد از دفـن او، سـلطان و    را آماده كننـد... و ) جسد حسن( تا اينكه بودند بر آن زن گماشتند،
تقسـيم ميـراث را توقـف     اتاقها بفراوانى تفتيش نموده و در منازل و مردم در صدد بچه شده و

لگى او ميرفـت همچنـان   ند كه گمان حامداى بو مراقب جاريه آنهايى كه مواظب و نمودند، و
هنگامى كه حاملگى او باطل شـد   مالزم او بودند تا اينكه عدم حاملگى آن زن ثابت گشت، و

  .)2(برادرش جعفر تقسيم نمودند) ميراثش را بين مادر و

 ،اين روايت از كتابى كه مدعى هستند كه به امام زمـان نشـان داده شـده وگفتـه اسـت كـه      
اسـاس باطـل    از ريشـه و  ثابت ميكند تولد اين مهدى مورد پندار )3(براى شيعيان ما كافى است

يـا بـرآن خـرده بگيرنـد،      مذهب تراشان فرقه باز نميتوانند اين روايت را انكار كننـد و  است، و

                                         
نكـه در جـاى ديگـر مـدعى هسـتند كـه از       چرا بحث و بررسى و تفتيش منازل ماداميكه فرزنـد حسـن چنا   -1

  فرزندى در ميان باشد.  بزرگ شده و چرا ميراث امام حسن عسكرى بين ورثهء او تقسيم شد بدون اينكه
  .1/505كافى كلينى  -2
البته بعضى از عقاليشان بـه ايـن دروغهـا آگـاهى دارنـد لـيكن از تـرس روحانيـت از يكطـرف و از عـوام            -3

سكوت ميكنند كه سربازان مجهول امام زمان ترورشان نكنند، همچنانكـه بعضـى    كاألنعام از طرف ديگر
  يواشكى گفتند.  از استاده هاى دانشگاه الهيات تهران چند سال پيش به اينجانب
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بسيارى از بزرگان آنها در حـديث   مورد اعتماد آنها وارد شده و چون درچندين منابع موثق و
  عبارتند از: )نه بعنوان حصر(اند كه فقط بعضى از آنها تاريخ آنرا روايت كرده  تفسير و و

  126ص1ج ةلحجكافى كلينى همين روايتى كه نقل شد كتاب ا -1

    339-338 ص رشادمفيد در كتاب اإل -2

  359-358ص  عالم الورىأطبرسى در  -3

  409-408ص2ج ةلغمأربلى در كشف ا -4

هـى اآلمـال نيـز    عبـاس قمـى در منت   ذكر المهدى و مجلسى در جالء العيون زير عنوان: -5
  .زير همين عنوان آنرا آورده اند

 ل مضـطرب و اعلماء بزرگ اماميه در قرن سوم كه خود در ميـان ايـن اقـو    أما نوبختى از و
هـيچ   فـوت كـرد و   )حسـن (ها گفتند: پدرش بعضى :متناقض گيج است ميگويدكه متعارض و

انـى مـدعى شـدند كـه ايـن      ديگر و، )1(فرزنـد ظـاهرى از او شـناخته نشـده     اثرى از او نمانده و
 ، و)2(هـ متولـد شـده!   250وفات حسن يعنى در بيست سوم رمضان سال  موهوم دو سال قبل از

 ، و)3(متولـد شـده   هشت ماه بعـد از وفـات حسـن ايـن مـورد پنـدار        ها مدعى شدند كه بعضى
 256 هـا سـال   بعضى هـ متولد شده است و258ديگرانى مدعى شده اند كه اين موهوم در سال 

يعنـى   255مدعيان ديگرى ادعاء نموده اند كه در نصف شـعبان سـال    و، )4( را مدعى گشته اند
كه اين ادعاء امروزه به كام رهبران نظام امـام   ،)5( پنج سال قبل از وفات حسن متولد شده است

 مزين نموده و شهرها چراغانى و هرساله بدين مناسبت جشن گرفته و زمانى ايران جور آمده و
  .ونها مصرف نموده تا از مقلدين عوام بيشتر سوارى بگيرندملي

                                         
  .119-118نوبختى ص  لشيعة:فرق ا -1
  1198منتهى اآلمال: عباس قمى، نسخهء فارسى ص -2
  .126نوبختى ص لشيعة:فرق ا -3
  .198اآلمال: قمى ص ص  منتهى -4
  .419، أعالم الورى طبرسى ص 346اإلرشاد: مفيد ص  -5
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اى كه اين والدت را براو بسته اند نيـز چنـان اخـتالف كـرده انـد كـه        اسم جاريه وحتى در
 و، )1(آشكار است، بعضيها مدعى شده انـد كـه اسـمش نـرگس اسـت      دروغ بودن او واضح و

مـدعيان ديگـرى ادعـاء نمـوده      ، و)2(ها مدعى شده اند كه اسم آن صقيل يا صيقل است بعضى
  .اقوال ديگرى نيز بافته شده است و )3(اند كه نامش حكيمه است

همهء احكام اصلى ديـن   صاحب زمان كه همهء دين باو مرتبط است و آيا حجت عصر و 
حتى نماز جمعه را بخاطرش ترك نموده اند چنـين كسـى اسـت كـه      حكومت و مثل جهاد و

بقول بعضيها بنا به گفتهء امام ابن حزم امـام انـدلس كـه     ق نباشد، وحتى مادرش هم مورد اتفا
بعضى از آنها مدعى هستند كه اسم مادرش سوسن اسـت كـه مدعينـد حكيمـه بنـت       :ميگويد

محمد شاهد والدتش بوده كه در هنگام خروج از شـكم مـادرش قـرآن ميخوانـده كـه همـهء       
كليد همهء  اين اولين حماقت آنها و ته وحسن مذكور اصال فرزندى نداش اينها هوس ميباشد و

  .)4(اى عظيم ميباشد شرارت هايشان ميباشد كه خود مهلكه

دانشمند زبردست و شيرمرد پاكستان امام احسان الهى ظهير كه اطالعات رژيم تروريسـتى  
تأليفاتش عاجز مانده بود بوسـيلهء مـزدورانش    فرقه گراى ايران چون از جواب دادن به او و و

هايى كه براى والدت  را ترور كرد در اينمورد ميگويد: افسانه ال سخنرانى در پاكستان اودر ح
 عـام و  چگـونگى ناپديـد شـدن او از چشـمهاى خـاص و      اين مولودى كه هرگز متولد نشده و

اينكـه   عدم شناخت چنين چيزى بافته انـد و  اهل منزل و عدم علم اهل بيت و نزديك و دور و
چگونه به همهء علوم كه از لوازم امامـت در نـزد قـوم اسـت دسـت       ده وچگونه به امامت رسي

 بـراى اثبـات مـدعاى خـود كـه ثابـت نشـده و        ها بافته و همهء اينها باعث شده كه افسانه ،يافته
بيهوده بـر   اساس و نشدنى است دروغها مبالغه انگيز ساخته اند كه شايسته است نام خرافات بى

هـايى از ايـن    سپس نمونه عليه خودش، و ود شواهدى است برآنها گذاشت كه اين اكاذيب خ

                                         
  .346اإلرشاد: مفيد ص  -1
  .227ص3ج لغمةكشف ا -2
  همان منبع. -3
  .181ص 4الفصل امام ابن حزم ج -4
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ميپرسد كه چطور چنين تولدى از چشم بنـى  ، )1(روايات بيهوده را بعنوان مثال ذكر كرده است
بـن عبدالصـمد كـه بـه ابـن الطومـار        از خانوادهء علوى مخصوصا از نقيب آنها احمـد  هاشم و

  در آن ضبط مينمود مخفى ماند!   را ها دفترى داشت كه والدت علوى شهرت داشت و

هـ كـه بـدروغ ادعـاء نمـود      302لهذا وقتى كه يك خبر يك مدعى امام زمانى! در سال  و
او محمد بن حسن عسكرى است به خليفهء عباسى المقتدر رسيد دستور داد كـه بزرگـان    ،كه

دند كه طالب را جمع نموده تا موضوع روشن شود، كه همگى آنها شهادت دا شيوخ آل ابي و
اين مدعى تقيـهء پيشـهء امـام زمـانى      او كذاب است و حسن عسكرى فرزندى نداشته است، و

اخـتالف مـدعيان تشـيع خـودش دليلـى       و، )2(تا يكماه در ميان مردم شـالق ميخـورد   زندانى و
لهـذا اكثـر آنهـا بعـد از يـأس از فرزنـدى بـراى حسـن          عدم والدت چنين موهـومى و  است بر

  .آراء متعددى بافته اند ه امامت ديگران رفته واو ب عسكرى بعد از

  دوم: بيهودگى غيبت اين مهدى خيالى  

پنهـان شـدن درچـاه     فرضا كه والدت اين موهوم را بپذيريم، چه معنـايى در ايـن اختفـاء و   
اگـر از امـام زمـانى هـاى سرمسـت       ، و؟چرا براى مـردم ظهـور نميكنـد    سرداب وجود دارد و

علمايشان شنيده شده اسـت كـه از قـديم در     شنويم كه از روحانيان وبپرسيم همان جوابى را مي
قيـام   قـائم قبـل از  «روايت زراره از ابي عبداهللا جعل ميكند كه:  توجيه آن گفته اند، صدوق از

طوسى شيخ طائفهء در توجيـه   و. )3(»از ذبح ميترسد :پرسيدم چرا؟ گفت كه ،خود غيبتى دارد
شـكى نيسـت    و. )4(»ز كشتن چيزى مانع ظهور او نيسـت... جز ترس ا«همين موضوع ميگويد: 

اين توجيهـات همـانطور    ايمان بياوريم و كه اين موضوع تعبدى نيست كه فقط تسليم شويم و

                                         
  .274-273والتشيع احسان الهى ظهير ص  لشيعةا -1
  هـ.302حوادث سال  27-26ص  13تاريخ الطبري ج  -2
  .481ص  لنعمةمال الدين وتمام اك -3

  .199طوسى ص   لغيبةا -4
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ترس از قتل چنـان واهـى    را تكذيب ميكند، و همديگر :كه شيخ احسان الهى ظهير گفته است
  .آنرا رد ميكندهاى دو آتشه  است كه حتى خود بافته هاى امام زمانى

 دنيـا  تأييد خداونـد اسـت و   مورد نصرت و چون در كتب خودشان آمده كه اين پندار -1
داد خواهد كرد، آيا از يـك ترسـو مخفـى شـده ايـن امكـان دارد؟ از        را پر از عدل و

با نصر و پيروزى مؤيد  ترس است و ابوجعفر نقل كرده اند كه: قائم منصور به رعب و
 اخبـار  و. )1(غرب ميرسد و.... سلطانش به شرق و پيچيده شده و ايشرزمين ب ميباشد، و

اجـدادش   بـه اخبـار وارده از آبـاء و    پندار  زيادى در اين معنى نقل كرده اند، اگر اين
قتل ميترسد؟ وانگهى هر عاقلى ميتواند بپرسد كـه   اعتقاد دارد يا نه؟ پس چرا از ذبح و

مادامى كه مالئكه پشتيبان او هسـتند  مخفى شدن در چاه سرداب  چرا ترس از مرگ و
  ؟)2(همچنانكه مجلسى مدعى آنست

از كشتن خودش ميترسد الزمه اش سـقوط امامـت اوسـت بـراى       ،اين گفتهء شما كه  -2
از شــروط امامــت اينســت كــه او از  ،اينكــه شــما در چنــدين روايــات گفتــه ايــد كــه 

 سـت بلكـه اجـبن   كسـى كـه از قتـل بترسـد كـه اشـجع ني       و، )3(شجاعترين مردم باشـد 
  .است )ترسوتر(

از بـين   جور بنابر اين توجيه شما اين موهوم هرگز نبايد ظهور كند تا اينكه دول ظلم و -3
  آنوقت ديگر نيازى به خروج او نخواهد بود!   خطر قتل در ميان نباشد و برود و

تاريخ دولت هاى متعددى بنام اين خرافات بنا شده كـه مثـل همـين رژيـم كنـونى       در -4
اين دولت خرافى خودش نمونـهء بـارز    بنام امام زمان مقلدان شان را فريفته اند و ايران

حتى آقاى خـامنئى بـراى    اى از اين قماش ميباشد كه پابوس امام زمان هستند و و زنده
خوب  ،ها به مسجد چمكران قم رفته كه امام زمانش را زيارت كند مكر بيشتر پنجشنبه

                                         
  .52/191بحار مجلسى  -1
أعـالم الـورى    259ص  2الـواعظين ج  ضـة رو 1206منتهى اآلمال: قمى ص  772جالء العيون مجلسى ص  -2

  .279والتشيع احسان الهى ظهير ص  لشيعةو ا 420طبرسى ص 

  .1/34اهللا الجزائرى  نعمة  نيةاألنوار النعما -3
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چشم براه جمال او هسـتند چـرا ظهـور      مخلصانش ست واالن كه زمينه اين همه مهيا ا
نه قتلى بلكـه چـاقوى نائـب او بـر گـردن عـاقالنى        نميكند ديگر كه نه خطرى است و

  نهند است كه به اين چرنديات گردن نمى

از قتل ميترسد اين آقا چگونه از ديگـران دفـاع    كسى كه از خودش نتواند دفاع كند و -5
 را چنـين و  االن بگـذريم از اينكـه دنيـا    ؟ا انتقام ميگيـرد نموده و چگونه از دشمنان شم

 آييـد و  را مسـخرهء عـالم كنيـد، كمـى بخـود      چنان كند آيا بهتر نيست از اينكه خـود 
  .زنجيرها راحت شويد منشأ معتقدات خود نمائيد تا از اين غل و قرآن را سر

  سوم: هيچ منفعتى از وراء اين موهوم صورت نگرفته است

پابوسـانش اينهمـه    طالن اين فرضيه همين است كه اين امام زمـانى كـه دسـت و   از ادلهء ب 
نـه   يـا دينـى از ايـن آقـا سـرنزده اسـت و       برايش سينه چاك ميكنند هـيچ مصـلحت دنيـوى و   

اينكه ضـرر فـراوان كـه ديـن اسـالم از       او نديده اند جز نه منكرانش هيچ نفعى از معتقدانش و
   .اسم اين موهوم خورده است

كـوچكترين نفعـى     اين معصوميكه كه مدعى او هسـتند « گويد: سالم ابن تيميه ميإلشيخ ا
يـا قاضـى سـرميزند از او سـرنزده اسـت،       يا عالم و يا از يك كارمند عادى و يك امير و كه از

چـه   تازه موجود هم باشـد چطـور كـه او موهـومى بـيش نيسـت، و       اى از او اگر پس چه فايده
ايـن شخصـى كـه رافضـيان مـدعى او       و منانش دارد ...ؤيا دنياى م منفعتى براى دين و لطف و

بـه هـر دو تقـدير     هستند يا كسى است كه پيش آنها مفقود و در نزد عقـالء معـدوم ميباشـد، و   
  .)1(»نه در دنيا داشته است هيچ منفعتى براى كسى نه در دين و

 لحت دينـى و اما غائب شدن اين موهوم در اين مدت طـوالنى نـه اينكـه بـراى كسـى مصـ      
اى شـده اسـت بـراى شـيادان ديـن فروشـى كـه بسـيارى از          دنيوى درستى نداشـته بلكـه بهانـه   

هـا بـوده    مهمترين احكام دين را بنام او تعطيل نموده اند، براى امامت از اصول دين امام زمانى
ت او واليـ  معرفـت امـام و   ايمان شخص بنا بزعم آنها جز با آنرا از اركان اسالم شمرده اند و و
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 پنهان شدن اين دوازدهمين مجعول به تعطيل شدن بسيارى از مصـالح دينـى و   درست نيست و
 حتى خمينى امـام زمـانى نيـز بـدين اعتـراف ميكنـد كـه:        و ،دنيوى بقول خودشان گشته است

قوانين شريعت آيا بايـد تـا زمـان     شايد غيبت ازمنهء طوالني بيانجامد..واالن احكام اسالمى و«
در شهوتهايشـان آزاد   بماند، تا مردم در اين مدت طوالنى بدون تكليـف مانـده و  ظهور معطل 

معنى اين سخن اينست كه شريعت اسالمى براى مدت محدودى بوده اسـت، يعنـى    و )1(باشند
نـه هـيچ مسـلمانى     شريعت اسـت كـه نـه مـا و     قرن كه اين از رسواترين نسخ در فقط براى دو

  .)2(»گويد هرگز آنرا نمي

 پـردازد، و  كاسد مـى  هاى فاسد و چه بعد از آن به تأويل خن آقاى خمينى است اگراين س 
اين خود اعترافى روشن است از او به اينكه نتيجهء غيبت مهدى تعطيل شدن بسيارى از قوانين 

بقـول شـيخ عبـداهللا     دين بلكه به رسواترين نسخ انجاميده اسـت، ايـن سـخن حقـى اسـت كـه      
ن اين امام زمانى بيرون آورده است تا اينكه حجت را برايشـان تمـام   خداوند از دها )3(الجميلى

  .كند

والدت اين معدوم را جعل  چرا ماليان اماميه اين دروغ خطرناك را ساخته و

 كردند؟

                                         
اى  االن شخصى كه با دختر چهار ساله مقلد احمقش متعه ميكند از شهوتهاى مـردم مينالـد، آيـا ايـن متعـه      -1

كه شما بنام دين جعل كرديد آزادى شهوتها نيست كه كسى با زنا بخدا تقرب جويد كدام ديـن در دنيـا   
ذهب شما و مذهب يهود راجع به رسـوايى متعـه ايشـان بـا     با زناى مذهبى به خدا تقرب جسته است جز م

آقاى سـيد حسـين     كه 37ص  »هللا ثم للتاريخ= بخاطر خدا و تاريخ«دختر چهار ساله نگاه شود به كتاب 
موسوى شاگرد و دوست و مقلد سابق خمينى فضايح جانگدازى را ذكر كرده است كه مخصوص ايشان 

هاى دينى اماميه و مذهب عموما باز ميگردد، كـه اگـر    به محيط نيست بلكه به همهء روحانيت خصوصا و
  خدا فرصت دهد بزودى اين كتاب را ترجمه كرده و در اختيار حق جويان هموطنم قرار خواهم داد.

  42و 41ص  ميةاإلسال مةالحكو -2

انكـه در آغـاز   كه اين كتـاب همچن  274لليهود عبداهللا الجميلى ص فضةالرا بهةبذل المجهود في إثبات مشا -3
  منبع و اصول افكار اين مقاله ميباشد.  اشاره كردم
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ايـن موهـوم را    ها چرا ناچار شده انـد كـه ايـن معـدوم را موجـود جلـوه داده و       امام زمانى 
به خاطر خـروج   جوابى كه جوابى منطقى برايش ندارند، و به خاطر فرار از سؤالهاى بى ببافند؟

 احـوال و  لـوازمى اسـت كـه بـراى اوصـاف و      اصـول و  از تنگنايى است كه علت آن قواعد و
 ميرد مگـر اينكـه وصـيت كنـد و     براى اينكه مدعى هستند كه امام نمى، )1(بافته اند  شرائط امام

ش را بدانـد، و بعـد از حسـنين جـز در     شـخص بعـد از خـود    و )2(خلفى باشد برايش جانشين و
جز در فرزند بزرگتر هم نميتواند باشد، و جسد امام را جز امـام هـم    و اعقاب هم نميتواند باشد

امـام   و سالح رسـول پـيش او ميگـردد،    به اندازه زرهء رسول خدا ميگردد، و غسل نميدهد، و
 !!، و)4(جنب نمى شـود  امام محتلم ومثل اينكه ، )3(هاى متعدد ديگر بافته اشجع ميباشد و اعلم و

همـهء   هـيچ چيـز بـر او مخفـى نيسـت و      اينكه امام عالم وآگـاه بـه گذشـته وآينـده ميباشـد و     
كتابهايى كه از طرف خداوند نازل شده پيش او بوده به همهء آنها با زبانهاى متفـاوت آگـاهى   

از پشـت مثـل جلـو     ر است ومطه طاهر و اينكه امام ختنه شده متولد ميشود و و، )5(علم دارد و
 بـا  زمين افتـاده و  هايش بر هنگاميكه از شكم مادر برزمين ميافتد برگونه سايه ندارد! و ميبيند! و

 ملهـم و  خوابـد و  قلبش نمي چشمش خوابيده و احتالم نشده و صداى بلند شهادتين ميگويد! و
 آنـرا ببلعـد!! و   مدفوعش ديده نميشود چون زمـين موكـل اسـت كـه     ادرار و محدث ميباشد و

                                         
  گرفته شده است. 295-283والتشيع از احسان الهى ظهير ص  لشيعةاصول افكار اين بند از مقاله از كتاب ا -1

  123از نوبختى ص  لشيعةفرق ا -2

 1خبــار الرضــاجو عيــون ا 389و 379و384و286و 308و277و284ص و1ج لحجــةأصــول كــافى كتــاب ا -3
  .231ص

  231ص1و عيون اخبار الرضا ج 528ص2همچنانكه طوسى در كتاب الخصال ميگويد ج -4
بدون ترديد كه اينها صفات خداوند است و هدف از ايـن غلوهـاى كفرآميـز نـه دوسـتى ائمـه بلكـه هـدم          -5

بودند كه اين كفر ها را انديشهء و عقيدهء اسالمى بنام اسالم بوده است و ائمهء اهل بيت از اولين كسانى 
انكار نموده بلكه حضرت على كسانى مثل انصار ابن سبا را كه بدين اقوال تصـريح مينمودنـد ميسـوزاند،    
االن چنين امرى از ضروريات مذهبى گشته است كه بنا حق مدعى است مـذهب آل بيـت ميباشـد بـراى     

مملو از آراء ابن سـبأ ميباشـد كتـاب     آگاهى از اين غلوهاى ضد اسالمى مراجعه شود به كافى كلينى كه
  .155از الحرالعاملى ص لمهمةوالفصول ا 260و227ص1ج لحجةا
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بقيـهء اوصـافي كـه الزم اسـت انسـان عقلـش را بكنـار         و(بويش خوشبوتر از مسـك ميباشـد   
دجـال باشـد تـا ديگـران را اغفـال       يا مكار و يا سفيه تا به آنها معتقد باشد و ديوانه و گذاشته و

انش تـا  اى است كه نام شيعي ، از جملهء اين صفات اينكه داراى صحيفه)سوارى بگيرد نموده و
كتب ديگـرى بنـام    صحيفهء ديگرى كه اسماء دشمنانش در آن ميباشد و قيامت در آن بوده و

بـره ميباشـد! كـه همـهء علـوم در آن       جفر كوچك كـه از پوسـت بـز و    و )سرخ(جفر بزرگ 
خوب ديگر چه ميخواهيـد كتبـى ديگـر هـم كـه      (مصحف فاطمه نيز همراه اوست،  ميباشد! و

 چرا دعوى نبوت جديد ميكنيد و :باز به بهائيان ميگويند كه كند وعبرى هم صحبت مي دارد و
يعنى حتـى همينـى كـه در    ( امام :در روايت ديگرى ميگويند كه و )به ختم نبوت قائل نيستيد!!

خداوند ستون  بين او و ميباشد و) يعنى جبريل( مؤيد به روح القدس )ته چاه سرداب قائم شده
يـا   هـر وقـت كـه نيـاز بـه دليـل و       ان را از خالل آن ميبيند ونورى وجود دارد كه اعمال بندگ

در روايت ديگرى مدعى هستند همانطور كـه كـافى    و .)1(داللتى داشته باشد به آن نگاه ميكند
نفـر در زمـين نمانـد يكـى از      اگر دو مدعى است كه اگر زمين بدون امام بماند ذوب ميشود و

  !  )2(آنها حجت است

ى اساسى است كه بناء امامت كسانى را كه مدعى امامتشان گشته انـد  باورها اينها اصول و 
ديده اند اكثر كسانى كه معتقد به امامتشـان هسـتند    هوقتى ك جعل كرده اند، و را بر آن بافته و

حسـن   شروط بر آنها منطبق نميگردد، چون بعضى از آنها مثل موسـى الكـاظم و   اين صفات و
را مثل على بن موسى بن جعفر امـامى   يا بعضى ديگر ده وعسكرى بزرگترين فرزند پدرش نبو

غسل تكفين نكرده اسـت چراكـه فرزنـدش محمـد الجـواد در آنوقـت بيشـتر از هشـت سـال          
را غسل نداد چون در وقت وفاتش غائـب   همينطور موسى بن جعفر كه فرزندش او نداشت، و

                                         
آيا اين روايت ها و آراء و انديشه هاى خرافى ضد قرآنى نيست كـه   528-527كتاب الخصال او قمى ص -1

را از ديـن تمييـز   عاقالن را از دين رمانده و بكلى بيدين ميگرداند اگرچه عقل اينست كه انسـان خرافـات   
داده و سره را از ناسره و حق را از باطل تشخيص دهد، نه اينكه عالج بد دينى بيـدينى باشـد كـه نتيجـهء     

  آن پشت پازدن به همهء حقايق دينى باشد كه اين خود پناه بردن از باران به ناودان است.
  .179ص1ج حجةاصول كافى باب أن األرض التخلو من  -2
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 و. )1(وقت وفاتش در مدينه بوددر ) امام هشتم آنها( قابل ذكر است كه محمد بن الرضا بود، و
همچنان ثابت نشده است كه حسين بن على را فرزندش على زيـن العابـدين غسـل داده باشـد     

هـا   بعضـى  را بـاز داشـته انـد، و    نيز سربازان ابن زياد از اين كار او چون در بستر بيمارى بوده و
رضـا كـه در وقـت    ال زرهء رسول خدا بر آنها نيامده چون كوچك بودند مثـل محمـدبن علـى   

همچنين فرزنـدش علـى بـن محمـد كـه در وقـت        وفات پدرش بيشتر از هشت سال نداشت و
بعضى ديگر سالح رسول خدا در پيش آنها نبوده واال بـرادرش زيـد    وفات او كوچك بود، و

 .)2(يا مثل موسى بن جعفر كه عبداهللا افطـح بـه مخالفـت او برخاسـت     كرد و با او مخالفت نمي
لهذا از خود  چطور كودكى اعلم از ديگران ميشود؟! و ر بودند كه اعلم نبودند ووكسانى ديگ

را كسـانى   قوم رواياتى نقل شده كه كسانى را كه به گمان آنها امام بـوده انـد سرپرسـتى آنهـا    
اكابرشـان در علـم    حتى بزرگـان شـيعه و   راشد گردند، و ديگر بعهده گرفته اند تا اينكه بالغ و

اند، اين زراره بن اعين كه از اكابر رواهء شيعه است كه خود جعفـر   رديد نمودهجعفر بن باقر ت
امثـالش نميبودنـد احاديـث پـدرم از      اگر زراره و در باره اش براساس روايات قوم گفته است:

بارهء جعفر وپـدرش ميگويـد: خـدا پـدر جعفـر را بيـامزد در دلـم         اين زراره در. )3(بين ميرفت
  .)4(»در بارهء سخنان رجال بصيرت ندارد« :در باره او ميافزايد كه ، وراجع به او چيزى هست

در بارهء علم فرزندش موسى نيز چنين قضاوت نمـوده انـد، ابوبصـير مـرادى كـه كـه از        و
بنا بـه ادعايشـان حضـرت جعفـربن محمـد بـه او وعـدهء         اركان اربعه در روايت شيعى است و

در  بـه گمـان مـن حكـم و     :ميكند كه گفته اسـت  كشي از ابوبصير روايت. )5(جنت داده است
  .)6(هنوز كامل نيست )اشاره به موسى الكاظم ميباشد( روايتى علم صاحب ما

                                         
  .منبع سابق -1
  وفرقه فطحيه منسوب به شخص ميباشد. 288والتشيع شهيد احسان الهى ظهير ص  لشيعةا -2
  .124رجال الكشي ص -3
  در شرح حال زرارهء بن اعين.   133و 133رجال الكشي ص  -4
  .152رجال الكشي ص -5
  .154ايضا ص -6
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بعـد از   :ميگويـد  )1(آنچنانكه شهيد احسـان  )كه از شروط امامت شمرده اند(اما شجاعت  و
انـد، بلكـه   بر حسب روايات شيعه هيچكدام از آنها بدين صفت مشهور نبـوده    حسين بن على

سـالطين قيـام    همهء رواياتشان عكس اين را ميگويد چه اينكه هيچكدام آنها برعليـه حكـام و  
 بعضى از آنها از نصـرت و  والء به آنها اعتراف نموده و نكردند بلكه بعضى از آنها به پيروى و

مت كـنج سـال   حكام قيام ميكردند كوتاهى نمـوده و  يارى عموزاده هايشان كه بر عليه امراء و
والء حكـام دعـوت    مردم را به طاعت و ها با احتياط رفتار كرده و بعضى را ترجيح ميدادند، و

 ها برحسب روايات خود قوم، وآنچـه را كـه امـام حسـن انجـام داد و      ميكردند، تمام اين گفته
بعضى از آنهـا   را مذل المؤمنين لقب دادند، و معروف است كه او درباره او گفته اند مشهور و

 امـا  و. )2(فاطمـه  حسـن وحسـين و   كه نص برجنب و احتالم شدنشان وارد شده مثل على و هم
درسـت ميبـود جوابهايشـان بـراى شـيعيان       )گذشـته وآينـده  ( بمـا يكـون   اگر علم بمـا كـان و  

تـازه اگـر غيـب ميدانسـتند برحسـب      ، )3(مخلصشان متفاوت نميبود همچنانكه نوبختى ميگويـد 
هـيچ امـامى   «، يا مسموم نميشدند چون مـدعى هسـتند كـه    ته وو روايات خود قوم كش ادعاها

اى  اما سخن گفتن بـه همـهء زبانهـا افسـانه     و. )4(»يا مسموم شده است نبوده مگر اينكه كشته و
  عقل مردم آنرا ساخته اند! است كه براى خنديدن به ريش و

ا قـرار داده اسـت   را سـخت در تنگنـ   ها اى ضد قرآنى آقايان امام زمانى اين باورهاى افسانه
قبـول بـه    كه هيچ امكان خارج شدن درست آن ممكـن نيسـت مگـر بـه دور انـداختن آنهـا و      

  .حكميت قرآن كه خالى از اين خرافات است

بافتـه   اصول و هنگامى كه براى حسن عسكرى فرزندى نيامد اينها ديدند كه همهء قواعد و
تحريفـى كـه سـابقا انجـام ميدادنـد       و مجالى هم بـراى تاويـل   از بين رفت و هايشان پنبه شد و

چاره اى برايشان جز ايجاد معدومى نماند تـا در آينـده از همـهء     نماند، اينجا بود كه هيچ راه و

                                         
  .291-289والتشيع شهيد احسان الهى ظهير ص لشيعةا -1
  60ص2عيون أخبارالرضاج -2
  .65ص1وكلينى هم مثل آنرا روايت كرده است اصول كافى ج 81-80نوبختى ص لشيعةفرق ا -3
  .214ص1و عيون أخبارالرضاج 375ص1اصول كافى ج -4
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 عريضـى كـه بـراى امامـت و     شروط طويـل و  سؤالهايى كه در مورد عدم تطابق آن اوصاف و
عالوه بـراين امامـت    وبافته بودند پيش خواهد آمد راحت شوند،  عالمت امام درست كرده و

خود عسكرى هم زير سؤال ميرفت چون عالمـت هـاى زيـادى بـر او صـدق نميكـرد، بعـد از        
را  امامى نيـز او  بعد از خودش به كسى وصيت نكرد، و خودش فرزند و جانشينى نگذاشت، و

بعد از او زره رسول بركسى نيامد، چگونه بر كسى كه وجـود نداشـته    تكفين ننمود، و غسل و
برطبق اوصـاف مـن در آوردى   ( اخيرا زمين شجاع ميتوان داد؟ و عدوم است صفت عالم وم و

  بدون امام ماند ليكن ذوب نگرديد!! و) آنها از حجت خالى شد

هم پيـدا نكردنـد چـون عـدم وجـود       چاهى راه و سرگردان شدند و اينجا بود كه پريشان و
را پنبه ميكرد بلكه كل امامت را زير  فرزند براى حسن عسكرى نه اينكه فقط امامت موهوم او

همه بافته هاى قوم را در معرض خطر قرار ميداد، در حاليكه آنها سالها براى ايـن   سؤال برده و
اصـول را در ميـان پيروانشـان ريشـه دار كـرده بودنـد،        اين اصـول بـى   باورها زحمت كشيده و

ان امامتشان نادرسـت در آمـده   قواعد جعلى آنها در مورد بسيارى از مدعي اگرچه اين اصول و
 محدث و راكه آنها ملهم و هاى آنها بود ليكن اين وضعيت جديد همهء اشتباهات و پيشگويى

از  مشـهورى اسـت و   لهذا نوبختى اگرچه شيعهء متعصب و معصوم هستند در زير سؤال برد، و
بـدون پـرده پوشـى     عبارت صحيح و هم ميباشد با )1(فيلسوفان آنها از متكلمان و اكابر طائفه و

بـه   بـه آراء گونـاگون رفتـه و    متحير شـده و ) عسكرى( شيعيان بعد از موت حسن :ميگويد كه
  ها وگروههاى متعددى تقسيم گشته اند: فرقه

 زنده است ليكن غيبت كـرده اسـت و   نمرده و) عسكرى( اى بر اين رفته اند كه حسن فرقه
 كه به زعـم آنهـا جـايز نيسـت كـه بميـرد و      علت اين بافتهء خالف واقع اينست  قائم اوست، و

  .)2(فرزند ظاهرى نداشته باشد براى اينكه زمين خالى از حجت نميشود

                                         
  .177مجالس المؤمنين تسترى (شوشترى)ص -1
اما اگر هدايت را در قرآن جويا ميشدند ميدانستند كه حجت الهى كالم اوسست كه در ميان مـردم اسـت    -2

ه معدوم و يا مرده اى كه اجل او را از ميان مردم برده است لـيكن همـانطور كـه حضـرت علـى فرمـوده       ن
  خواهد رفت.  است هركسى كه هدايت را از غير قرآن بجويد به گمراهى
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حسن بن على مرده ليكن بعد از آن زنده شده ...اگـر واقعـا فرزنـدى     :اى گفته اند كه وفرقه
بـت  براى اينكه امامت در خلـف او ثا   بود، رجعتى! دركار نمى ميداشت مرگش صحيح بود و

  .ليكن براى كسى وصيت نكرده است ميشد و

امام، جعفر است نه حسن چرا كه او بدون اينكه فرزندى داشـته باشـد    :اى گفتند كه فرقه و
  داراى جانشينى باشد! ميرد مگر اينكه وصيت نموده و امام نمى فوت كرد، و

  .مضحك ديگرى كه نقل آن به درازا ميانجامد افتراهاى متعدد و و

امـامى كـه     ى بود كه به ناچار بـراى حسـن عسـكرى فرزنـدى سـاختند، چگونـه      چنين وقت
پيش همگى اينطور مشهور شده  امورش بر همين منوال رفته و وصيتش ثابت شده و امامتش و

  جانشينى ندارد؟! است چگونه ميميرد و

  اى از شيعيان در رد بر آنها گفتند كه: فرقه

جا گشتيم فرزندى نيافتيم اگر جـايز   همه زموديم وما اين را آ حسن اصال فرزندى نداشته و
بارهء حسن كه بدون فرزند مرده است بگوييم داراى فرزنـدى اسـت مخفـى ايـن      باشد كه در

حتى ميتوان در مـورد پيـامبر    ادعاء در مورد هر ميتى كه بدون فرزند فوت كند صدق ميكند و
والحسـن رضـا غيـر او ابـوجعفر سـه      يـا اينكـه اب   نيز ادعاء نمود كه فرزندى بجا گذاشته و ص

فرزند بجا گذاشته كه يكى از آنها امام است براى اينكه وارد شدن خبـر بوفـات حسـن بـدون     
نه  مردى از صلب خودش را جانشين نگذاشته است و صفرزند مثل اين خبر است كه پيامبر 

جـود فرزنـد   نه رضا چهار پسر داشته اسـت، پـس و   عبداهللا بن جعفر پسرى بجا گذاشته است و
 لـيكن حـاملگى بـين او و    )و بعـد از آن ايـن پنـدار را بافتـه انـد     ( بطور كلى باطل شـده اسـت،  

وقت كه وضع حمل كند فرزندى خواهـد آورد كـه امـام     هر كنيزش وجود دارد كه آن كنيز
جانشـينى نداشـته باشـد، چـرا كـه در       خواهد بود، چون روا نيست كه كه امام برود و خلـف و 

  زمين از حجت خالى ميگردد!! مت باطل شده واينصورت اما

 اى از آنها بر اين طايفه ايراد گرفته كه مدعيان فرزند بـر اينهـا اشـكال گرفتـه انـد كـه:       فرقه
حتى به اين هـم قـانع نشـده تـا      شما در موضوعى بر ما منكر گشتيد كه شبيه آنرا خود گفتيد و

حملى وجود دارد اگر شـما   :فتيد كهگاينكه چيزى به آن اضافه كرديد كه عقل منكر آنست، 
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لهـذا آنـرا انكـار نموديـد مـا       آنـرا نيافتيـد و   او سعى فراوان كرديد و بحث از درطلب فرزند و
بحـث مـا در    آنرا نيافتيم و جتهاد نموديم وا كوشش و بيشتر ازآن در شناخت حاملگى سعى و

ممكن است انسـان   عرفا و تر است تا بحث شما چون عقال و نيافتن آن راست بارهء حاملگى و
نسـبش هـم    فرزندى مخفى داشته باشد كه ظاهرا شـناخته نباشـد لـيكن بعـدها شـناخته شـده و      

شـنيع اسـت كـه عقـل هـر       موضوعى كه شما مدعى آن هستيد چنان زشت و و )1(درست باشد
عادت هم بر خالف آنست، مخصوصا اينكه روايات زيـادى   عرف و عاقلى منكر آن ميباشد و

ايـن حـاملگى كـه شـما      از نه ماه نميتواند باشد و ه صادقين آمده است كه حاملگى بيشترائم از
برهـانى بـر قـول خـود      شما همچنان بدون دليـل و  مدعى آن هستيد سالها ازآن گذشته است و

  .هستيد

وفاتش داراى فرزنـدى شـد،    هشت ماه از اى ادعا نمودند كه: حسن عسكرى بعد از فرقه و
بـراى   ادعايشـان باطـل اسـت،    حياتش شدند دروغگو ميباشـند و  فرزند در آنهايى كه مدعى و

فرزنـد ظـاهرى از او شـناخته     ماند ليكن او رفت و اينكه اگر چنين چيزى رخ ميداد مخفى نمى
 لهـذا از تقسـيم ميـراث او    در نزد مرد ثابت بوده و حاملگى در گذشته در نزد سلطان و نشد، و

موضوع حاملگى بـرايش   نزد سلطان باطل شده و ى بعد از آن درامتناع نمودند تا اينكه حاملگ
دستور اين بـود كـه    بعد از هشت ماه از وفات حسن برايش فرزندى متولد شد و مخفى ماند، و

  ديده نميشود، از انظار مخفى است و او به او وصيت كرده بود و و محمد ناميده شود،

شوند گفتند كه: گفتهء همهء اينها درست نيست اخيرا فرقهء اثناعشريه كه اماميه ناميده مي و
 امامت بعد از حسـن و  چرا كه خداوند عزوجل حجتى دارد كه فرزند حسن بن على ميباشد، و

 اصحاب اسـماعيل بـن جعفـر    ي اگر اين جايز ميبود گفته حسين در ميان دو برادر نميگردد، و
نيـز جـايز    جعفر ثابـت ميشـد، و  امامت محمدبن  مذهبشان درست ميبود، و و )يعنى اسماعيليه(

  .هم آنچه برآنست ذوب ميشد اگر نه هم زمين و نيست كه زمين خالى از حجت باشد و

                                         
  بر خواننده مخفى نيست كه همهء اينها سفسطه و بازى با الفاظ ميباشد. -1
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اعتراف ميكنيم كه او فرزندى از صـلب خـودش    بنابر اين ما معتقد به وفات حسن هستيم و
نـه   مردم حق ندارند كه به آثار كسى بروند كـه مخفـى شـده اسـت، و     دارد كه مخفى است و

  .)1(حرام است او اصال جايز نيست و مكان او، بحث از نه سوال از اسمش جايز است و ذكر
اين است حقيقت روشنى كه نياز به ضرورت ايجاد فرزندى براى حسن عسكرى را تقاضـا  

وقـايع وقـت آن    كه نياز به شرح و تفسير ندارد، آيا االن بعد از همهء ايـن ادلـه و   نموده است!!
را بجـاى اينكـه از    باورهـاى خـود   عقايـد و  هـا انـدكى بخـود آمـده و     زمـانى نرسيده كه امـام  

هـر آنچـه را    يا روضه خوانهاى شياد بگيرند به قرآن مراجعه نموده و ها و داستانهاى قهوه خانه
    كه با آن مخالف است دور بياندازند؟

                                         
و بعـد از آن ذكـر كـرده     119ص »ةلشـيع فـرق ا «اب خودش اين خالصهء چيزى است كه نوبختى در كت -1

  است.



  :فصل پنجم

  آثار سوء تشيع در جهان اسالم

امام است، يعنى بدون آن دين دين نيست! پـس ديـن   خالصهء دين در نزد شيعيان شناخت 
اصول الحادى تشيع از جمله امامـت، بـين    پيش آنها در واقع عبادت شخصى است بنام امام، و

اى قـرارداده انـد كـه     دراين راستا شيعيان ديـن خـود را بوتـه    همهء فرق آن مشترك ميباشد، و
جمـع شـده اسـت، و آنچـه را كـه      مقلوب از تمام فرق ضـاله در آن   همهء تفكرات معكوس و

گريه بر قبور ائمه خود نوشته اند برابـر بـا    زيارت و نوحه خوانى و شيعيان در بارهء سينه زنى و
بنـا بـراين يـك     نبـوت ميباشـد! و   هاى آنها در موارد ديگر مثل توحيد و نود درصد تمام نوشته

  را نميخوانند! او ورده ورا ميخوانند به خدا روى نيا قبور آنها درصد مقدارى كه ائمه و

  شيعه بر عليه مسلمانان   مهمترين خيانت ها و جنايت هاى تاريخى

 بعـد از نالـه و   توطئه ابن سبأ كه منجر به شـهادت اميرالمـرمنين عثمـان شـد، و     بعد از فتنه و
سـياهى در تـاريخ    زارى هاى خود ائمه اهل بيت از دست شيعى نمايان شان بـه نكـات بـارز و   

ستند بر پيشانى مدعيان واليت، مثال در عهـد عباسـى نقـش دو    ى هگهاى نن كه لكهبرميخوريم 
وزير شيعه يعنى نصير الدين طوسى كه در واقع نصير الكفر بود و ابن العلقمى در همكـارى بـا   

سـقوط خالفـت عباسـى كـه بعـد از آن در دنيـاى عـرب شـيعيان در نـزد           هاى تاتـار در  مغول
  .گشتند  هاى آندو خائنمخالفانشان موسوم به نواده 

ها بر عليه خالفت اسالمى بغداد و توطئه ابن العلقمى و  اتحاد شيعيان و مغول

  )1(طوسى

انتقـال   رواضح است كه يكى از مهمترين علل ويرانى تمدن اسالمى وگاران پبراى تاريخ ن
و ر همكـارى  گـ سقوط دارالعلم يعنى بغداد بوسـيلهء وحشـيان مغـول بـود كـه ا      آن به غرب و

بود چنين كارى ممكن نميشـد، يعنـى دقيقـا همـين طرحـى كـه        يمانى شيعيان با مغول نمىپ هم

                                         
ر چـه كتـب تـاريخ ايـن وقـائع را      منبع اصلى معلومات اين فصل سايت انترنتى (دفاع از سنت ميباشـد) اگـ   -1

  كند. تر ذكر مي مفصل
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هركس كه از تاريخ مطلع  افغانستان رخ داد، و دوباره بوسيله ايران با امريكا در سقوط عراق و
زبـونى   باشد بـرايش نقـش ايـن دو شخصـيت شـيعه در سـقوط بغـداد و در نتيجـه شكسـت و         

  .خواهد ماندمسلمانان پوشيده ن

ى بـه خليفـهء عباسـى    گـ ابن العلقمى وزير شيعى دولت عباسى براى طرح چنين خيانت بزر
بيت المال بيشترين عدد ممكن از سربازان  براى تخفيف در هزينه عمومى و :فت كهگمعتصم 

نميدانسـت كـه    خبر بود، و خليفهء از توطئه بى نيازى به آنها نيست، و ارتش را اخراج نمايد، و
را بـراى حملـه بـه عـراق تشـويق كـرده اسـت،         رفته و اوگن وزير مخفيانه با هوالكو تماس اي

نميدانست كـه ايـن طـرح فقـط بـراى تضـعيف ارتـش خالفـت در مقابلـه بـا            موافقت نمود، و
ذاشـت  گمالى آنهـا تأثير  اين توطئه بحدى در وضعيت اجتماعى و هاى مهاجم ميباشد، و مغول

  .جمع آشغال در خيابانها ميشدند ورى وپبه س ها مجبور   كه بعضى

خالصهء نقشه ابن العلقمى از اين قرار بود كه: كه خليفـه عباسـى را كـه شخصـى غافـل و      
اهل سنت را كـال نـابود    بعد از آن خالفت را از ميان برداشته و تدين نيم بندى داشت فريفته و

مـذهب تشـيع را    بنا نموده تـا  ىگبراى شيعيان مدرسهء بزر مدارس را از بين برده و مساجد و و
بعد از چندماهى از اين حادثه بكـام   فرزندش مهلت نداده و زين نمايد، ليكن خدا به او وگجاي
  فرو رفتند.   گمر

  و نقشهء شوم او عبارت از سه مرحله بود:

نمـورد مينويسـد: ابـن    يناراض كردن مردم، كه ابن كثير در ا مرحلهء اول: تضعيف ارتش و
اسم ارتشيان را از ديوان ارتـش پـاك    مام بكار برد تا ارتش را خالى نموده وعلقمى كوشش ت

جو بـود  گتعداد ارتشيان در ايام المستنصر حدود صد هزار جن  را اخراج مينمود، آنها نموده و
  .ذاشتگرا كم نموده تا اينكه بيشتر از ده هزار نفر را باقى ن كه پيوسته آنها

هـا كـه ابـن كثيـر در اينمـورد مينويسـد: سـپس بـا تاتـار           ولمرحلهء دوم: مكاتبه سرى با مغ
را برايشـان   نقاط ضـعف كشـور   را براى حمله به كشور تشويق مينموده و آنها مراسله نموده و

  .)1(روشن مينمود
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  .)1(خليفه ها مأيوس كردن مردم و با مغول گمرحلهء سوم: نهى از جن

مغـول هـاى تاتـار     ،مينويسـد كـه  ون جالل الدين سـيوطى  چى گرخ بزرؤاينجاست كه م و
    .شتندگطرحى كه ابن العلقمى ريخت موفق به استيالء بر بغداد  بوسيلهء توطئه و

  قطب الين يونينى در اينمورد مينويسد:  

يخـت، و غالمـش را بسـوى    گابن العلقمى با مغول مكاتبه كرده و طمع آنها را بر عراق بران
از آنهـا تقاضـا    را بر ايشـان خيلـى آسـان جلـوه داده و    آنها فرستاد، و هجوم و استيالء بر عراق 

ر گـ مغول اين وعده را هـم بـه او دادنـد، ا    نماينده آنها قرار دهند، و را نائب و نمود كه خود او
را بخـاطر عـدم وفـاداريش بـه رهبـرانش بسـزاى خـود         او چه بعدها به اين وعده وفا نكـرده و 

  رساندند.

ى شـدند  گـ صل مكاتبه نموده و از او خواستار وسائل جنها با بدرالدين لؤلؤ حاكم مو مغول
را جويا شد فهميـد كـه در صـدد هجـوم بـه عـراق        وقتى كه هدف آنها كه برايشان فرستاد، و

لهذا مخفيانه به خليفه نامـه فرسـتاد    ذاشت، وگرا نيز نخواهند  ر آنرا اشغال كنند اوگا هستند و
را بـه   هـا  ا آنها مهيا شـود، لـيكن ابـن العلقمـى نامـه     اينكه براى كارزار ب را برحذر داشته و او و

اه گـ را آ يا قاصدى بدون علم او به خليفه ميرسيد خـود خليفـه او   ر نامه وگا خليفه نميرساند، و
  ساخت. مي

مينويسـد: وقتيكـه نيـروى دفـاعى      هـا بـه بغـداد ادامـه داده و     بعلبكى در شرح هجوم مغـول 
مصلحت بـر   :فت كهگدادند، ابن العلقمى به خليفه  ناچيزى كه در حومه بغداد بود را شكست

نـدش  زاين است كه با پادشاه مغول از در صلح در آيى، و از او خواست كـه بـراى ازدواج فر  
را در منصب خالفتش ابقاء نمايـد و بـه    امير ابوبكر با دختر شاه مغول از در صلح در آيد، تا او

حفظ خون مسلمانان  نمودند، مصلحت و فت: همچنانكه اجدادت با سالطين آل سلجوقگاو 
 بعـد از آن بـه پـيش بـاز رفـتن و      بعد از آن هر چه بخواهى انجام بده، و در اين رأى ميباشد، و

با همراهـى   خليفه به مشورت وزيرش عمل نموده و استقبال شاه مغول را برايش مزين نمود، و
ابـن   را بـه خيمـه اى نشـانده و    واطرافيانش از بغداد به اسـتقبال خـان مغـول رفـت، ا     ان وگبزر 
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شركت كننـد كـه همـه دسـته      )كذائى(العلقمى فقهاء و دولتمردان را خواست تا به عقد نكاح 
ذراندند، ايـن بـود مكـر    گدم شمشـير  را از ها هم همانجا دسته دسته آنهـا  مغول دسته آمدند، و

  .را نموده بود وزير شيعى براى كسى كه سالها وزرات او

  تقى الدين سبكى مينويسد:   عبدالوهاب ابن

 خليفه را به زرانـدوزى و  مسلمانان اهل سنت بود و از كينه بر ابن العلقمى رافضى قلبش پر
 علمـاء و  در شرح حال توطئـه ابـن العلقمـى در كشـتن خليفـه و      تقليل ارتش تشويق ميكرد، و

  ريختن شراب در مساجد اهل سنت مينويسد: قتل عام بغداد و فقهاء اسالم و

بسوى بغداد آمده و آنرا محاصره نمـود، وزيـر شـيعى     )يعنى ايران( طرف شرق والكو ازه
رفتن عهدنامـه صـلح بسـوى آنهـا     گفت: من براى گخليفه را ترغيب به مصالحه با آنها نموده و

 شـت، و گرفتـه و پـيش معتصـم بـاز     گبراى خودش امان نامـه   ميروم، سپس بسوى آنها رفته و
غـول ميخواهـد دختـرش را بـه ازدواج فرزنـدت اميـر ابـوبكر در        ت: اى موالى من خـان م گف

را در منصب خالفت ابقاء نمايد، همچنانكه سلطان روم را بـه منصـب خـود ابقـاء      آورده و تو
فرمان از آن او باشد، و همچنانكه اجـداد   نموده است، و چيزى جز اين نميخواهد كه طاعت و

جـان مسـلمانان بايـد     مؤمنين بايد براى حفظ خون وتو با سالطين سلجوقى بودند، موالنا اميرال
مصـلحت بـر    بعـد از آن هركـارى كـه خواسـتيم انجـام ميـدهيم، و       را انجام بدهـد، و  اين كار

انصـارش بسـوى    همـراه بـا اعيـان و    )بـدبخت ( اينست كه بسوى او برويـد، پـس اميرالمـؤمنين   
فقهاء  بن العلقمى وارد شده وا اى نشانده شد، و طاغوت مغول هوالكو رفت، و خليفه در خيمه

را خوانده تا در عقد ازدواج حاضـر شـوند كـه دسـته دسـته از بغـداد بـدانجا         ان كشورگبزر و
بعـد ازآن فرزنـدان خليفـه را     ردن ميـزد، و گخان مغول در همانجا همه را دسته دسته  رفتند، و

سـؤالهايى   او از ام خواسـته و گـ امـا خـود خليفـه را شـب هن     ذراند، وگاز دم شمشير خواسته و
   .بعد ازآن دستور قتلش را داده است نموده و

 ر خون اين فرد ريخته شود دنيا تاريك شـده و گا :فته شد بود كهگاما از طرفى به هوالكو 
سبب ويرانى مملكت تو خواهد شد، چون او عموزادهء رسول خدا ميباشد، لـيكن نصـيرالدين   

بايـد كشـته شـود ولـى خـون او نبايـد        :فـت گه وبرخاسـت  )كه در واقع نصير الكفر بود(طوسى 
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خليفـه را   :فته شـده كـه  گتر بود، و يرگاين شيطان معمم از همه بر مسلمانان سخت ريخته شود، و
ايـن قتـل    بعد از آن بغداد را قتل عام نمـوده و  دمال نموده تا جان داده است، وگزير ستوران ل

ى شـده بودنـد كسـى جـان سـالم بـدر       جز كسانى كه مخف عام سى و چند روز ادامه داشت، و
ان شـمرده  گبعد از آن هوالكو آن دستور داده است كه تعداد كشته شد :فته شده كهگ نبرد، و

هشتصد هزار تا نه صد هزار بر آورد كرده اند، البته اين عدد غيـر از   شود كه آنرا يك مليون و
بعـد از آن امـان نامـه     نـد، و نا پيدا شده ا يا غرق شده و انى است كه شمرده نشده وگكشته شد

 كسانى كه مخفى شده بودند بيرون آمدنـد كـه بسـيارى از آنهـا در زيـر      خوانده شده است، و
انـواع   ون مرده انـد، و آنهـايى كـه خـارج شـدند دچـار      گوناگاهها با امراض گمخفى  زمين و

ى شـده را  امـوال مخفـ   هـا و  دفينـه  ها بازرسى شـده و  ها شدند، بعد از آن خانه خوارى مذلت و
بعد از آن از نصارى خواسته شـد كـه علنـا شـراب      بيرون آوردند، كه مقدار آن بيشمار بود، و

مسـلمانان را مجبـور كردنـد كـه در مـاه مبـارك        وشت خنزيـر بخورنـد، و  گ خوارى نموده و
شراب بخورند، سپس هوالكوى مغـول بـه دار    وشت خنزير وگ رمضان روزه خوارى نموده و

 دستور داد در مساجد شـراب ريختـه و   خانهء خليفه را به يك نصرانى داده و الخالفت آمده و
ز دار الكفـر  گمسلمانان از اذان دادن ممنوع شدند، اين دارالسالم بغدادى بود كه قبل از آن هر

خيانـت بـه مسـلمانان     خـوش خـدمتى شـيعيان بـه مغـول و      شته بود اينك بخـاطر تعصـب و  گن
  نظير است. بى  ريخ جهاندر تا  حوادثى در آن رخ داد كه

  حسن دياربكرى مينويسد:

من آنـرا تسـليم    ابن العلقمى رافضى به خان مغول نوشت كه تو بسوى بغداد حركت كن و
فتـار  گر درگـ ا تو خواهم نمود، هوالكو به او نوشت كـه تعـداد ارتـش خالفـت زيـاد اسـت و      

وقـت مـا خـواهيم آمـد،     شده ايد ارتش بغداد را متفرق كن، آن خودت صادق هستى و پيرو ما
از او خواست كه موافقت كند تـا   وقتى كه نامه اش به وزير رسيد پيش معتصم (خليفه) رفته و

اسـم   ابن العلقمى فورا بيـرون آمـده و   معتصم پذيرفت، و پانزده هزار از ارتش اخراج شوند، و
را  منع اقامـت آنهـا   دستور را از بغداد اخراج نمود، و آنها را از ديوان ارتش محو نموده و آنها

را  اسم بيست هـزار نفـر   را تكرار كرد و بعد از يكماه دوباره همين كار در بغداد صادر كرد، و
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را از ايـن كـار خـود بـا خبـر       او بعد از آن به هوالكـو نوشـت و   از ديوان ارتش پاك نموده و
  .نمود

  هدف ابن علقمى رافضى خائن از آمدن هوالكو چند چيز بود:  و 

نمك نشناس بود كه ميخواسـت خالفـت    كه خودش يك شيعهء رافضي متعصب واول اين
ى گها منتقل نمايد يعنى بهانهء عوام فريـب هميشـ   از بنى عباس به علوى )ولو بوسيلهء مغول(را 

از آنجا كه قدرت عباسيان به حدى رسيده بود كه چنين آرزويى برايش ممكـن نبـود،    آنها، و
دوباره وضعيت به حالـت اوليـه    اطرافيانش را ميكشد و معتصم و براين پندار بود كه هوالكو و

قدرت عباسـيان نـابود شـده و او شـيعيان فرصـت را غنيمـت        شوكت و ردد، وگخودش باز مي
هـا بـاز خواهـد     قـدرت را بـه علـوى    قـدرت خـودش اسـتفاده نمـوده و     از موقعيت و شمرده و

  .كردبعد از آن همه اهل سنت را قتل عام خواهد  رداند، وگ

امى كه هوالكو شنيد كه وزير رافضى در بغداد چه كارهايى براى تقرب به او انجـام  گهن و
صم سربازان ارتش را خوانـده تـا بـه دفـاع از بغـداد      تداده است، بسوى بغداد حركت نمود، مع

در  اهل بغداد با اتفاق كلمه براى دفاع از بغـداد در مقابـل هوالكـو متفـق شـدند، و      بپردازد، و
هاى  زخمى ها و طرف كشته در ميان هر دو يدند، وگء شهر شديدا با لشكريان مهاجم جنحومه

تـرين شـكلى     هـا بـه زشـت    مغول فراوانى رخ داد، تا اينكه نصرت نصيب سربازان بغداد شده و
روهى را كشته گدوباره  يرى نموده وگرا پي مسلمانان آنها عقب نشينى نمودند، و منهزم شده و

 ان دشمن به اطراف بغـداد آمـده و  گسرهاى كشته شد  با اسيران و رفتند، وگيرروهى را اسگ و
لـيكن   فـرار كـرده اسـت،    مطمئن بودند كه دشمن شكسـت خـورده و   در آنجا خيمه زدند، و

روهـى از  گخيانت وزير شيعه و دشمن داخلى دوباره آغاز شد، ابن العلقمى در همان شب بـه  
سيالب آنرا بسوى لشكر مسـلمان كـه در    له را شكسته ويارانش دستور داد تا سد رودخانه دج

حيوانات  خواب هستند روانه نمايد، كه لشكريان مسلمان كه در خواب بودند همراه با اموال و
 را نجـات دهـد،   خود خوش شانس كسى بود كه اسبى پيدا كند و خود غرق در آب شدند، و

از او تقاضا نمـود كـه دوبـاره بـه بغـداد       اه ساخته وگابن العلقمى هوالكو را از اين كار خود آ
   .بغداد را قتل عام نمود شته وگردد، از اينجا بود كه هوالكو دوباره با لشكريانش بازگباز
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  مينويسد: )معاصر( استاد حسن سودانى

طوسى به بهانهء دفاع از شيعيان على با ملت كفـر بـر عليـه خالفـت اسـالمى       ابن العلقمى و
 ى چـون اسـتاد بشـر و   گـ القـاب بزر  ست كه طوسى مرجع شيعه بـود و معروف ا متفق شدند، و

اسـت، لـيكن آيـا ايـن       رفتهگنصير ملت و.... نام  مؤيد فضالء و فخر حكماء و عقل يازدهم و
را داشـته   هوالكوى بت پرست خونريز از فضاليى بوده است كـه طوسـى داعيـهء تأييـد آنهـا     

را بـر عليـه مسـلمين يـارى نمـوده تـا        ت تا آنهاآيا مغول ملتى بود كه به نصرت او رف باشد؟ و
شرف مسـلمانان بدسـت وحشـيان مغـول لكـه       اعراض و مركز تمدن اسالمى را ويران نموده و

ابن علقمى از حاشيهء هوالكو شده بودند لـيكن وقتـى كـه هوالكـو      ردد؟ آرى طوسى وگدار
مثـل سيسـتانى    امام موسى كاظم را ويران نمـود سـكوت كردنـد، درسـت     )منسوب به( ضريح

بمـب بـاران آن    مرجع شيعه در عراق االن كه در مقابـل هجـوم نيروهـاى امريكـا بـه نجـف و      
ام يـورش امريكـا بـه    گـ قـبال هـم هن   را تكرار كند، و خائنانه سكوت كرد تا روش سلف خود

  عدم مقاومت دعوت كرده بود. عراق مردم را به بيطرفى و

خالفت اسـالمى بغـداد مينويسـند اتفـاق نظـر       هاى پايانى سقوط همهء منابعى كه از ساعت
دارند بر اينكه هوالكو قبل از هجوم به بغداد با يكى از منجمان خود كه اتفاقا مسلمان! هم بود 

فـت: هـركس   گاو به  اين منجم غيرت بخرج داده و حسام الدين نام داشت مشورت كرد، و و
ه تـاج و تختـى بـرايش بـاقى خواهـد      با لشكريان خود به بغداد برود ن به خالفت حمله كرده و

را قبول نكند چنـد چيـز رخ خواهـد     ر خان مغول اين سخن اوگا حيات، و ى وگنه زند ماند و
خـان   ها ميميرد، سربازان مريض ميشوند، آفتاب طلوع نميكند، باران نخواهد آمد، و  داد: اسب

 ين منجم ناشنيده شده وأعظم خواهد مرد، ليكن مشاوران هوالكو نظر به اين دادند كه سخن ا
  به بغداد حمله شود. 

طوسـى شـيعه سـخن حسـام      خواسـت، و  )كه منجم هم بود( هوالكو نصيرالدين طوسى را
ينان داد كه هيچ مانع شرعى! براى هجـوم بـه بغـداد وجـود     مبه هوالكو اط الدين را رد كرده و

اسالمى به اين حد هـم   ويران نمودن تمدن ندارد، طوسى مستشار هوالكو براى هجوم ببغداد و
  نقلى ثابت كند!   اكتفا ننمود بلكه فتوايى صادر نمود كه نظرش را باصطالح با ادلهء عقلى و



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      260
    

همكـارى وزيـر نمـك نشـناس      پس هوالكو خونخوار مغول با فتواى امام شـيعه طوسـى و  
كه تـاريخ  آن قتل عام را نمود  سفانه هر دو هم ايرانى بودند، به بغداد حمله كرد وأشيعه كه مت

بـا   :فتنـد كـه  گها بـه او  ر چه بعضىگاز آن شرم دارد، كه حتى خود خليفه هم جان بدر نبرد، ا
در يكى از جزيره ها پنهان شود تا فرصتى پيش آيد، لـيكن ابـن علقمـى     كشتى به بصره رفته و

شـد،  ر با هوالكو مالقات كند همه كارها روبـراه خواهـد   گبه او مزين نمود كه ا را فريفته و او
را بر او دواند تا زيـر سـم    ها اسب ذاشته وگاى  را در كيسه او هوالكو  ليكن نتيجه اين شد كه

ها جان دهد، باز هم اين طوسى امام شيعه بود كه وقتى كه هوالكو در قتـل خليفـه مـردد     اسب
    .قتل عام شد 1258با فتواى او بغداد در فوريه  بود فتواى قتل مستعصم را صادر كرد، و

 نخواهـد بـود، و   سياست بازان شيعه به امت اسالم نبـوده و  بته اين آخرين خيانت علماء وال
 هـا و  حسـينيه  بنـا بـه كينـه هـايى كـه در      و )نفاق اسـت  كه عين كذب و( آنها بنا به تربيت تقيه

ميشوند در همهء ادوار تاريخ اسالمى  گبزر ها، بدان خو كرده و مراسم محرم و روضه خوانى
در  ه مسلمانان قدرت داشته باشند در صدد تملق و چاپلوسى حكـام بـر ميĤينـد، و   اميكه كگهن

اميكه مسلمانان دچـار ضـعف شـده يـا مـورد هجـوم       گاما هن واقع هميشه تابع قدرت هستند، و
برعليـه مسـلمانان حتـى از     يرنـد، و گيرند فورا در صف دشمنان آنها قرار ميگدشمنانشان قرار ب
 د، همچنانكه در اواخر دولت اموى رخ داد كه انقالب عباسى بـر تر خواهند ش كفار هم سخت

مـورد   تشويق شيعيان رخ داد لـيكن وقتـى كـه عباسـيان ضـعيف شـده و       عليه امويان به مكر و
سياسى شـيعه   ر خود رهبران دينى وگ توطئه رفتند اولين آتش بيار معركه وگتهديد مغول قرار 

دجله را پـر   گسلمانان همكارى نموده و رودخانه بزرعليه م بودند، كه با بت پرستان مغول بر
  ى مسلمانان نمودند.گذخائر فرهن كتب و دوات و از خون و

تملق براى خليفهء عباسى معتصم سابقا  اين نصير الكفر طوسى حكيم شيعه! در چاپلوسى و
او  655در سـال   شت او هم چهره عـوض كـرد، و  گسرود، ليكن وقتى كه شرايط بر شعرها مى

خـود   د كه مغوالن را به ويرانى دارالسالم يعنى بغداد مركز تمدن اسـالمى تشـويق نمـود، و   بو
طوسى امام شيعه در مقدم همراهان هوالكو سفاك بود كه در قتـل عـام اهـل بغـداد شـراكت      

ر او در اين خيانـت شـرم آور تـاريخى محمـد بـن احمـد علقمـى        گداشت، البته دو شريك دي



    

  261  آثار سوء تشيع در جهان اسالم
  

بى الحديـد مؤلـف معتزلـى شـيعه شـده اى      أرى هم عبدالحميد بن گدي مشهور به ابن علقمى و
با شرح خبيـث خـودش    بود كه همهء عمرش را در دشمنى با ياران رسول خدا صرف نمود، و

از نهج البالغه آنرا مملو از اكاذيبى نموده اسـت كـه تـاريخ اسـالمى را پـر از تحريـف كـرده        
  .است

اسـالم راسـتين!    گطوسى را از خادمـان بـزر   با همهء اين سوابق زشت تاريخى خمينى،و  
 نجـات اسـالم اصـيل و    يظـاهرى بـرا   را در ركـاب مغـول شـكلى و    دخـول او  ناميده اسـت و 

بقـول  (ر از اعمـال جليلـه مغـول    گـ خدمت به آن دانسته است،! البتـه علمـاء شـيعه از طـرف دي    
مملـو اسـت    كتاب روضات الجنات خوانسـارى  از آن تمجيد كرده اند، و شنود وخ )خودشان
  يارانش ميباشد. ثناء اين سفاك تاريخ كه شبيه او فقط خود خمينى و از مدح و

نقل آن  سود از خانهء كعبه وكندن حجر األ جنايت شيعيان قرامطه و خيانت و

 به منطقهء قطيف
هـا و   هسـتند كـه سـبب فتنـه     )هفت امامى(روهى از شيعيان اسماعيليه گقرمطيان يا قرامطه  

رعـب بـين    وحشـت و  افراطى را براى نشـر تـرور و   عقايد باطنى و ى شده وگزرهاى ب شرارت
اى از شـيعيان   ز با كفار روبرو نشده اند، و شيعيان اسماعيليه دسـته گهر مسلمانان رواج دادند، و

كه قائل به امامت اسماعيل بـن   )البته همهء آنها به درجات متعددى باطنى هستند( باطنيه بودند
ترين توطئه در تاريخ اسالم و بر عليه گيا در واقع زير چتر امامت كه بزر د، وجعفر صادق بودن

باشد پنهان شده بودند، و حمدان بن قرمط كه يكى از مبلغـان بـارز اسـماعيليه بـود و      اسالم مي
شود، به اتفاق منـابع اسـالمى حمـدان بـن قـرمط       فرقهء قرامطه يا قرمطيان به اسم او خوانده مي

ن ميمون قداح بود كه او بنوبهء خود يكى از موالى امـام جعفـر صـادق بـود، و     رداگيكى از شا
 )1(اهى بـه زرتشـتيت  گـ  و )2(اهى متهم به ديصـانيت گ و )1(اهى متهم به يهوديتگميمون قداح 

    .بوده است

                                         
  .80: تأليف تعدادى از مستشرقان ص اإلسماعيليون في التاريخ -1
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را  همهء اقوالى كـه او  با همهء اين بازهم منابع شيعى عبداهللا بن ميمون را موثق جلوه داده و
  .نپذيرفته است ن قرمطى اسماعيلى ميداند را بدور انداخته واز شيعيا

علنـا دعـوت بـه     ويـد: او از پيـروان ابوالخطـاب بـوده و    گابن نديم راجع به ميمون قـداح مي 
فرزنـدش   فرزندش عبـداهللا ديصـانى مـذهب بودنـد، و     الوهيت على بن ابى طالب مينمود، او و

بعد از آن بـه سـلميه    طوالنى ادعاء نبوت كرد... وبراى مدتى  بود، و ساحر عبداهللا شعبده باز و
داشت به دعوت  )2(در آنجا شخصى بنام حمدان بن أشعث كه لقب قرمط رفت و )در سوريه(

    .او پيوست

امام فخر رازى در بارهء باطنيه مينويسد: شخصى از اهواز كه عبداهللا بن ميمون قداح ناميـده  
د كه بيشـتر وقـتش را در خـدمت اسـماعيل فرزنـد      از زنادقه بود پيش جعفر صادق آم ميشد و

بعدا مدعى شد كـه   بعد از وفات اسماعيل بخدمت فرزندش محمد در آمد و امام جعفر بود، و
و چنانچـه مالحظـه ميشـود ايـن     ، )3(را از او آموختـه اسـت   زنديقى خـود  همه افكار الحادى و

كـذاب، در   اسـت دجـال و   عبداهللا بن ميمون كه مؤسس فرقهء باطنيه و قرامطه است شخصـى 
صورتى كه منابع شيعى او را يكى از خواص امام باقر و امام صادق ميشناسند، و مدعى هسـتند  

 ، و)4(را دارد كه او يكى از روات ثقه احاديث ميباشد، چنانكه نجاشى در رجال خود اين ادعـا 
يان قرمطـى  خالصهء معتقـدات شـيع   )كه هردو شيعه هستند(اشعرى  فتهء نوبختى وگبر حسب 

بـراين بـاور    اسماعيلى اين بود كه معتقد به امامت محمدبن اسماعيل بن جعفـر صـادق بـوده و   
 :وينـد گمي ى پيـامبر ميباشـند، و  گـ ر ائمـه هم گـ دي بـاالتر از ايـن او و   هستند كه او قائم مهدى و

  . )5(در سرزمين روم مخفى است نمرده، و محمدبن اسماعيل زنده است و

 سودامطه و هجوم بر خانهء كعبه و بردن حجر األقيام دولت شيعه قر
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 هـ يك دولت نسبتا قوى در حاشيهء خليج فارس يعنـى در بحـرين و  286قرمطيان در سال  
احساء تشكيل دادند، كه در رأس آن شخصى قرار داشـت بنـام ابوسـعيد جنـابى كـه       قطيف و

حرين قيام كرد كـه ابوسـعيد   مردى از قرامطه در ب 286ويد: در سال گامام طبرى در بارهء او مي
قدرت او  رد او جمع شدند، وگ قرامطه در روهى از اعراب باديه نشين وگ جنابى نام داشت، و

بعـد از آن بـه سـوى     بسـيارى از شهرنشـينان را كشـتند، و    دعوتش منتشر شـده و  رفت وگباال 
شـد كـه والـى    قطيف رفته و در آنجا نيز بسيارى را كشت، و از آنجا در صدد حمله بـه بصـره   

هزار دينار ديـوارى در   14با مبلغ  صدقات جمع كرده و بصره بدستور سلطان از مردم خراج و
  .)1(براى حمايت آن بنا نمود رد شهرگ

بعد از كشته شـدن ابوسـعيد جنـابى رياسـت شـيعيان قرمطـى بدسـت فرزنـدش ابوطـاهر           و
بارها به كـاروان هـاى حجـاج     وسليمان الجنابى افتاد كه يكى از خونريزترين حكام آنان بود، 

جنايتش بحدى رسيد كه بـه خانـه    اموالشان را تاراج مينمود، و را كشته و آنها هجوم آورده و
بعد از كشتار عظيمى كه در آنجا انجام داد، حجر اسود را از خانـهء كعبـه    كعبه حمله كرده و

   .با خود برد كنده و

حشتناك كه قرامطه وعام هاى  قتل ك ونزدي هجوم هاى وحشى قرامطه به شهرهاى دور و
وحشت در ميان مسلمانان ايجـاد كـرده    رفتارشان با حجاج خانهء خدا رعب و انجام ميدادند و

روز در بصـره قتـل عـام     17بـه مـدت    فـدائى بـه بصـره حملـه كـرد و      1700خره با باآل و بود،
 رامطـه عبـور ميكردنـد   كاروان هاى حج كه از مناطق زيـر سـلطهء ق   و، )2(وحشتناكى انجام داد

  هميشه مورد هجوم وحشيانهء قرمطيان واقع ميشدند، تا حدى كه درسـال  )مخصوصا عراقيان(
  .)3(هيچ كس نتوانست براى حج خارج شود 316و  263هاى 

 گبه اوج خود رسـيد كـه بـه يـك فاجعـهء بـزر       317شدت عمل در سال  اين توحش و و
جـاج  حت دائمى خـود از حملـه بـه كـاروان هـاى      انجاميد، قرمطيان در اين سال برخالف عاد
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از آنجمله كاروان عراق به امـارت منصـور ديلمـى     هاى حجاج و كاروان ه داشتند، وگدست ن
  .)1(سالم به مكه رسيدند

(روزى كـه   با فرماندهى ابوطـاهر جنـابى در روز ترويـه    رى داشتند، وگاما قرامطه طرح دي
 هـانى هجـوم آورده و  گمنى خارج ميشـوند) بطـور نا  مردم براى اداء شعائر حج از مكه بطرف 

 حرمـت و  آن بـه مكـه حملـه كـرده و     بعد از ى از حجاج را قتل عام كردند، وگهاى بزر دسته
 نـاه مكـه راه انـداخت، و   گقتل عام وحشتناكى در ميان مـردم بي  قدسيت حرم را هتك نموده و

به پرده  ثرشان در حول كعبه ونفر حاجى را كه اك 1700رخان مينويسند كه قرمطيان حدود ؤم
اطـراف فـرار    حتى كسانى را كه به دره ها و دعا ميكردند را كشتند، و هاى آن آويزان بوده و

هزار نفر نوشته اند، و قرامطه  30ان را حدود گتعداد كشته شد كرده بوند را نيز رها نكردند، و
در چنـين   و، )2(دفـن ميشـدند  كفـن   بقيـه بـدون غسـل و    اكثر اجساد را در چاه زمزم انداخته و

او   خـدا مـنم   مـدعى ميشـد كـه: مـنم خـدا و      حالتى بود كه ابوطاهر عربـده كشـيده و بـا شـعر    
    .)3(من فنا ميكنم  ميĤفريند و

تاراج اموال آنها شروع به  كشتن مردم و ها و رىگشيعيان قرمطى عالوه براين وحشى  و
، حتى درب خانهء كعبه را كنده و پرده نفائس موجود در خانهء كعبه نمودند سرقت ذخائر و

سعى در كندن ميزاب آن نمودند اينكه كسى كه ميخواست آنرا  هاى آنرا تكه تكه نموده و
سود را مهمتر از اين خود حجر األ درجا هالك شد، و بردارد از سقف كعبه بزمين افتاده و

بعضى از منابع  ست وبه بحرين بردند، كه اين موضوع در همهء كتب تاريخ آمده ا كنده و
رو بسوى مردم  سود را با تبر شكسته ووقتى كه ابوطاهر ملعون حجر األ ،تاريخى اضافه ميكند

(اين  وييد كه: هركس كه داخل حرم شود در امان استگفت: اى جهال شما ميگنموده و

ÏÏ﴿ :فرمايد يمترجمه آيه قرآن است كه  ÏÏ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu﴾  :شما ديديد  و) 97(آل عمران

 ام اسبش راگنموده بود ل مهيا گرا براى مر كه من تا حاال چه كردم! يكى از حضار كه خود
                                         

  .165-163ص11: ابن كثير جيةوالنها يةالبدا -1
  .2/218شفاء الغرام  -2
  .1/171تاريخ مكه أحمد السباعى  -3



    

  265  آثار سوء تشيع در جهان اسالم
  

معناى اين سخن اين است كه هركس داخل خانهء خدا  :فت كهگرفته و فورا در جوابش گ
 اه او ترشرو شده وگجان و آبرويش بايد در امان باشد، آن مال و شد بايد به او امان داد و

  .)1(بدون يك كلمه صحبت با اسبش حركت نمود
تمـام كوشـش هـاى     سال در بحرين بدست شيعيان قرامطه ماند و 22حجر اسود به مدت  و

حتى فاطميان كه خود از جنس قرمطيان بودند براى اعـادهء حجـر اسـود بـه خانـهء       عباسيان و
سـود پيشـنهاد   اده حجراألهزار دينار به قرامطه جهت اع 50خلفاء عباسى  كعبه بجايى نرسيد، و

خره بعـد از تهديـد   بـاآل   تعصب خـود ادامـه دادنـد، تـا     به عناد و كردند، ليكن آنها نپذيرفته و
اين عـار بـراى هميشـه در     باج زيادى از عباسيان آنرا اعاده نمودند، و  رفتنگ شديد فاطميان و

  تاريخ تشيع ثبت شد.

 ر اسالم در اروپاصليبى و نقش شيعيان در توقف انتشا -اتحاد شيعى
وقتى كه شاه اسماعيل، خونخوار صفوى براى اولين بـار مـذهب شـيعه را در ايـران بـزور       

بعد از آن قتل عـام هـاى وحشـتناكى     مكر صليبيان رسمى كرد و همكارى و شمشير صفوى و
همان محاكم تفتيش را كه در نزد هم پيمانـان   كه در سراسر ايران سنى آن زمان برقرار نمود و

زنده خوارى اجساد دشمنان را رائج نمود،  ليبيش بود به ايران به بدترين شكلى انجام داد، وص
وقتى كه داخل شهر تبريز شد فقط در آن شهر بيست هزار نفر بخاطر عدم تغيير مذهب قتـل   و

مرشـد كامـل!    همين كشتار در تمام شهرهاى ايران براى اهل سنت ادامه داشت، و عام كرد، و
دخـل  أاقتـل سـني   « :فتـه اسـت  گبـه او  را در خواب ديـده و ) �( ى بود كه علىصفويه مدع

  يعنى سنى بكش تا داخل جنت شوى!   )ةالجن

اما در خارج از مرزهاى ايران دولت رافضى اثناعشـرى شـيعه صـفويه بـا خالفـت اسـالمى       
ر ايـن د  در اين راستا با صليبيان مسـيحى بـر عليـه اهـل سـنت متحـد شـد، و        يد، وگعثمانى جن

در مقابـل هجـوم مسـيحيان     شرايطى بود كه دولت عثمانى پرچم اسالم را در دنيـا برافراشـته و  
عالوه بر ايـن اسـالم    قدرت بمدت شش قرن از سرزمين اسالم دفاع نمود، و صليبى با عزت و
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بـود   اتحاد آنها با صليبيان نمـى  خنجر شيعيان از پشت و ر توطئه وگا را در اروپا داخل نموده و
ز همهء اروپا مسلمان شده بود، بوسيك سفير فردناند شاه اتريش در دربار سـلطان محمـد   امرو

در جـاى   بدسـت عثمانيـان از بـين بـرويم، و     يويد: ظهور صفويه مانع شد از اينكـه مـا  گفاتح مي
يعنى مسلمان شـده  (ها قرآن ميخوانديم  بودند ما مثل جزائرى ر صفويه نمىگا :ويدگرى ميگدي

  ).بوديم

هاى صفويه با عثمانيان ارتـش عثمـانى باالجبـار دسـت از فتوحـات       گبسيارى از جندر  و
كه دربارش مملو از ( براى مواجهه با دشمن داخلى يعنى لشكر صفويه خود در اروپا كشيده و

وقتى كه اتـريش را محاصـره كـرده     /ميشد، چنانچه سلطان سليم  )كشيش هاى صليبى بود
نزديك بـود كـه آنـرا فـتح كنـد ناچـار شـد         آنرا ميكوبيد و به مدت شش ماه ديوارهاى بود و

  ردد.گبراى مواجهه با لشكر صفوى به استانبول باز دست از آنجا برداشته و

 هاى شيعيان صفويه با صليبيان بر عليه خالفت اسالمى عثمانى اتفاقيه

دسـت عثمانيـان خـورد بـراى اتفـاق بـا        چالـدران از  بعد از شكست سختى كـه صـفويه در  
  مهمترين بندهاى اتفاقيه اين بود كه:   ليبيان پرتغال وارد عمل شد وص

نيروى دريايى پرتغال با لشكر ايران براى حمله به بحـرين و قطيـف (شـهرى اسـت در      -1
  عربستان سعودى االن) كه در دست عثمانيان بودند همكارى كند.

اهـل  كـه  (هـاى مـردم بلوچسـتان و مكـران      هر دو دولت براى خاموش كردن شـورش  -2
هـا وارد عمـل    همكارى كنند و برتغال در خـاموش كـردن ايـن شـورش     )سنت هستند

  شود.

  ردند.گهر دو دولت در مقابل عثمانى متحد  -3

 موافقت كند كه حاكم آن تابع پرتغـال باشـد و   ايران از جزيرهء هرمز دست برداشته و -4
  در امور داخلى آن جزيره دخالت نكند.

 از تقاضا نمود كه آنها نيز فرستاده و رهايى به دربار ودر ضمن مرشد كامل صفويه! سفي و 
اولـى از   مجارستان تقاضـا نمـود كـه از    اسپانيا و از خشكى به عثمانى حمله كنند، و راه دريا و
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قسـمت   راه بندقيه خاك عثمانى را تقسـيم كننـد كـه قسـمت اروپـايى خالفـت مـال اسـپانيا و        
تـازه بـزور   ( پيشنهادهايى بود كه سـفراء ايـران   زاين فقط يكى ا آسيايى آن مال دومى باشد، و

را در راه آن طى ميكردند، تا برعليه مسلمين بـا صـليبيان همكـارى     هزاران كيلومتر )شيعه شده
بدون ترديد اين يك فرصت حياتى براى صليبيان غرب بـود تـا بقـول خودشـان مثـل       كنند، و

  .انالجزائرى ها قرآن نخوانند، اينست افتخار تاريخى شيعي

 سردار شهير اسالمى ها بر عليه صالح الدين ايوبى اتفاق شيعيان با صليبى
باشد كـه   ترين فرماندهان و حكام مسلمان ميگبدون ترديد صالح الدين ايوبى يكى از بزر

چهرهء تاريخ را در عهد خود عوض نمود، و توانست دومين كسى باشـد كـه بعـد ازحضـرت     
لمقدس را فتح كند و از دست صليبيان بعد از هفتاد سـال  بيت ا �اميرالمؤمنين عمربن خطاب 

  ر چه در ايران كمتر كسى از او چيزى ميداند.  گبيرون بياورد، ا

امى كه دولت سنى سلجوقى در شمال سرزمين شام دچار حملهء صليبيان شد دولت گو هن
صور را در رافضى عبيديه كه خود را به دروغ فاطميه ناميدند فرصت را غنيمت شمرده و شهر 

  تصرف كرد و اين در حالى بود كه صليبيان شهر انطاكيه را محاصره كرده بودند. 1907سال 

و قاضى ابن عمار كه يكى از پيروان عبيديه رافضى بود طـرابلس را جـدا كـرد، و بـاز هـم      
عليـه سـلجوقيان سـنى نمودنـد، و      تقاضاى اتحـاد بـر   عبيديان سفيرانى براى صليبيان فرستاده و

بر عليه سلجوقيان با آنها متحد شوند، تـا قسـمت شـمالى (سـوريه)      گهاد دادند كه در جنپيشن
روهى را براى حسن نيت به مصـر  گصليبيان هم  فلسطين براى عبيديان باشد، و براى صليبيان و

  .پيش عبيديان فرستادند

در با صليبيان دشـمن اسـالم بودنـد عبيـديان شـيعه       گيعنى وقتى كه سلجوقيان مشغول جن
همكارى با مسيحيان بودند، ليكن آنها به متفقـان عبيـدى    صدد توسعه نفوذ خود در فلسطين و

داخل فلسطين شدند، يعنى در واقع فلسطين براى اولين بـار   1099خود خيانت كرده و در سال 
درياى خون از مسلمانان جارى شد، كه در  بعد از اسالم بسبب همكارى شيعيان سقوط كرد و

هـزار نفـر در داخـل مسـجد كشـته شـدند، لـيكن جهـاد          70قصـى فقـط   مسـجد األ  اين اشغال
ى گـ عمادالـدين زن  541در سـال   يان مهاجم ادامه پيدا كـرد، و گمسلمانان اهل سنت برعليه فرن
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سبب شهادت  رفت به شهادت رسيد، وگرا بر دوش  سال پرچم جهاد 22بعد از اينكه بيشتر از 
بعد از او فرزندش نورالدين بجـاى او نشسـته    ماعيليه بود، وروهى از شيعيان اسگاو هم خيانت 

اسـماعيليه را ادامـه داد،    را مثل عبيديهء و منافق آنها متحدان خائن و جهاد بر عليه صليبيان و و
بعد از خلفاى راشـدين كمتـر كسـى بـه عـدالت او بـوده اسـت، وقتـى كـه او بـا            :ويند كهگ و

ش صالح الدين دستور داد كـه دولـت عبيـدى خـائن و     لشكريانش وارد مصر شد به فرمانده ا
هـا   ها بود كه رمونـد اميـر صـليبى    يرىگدر يكى از همين در برانداخته و 577خبيث را در سال 

در  رهبر شيعيان باطنيه على بن وفا كه همكار با آنهـا بـود بـه هالكـت رسـيدند، و      برانطاكيه و
ود هم ممنوع شده بودند، صالح الدين وقت دولت عبيديه اهل سنت حتى از امامت مساجد خ

  اهل سنت را بجـاى آنـان   را كه شيعه اسماعيليه بودند بيرون نموده و همهء ائمه مساجد كشور
هـا مشـاهده نكـرده     رخان عدالتى را ديدند كـه قـرن  ؤماشت، و در زمان او اهل مصر بقول مگ

  .اين نهايت تشيع در قارهء افريقا بود بودند، و

وقت ضعف مسـلمين   هاى شيعه هميشه در م دراينست كه بدانيم كه دولتليكن نكتهء مه 
  .با رفتن آنها اينها نيز رفته اند همكارى با دشمنان اسالم بوجود آمده و خيانت و و

ى خود يعنى تـرور صـالح الـدين    گشيعيان اسماعيليه بارها در صدد استعمال سالح هميش و
هاى ديـوار عكـارا بـاز     درب بود و ا صليبيان نمىر همكارى نزديك شيعيان بگا ايوبى شدند، و

  صليبى نميتوانست داخل شهر شود.  )شيردل( سدز ريچارد قلب األگنميكردند هر

ايـن اتحـاد شـيعه بـا      صليبى بعد از صالح الدين همچنـان ادامـه پيـدا كـرد و     و اتحاد شيعى
قا مفصـال در آن سـخن   هاى تاتار هم شد كه ساب شامل مغول دشمنان اسالم توسعه پيدا كرده و

  فتيم.گ

عليـه مسـلمين    ويد: شيعيان هميشه باكفار برگسالم ابن تيميه بحق ميو اينجاست كه شيخ اإل
ترين شمشيرى كه از اهـل قبلـه برعليـه     مضر اهل علم اتفاق نظر دارند كه بدترين و بوده اند، و

  .ر بوده اندمسلمانان كشيده شده است شمشير شيعه بوده است كه از خوارج هم مضرت

از دولـت هـاى   ) يعنى همكارى با كفـار ( ينگنن هاى شرمسار و آيا يك نمونه ازاين خيانت
برعليـه شـيعيان را در تـاريخ اسـالم     ، بسيارى از آنها وارد است اهل سنت با انتقاد زيادى كه بر
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ميشود پيدا كرد؟ چرا يك دولت شيعى در تاريخ بدون كمـك بـا دشـمنان اسـالم روى كـار      
بنـا بـراين    باورهـاى آنهـا در اصـل از همانهـا وارد تشـيع شـده و       ده است؟ نه اينكه افكار ونيام

  ها بوده است. سياستشان هم تابع همان تئورى



اما در مورد خيانت و جنايت اين نظامى كه به دروغ خـود را جمهـورى اسـالمى ناميـده و     
باشـد،   ر و مثل دوستانش مـي نظي اى است كه در جهان معاصر در خبث و نفاق بى شجرهء خبيثه

 فقط نمونه هاى زير را راجع به اهل سنت ايران ذكر ميكنم:

  فهرست بعضى از شهداء علماء اهل سنت ايران

گـراى حـاكم بـر     فهرست شهداء علماء اهل سنت ايران كه بوسيلهء نظـام متعصـب و فرقـه   
يا خـارج   داخل و سنى بودن در كه همگى به جرم عقيدتى و )برحسب تسلسل تاريخى(ايران 

  يا اعدام شده اند. از كشور ترور و
در زنـدان   1986استاد بهمن شكورى: از مبارزان اهل سنت طـوالش بـود كـه در سـال      -1

اوين با دهان روزه اعدام شد و اتهامش اين بود كـه بـه عتبـات عاليـات تـوهين كـرده       
رايج فعاالن پذيرفت و در آن موقع تهمت وهابيت تهمت  است يعنى قبر پرستى را نمى

اهل سنت بود و ايشان تقريبا در دههء پنجم عمرش بـود و مبـارزى بـود كـه جزئـى از      
   عمرش را در زمان شاه هم در زندان گذرانده بود.

   
شيخ عبدالوهاب خوافى: از اهل سـنت خراسـان كـه از مـدارس دينـى پاكسـتان فـارغ         -2

در  گى شهيد شـد و التحصيل شده بود كه در دههء دوم عمرش يعنى حدود بيست سال
اعدام گرديـد و تهمـت او عقيـدتى و بـر      1990زندان دادگاه ويژهء روحانيت در سال 

  طبق روال معمول وهابيت بود.
   
اهللا جعفـرى: از فرزنـدان اهـل سـنت خراسـان بـود كـه از مـدارس دينـى           تشيخ قدر -3

 1990پاكستان فارغ التحصيل شده و بعـد از بـاز گشـتش بـه ايـران زنـدانى و در سـال        
    اعدام گرديد. ايشان نيز در سن حدود بيست سالگى بود.

   
از علماء اهل سنت كردستان بود كه در تفسير قرآن نظرات ثـاقبى   شيخ ناصر سبحانى: -4

ــود، در ســال   ــه كــار كــرده ب ــه تهمــت وهابيــت بعــد از   1992داشــته و در ايــن زمين ب
دتى بـود، و در دهـهء   هاى فراوان اعدام گرديد كه جرم او مثل بقيـه فقـط عقيـ    شكنجه

  سوم عمر خودش در وقت شهادتش بود حدود سى سالگى.
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مشهور شيراز بود كه در عهد شـاه تغييـر    )جراح قلب(دكتر على مظفريان: از پزشكان  -5

مذهب داده و از تشيع خارج شده و عقيدهء اهل سنت را پذيرفته بود، و بعد از انقالب 
لى را خريده و با اجازهء رسمى بـه مسـجدى   در شيراز با همكارى اهل سنت شيراز منز

خواند، ولـى بعـد از مـدتى دسـتگير و      تبديل كرده بودند، كه ايشان در آنجا خطبه مي
هاى شديد در زندان و گرفتن اعترافات موهن جهت ترور شخصيت، او  بعد از شكنجه

  اعدام گرديد. 1992در سال 
ردسـتان و مؤسـس اولـين جنـبش     مشهور ك  عالمه احمد مفتى زاده: از رهبران مذهبى -6

نـام   )شـمس (اهل سنت در ايران بعد از انقالب بـود كـه شـوراى مركـزى اهـل سـنت       
گرفـت و مخالفـت علنـى بـا      گرفت، و به خاطر مواضع روشن و بـدون نفـاقى كـه مـي    

خمينى در حين سخنرانى در حسينيهء ارشاد به او تيراندازى شد و بعد از آن دستگير و 
ســال زنــدان و بعــد از اينكــه از امــراض متعــددى كــه در زنــدان  10در حــدود بعــد از 

از مرگش مطمئن شده بودند از زندان بيـرونش نمـوده و بـراى     دچارش كرده بودند و
برحمـت الهـى    1993رفتن به عالج در خارج ممنوع شده و بعد از چند ماهى در سـال  

  اش هم ممنوع شده بود. پيوست كه تشييع جنازه
   
ضيائى: از رهبران و علماء بزرگ اهـل سـنت بنـدرعباس كـه داراى     شيخ محمد صالح  -7

بود كه اطالعات خواستار تعطيل كـردن آن از او شـده    )حوزه علميه( مدرسه اى دينى
توانيـد تعطـيلش كنيـد، و     بود كه با امتناع او موجه شده و جواب داده كه خود شما مي

در مدينـه منـوره فرسـتاديد     دانشجويانى كـه شـما بـراى تحصـيل     ،به او گفته بودند كه
بعـد از چنـد    1994تر هسـتند، و در سـال    براى ما از موشكهاى صدام حسين خطرناك

روز بازجويى بطرز فجيعى در بيابان ترور و قطعه قطعه شـده بـود تـا شـاهدى از عـدل      
  باشد. )اطالعات( علوى سربازان مجهول امام زمان
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بعـد از   1994ل سنت بيرجند بود كه در سال مولوى عبدالعزيز اللهيارى: امام جمعهء اه -8
چند روز بازجويى از طرف دادگاه ويژهء روحانيت مشهد و شـكنجه بوسـيلهء سـوزن    

  مسموم شده بود.
   
دكتر موالنا احمد سياد ميرين: ايشان تنها دكتراى علم حديث در ايران بود كه از فارغ  -9

زگشت مدرسهء دينـى كـوچكى   شگاه اسالمى مدينه منوره بود بعد از بانالتحصيالن دا
بنا كرده بود كه بعد از مدتى از  )زرآباد( در اقصى نقاط بلوچستان در اطراف كنارك

 5سـال زنـدانى محكـوم شـد كـه       15 طرف دادگاه ويژهء روحانيت به اتهام وهابيت به
بعد از خروج از زندان كه بـراى چنـد روزى بـه     1996در سال  سال آنرا در گذراند، و

ته بود بعد از باز گشت از امارات در فرودگاه بندرعباس بوسـيلهء اطالعـات   امارات رف
بعد از سه روز جسد او را در بيابان انداخته بودند تا شاهدى ديگـر از تطبيـق    دستگير و

گراى منافق بدروغ مردم جهـان را بـدان فريفتـه     اى باشد كه رژيم فرقه وحدت اسالمى
    .است

رهبران و فعاالن مذهبى بلوچستان و پسـر بـزرگ رهبـر     موالنا عبدالملك مالزاده: از -10
نفـر از علمـاء    400مذهبى بلوچستان موالنا عبدالعزيز بود، كه بعد از انقالب همـراه بـا   

اهل سنت در سراسر ايران در ارتباط با شوراى شمس زندانى شـد، و بعـد از آزادى از   
دريس هـم ممنـوع   زندان حركت محمدى اهل سنت را ايجـاد كـرد و در نهايـت از تـ    

در شهر كراچـى بوسـيلهء    1996شد، تا اينكه ناچار به هجرت از وطن شد كه در سال 
  مزدوران اطالعات امام زمانى ايران در روز روشن ترور شد.

   
مولوى عبدالناصر جمشيدزهى: از جوانان متدينى بود كه بعد از هجوم سپاه پاسداران  -11

جـرت بـه پاكسـتان شـد و در آنجـا بعـد از       ناچار بـه ه  )بلوچستان( به منزلش در خاش
به همراهـى مولـوى    1996كرد، كه در سال  فراغت از تحصيل در دانشگاه تدريس مي

  عبدالملك در كراچى بوسيلهء اطالاعات ايران ترور شد.
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شيخ فاروق فرساد: از شاگردان و همكاران بارز عالمه احمد مفتى زاده در كردسـتان   -12
انى شدن به مدت پنج سال به رضائيه تبعيد شد كه بعد از پايـان  بود كه بعد از سالها زند

  ترور شد. 1996مدت تبعيدش در همانجا در سال 
شيخ مال محمد ربيعى: از علماء و نويسندگان سرشناس كردستان و امام جمعـهء اهـل    -13

بوسيلهء اطالعات تـرور و مسـجد او نيـز تعطيـل      1996سنت كرمانشاه بود كه در سال 
از آن تظاهراتى انجـام گرفـت كـه تعـدادى در ايـن تظـاهرات كشـته و         گشت كه بعد
  زندانى شدند.

   
دكتر موالنا عبدالعزيز كاظمى بجد: از فارغ التحصيالن شاگرد اول دانشـگاه اسـالمى    -14

معتقـداتش مثـل بقيـهء     فقط بخـاطر سـنى بـودن و    1996مدينهء منوره بود كه در سال 
ه وحشيانه از طرف اطالعات زاهدان جسدش شهداء علماء سنت بعد از سه روز شكنج

فك مچالـه شـده اش هويـدا     را در خيابان انداخته بودند كه آثار شكنجه در صورت و
  هاى پاسداران خمينى را روشن ساخته است. بوده است كه آثار كينه

   
 ميباشد كه از سـال  )بلوچستان( از علماء اهل سنت سراوان بر: مولوى حبيب اهللا حسين -15

طرف اطالاعات سراوان بعد از خروج از زندان به شرط همكارى ربـوده شـد    از 1991
   .هيچ اثرى از او نيست كه احتماال ترور شده است و

   
مـدير مدرسـهء    مولوى يارمحمد كهرازهى: امام جمعهء اهل سنت شهرستان خـاش و  -16

درگذشت كه شواهد و قـرائن   1997دينى مخزن العلوم خاش بطور مشكوكى در سال 
نمايــد كــه وى توســط مــأموران  عيت و موقعيــت وى ايــن تفكــر را تقويــت مــىو وضــ

  اطالعاتى نظام كشته شده است.
امام جمعهء خاش و مدير قبلى حوزهء مـذكور   مولوى عبدالستار روحانى سرشناس و -17

بطـور   كى كـه در دسـتش بـود ناگهـان و    چبعد از مراجعه به بيمارستان براى زخم كـو 
وى سكتهء قلبى كـرده   :رژيم بظاهر چنين گفتند كهمشكوكى درگذشت كه پزشكان 
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است!! بعد از وى جانشينش مولوى يارمحمد كهرازهى (ريگـى) مرتـب بـه اطالعـات     
احضار شده و مورد بازجويى و تفتـيش عقايـد قـرار گرفتـه اسـت، و مدرسـهء مخـزن        

تا  العلوم هم تحت فشار بوده تا طالب غير بومى را اخراج نمايد كه وى مقاومت كرده
 )بنـدرعباس (شـان   اينكه اطالعات طالب را دستگير و بعد از زندانى آنهـا را بـه منطقـه   

عودت داده است. موقعيت زير فشار مدرسهء خاش و به شـهادت رسـيدن مـدير قبلـى     
آن و احضار مرتب مولوى يارمحمـد ايـن يقـين را تقويـت نمـوده اسـت كـه وى هـم         

  يران ترور شده است.توسط اطالعات مثل بقيهء رهبران اهل سنت ا
   

هاى ايـران خبـر ميرسـد كـه عـواملى ناشـناس (سـربازان         و در همين تاريخ از منابع تركمن
مجهول امام زمان!!) در صدد ترور يكى از علماء سرشـناس اهـل سـنت تـركمن آخونـد ولـى       
محمد ارزانش كه از ايران هجرت و به تركمنستان پناه برده اسـت برآمـده انـد؛ افـراد مـذكور      

بـه منـزل ايشـان در عشـق آبـاد حملـه كـرده و چـون او را          97نيمه شب پـنجم اوت   2اعت س
اند فرزندش را ضرب و شتم نموده و خانه و مخصوصا كتابها و دفـاتر و اوراق را تفتـيش    نيافته

هاى ايران و تعدادى اسـناد و   داشتهاى چندين سالهء مربوط به تركمن كرده كه از آن ميان ياد
را برداشته و در آخر با تهديد به مرگ در صورت مطلع نمودن پلـيس آنجـا   مدارك و عكس 

كنند. و ايـن دومـين حادثـه در مـورد يكـى از رهبـران دينـى اهـل سـنت تـركمن            را ترك مي
چون در ماه آوريل نيز فردى (شايد باز هم از مجهوالن امـام زمـان!!) بـا خنجـر قصـد       ميباشد،

و فقط زخمى گشته است، و قرائن به يكى بودن ترتيـب  كشتن او كرده و ليكن جان بدر برده 
نمايـد كـه در پشـت     دهندگان اين دو سوء قصد داللت كرده كه همه اين يقين را تقويت مـي 

خواهد كشور را از وجود اهل سنت  اين حوادث وحشيانه اطالعات جهنمى ايران است كه مي
    .خالى نمايد

  29/12/97دفتر لندن/ -جامعهء اهل سنت ايران
   

شهداء علماء اهـل سـنت خراسـان و از فـارغ التحصـيالن       مولوى نورالدين غريبى: از -18
مدارس دينى پاكستان و سپس از دانشگاه اسالمى مدينه منوره فـارغ التحصـيل شـده و    
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به خاطر وضعيت بغرنج اهل سنت در ايران و تتبع اطالعات از شخص ايشـان حتـى در   
عد از فراغت از تحصيل به تاجيكسـتان رفتـه و در   زمانى كه در پاكستان بوده به ناچار ب

در يك روز كه براى تـدريس قـرآن    1998آنجا مشغول تدريس شده بود كه در سال 
  را ترور كرده اند. از منزل خارج شده دو نفر از اطالعات ايران او

   
 2/3/99شگاه سيستان و بلوچستان در سـال  نمحمد: دانشجوى دا عبدالجبار فرزند نور -19

  شد.ترور 
   

همـانطور كـه در بيانيـهء جامعـهء       17/4/99خدابخش صالح زهى فرزند حسين: در  -20
اهل سنت ايران آمده ايشان در ايرانشـهر دسـتگير و بـه همـدان بـرده شـد و بعـد از دو        

  هفته شكنجه به اتهام انتساب به مجاهدين اهل سنت اعدام گرديد.
   

ت سـربازى بـوده كـه بـه او تيـر      مولوى عبد الحق: در حين خدم  انور مباركي فرزند -21
اندازى شده و كشته شد كه هدف از آن نشر رعب بـين اهـل منطقـه بـوده اسـت قابـل       

  از علماء نبوده اند.   25و24و21و20و19ذكر است كه شهداى شماره هاى 
   

مولوى موسى كرمى: ايشان امام و خطيب مسجد شيخ فيض اهل سنت در مشهد بـود   -22
اى خراب گرديـد كـه    سيلهء اطالعات و بدستور خامنهبو 1994كه اين مسجد در سال 

 4/5/2001ايشان بعد از مدتى ناچار بـه هجـرت بـه افغانسـتان شـده بـود، كـه در سـال         
چهار  بوسيلهء گذاشتن مواد منفجره در هنگام خروج از مسجد در شهر هرات ايشان و

ايـران را   نفر از همراهانش به شهادت رسيدند كه والـى وقـت هـرات فـوراً اطالاعـات     
متهم نمود، و شكى هم نيست كه اطالعات ايران او را ترور كرده بود چـون از دسـت   

  دشمن ديگرى غير از اين خونخواران هم نداشته بود. آنها فرارى بود و
   

بعـد از ربـودنش از طـرف     13/3/2000شمس الدين كيانى: طلبهء اهل سـنت كـه در    -23
بسته و بنزين بر او ريخته و زنده زنـده   اطالعات زاهدان و تفتيش عقايد دست و پايش
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به آتش كشيده شد كه عبرتى براى ديگران باشد كه روزنامه هاى اصـالح طلـب خبـر    
  آن را منتشر نمودند!

   
كـه در نهايـت بـه     2000سوزاندن سه نفر از اكراد اهل سنت در شـهر مـاكو در سـال     -24

  استعفاى نمايندگان كرد از مجلس گشت.
   

ى: ايشان از مبارزان طايفهء ناروئى بود و از فعـاالن مسـلح بلـوچ    حاج نورمحمد ناروئ -25
عناصـر اطالعـات رژيـم بـه خانـهء او در        28/6/2002بر عليه رژيم بود كه در تـاريخ  

انـد   تبعيد در كويتهء پاكستان حمله و او را در مقابل زن و فرزندانش به شهادت رسانده
انـد كـه بعضـى از     ارى ترور و كشته شدهقابل ذكر است كه از طايفهء ناروئى افراد بسي

  رساند. نفر مي 400بررسيها به حدود 
كه هر سه تهمتشان  اند اعدام شده  2002در سال   دو نفر ديگري كه جليل غزنوي و -26

در صـحن رضـوي گفتـه شـده كـه افترائـى بـيش نيسـت آن دو نفـر از           گذاري بمب
مپــوري بودنــد كــه هنــوز انــد از هــم شــهريان مولــوي كر غيــر معروفــي بــوده جوانــان 

   شان بدستمان نرسيده است. اسامي
  
يكنفر از اهلسنت بعد از انقالب تاكنون در حكومـت و حتـى پسـتهاى مهـم در سـطح       -1

شهرها مثل استاندارى و فرمانـدارى وجـود نداشـته اسـت جـز در عهـد آقـاى خـاتمى         
كردهـا و  يكنفر در كردستان فقط!!؟ در صورتى كه اهل سنت در ايران كه عبـارت از  

باشـند   ها و حاشيهء خراسان و حاشيهء خلـيج فـارس مـي    ها و طوالشى بلوچها و تركمن
دهند، اگرچه بايد اذعان داشت كه بعد از  بين ربع تا ثلث جمعيت كشور را تشكيل مي

از فشــارها كاســته شــده اســت و  انــدكىآمــدن آقــاى خــاتمى و جبهــهء دوم خــرداد 
  نشين ولو جزئى صورت گرفته است.در مناطق سنى  بسيار اندك تحوالتى

هم در همـهء شـهرهاى بـزرگ     تهران تنها پايتخت دنياست كه اهل سنت هم در آن و -2
كه شيعيان در اكثريت ميباشند از بناى يك مسجد ممنوع ميباشند در صـورتيكه دههـا   
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 زرتشـتيان وجـود دارد، و   سيك هـا و  هندوها و معابد براى مسيحيان و يهود و كليسا و
وه بر اين مشكل ديگر ميباشد كه حتى در مناطق خود مـا نيـز بنـاى مسـجد در     اين عال

غيره را در پى خود داشته  زندان و بعضى موارد از جرمهايى است كه ريش تراشيدن و
 خشونت طلبـان دارد، و  است كه اين قصه سر دراز كه ريشه در انديشهء تنگ نظران و

جهان سؤال بر انگيز است كه چرا در  بدون شك كه اين موضوع براى همهء مسلمانان
براى اهل سنت ممنوع ميباشـد، اگرچـه بعـد از     پايتخت جمهورى اسالمى بناى مسجد

 انقالب ده هزار متر مربع زمين به همين هدف از طـرف رهبـر انقـالب در نـزد صـدا و     
    .سيما اختصاص داده شد كه بعدا ممنوع گرديد

 كنـون بـا خـاك يكسـان گشـته اسـت و      مدرسهء دينى اهل سـنت تـا    چندين مسجد و -3
  ،مجملرا ذكر نموده تا تو خود مفصل خوانى از اين  بعنوان مثال فقط اينها

مسجد اهل سنت در مشهد كه مشهور به مسجد شيخ فيض بود و در كوچـه اى واقـع بـود     
  ش با خاك يكسان گشت.  71م=93سال  اى در آنجاست در كه پدر آقاى خامنه

  م آبان مشهد از بناى آن ممانعت گرديد.مسجد چهار مچنينه و 
و نيز مسجد اهلسنت در اهواز و مسجد و مدرسهء دينى امام شافعى در كردستان به همـين   

  سرنوشت دچار شدند.
  .مسجد قبا در تربت جام كه سالها تحت تصرف سپاه بود و 
م امـا  ويـديوئى مبـدل و   فيلمهـاى بـه محـل فـروش     مسجد حسنين شيراز كه مصـادره و  و 

جمعهء اهلسنت آن دكتر مظفريان نيـز بسـبب تغييـر مـذهب در زمـان شـاه بدسـت اطالعـات         
  .اعدام گشت شكنجه و زندانى و

  ويران شد، 1987مدرسهء دينى نگور در بلوچستان در سال  نيز مسجد و و
مصـادره و شـيخ قريشـى امـام      1992مسجد اهلسنت طالش كه در سـال   مدرسهء دينى و و

 اينها عالوه از دهها مساجد كوچـك ديگـرى كـه در شـهرها و     ى گشت، وجمعهء آنجا زندان
هنوز كه هنـوز اسـت بعـد از تـرور مـال محمـد        غيره خراب گشته است، و دهات بلوچستان و

  .ربيعى مسجد جامع او در كرمانشاه تعطيل ميباشد،كه اين قصه سر دراز دارد
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ى نشـين مخصوصـا در   سياست مستمر دولت در تغيير معادلهء جمعيـت در منـاطق سـن    -4
فقـط بعنـوان مثـال ذكـر      بلوچستان كه از زمان وزارت محتشمى تاكنون ادامـه دارد، و 

كه همهء ساكنان آنجا بلوچ ميباشند تمـام   )بلوچستان( ميكنم كه در اطراف سد پيشين
ميباشد همگى به غيـر بوميـان داده شـده انـد تـا       زمينهاى اطراف سد كه بسيار وسيع نيز

  .به زعم خود مانعى از موانع صدور انقالب را بردارند ت به هم خورده ومعادلهء جمعي
بـه يـاد    اگر منصفى به مناطق سنى نشين سرزده اين واقعيت هاى تلخ را درك ميكنـد، و  و

در  )كـه بعـدها بدسـت واواك تـرور گرديـد     (اين جملهء اطالعات كه به مولـوى عبـدالمك   
هـل سـنت بـه يـك سـالن بـزرگ ميمانـد كـه در آن         ميافتد كه مثال شـما ا  :زندان گفته بودند

 بعـدا المپهـا و   هـا و  هاى متعددى وجود دارد،كـه مـا أول پرژكتـور    شمع المپها و ها و پرژكتور
كنايه از تشـيع اجبـارى مـردم مثـل     ( را خاموش نمايد هاشمع را روشن نموده تا  سپس پنكه ها

كه ما البته معتقديم كه بـا ايـن تنـگ     )زمان شاه اسماعيل صفوى كه به زور ايران را شيعه نمود
در راسـتاى ايـن    مشكالت كشـور حـل كـه نشـده هـيچ بلكـه بيشـتر نيـز ميگـردد، و           ها نظرى

دانشمند اهل سنت ايـران تـاكنون    غير اسالمى بوده است كه دهها عالم و هاى خشن و سياست
  كرديم.اى از آنرا ذكر  يا ترور گشته اند كه بخاطر اختصار فقط خالصه اعدام و

 ر از شــيعيان ايــران وگامــا در افغانســتان نصــيب مجاهــدان افغــانى در مقابــل روس اشــغال و
 هـا بـر   در ايام جهاد مخفيانه با روس ر نبود، وگخنجر از پشت چيزى دي افغانستان جز خيانت و

همين  عليه مجاهدين همكارى ميكردند و چه فرماندهان ميدانى كه بوسيلهء شيعه ترور نشد، و
خيانت آنها بس كه خمينى هالك به احزاب مزدور خود در افغانستان امثال حـزب وحـدت   از 

جهاد شـما بعـد از خـروج     :فت كهگبه آنها  ها اسلحه برندارند، و توصيه نمود كه برعليه روس
، ايـن  )را كردنـد  عمـال هـم همـين كـار     يعنى با مجاهدان مسـلمان و ( روس شروع خواهد شد

واقعا بعد از فتح كابل شيعيان افغان بـا   جرائد پاكستانى منتشر نمودند، و و ها طالبان وثيقه را بعد
مـانع ايجـاد    تا توانستند بين احزاب مجاهدين فتنه انداختنـد و  پشتيبانى ايران وارد ميدان شده و

يك دولت اسـالمى شـدند، همـانطور كـه واليتـى وزيـر خارجـهء وقـت ايـران در كنفـرانس           
ذاشت يك دولت وهـابى  گام بيشرمى اظهار داشته بود كه: ما نخواهيم افغانستان در تهران باتم
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تـر از ايـن    شـرم  بـى  ى ايران در افغانستان ايجاد شـود، و گدر همساي )يعنى سنى در منطق شيعه(
ابطحى معاون خاتمى رئيس جمهورى الحـق بـود    رهاى رفسنجانى رئيس جهمور سابق وااظه

 بود امريكـا در مـرداب افغانسـتان غـرق شـده بـود، و      ر همكارى ايران نميگكه اعالن نمودند ا
 معاصـر رهبـران مـذهبى و    اى از سـابقهء تـاريخى و   نميتوانست وارد عراق شود، اينسـت شـمه  

  .سياسى شيعيان

هـاى   ى است كه نياز به بررسى مؤسسـه گبزر آثار سوء تشيع درجهان اسالم موضوع مهم و
دارد ولـى هـدف مـا اينجـا همـانطور كـه        تزهاى متعدد دكترا در زمينـه هـاى متعـدد    و گبزر

بنا براين كوشش ميكنم كـه بعضـى از آثـار سـوء      مشاهده نموديد فقط رؤوس اقالم ميباشد، و
اجتماعى مشخص كنم، چرا كه ماميدانيم كه آثـار شـوم    سياست و تشيع را در ميادين عقيده و

امـام عظيمـى از ائمـه     اهل بدعت در تاريخ امت ما هميشه ويران كننده بوده است تا حدى كه
يكـى از   :ويد كهگمي مسلمين تاريخ را بر اين مبنا بررسى ميكند نه بر اساس سنن مادى فقط، و

را تعطيـل نمـوده    بود كه صفات خـدا  )1(اسباب مهم سقوط دولت امويه بدعت جعد بن درهم
م شـؤ  آخرين خليفه اموى مروان بن محمد جعدى به همان جعد مبتدع منسـوب اسـت و   بود و

يكى از اسباب مهم سـقوط آن شـد، چـرا كـه وقتـى       بدعت جعد به دولت اموى تأثير نموده و
اسـت ظهـور كنـد، خداونـد از كسـانى كـه بـا         صهايى كـه مخـالف ديـن پيـامبر      كه بدعت

  .)2(يردگپيامبرانش مخالفت نموده انتقام مي

  )3(و انديشه   آثار سوء تشيع در ميدان فكر

  اسالمايجاد شرك در ميان امت  -1

                                         
  فات الهى را بدعت نمود.جعد بن درهم اولين كسى بود مقولهء تعطيل اسماء و ص -1
  .177و  13/182مجموع فتاواى ابن تيميه  -2

از دكتر ناصر القفارى ميباشـد   يةاإلثناعشر ميةاإلما لشيعةمنبع اساسى اين بحث كتاب مهم، أصول مذهب ا -3
  .1245- 1189كه تز دكتراى اوست ص 
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 امامـت داراى تـاثير واضـحى در ايجـاد شـرك و      عقيدهء افراطى شـيعيان در بـارهء امـام و   
 ،شركيات در جهان اسالم بوده است، تا حدى كه بعضى از اهل علم بر اين نظريـه هسـتند كـه   

ايجـاد كـرده    صقبر پرستى را در ميان امت محمـد   شيعيان اولين كسانى هستند كه شرك و
اههـا  گبار مشـاهد و  ائمه به غلو در قبرهاى منسوب به ائمـه و  اجع به امامت وغلو شيعه ر اند، و

    .انجاميده و چه روايت مجعولى كه در اين راستاى وثنيت نساخته اند

ويد: اولين كسانى كه اين روايات سفر راجع به زيـارت مشـاهد   گسالم ابن تيميه ميشيخ اإل
 را تعطيـل نمـوده و   ت بوده اند كه مساجد خدااهها را جعل نموده اند رافضيان اهل بدعگبار و

يرد و هـيچ  گبدعت صورت مي قبورى را تعظيم ميكنند كه در آنجا اعمال شرك و اهها وگبار
  .)1(سنت ندارند دليلى برايشان از قرآن و

بـه ايـران ميـرود     شخصيتى كـه  هر رفته وگسياسى بخود  گاهها رنگاما امروزه كه اين بار
بـدبخت   ازديد نمايد قبرى كه مليونها تومان برايش از سرمايهء ملت فقيـر و بايد از قبر خمينى ب
اين قبرهاى سياسى به شكل قبرهاى صنعتى درآمـده كـه درآمـدش بـراى      خرج شده است، و

 ر اين قبرها مركز شـرك و گاز طرف دي پرده داران اين قبور از درآمد نفت هم بيشتر است، و
صبتى كه شيعيان بـراى اولـين   ياين م ان شده است، وگطلب حاجت از مرد  عبادت غير خدا و

بار به تقليد از مسـيحيان مخصوصـا از جانـب دولـت عبيديـه (فاطميـه) در دنيـاى اسـالم وارد         
شيعيان رافضي اصـل ايـن بـدعت     كردند به جهان اهل سنت مخصوصا صوفيه سرايت كرد، و

  اين مطلب است، واه برگنيز كتب آنها  واقعيت حال آنها و شرك آلود هستند و

هـاى   برايش كاروان اههاى صنعتى! شيعه در تمام دنيا مشهور است وگاز آنجا كه اين بار و
را براحتى  هر عاقلى مفتضحات آنجا يرد نيازى به ذكر اسماء آنها نيست وگزيارت صورت مي

  ،درك ميكند

 يا كشته و ر ومصلحى از شيعيان كه اين خرافات را رد نموده اند يا ترو و گكه علماء بزر
خرافـات وفـور   «عالمهء برقعى نمونهء بارز آنست كه كتابى نوشـت بنـام    يا منزوى شده اند، و

                                         
  .47الرد على األخنائى ص  -1
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بنام  /استاد حيدرعلى قلمداران  بعد از آن كتاب مهمترى با مشاركت با و »در زيارات قبور
  .كه در سايت انترنتى ما موجود ميباشد »زيارت نامه زيارت و«

ى خود تأويـل  گقرآن راجع به الوهيت خداوند است را به ائمهء ساخت اما تمام آياتى كه در
 اه الهـى قـرار داده انـد، و   گواليت مجعول ابن سـبا را اصـل قبـول اعمـال در پيشـ      نموده اند، و

مسـيح بـزعم    مردم هستند يعنى درست مـدعيان مسـيحيت و   اينكه ائمه آنها واسطهء بين خدا و
جـز بـا ائمـه هـم هـدايت       حتى دعاها را هم قبول نميكنـد، و  اينكه خدا جز با اسم ائمه آنها، و

توحيد شرك محـض اسـت،    از ائمه استغاثه ميكنند كه اينها همه در منطق اسالم و نميشوند، و
اينكه زيارت كربالء  اههاى ائمه آنها از حج بيت اهللا الحرام مهمتر است، وگاينكه حج به بار و

يرد چنانكه مجلسى بانى تشـيع در عهـد   گر آنها قبله قرار باينكه قب از هركارى مهمتر مبياشد، و
تحـريم دسـت امـام     اينكـه تحليـل و   كفر امثال ايـن، و  صدها شرك و صفوى مدعى است، و

 شخصى مثل خمينى مـدعى ميشـود كـه ائمـه بـر      آخرت در دست امام است، و دنيا و است، و
شرك مثل اينها،كـه نقـل آن    صدها كفر و بر آنها تحكم دارند، و ذرات كون قدرت داشته و

  .ليف مستقلى داردأنياز به ت

  مانع شدن مردم از قبول دين بدنام كردن دين خدا و -2

مراه گقرآن دارد هميشه با تبليغات  مخالفتى كه با توحيد و ها و تفكر شيعى با تمام ضاللت
راى اينكـه هـر   را افـزايش دهنـد، بـ    كننده از آخوندهاى آن همراه بوده تا بتوانند تعـداد خـود  

چقدر مقلد بيشتر داشته باشند درآمد بيشترى خواهند داشت، براى اينكه مقلـد را چنـان بخـود    
مطيـع محـض    را در مورد ديـن بكلـى از دسـت ميدهـد و     وابسته ميكنند كه قدرت تفكر خود

  .رددگمي

بى از ) استوار بوده كه شيعيان بخـو گبزر  (دروغ اين تبليغات فريبنده شيعه هميشه براين و
عهدهء بازى آن برآمده اند وآن اينكه مجعوالتى را كـه نقـل ميكننـد در نـزد اهـل سـنت هـم        

    .را بفريبند مقلدان جاهل خود وجود دارد، تا پيروان عوام و

 گشـان مـريض بـوده بـا ايـن دروغ بـزر       هـاي  قلـب  كسانى كه ايمـان درسـتى نداشـته و    و
ر ديـده انـد كـه ايـن     گـ از طرف دي اند، و آنرا تصديق نموده آخوندهاى شيعه فريب خورده و



    

  هاي مدعيان تشيع ها و خيانت ويرانگري      282
    

انديشهء درستى موافق نيسـت لهـذا در نهايـت بكلـى از اسـالم       عقل و و ها با هيچ تفكر بدعت
الحـادى   زندقه سقوط كرده اند كه بسيارى از مبلغـان فكـرى و   در درهء الحاد و خارج شده و

 يـا ملحـد و   مسـيحى شـده و   تلويزيونهاى فارسى زبان امريكا كه مملو است از شيعيانى كـه يـا  
 ميباشـد، و پيـروان بابـك خرمـى و     با اسالم علنا مبارزه ميكنند بهترين شاهد مدعاء مـا  بيدين و

    .هاى تاريخى ميباشند قرامطه كه سابقا به آنها اشاره كرديم از اين نمونه

ترين علل منع مـردم از ديـن   گهاى تشيع به جاى اسالم از بزر زينى بدعتگبدون شك جاي
بدنام كردن اسالم است، واال كدام عاقل ميتواند خرافاتى چون غيبت مهـدى و رجعـت    دا وخ
حجيت حجت موهومى را بپذيرد  هاى باطنيه و امامت و فحاشى به ياران رسول خدا و تأويل و

  .كه براى خودش هيچ حجتى نيست

در اين راسـتا  قيام دولت آخوندى ايران نيز  )1(بدون شك بقول آقاى دكتر ناصر القفارى و
وحدت امـت   شت خالفت راشده وگاميد مسلمانان براى باز براى منحرف كردن خواست و و
    .يرى از بيدارى اسالمى است كه ايجاد شده است ميباشدگجلو و

شـت اسـالم   گتجربهء شكست مكاتـب متعـدد خواسـتار باز    وقتى كه ملل اسالمى بعد از و
ر آوردند كه خود از قبـل بوسـيلهء ابـن سـبأ سـاخته      برايشان نمونهء اسالمى را بر سركا شدند،

فقـر و تبعيـد فـرار مليونهـا ايرانـى بـه        نتيجهء آن هم كشتن دهها هزار نفر از ايرانيان و بودند، و
اجتمـاعى   گدهها معضلهء بزر درصد مردم از دين و 90تا  80دست كشيدن  خارج از وطن و

يبينند كه اسالم اينسـت بـدون شـك تـاب     خارج كشور م وقتى كه مردم در داخل و ميباشد، و
   .تحمل اسم آنرا هم نخواهند داشت

هـاى   تصورى مخالف بـا اميـد   ايجاد نظامى كه اسالم را بدنام نموده و معيوب جلوه داده و
جهدى بـراى ايجـاد دولتـى     ر جد وگدي مردم ايجاد نمايد بدون ترديد سبب يأس مردم شده و

 گهـاى بـزر   بـدون ترديـد دولـت    ب نخواهـد بـود، و  اسالمى از طرف جوانـان مسـلمان جـذا   
استعمارى به اين طفيلى هاى بدعت آميز كه در جسم امت اسالمى سرزده انـد اهميـت داده و   

يـا در   هـاى مسـتعمره و   از تقارير خاورشناسانى كه غالبا در وزارت هـاى خارجـه و يـا وزارت   
                                         

  .1191ص   لشيعةأصول ا -1
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ميدانند كه چه مـذهب   ه را نموده وها بهترين استفاد هاى خود كار ميكنند در اين زمينه سفارت
قيـام نظـام ماليـان شـيعه در ايـران در ايـن        و؟ ونه اجازهء ظهـور بدهنـد  گو جنبشى را كى و چ

براى اين هدف ايجاد شده باشد يا نه ولـى بهتـرين    گهاى بزر راستا چه عمدا از طرف قدرت
تا كنون با يك نظام  خدمت ممكن را انجام داده است، واال چرا بعد از اسقاط خالفت عثمانى
شـديدا از ايجـاد آن    اسالمى سنى كه مهارش در آخور آنها نباشد اين همـه دشـمنى نمـوده و   

  ممانعت ميكنند.

  سبب ظهور مذاهب الحادى و زندقه -3

(كـه بـه    نصـيريه  علت ضاللت اسـماعيليه و  مبدأ و :ويد كهگمي /سالم ابن تيميه شيخ اإل
امثـال آنهـا اينسـت كـه      و )قاديانيـه  واالن بهائيـه و ( ميشـود) فتـه  گعلى اللهـى نيز  آنها علويه =

 سـنت تصـديق نمـوده انـد و     تأويـل قـرآن و   در تفسـير و  أكاذيب شـيعه را در مـورد اسـالم و   
اسـاس دعـوت و    )فاطميـه ( انـد، ائمـه ملحـد عبيديـه     را درست پنداشته مراهانه آنهاگبرداشت 

 اخته بودند، تا اوال شـيعيان را بدسـت آورده و  ادعاهاى آنها برمبناى اكاذيبى بود كه شيعيان س
بعـدا حتـى از    بعـدا از خـود علـى و    ويى از ياران رسول خـدا و گبعد از آن مرحله به مرحله بد

كبـر والنـاموس   الـبالغ األ «ويى ميكنند، هم چنانكه صـاحب كتـاب   گخود خداوند عزوجل بد
 اه كفـر و گترين پايگرفض بزر واز اينجا است كه تشيع  برايشان ترتيب داده است، و »عظماأل

  .)1(الحاد بوده است

آيـات الهـى    بقيهء كسانى كـه در اسـماء و   اه اين ملحدان بوده وگشيعيان رافضى باب و پاي
بقيـهء   اسـماعيليه و  قرامطـه و  و ،يا تحريف نمـوده انـد ميباشـند    را انكار و آنها الحاد ورزيده و

  .)2(اب آنها سرزده اندمنافقان از آبشخور آنها سيراب شده و از مرد

زمينـهء الزم   هاى شيعى كه به زعم آنها از اهل بيت نقل نموده اند شرايط مناسـب و  روايت
 شـيخيه و  اسـماعيليهء و   هـاى ملحـد مثـل    ظهور فرقه و -افراطيون- را براى ظهور آراء غُالت

                                         
  .4/3: ابن تيميه نةلسمنهاج ا -1
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هب بـا فـرق متعـددش    على اللهيه (نصيريه) و... ميباشد چرا كه اين مذ قرامطه و بهائيه و بابيه و
امت اسالمى را متفـرق نمـوده    بدترين آراء و اقوال مخالف و مرجوح را در ميان خود داشته و

اه بـدترين  گـ از آنجايى كه تشـيع مـأوى و پاي   و. )1(عملى كشانده است آنرا به فساد فكرى و و
ا بـاطن آنهـا   رفض است ام ويد: مذاهب باطنيه ظاهرش تشيع وگمي )2(ها ميباشد امام غزالى فرقه

ويـد:  گابن تيميـه مي  و .كفر محض است، آنها ملحدان كفارى هستند كه تظاهر به تشيع ميكنند
 هـيچ هـدف علمـى و    هاى ملحـدى هسـتند و   عوام آنها زنديق رهبران شيعه و بسيارى از ائمه و

هسـت   ر بـوده و گاز آنجايى كه تشيع محيط مناسبى براى رشد مذاهب ويران و. )3(دينى ندارند
  بهائيـت در ايـران   ويد: تشـيع سـبب انتشـار كمونيسـتى و    گلهذا شيخ محب الدين خطيب مي و

  .)4(است

  فريب مردم در اين مورد سعى در تحريف سنت پيامبر و -4

روهـى از آنهـا بـه    گاين بوده است كه  صهاى شيعه در مورد سنت رسول اكرم  از فريب
هـايى جعـل كننـد كـه باورهـاى       يـت كوشش كرده اند كه روا شكل علماء حديث در آمده و

تاحـدى كارسـاز بـوده اسـت كـه در كتـب        گنيرنـ  ايـن فريـب و   را ثابت كند، و خرافى آنها
حقيقـت   لهذا اهل حديث آنرا كشف كرده و حديث بخش خاصى در اينمورد وجود دارد، و

ويـد: بعضـى از آخونـدهاى    گشيخ سويدى در اينمـورد مي  را براى مسلمين روشن نموده اند، و
اسـانيد صـحيح    هـايى را از محـدثين ثقـات شـنيده و     روايت شيعه در علم حديث داخل شده و
تقـوا هـم نمـوده انـد، لـيكن بعـد از آن        به پارسايى و تظاهر روات اهل سنت را حفظ نموده و

مردم را بدينوسيله فريب  بسيارى از را به آن اسانيد اضافه كرده و هاى مجعولى از خود روايت
بعضى از اين  را رسوا نموده اند، و اينها كن باز هم ائمه حديث دست به كار شده وداده اند، لي

                                         
  .1193و  980-979از دكتر ناصر القفارى ص  لشيعةبراى اطالع مفصل در اين باره مراجعه شود به اصول ا -1
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ايـن   :ويـد گسويدى مي نمونه افراد بعد از اينكه مچشان باز شده اعتراف بدين كار نموده اند، و
  .)1(هاى مجعول هنوز هم در كتبى كه اهل سنت در اينمورد نوشته اند موجود ميباشد روايت

 )رافضـى (فريب رفتـه انـد جـابر الجعفـى      از كسانى كه بر روش مكارى و :ويدگآلوسى مي
رشاد نقـل ميكنـد كـه: رافضـيان حـدود سيصـد       بوده است كه ابن قيم از ابو يعلى در كتاب اإل

  .)2(اهل بيت جعل كرده اند و �هزار روايت در بارهء فضائل على 

  گمراه كردن مردم تظاهر به سنى شدن براى فريب و -5

اى از  مؤثر هم بوده است تظاهر عـده  ذاشته وگفريب شيعه بجاى  فكرى كه مكر و از آثار
انـد   يا شـافعى و.... جـازده   را حنفى و خود به تسنن بوده و )نه االن( علماء شيعه در طول تاريخ

اهـل سـنت هـم مـذهب      :ويند كـه گليكن كتبى نوشته اند كه مؤيد مذهب شيعه بوده است تا ب
صادقى هم بوده اند كه از سر تحقيـق   اند، البته بدون ترديد افراد منصف وشيعه را تأييد كرده 

هـا فـورا از طـرف     تابع سنت پيـامبر اكـرم شـده انـد، كـه ايـن       ذاشته وگخرافات تشيع را كنار 
بايد حساب اين صـادقان را از آن   رفته اند،گبدنامى قرار  ترور و هجوم و شيعيان مورد حمله و

  .مكاران جدا كرد

 نجـم الـدين طـوفى    ،معاصر مصرى براين نظر اسـت كـه   زهره عالم شهير و حمد ابوشيخ م
اى دسـت زده   هـ) از اين مكارانى است كه براى ترويج تشيع به چنين حيلـه 716متوفاى سال (

  .است

 هـا و  ضاللت تشابه اسمى بعض از مشاهير سوء استفاده نموده و شيعيان از  رگاز طرف دي و
ين راه رواج داده اند كه به اسم مشاهير اهل سنت تمام كرده انـد، مـثال   را از ا هاى خود بدعت

را بـه ايـن يكـى     رى از اهل سنت متشابه ميباشد، روايـت او گدي وقتى كه دو اسم يكى شيعه و
نسبت ميدهند تا مورد قبول واقع شود، مثال امام محمدبن جرير طبـرى امـام شـهير اهـل سـنت      

                                         
القفـارى   لشـيعة و أصـول ا  40: ابـن تيميـه ص   لتسعينيةوا 26-25وط ص السويدى مخط لشيعةنقض عقائد ا -1
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بن بن جرير بن رستم طبرى شـيعى ميباشـد،    با يك محمد كتاب تاريخ همنام صاحب تفسير و
هــ  310در يـك سـال هـم فـوت كـرده انـد، يعنـى در سـال          معاصر بوده و هردو در بغداد و و

كه از ايـن   »ةمماالمسترشد في اإل«كتابى بنام  شيعيان از اين همنامى آندو سوء استفاده نموده و
 سـند سـنى داشـته باشـند، و     ج پيـدا كـرده و  شيعى است را به آن سـنى نسـبت داده انـد تـا روا    

حتـى او در   همچنين كتابى راجع به غدير خم را هم بـه او نسـبت داده انـد، كـه از او نيسـت و     
مثل ابن جريـر اسـم    و. )1(هايى هم ديده است آسيب حيات خودش هم در اينمورد رنج برده و

رى گـ دي شـيعه ميباشـد و   -افراطيـون - ابن قتيبه ميباشد، يكى از آنها عبداهللا بن قتيبـه از ُغـالت  
آن  و »المعـارف «بن قتيبه از ثقات اهل سنت ميباشد، ايشان كتابى نوشته بنام   عبداهللا بن مسلم

از ايـن نمونـه اسـت كتـاب      شيعى هم براى فريب مردم كتابى بـه همـين اسـم نوشـته اسـت، و     
كـه آراء شـيعى در آن   كه به ابـن قتيبـه سـنى نسـبت داده انـد در صـورتى        »ةسوالسيا ةممااإل«

هـا كـه در    فريـب  و از اين نمونـه مكـر و  . )2(است، و اين كتاب در واقع از ابن قتيبه شيعى است
رى اسـت كـه بـه اسـم شـيخ      گـ نمونـهء دي  »مراجعات«كتاب  نزد مدعيان تشيع فراوان است و

ا يك دروغ روشن براى فريب خود شيعيان ميباشد، يـ   زهر نوشته شده است در صورتى كهاأل
از اول انقـالب تـا    كه در واقع نوشته خود شيعيان در ايـران ميباشـد و   »خاطرات همفر«كتاب 

هاى متعدد آنرا مجانى توزيع ميكنند در صورتى كـه شخصـى    هاى ايران به زبان كنون سفارت

دههـا كتـاب    المعارف بريتانيا اصال وجود ندارد و ةبنام همفر مذكور در مدت سه قرن در دائر
  .هم غير شيعه را فريب بدهند تا بتوانند هم نسل جوان شيعه و ،نامثال اي

  تحريف و بدنام كردن تاريخ اسالم -6
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آنـرا پـر از    شيعيان كتبى در تاريخ نوشته اند كه عمدا به تاريخ اسـالمى بيحرمتـى نمـوده و   
 نصـر بـن مـزاحم    و )2(ابـى مخنـف   و )1(اخبار كلبى هاى و تغيير كرده اند كه روايت تحريف و

شـيخ   هايى از آن ميباشد، و يعقوبى در تاريخشان نمونه هاى مسعودى و حتى نوشته و )3(منقرى
اشاره براين موضوع ميكند كه تـاريخ   »العواصم من القواصم«حاشيهء  محب الدين خطيب در

شعوبيه كه طبـق   هاى تالعب و تحريف باطنيه و دست و نويسى بعد از دولت اموى شروع شد،
 هاى خير و نشانى زير عباى تشيع مخفى شده بودند در مخفى نمودن خوبيها و روال معمول در

تـدبر كنـد متوجـه ميشـود      »العواصـم «كسى كه در كتـاب   و، )4(عزت در آن فعال بوده است
ويى از بهتـرين نسـلى   گبـد  لعـن و  ونه آخوندهاى شيعه هزاران صفحه فقـط بـراى سـب و   گچ

 در حـالى از دنيـا رفـت كـه از آنهـا خشـنود و       ت نموده ورا تربي نوشته اند كه پيامبر اكرم آنها
 و »الغدير«اين مواد مسمومى كه شيعيان بدروغ وارد تاريخ نموده اند كه كتاب  راضى بود، و

هـايى از آن ميباشـد ايـن مـواد       هاى كافى و بحار مجلسـى نمونـه   يا روايت و »حقاق الحقإ«يا 
م را ملوث نموده است، مرجعى بـراى دشـمنان   هزاران روايت جعلى آن كه تاريخ اسال سياه و

هويـت   بعد از آن اين نسـل مسـخ شـده و    غيره شده است، و اسالم از بعضى از خاورشناسان و
وى گـ ال غربيان را اسـتاد و  كامال تسليم غرب شده و باخته كه از نظر روحى شكست خورده و

دشـمن قسـم خـوردهء اسـالم را      توز و كينه هاى شرق شناسان مكار و خود قرار داده اند نوشته
آنچـه را كـه در تلويزيونهـاى فارسـى زبـان در امريكـا        مدرك خـود قـرار داده انـد، و    منبع و

ميبينيم نمونهء كـوچكى از آن ميباشـد، ايـن نسـل غـرب زده ايـن مسـمومات را از         ويم ونميش
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را  خـود مخرب نقش  ر وگبدون شك اين افكار ويران غرب به سرزمين مسلمان منتقل نمود، و
تخريب، شـيعيان   همچنان كه اشاره كرديم اساس اين شر و مراهى بسيارى بازى كرده، وگدر

انـه  گارتباط آن با تشيع خـود موضـوعى اسـت كـه بايـد جدا      بودند، بررسى آراء مستشرقان و
عليـه اسـالم اسـتفاده نمـوده      بررسى شود، البته دشمنان اسالم خيلى زود از افتراهاى شيعيان بـر 

هـ) نصرانيان از افتراء علماء شيعه راجع بـه تحريـف   456ر عهد امام ابن حزم (وفات سال اند، د
فـت  گقاطعانـه مي  ابن حزم در جـواب آنهـا   قرآن در مناظره برعليه مسلمين استفاده ميكردند، و

  .)1(رافضيان اصال مسلمان نيستند تا شما از اقوال آنها بر عليه ما استناد كنيد :كه

  در ادبيات عربتأثير تشيع  -7

هاى تشيع جان بسالم بدر نبـرده اسـت،    لوث نثر هم از تحريفات و مملكت شعر و ادبيات و
 شـعراء و  نوحـه خوانـان و   شتان آنهـا در ادبيـات عـرب هويـدا اسـت، و     گشوم ان آثار سياه و و

 خطباء شيعه از آنچه كه بنام مصائب اهل بيت ناميده شده سوء استفاده نمـوده  روضه خوانان و
يرند، در بعضى از كتـب  گبر ضد امت اسالمى آنرا بكار  تا عواطف مردم را به جوش آورده و

مشكالتشـان شـده    ادبيات تصويرهاى بسيار مبالغه آميزى از طرف شيعيان راجع به اهل بيـت و 
 قصـه و  ها در لباس داسـتان و  افسانه مبلغان و پرده داران تشيع در زمينه نشر خرافات و است، و
مبالغه نمـوده انـد كـه باورهـاى      شعر راجع به ائمه چنان به افراط رفته و يا بزبان خطبه وروايت 

رفتـه انـد، كـه    گائمه را اربـابى غيـر از رب العـالمين     آنها به توحيد راستين خدشه وارد شده و
  مراجعه به فهرست اصول كافى فقط بعنوان مثال براى اثبات مدعاء ما بسنده مينمايد.  

  ويد:گيد كيالنى ميآقاى محمد س

ى و انحطاط مسلمانان شده است و گشيعيان نوعى از ادبيات ساخته اند كه سبب عقب افتاد
ها فقط توانستند كه بر بسيارى از اين خرافات در داخل كشور خـود فـائق آينـد، امـا در      وهابى

  .)2(ان وضعيت به همان منوال ميباشدگبقيهء شهرهاى اسالمى حتى در ميان تحصيل كرد
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دليل مـا   را بمثابهء خدا قرار داده اند شاهد و �فارسى كه على  صدها قصيده به عربى و و
  .بر اين مدعا ميباشد

تحريـف   بدنام كردن خلفاء آن و اى براى انتقاد از امت اسالمى و از سالح ادبيات وسيله و
مبالغـه نمـوده   تصوير جامعه مسلمانان استفاده نموده اند، مثال در جانب انحراف جامعـه چنـان   

بـه شـكلى    ،يك سال به جهـاد  اى چون هارون الرشيد را كه يك سال حج ميرفت و كه خليفه
خيـال پـردهء تقيـه     عاطفـه و  در دنيـاى ادبيـات و   بسيار زشت ترسـيم نمـوده انـد، و    منحرف و

خطبـه پيـاده    داسـتان و  قالـب شـعر و   خلفاء در را بر امت و هاى خود تمام كينه برداشته شده و
از ابوالفرج اصـفهانى شـيعى رافضـى در اينمـورد بهتـرين مثـال        »غانىاأل«كتاب  ده اند، ونمو

  .است

  آثار سوء تشيع در ميدان سياسى-8

نظامى جز خودشان در تاريخ  خود به شرعيت هيچ دولت و )جعلى(وفق اصول  شيعيان بر 
را هـم غيـر شـرعى     نظـامش  خليفه را در دنياى اسـالم طـاغوت دانسـته و    و اسالم باور ندارند،

 پرسـتيده انـد، و   را مى هركسى كه با آنها بيعت كند مدعى بودند كه آنها غير خدا ميدانستتد و
هستند كه: هر پرچمـى قبـل از قيـام قـائم برافراشـته شـود صـاحب آن طـاغوت          مدعى بوده و

ضـات  ق و، )2(را دار الكفـر ميداننـد   )مدينه مخصوصا مكه و( همه شهرهاى مسلمانان و )1(است
  .)3(را هم طاغوت ميدانند علماء آنها ائمه و مسلمين و

 را در مشدهء خـود گامت اسالمى كه در كمين آن هستند  از اينجا بود كه دشمنان اسالم و
از اينجـا بـود كـه     را بوسـيلهء آن بـرآورد نمودنـد، و    بسيارى از اهداف خـود  و، )4(تشيع يافتند

                                         
  .25/113و بحار األنوار  12/371با شرح مازندرانى (عربى)   الكافى -1
  .2/409لكافى أصول ا -2
  .2/216و بحاراألنوار  393و  1/392و 1/67أصول الكافى  -3
البته تشيع بعد از تحريف كه تمام بحث ما در اين كتاب راجع به همين تشيع تحريف شـده اسـت نـه تشـيع      -4

  اولى كه محبت اهل بيت بود و هيچ تفاوت عقيدتى با بقيه مسلمين نداشتند.
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بران مطيعى در دست دشمنان اسالم جهـت رسـيدن   بسيارى از رموز شيعه مزدوران سهل و بار
  .به اغراض خود بوده اند

مـزدورى اجنبـى    عقيدهء مخرب و پست تقيه هم براى شـيعيان شـرايط را بـراى توطئـه و     و
هـاى فرامانسـورى در داخـل مسـلمين بـوده كـه در زيـر         مهيا ميساخت، چرا كه آنها مثل هسته

مطيع دولت ميباشند  ظاهرا با مسلمانان بوده و  نمايند،  عليه مسلمين توطئه چينى عباى اسالم بر
بر عليه امت با دشمنانش همكـارى ميكننـد چـرا كـه امامشـان بـه آنهـا         در باطن برعليه آن و و

  .)1(در باطن از آنها دورى كنيد آموخته است كه: ظاهرا با آنها باشيد و

زنادقـه مـورد سـوء     دان وشـيعيان از طـرف ملحـ    از اينجا بود كه در طول تاريخ تشـيع و  و
مقاصد شوم خود بر عليه امـت اسـالمى    از آنها براى رسيدن به اغراض و رفته وگاستفاده قرار 

مطيـع سـوارى    زندقه به شيعيان پيوسته تـا از آن مقلـدان بـاربر و    ائمه نفاق و استفاده نموده اند،
تظـاهر  ) از علماء آنهـا (انى ويد: اكثر كسگسالم ابن تيميه مياينجاست كه شيخ اإل از يرند، وگب

جهل شيعيان تظاهر بـه   ى ندارند، ليكن بخاطر كم عقلى و به تشيع ميكنند اصال به اسالم عقيده
  .)2(تشيع مينمايند تا به اغراض خود برسند

 اه همهء كسانى بـوده اسـت كـه بـر    گمعاصر نشان داده است كه تشيع پناه حوادث تاريخ و
  .كار كرده اند ته ومسلمين نقشه ريخ عليه اسالم و

ار گـ مدت هفت سال از صـحنهء روز  را در ايرانيان كه مسلمانان امپراتورى آنها روهى ازگ
را در تشيع براى تفرقهء امت يافتنـد،   مشدهء خودگايمان داخل دلهايشان نشده بود  برچيدند و

را در ) �(بايد سربازان عمربن خطـاب   :فتگرد در كنفرانس دماوند گاز اينجا بود كه يزد و
را از راه ابـن سـبأ در تشـيع     مشدهء خـود گهمچنانكه يهوديان  .داخل خانهء خود مشغول نمود

  .يافتند

 ما با تشيع مشكلى نـداريم و  :ويدگامروزه نيز ميبينيم كه شارون علنا در خاطرات خود مي و
از  نـد، و ونه با شـارون بـر عليـه فلسـطينيان همكـارى نمود     گهمه ميدانند كه در لبنان شيعيان چ

                                         
  .2/220اصول الكافى  -1
  .2/48 السنةهاج من -2
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 سـپتامبر همـه ميبينـيم كـه چـه فشـارى از طـرف غـرب و         11ر االن بعد از حوادث گطرف دي
هـاى آنهـا در همـه     هاى اسالمى ميĤيد كه زندان شخصيت نهادها و همهء مؤسسات و امريكا بر

رفتـه  گجا پر از علماء مسلمان اهل سنت ميباشد آيا يكنفر عالم شيعه مورد مؤاخذه امريكا قرار
غيرعـراق علنـا از امريكـا     يا برعكس ميبينيم كـه بسـيارى از علمـاء شـيعه در عـراق و      و ؟است

  برعليه مسلمين دفاع مينمايند.
   

  
دوستى مراجع شيعه مثل سيستانى با پـل بريمـر حـاكم سـابق      اين هم نمونه اى از ارتباط و 

    امريكا (بعد از اشغال عراق)
  

ه اهل سنت در جهان از شر امريكا راحت هاى خيري اين در صورتى است كه حتى جمعيت
هاى امريكـا و مـزدورانش    ر اهل سنت در زندانگذريم از صدها عالم و مبلغ و دعوتگنيستند ب

  هستند، اينها همه دليل چيست؟ 

هاى تاريخ اسالم را بررسى كند بخـوبى متوجـه ميشـود كـه     گو هر كس كه حوادث و جن
بـوده اسـت، چـرا كـه      رترگويران ر كارسازتر وگيرى مدعيان تشيع از همه روش هاى دگويران

از بـدترين   عليه آنهـا و  در باطن بر هايى كه جعل نموده اند ظاهرا با مسلمانان و آنها بنا بروايت
 باليـا و  مريشـهء تمـا   ويـد: أصـل و  گسـالم ابـن تيميـه مي   لهذا شـيخ اإل  دشمنان آنها ميباشند، و

بسـيارى   زير لواى آنها مخفى شده انـد ميباشـد، و  كسانى كه در  ها و ها در اسالم شيعه مصيبت
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 بسـيارى از زنادقـه در   از شمشيرهايى كه در اسالم كشيده شده است از طـرف شـيعيان بـوده و   
نصـارى   براى اينكـه شـيعيان غيـر خودشـان را از يهـود و     . )1(پشت پردهء ايشان مخفى شده اند

 نصــارى و منان اسـالم از يهـود و  بنـا بـراين شـيعيان هميشـه دوسـت دشـ       و، )2(كـافرتر ميداننـد  
  .)3(بقيهء امت ميباشند دشمن اولياء خدا از صحابه پيامبر و هستند و مشركان بوده و

هـ وارد شام شـد  658هوالكو شاه كفار مغول در سال  ،ويد: مردم شاهدند كه وقتى كهگمي
هـا   ء مغـول برقرارى سـلطه  انصار او در شكست مسلمين و ترين اعوان وگشيعيان رافضى از بزر

خـون   عوام ميدانند كـه وقتيكـه هوالكـو بـه عـراق حملـه كـرد و        بودند، و نيز همهء خواص و
بقيـهء رافضـيان از    ناهـان را ريخـت وزيـر شـيعهء خليفـه يعنـى ابـن العلقمـى و        گبيشمارى از بي

عليـه مسـلمانان    يزخان برگقبل از آن نيز با جد هوالكو چن نزديكترين همكاران مغول بودند، و
 گغيره ديده اند كه در وقت جن مسلمانان در سواحل شام و كارى نزديك كرده بودند، وهم

تا حد امكان به آنهـا كمـك نمـوده     نصارى شيعيان در دل با نصارى بوده و قتال مسلمانان و و
از اينكه شهرهاى نصارى بدست مسلمين فتح شـود ناراحـت ميشـوند چنانكـه در مـورد       اند، و

 599اميكه مسلمانان شكست بخورند چنانكه در سـال  گهن احت ميشدند، وغيره نار فتح عكا و
اموال مـردم را   شام از لشكر مسلمانان خالى شد اين شيعيان در شهر فساد بپا كرده و رخ داد، و
نصارى را برمسلمين تـرجيح ميدادنـد،    صليب را برافراشته و  ها ريخته و پرچم خون دزديده و

غيره تحويل نصـارى ميدادنـد، و ايـن چنـين      رفته و در قبرص وگ رااموال مسلمين  اسيرها و و
  .)4(ذشته بر بيت المقدس بوده اندگترين اسباب استيالء نصارى در گاست كه شيعيان از بزر

ر گـ بس دردناك است كه كتب تاريخ ماالمال از آن است ا سخن در اينمورد طوالنى و و
كسى جرئت باز كردن ايـن موضـوع را    ده ودست نخورده بو چه بزبان فارسى كامال مخفى و

  .ندارد

                                         
  .3/243 لسنةمنهاج ا -1

  .715-714ص لشيعةأصول ا -2

  .4/110 لسنةمنهاج ا -3

  .4/110و 3/244 لسنةمنهاج ا -4
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در داخـل دولـت    خيانت شيعيان بر جوامع اسالمى كه در آن زيسـته انـد و   ر اين تأثير وگا
هاى اسالمى ميباشد، دولت هاى شيعى كه هميشه به كمك دشمنان اسالم بر پاشده انـد بيشـتر   

  .تر بوده استگهايشان هم بزر خيانت از اين و

 ويـد: ايـن دولـت شـامل اقـوامى از زنادقـه و      گتيميه در بارهء دولـت آل بويـه مي  لهذا ابن  و
سنت در ايام آنهـا   رافضيان بود، و پيروان اسالم و معتزله و فلسفه بافان و قرامطه و بدمذهبان و

سـابقه بـود، و قرامطـه در     زمان استيالء نصارى بر حدود شـام بـي   چنان سركوب ميشدند كه تا
  .)1(حوداث متعددى بدست آنها رخ داد شده و مصر منتشر مغرب و

ريد كه براى مسلمانان در ايام او چه رخ داد كه گويد، بنگبنده مي راجع به دولت خدا و

ابن تيميه يكى از شاهكارهاى خود يعنى  و( در عهد او نوشته شد »ةممنهاج الكرا«كتاب 

ر آن دولت گلت بپا شد كه اهايى در آن دو فتنه ، و چه شر و)را در آن نوشت ةلسنمهناج ا

tβρß‰ƒ﴿قوانين اسالم تعطيل ميشد، چرا كه  ادامه پيدا ميكرد همهء شرائع و Ì�ãƒ (#θä↔ Ï"ôÜ ã‹Ï9 u‘θ çΡ «!$# 

öΝÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ª! $# uρ –ΛÉãΒ  ÍνÍ‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì�Ÿ2 tβρã� Ï"≈s3ø9 خواهند نور خدا را با دهان  آنان مى« ﴾∪∇∩ #$

كند هر چند كافران خوش نداشته  نور خود را كامل مى ولى خدا ؛خود خاموش سازند
  » باشند

  بدون ترديد وضعيت در ايام دولت صفوى بسيار بدتر بود. و .)2()8الصف: (
را  افسـاد نظـامى كـه خـود     آثار فسـاد و  رى تشيع تا عصر حاضر ادامه يافته وگو آثار ويران

غيـره   افغانستان و خود در لبنان وجمهورى اسالمى ناميده است بوسيلهء احزاب دست نشاندهء 
يـك توطئـه شـيعى سـبب انفصـال پاكسـتان        :ويد كهگشيخ احسان الهى ظهير مي ادامه دارد، و

هـم چنانكـه علمـاء    ، )3(ان قزلباش يعنى يحيى خان آنرا انجـام داد، گشرقى شد كه يكى از نواد

                                         
  .4/22مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه  -1
  .3/244 لسنةمنهاج ا -2

  .11احسان الهى ظهير ص  لسنةوا لشيعةا -3
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وتهايشان بنام متعـه بـاز   شيعه در پاكستان هميشه مخالف تطبيق شريعت بوده اند تا راه براى شه
  .باشد

اوضاع كنونى تطبيق  ر برگسالم ابن تيميه در اين موضوع كه ااز سخنان جاودانه شيخ اإل و
از خالل آن موضوعات تاريخ بررسى شـود حقيقـت آن مثـل روز روشـن نمايـان       داده شود و

  ويد:  گاينست كه مي ردد وآنگمي

يا نزديك به آن در ميـان   ها در عصر او و رارتش فساد و ها و عاقلى در آنچه كه از فتنه هر
از طـرف   گها و مصـيبت هـاى بـزر    يابد كه اكثر آن فتنه مسلمين رخ ميدهد دقت كند در مى

تـا   شـرورترين افـراد هسـتند و    ميباشد، چرا كـه آنهـا از فتنـه بـازترين و     شيعيان رافضى بوده و
مـا هـم بـا     امـت دسـت برنميدارنـد، و   ى در ميـان  گدو دست ايجاد تفرقه و ميتوانند از شرارت و

هـاى عظـيم    فتنـه  هـا و  هم با چشـم خـود ديـده ايـم كـه آنهـا منبـع شـرارت         ران وگتواتر از دي
  .)1(ميباشند

  اجتماع آثار سوء تشيع در جامعه و-9

  اساس تقيه نفاق اجتماعى بر

رتبـاط  اسالمى بسر ميبرنـد، لـيكن ا   گبعنوان اعضاء جامعهء بزر شيعيان در ميان مسلمين و
   .شرائط بوده است آزار برحسب وقت و اذيت و ر مسلمانان بر حسب نفاق وگشيعيان با دي

 كراهت را در دل مخفى نمودن از صفات دائم مذهبيون آنها ميباشـد، بيوفـائى و   دشمنى و
 مكـر و  خيانـت و  حق كشى از سرشت آنها ميباشد، أما غـدر و  ران وگعدم مراعات حقوق دي

    .مشهور مذهبيون آنها ميباشد وغ از كارهاى معروف ودر تقيه و خدعه و

عاشـرت كنـد بـا او تقيـه ميكنـد،      مويد: اما رافضى با هركس كه گسالم ابن تيميه ميشيخ اإل
 غـش و  خيانـت و  بـه او اجـازه دروغ و   ايمانى كه در قلبش ميباشد فاسد بوده و چرا كه دين و

  .)2(ران ميدهدگسوء اراده به دي بدنيتى و

                                         
  .245و  3/243 لسنةمنهاج ا -1

  .3/260 لسنةمنهاج ا -2
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اهـل سـنت    آن از بعـد از  ام محمدبن علي الشوكاني كه خود از شيعيان زيدى بـوده و اما ام
را از خــالل  شــته اســت، مشــاهدات شخصــى خــودگحتــى از مجتهــدين اهــل ســنت  شــده و

ويد: رافضـى بـا   گمي امور عجيبى را نقل كرده و معاشرتش با شيعيان رافضى يمن نقل ميكند، و
را در اولين فرصت حـالل   جان او يكند، بلكه مال وز امانت را رعايت نمگمخالف خودش هر

مودت كه به آن تظاهر ميكند همه از باب تقيه ميباشـد در اولـين    هر چه از دوستى و ميداند، و
  .)1(فرصت از بين ميرود

هـا از فـردى اسـت     هاى متنوعى در اين مورد ذكر نموده است، كه ايـن شـهادت   شهادت  و
    .آنها ميزيسته استدر جامعه  كه خود شيعه بوده و

  ايجاد عدم امنيت در جامعه ترور و -10

مراجع شيعه اصـل تـرور مخالفـان را بـه هرشـكلى از       هاى بسيارى از همه ميدانيم كه نوشته
سال  25هم در صحنهء بين المللى در ظرف  نظام مالتاريا هم در داخل و قديم مجاز ميدانند و

قديم هم كتب شيعه از داود بن فرقـد نقـل ميكنـد     از به شكلى روشن آنرا پياده كرده است، و
(در عـرف شـيعيان يعنـى اهـل      نظر شما راجـع بـه نواصـب    :فتمگابوعبداهللا به  :ويد كهگكه مي

را زيـر   ر توانسـتى او گـ سنت) چيست؟ پاسخ داد: خونش حالل است، ليكن برايت بيم دارم، ا
رجـال  «در كتـاب   و. )2(ندهـد  ديوار انداخته يا در آب غرقش كن تا كسى برعليه تو شـهادت 

يعنـى  ( ونـه بسـيارى از مخالفـانش   گچ ،يكى از شيعيان براى امامش تعريف ميكند كـه  »كشى
را بـه ايـن وسـيله ميكشـتم كـه       ويد: بعضى از آنهـا گرا خائنانه ترور كرده است، مي) اهل سنت

رفتم در منـزلش  بعضى از آنهارا، ميـ  را ترور ميكردم و از آنجا او ميرفتم باالى سقف منزلش و
 بعضى را در راهى همراهـى ميكـردم تـا اينكـه تنهـا شـده و       تا بيرون ميĤمد ترورش ميكردم، و

بدينوسيله سيزده نفر مسلمان را ترور كرده اسـت،   :ويدگمي را ترور ميكردم، و كسى نميبود او
  .چون به زعم او به واليت على ايمان نداشتند!!

                                         
  .71-70طلب العلم شوكانى ص  -1
  .27/231بحار األنوار  18/463: لشيعةالحر العاملى: وسائل ا 200ابن بابويه / علل الشرائع ص  -2
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هاى آنها آمـده كـه: علـى     روايت در :ويد كهگشيعه مينعمت اهللا جزائرى خاتمهء محدثان  
كـه وزيـر هـارون      )بقـول طبـرى زنـديق بـوده     كه بقول او از خواص شيعه بـوده و (بن يقطين 

مورانش دسـتور داد تـا   أبودند، به م )اهل سنت( روهى از مخالفنگالرشيد بود در زندان او كه 
 نفـر بودنـد، و   500شته شدند كه حـدود  سقف زندان را بر سر زندانيان خراب كردند تا همه ك

به موالنا امام كاظم نوشت كـه در جـواب او نوشـت: تـو      خواست از خون آنها خالص شود و
ه عهـدهء تـو نميبـود لكـن از     بر قبل از اقدام به اين كار از من سؤال كرده بودى هيچ چيزى گا

بـز از خـود آنهـا بهتـر      من مشورت نكرده بودى نسبت به هرخون يك بز ديه بده و آنجا كه با
است! (به به دست امام هم درد نكند كه چه عدالت علوى اجـرا ميكنـد درسـت مثـل عـدالت      

     شاه اسماعيل !!) خمينى و

ونه از كمترين فرصت بدست آمـده سـوء   گونه در ميان مسلمين زيسته و چگچ ،ريد كهگبن
اى آنها آلوده نيستند تـرور  ه بدعت شركيات و ها و رىگ استفاده كرده وكسانى را كه به افراط

امـام جعلـى او هـم     ها هم اقـرار ميكنـد، و   هم منابع آنها ميباشد كه به اين خيانت اين ميكنند، و
را تأييد ميكند، ولى چون از او كسب اجازه نكـرده بايـد    مسلمان را كشته او 500بخاطر اينكه 

يرد كه در واقع جهاد في سبيل اهللا گر از او و يا مرجع بعد از او اجازه بگيك بز ديه بدهد، اما ا
لهذا شـيخ رافضـيان نعمـت اهللا جزائـرى در تعليـق ايـن موضـوع         اجر هم دارد، و انجام داده و

  شـكارى  گر، كه برابر با ديهء برادر كوچك آنها يعنـى سـ  گمينويسد كه: اين ديه ناچيز را بن
 يـا مجوسـى   يهـودى و  تـر آنهـا يعنـى   گنـه بـا ديـهء بـرادر بزر     كه بيست درهم باشـد نيسـت و  

 بـدبخت تـر   تـر و  در آخـرت هـم نجـس    باشد نيسـت و  )كذا( درهم است 800كه  )زرتشتى(
      ).يعنى غير شيعيان!(

   .زشت است كه نيازى به رد كردن ندارد اين قول چنان قبيح و

  زنا  نشر اباحيت و -11

رى گـ  بـاحى در جامعـه نشـر ا   )بعد از تحريف آن بدست ابـن سـبأ  ( رى هاى تشيعگاز ويران
 يا نكاح موقت كـه زن و  اسباب آنرا بنام هاى شرعى مهيا ميكنند مثل متعه و است كه وسائل و

هـم چنـين    ر هـم بسـتر باشـند، و   گهمـدي  مرد بتوانند بدون هيچ ضوابطى جز رضايت طرفين با
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سـواتر از  ر را نيـز جـايز ميداننـد، و    )3(با زنان شـوهر دار  )2(اما متعه با روسپيان ! و)1( اعارهء فرج
روهى با يك زن متعـه نماينـد هركـدام بـه نوبـت      گنوبتى ميباشد كه  همهء اينها متعهء دورى و

   .!!)4( خودش

 است برايش رواياتى جعل نموده اند كـه اجـر و   گنن چنين اعمال زشتى را كه واقعا عار و
انجـام  شخصى كه يك متعه را  :ويد كهگهاى متعددشان مي ثواب هم دارد، تا حدى كه روايت

سـه متعـه انجـام دهـد بـه       دهد به درجهء امام حسن و دو متعه انجام دهد بدرجهء امام حسين و
  .)5(متعهء چهارم بدرجهء پيامبر ميرسد درجهء على و

ذاشـته انـد تـا حـدى كـه حتـى لـواط بـا         گهيچ راهى از راههاى شـهوت بـازى را بسـته ن    و
زن از راه  ارجح اين است كـه ميشـود بـا    :خمينى مينويسد كه همسران را نيز جائز شمرده اند و

                                         
از حسن عطار نقل ميكنند كه: از ابوعبداهللا (يعنى امام جعفر) راجع به عاريه دادن فرج پرسيدم جـواب داد   -1

و از  3/141واالستبصـار    2/185تهذيب األحكام الطوسى   537-7/536 شيعةلكه اشكالى ندارد، وسائل ا
مراجعى كه اعارهء زن را جايز ميدانند سيستانى و صدر و طباطبـائى و بروجـردى ميباشـد، هللا ثـم للتـاريخ      

  .49موسوى ص
خمينـى  و   490ص  يـة ويد: اشكال ندارد كه مـرد بـا زن روسـپى و فـاجرهء متعـه نمايـد، النهـا       طوسى ميگ -2

  .2/292 سيلةمينويسد كه: متعه با زن زناكار جايز است، تحرير الو

  .490، ص يةوالنها 2/187تهذيب األحكام،  -3

شيخ عانى مينويسد كه اين متعهء نوبتى در مدارس نجف رائج است،  227ص يةاالثنى عشر لتحفةمختصر ا -4

 :لشـيعة و أصـول ا  1366رجـب سـال    845الفـتح شـماره    مجلـة و  46-45ص  لشيعةكتب ا لةإلزا يعةالذر
  .1235القفارى ص 

و موسوى مينويسد كه: شيخ احمد وائلى (كه بنده با او در تلوزيـون هـا بـا      356تفسير منهج الصادقين ص  -5
مناقشاتى داشته ام و هالك شده) بعد از اينكه از اين روايت ها مطلع شده آنـرا انجـام داده و كمتـر از راه    

  هللا ثم للتاريخ. 51نزديك ميشده است. ص طبيعى با همسرش 
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حقير را مقايسه كن بـا سـخن ابـن نجـيم كـه       اين سخن پست و و. )1(نزديكى كرد )عقب( دبر
  .)2(مينويسد: حالل شمردن لواط با همسر در نزد جمهور فقهاء كفر است

بـين اباحيـت خرميـه     تجـار واليـت و   رى مـدعيان تشـيع و  گـ  چه فرقى است بين اين اباحى
اين وسيله را جهت نشر مذهب خود در دنيا استفاده نمـوده شـهوت    وان مزدك و بابك، وپير

  .پرستان را بسوى خود كشانده اند

را براى فريب عـوام   اسم آنها آيا اينها زانيانى نيستند كه در زير عباى آل بيت پنهان شده و
ب شيعيان را بنام ونه جيگفريب مراجع شيعى را تماشا كن كه چ يدك ميكشند،؟ ليكن مكر و

سپس زنهايشان را به چه عناوينى هتك حرمت ميكنند، تا حـدى كـه از    خمس خالى ميكنند و
لهذا سـيد حسـين موسـوى كـه خـود از ايـن        دختر بچه هاى كوچك هم دست برنميدارند، و

سـالهء او   4خمينى به مهمانى دوستى در عراق بود كه با دختر  :فضائح نجات يافته مينويسد كه
، به همهء اينها اكتفا ننموده تا لواط با مردان را هم راهى برايش پيدا كـرده انـد، تـا    )3(ه نمودمتع

مردان را هـم   نكاح با يد عبدالحسين شرف الدين موسوى اجازهء همجنس بازى وسحدى كه 
ذا طـال بـك السـفر فعليـك بنكـاح      (إ :فتگمي براى كسى كه در سفر باشد جايز ميدانست، و

  .)4()الذكر

فريب ايـن دجـاالن را ميخورنـد؟ آيـا وقـت آن       آيا هنوز هم شيعيان به سر عقل نيامده و  
 سترده اند نجـات دهنـد و  گپرستان برايشان  را از دام تعصبى كه همين شهوت نرسيده كه خود

هم عقايدشـان   ردد وگاسالمى  ردند،؟ تا هم اخالقشان انسانى وگسنت باز توحيد و به قرآن و
    .قرآنى شود

                                         
  .2/241خمينى  سيلةتحرير الو -1
  .191األشباه والنظائر ص  -2
و اين بسيار مهم بزبان فارسى چاپ و منتشر شده است بنام اهـل   38و37هللا ثم للتاريخ: سيد حسين موسوى  -3

  بيت از خود دفاع ميكنند.
  .53هللا ثم للتاريخ ص  -4



    

  299  آثار سوء تشيع در جهان اسالم
  

مجال اقتصادى و دزديدن مال شيعيان به اسم أهل  ويرانگرى تشيع در -12

  بيت و خمس

خور بوجود  اى مفت طبقه ى مسلمين مؤثر بوده وگتشيع از قديم در ميدان اقتصادى در زند
از جيب مردم ارتزاق كنند، مراجع شيعه بعد از اهل بيت به اين دروغ  آورده كه از مال مردم و

ايـن امـوال    به جيب خود ميزنند كه آن مـال حـق اهـل بيـت ميباشـد، و      ه ومال مردم را دزديد
    .براى تحقق خواست ها و نقشه هاى خود مصرف ميكنند رفته وگمقلدان را 

  به اين اقرار خطرناك توجه كنيد:

ان او نبـود  گماشـت گ هيچكس از فوت كرد و )ع(حسن  كتب شيعه مينويسد: وقتى كه پدر
او  گاين خودش سبب توقف و انكار مـر  اموال فراوانى داشت، ور اينكه در پيش خودش گم

در نزد على بن حمـزه سـى هـزار     از طرف آنها شده بود، در نزد زياد قندى هفتاد هزار دينار و
بـرايش قاصـد    �جـوارى فـراوان بـود، كـه رضـا       در نزد عثمان بن عيسـى امـوال و   دينار و

وابش نوشـت كـه پـدرت فـوت نكـرده، رضـا       كنيزها را ميخواست، او در جـ  مال و فرستاده و
اخبـار راجـع بوفـاتش دقيـق اسـت، او       ميراثش را ما تقسيم نموديم، و فوت كرده و :فت كهگ

ر مرده بمن دستور نداده كه بـه  گا ر پدرت نمرده كه تو حقى در مال ندارى وگپاسخ داد كه ا
  !!.)1(با آنها ازدواج كردم را من آزاد كرده و كنيزها تو چيزى بدهم، و

را از  دنيـا  بر سر پـول و  گجن اين سند تاريخى از منابع اثناعشرى حكايت از مال خورى و
آن بطالن توقـف بـه    علتى را كه اين روايت برايش جعل شده و يام حكايت ميكند، وقديم األ

ميكنـيم تـا بـه آنچـه كـه در پشـت پـرده از مـال          به جانبى رها ،فته استگآن چه كه امام رضا
درهم پى ببريم، چرا كه اينهايى كـه هركـدام بـه شـهرى      دينار و بر سر مال و گجن اندوزى و

سـيم بـوده اسـت تـا      فقط جمع زر و براى امامى پرچمى علم كرده اند، هدفشان فقط و رفته و
از پشـت   را تـا حـد ممكـن پركننـد، و     شـاد خـود  گهاى  بدينوسيله جيب مردم را خالى وكيسه

                                         
–الغيبـة   48/253بحـاراالنوار   598وص  493بن حسين بـن بابويـه ص ورجـال الكشـي ص      االمامهء /على -1

  43الطوسي ص 
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جامعـه   اموال زيادى انباشته و هاى سرى به اغراض خود رسيده و ائمه اين هسته پردهء امامت و
  .ملوث نموده اند را با اين اموال حرام آلوده و

يابـد   تاريخ اسالم ظهور كرده اند تأمل نمايد در مـي  كسى كه در جنبش هاى شيعى كه در
مانان را مسـل  ،رد در كنفرانس نهاوند توصيه كرده بـود گها همانطور كه يزد كه اوال اين جنبش

از مهمترين عواملى بوده است كه امت اسالمى را بجاى  بخود مشغول نموده و متفرق نموده و
كوشش امت اسالمى را بجاى ايجاد يك  رودررويى با دشمنانش بخود مشغول داشته است، و

مل نمايد ميدانـد  أها ت كسى كه در اين جنبش بهدر داده است، و گبزر متفق و دولت متحد و
ها مرهون همين اموالى است كه از مقلدان چشـم بسـته بـه اسـم      قدرت اين جنبش و كه كثرت
  بنام خمس دريافت نموده اند. آل بيت و

احـزاب متعـدد آن در دنيـا از همـين منبـع بـاد        هاى تروريستى شـيعى و  امروزه نيز جنبش و
زدى مذهبى شـيعى  حتى منابع زيرزمينى دولتى مثل ايران نيز از اين د آورده استفاده ميكنند، و

 لهذا خمس اموال نفت كشور به جيب خامنئى ميرود كـه بـدروغ خـود    و ،جان سالم بدر نبرده
مجلس خبر داشته باشند كـه ايـن امـوال     را ولى فقيه مسلمين ناميده است، بدون اينكه دولت و

  كجا به مصرف ميرسد. ونه وگچ گبزر

ه سبب شده صدها كتاب خرافات دزدى مرجعى شيعه است ك همين سرمايه باد آورده و و
از اينجاسـت كـه مراجـع شـيعه بخـاطر       مجانى پخش شود، و مفسد در دنيا مفت و مخرب و و

همين اموال است كه برحسب رغبت مقلدانشان فتوى صادر ميكنند، تا رزق و روزيشـان قطـع   
    .حقائق روشن دين را كتمان ميكنند نشود، و

شيرده خطر ايـن   از طرف آن مقلدان فريب خورده ومجانى  منبع در آمد مفت و اين مال و
احزاب مخرب آنرا روز بروز زيادتر نموده اسـت، از اينجاسـت كـه مراجـع      ر وگمذهب ويران

را از  ر يـك فـرد شـيعه يـك درهـم را ندهـد او      گا شيعه به مسئلهء خمس اهميت بسيار داده و
  .)1(ظالمان به اهل بيت! ميشمرند شماركافران و

                                         
  .2/366الوثقى يزدى  ةالعرو -1
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ى است چنانكه نص صريح گم كه در نزد همهء مسلمين خمس فقط از غنائم جنما ميداني و
 گنيرنـ  ى حسـاب كـردن واقعـا شـاهكار مراجـع دغـل و      گـ شيعيان را غنائم جن قرآن است، و

  .ميباشد

 عابـد!  و چشمهء زاينده به چه كسى بايد پرداخت شود؟ به مرجع! زاهد و گاين اموال بزر
در لنـدن دارد كـه بنـده در     گنى فقط هشت خانهء بـزر از اينجاست كه شخصى مثل سيستا و

از اينجاسـت كـه مؤسسـه خـويى بـه يكـى از        و يك تحقيق بزبـان عربـى آنـرا منتشـر نمـودم،     
وى تلويزيـونى  گـ فتگفساد در اختاپوس جهانى شده است كه بنـده در يـك    گمؤسسات بزر

بـا   اى امريكـايى و هـ  رئيس آن يعنى عبدالمجيد خوئى را رسوا كردم كه بعـدها كـه بـا تانـك    
  .هاى پر از دالر به عراق رفته بود به هالكت رسيد جيب

 ر اينكه خمس خود را ادا نمايـد و گنزد شيعيان كسى نميتواند به حج برود م ميدانيم كه در
را  تعداد حجـاج خـود   داين به نوبت خودش شايد سبب شده كه نظام فاسد ايران هرساله ازديا

  يشترى خواهد داشت.بنمايد چون برايش در آمد ب

آثار امامتى ميباشد كـه ابـن سـبأ يهـودى توطئـه       يا دزدى مرجعيت أثرى از اين خمس و و
  .در غياب او مال نائب او ميباشد زمين همه مال امام است و اينكه مال و آنرا ريخت، و

ويـد: امـا آنچـه را كـه رافضـيان مـدعى هسـتند كـه خمـس          گسالم ابـن تيميـه مي  شيخ اإل و
به نائب كسى داده ميشود كه بزعم آنها نائب امام ميباشد،  رفته ميشود، وگمسلمين  مكاسب از

نه فـردى   يا تابعين و نه از صحابهء پيامبر و نه هيچيك از خلفاء راشدين و اين زعم را نه على و
بلكه موضوع خمس را زنادقهء سـابق جعـل نمـوده انـد، تـا      ( فته اند،گاز اهل بيت چنين قولى 

  ،)هاى خود باشند حافظ بدعت

 علـى بـن حسـين و    حسـين و  اى را از علماء اهل بيت مثـل حسـن و   فتهگهركس كه چنين 
جعفربن محمد نقل كند برآنها دروغ بسته اسـت، ايـن مخـالف تـواترى اسـت كـه        ابوجعفر و

ز از گـ هر خورده اى متولى خالفت شـد و  شناخته شده است، او چهارسال و �ازسيرت على 
حتى بـاالتر از ايـن در مـدت حكومـت او هـيچ خمسـى        رفت، وگن )سبمكا( مسلمين خمس

نه غير علـى از امـوال آنهـا     اما راجع به مسلمانان نه على و و )چون فتحى رخ نداد( تقسيم نشد،
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رفته ميشد براساس كتـاب  گخمس  )گجن در(رفتند، اما هر وقت كه از اموال كفار گخمس ن
از آنجا كـه فتنـه و اخـتالف     �، ليكن در عهد على تقسيم ميشد )نه مراجع(سنت بين مردم  و

همچنين پر واضح است كـه پيـامبر    ، و)تا خمسى باشد(ى رخ نداد گداخلى رخ داد باكفار جن
از هيچ مسلمانى نخواسـته اسـت كـه از     از اموال مسلمانان خمس دريافت نكرده است، و ص

  .)1(اموال خود خمس پرداخت نمايد

فريضـهء   حـق اهـل بيـت! و    مراجـع شـيعه بـه دعـواى اجتهـاد! و      اين اموال حرامى را كه و
مقلدان جاهل خود وضع كرده اند، از هرمالياتى در تاريخ بشـر بيشـتر بـوده كـه از      اسالمى! بر

مرجعى را بعنوان يك مليونر بالفعل  همهء اطراف زمين مثل سيل بطرفشان سرازير است كه هر
تعصب آخوندهاى  سبب حماسه و ات شيعه وترين علت حفظ خرافگدر آورده است، كه بزر

 ن ميباشـد، چـون كسـى كـه از خرافـات و     يـ شيعه راجع به مذهبشان ميباشد چون نـان شـان در  
    .هاى آنها انتقاد كند در واقع سعى در خالى شدن جيبشان ميكند بدعت

متخصصـى در بـاره شـيعه مثـل دكتـر علـى السـالوس         اينجاست كـه شـخص خبـره و    از و
بـين بقيـهء    نميبود اين اختالف بـين شـيعه جعفريـه و    )مفت( ر اين اموالگظر من اويد: به نگمي

ه ميدارنـد  گـ امت اسالمى ادامه پيدا نميكرد، بسيارى از فقهاء آنها آتش اين اختالف را زنـده ن 
  .)2(ه دارندگزنده ن  تا سر چشمهء اين اموال را

قبرى مثـل قبـر امـام     نموده و اههاى متعدد را حفظگبوسيلهء اين اموال مفت است كه بار و
هـا منبـع در آمـد     شايد ايران باشـد، يعنـى ايـن خمـس     ترين واحد اقتصادى مشهد وگرضا بزر

رى براى آنها ساخته است كه آن قبرهاى صنعتى و پول زا است كه در تمام دنيـاى اسـالم   گدي
ى كـه هسـتند   قبرها در هر كشور بوسيلهء اين اموال خمس و بنام اهل بيت درست كرده اند، و
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ذاشـته تـا بـر ارزاق مـردم     گثير أها ت شركت انى وگاعمال بازر بر سعى در خريد اقالم نموده و
  .)1(ذارندگهم تاثير ب

اهلبيت ميدزدند راجع به اهل سـنت روايـاتى جعـل     بعد از اينكه اموال شيعيان را بنام امام و
عـدد بدزدنـد، (مـال ناصـبى را     كرده اند كه به آنها دستور ميدهد اموال اهل سـنت را بطـرق مت  

 –بـراى مـا    -تمـام مايملـك او   (مال ناصـبى و  خمس آنرا به ما بده) و هرجا كه يافتيد بردار و
وآخوندهاى شيعه در تعريف ناصبى چنان پيش رفته اند كه شـامل همـهء غيـر    . )2(حالل است)

  .)3(ترا بر او مقدم دارد ناصبى اس �بزعم آنها هركس غير على  شيعيان ميشود و

هست ولى نكـات مثبـت    تشيع در جوامع اسالمى بوده و اينها بعضى از آثار منفى شيعيان و
  آنها چيست؟

فتـه  گ استقراء احوال آنها به اين پرسش پاسـخ دقيـق داده و   بررسى و علماء مسلمين بعد از
لـوك  م در ميان پادشـاهان و  فقه يك رافضى شيعه وجود نداشته و اند كه: در ميان ائمه دين و

در راه اسالم جهاد نمـوده انـد يـك شـيعى      اسالم كه براى اسالم خدمات شايانى انجام داده و
يـا از جـاهالنى    ملحد بـوده انـد و   رافضى وجود نداشته است، اكثر شيعيان يا از زنادقه منافق و

 وهايى در تفسـير   نه در معقوالت قدم راسخى داشته اند، ليكن آنها نوشته كه نه در منقوالت و
  اسالمى نيست؟  گفقه دارند آيا اين خود مشاركت در غناء فرهن حديث و

هـاى   ويد كه: كسى كه در نوشتهگكتب آنها مي متخصص در تشيع و )4(دكتر ناصر القفارى
يـا نقـل    ليفات را از اهل سنت اقتباس وأهاى مثبت در اين ت ابد كه نوشتهي مي آنها تدبر كند در
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كه در تفسير نوشته است از تفاسير اهل سنت نقل نموده انـد، امـا ا    هركس از آنها نموده اند، و
عجائب ميباشد، چنانكه در تفسـير قمـى    ر از همكيشان خود چيزى نقل كنند همه خرافات وگ
خود اينجانب هم وقتى كه در تلويزيون شارجه كه برنامهء فارسى آنرا بـه   برهان مى بينيم، و و

هاى تفسير قرآن كه موفق به مقارنهء بسيارى  ذاشتم در درسگبنيان  1993توفيق الهى در سال 
 از مطالب تفسير الميزان طباطبائى با تفاسير اهل سنت شدم ديدم كه غالبا از تفسـير شـوكانى و  

  .سخن را به صاحبش نسبت بدهد غيره اخذ نموده بدون اينكه ذكر كند و

متـون شناسـى روايـات     انيد وتـرين افـراد بـه اسـ     اما در حديث شناسى كه شيعيان از جاهـل 
    .منافعشان باشد نقل ميكنند ميباشند، اما هركتابى كه مطابق ميل و

 آنچـه را كـه در كتبشـان از    فهم ديـن ميباشـند، و   اما در فقه آنها از دورترين افراد به فقه و
 سـالم لهذا شـيخ اإل  فوايد ميبينيم از شيوخ آنها نيست بلكه سرقت از كتب اهل سنت ميباشد، و

  ويد:گابن تيميه در بارهء سرقت علمى آنها مي

 يـا اصـول فقـه بنويسـد مثـل موسـوى و       ر يكى از آنها كتابى در مورد اختالفات فقهى وگا
بـا ادلـهء او    رفتـه و گر در مسئله اختالفى باشد حجت كسى را كـه بـا او موافـق باشـند     گغيره ا

 مـان ميكنـد كـه ايـن مؤلـف     گل يرند، فرد جاهگرا عاريت مي هاى او جواب احتجاج ميكنند و
اين جاهل نميداند كه او سخنان اهل  و  نوشته است، اصول و... كتاب مهمى در فقه و )سارق(

ر كسى اندك تخصصى داشـته  گا و، )1(را تكفير ميكنند رفته است،كه آنهاگسنت را به عاريه 
يسـه كنـد صـدق    ران مقاگـ آخوندهاى شيعه را بـا دي  االن در عصرما هم نوشته هاى مراجع و و

  .سخن ابن تيميه برايش روشن ميشود

ان گـ هاى شيعيان برعليه مسلمين بازهم بعضـى از تحصـيل كرد   مقابل همهء اين توطئه در و
ل آلـودى  گـ را نماينده اسالم دانسته تـا ازآب   را روشنفكر مينماند، آنها كشوركه بدروغ خود

 را پنهـان نمـوده و   الحـاد خـود   كفـر و  يرنـد و گكه روحانيت حاكم شيعه ايجاد كرده مـاهى ب 
 را متوجـه اسـالم و   حمـالت خـود   هـا و  تحريـف  اكاذيب و ها و اهانت ها و فحاشى حمالت و

 انصـاف را ميداشـتند تـا بـين زمـين و      سـواد و  كاش كه اين شعور و قرآن و پيامبر نموده اند و
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تسنن  شيع وبين ت ضاللت و بين هدايت و بدعت و بين سنت و توحيد و بين شرك و آسمان و
كينـه تـوز    هائى اسـت كـه نصـيب دلهـاى مـريض و     برانگفرق قائل ميشدند، ليكن حقيقت نور

 بـه علـم و   اينجاست كه بايد دانست كه اين سياست بازانى كه بخاطر قدرت تظـاهر  نميشود، و
 در روشنفكرى مينمايند ولى درست مثل آخوندهايشان روضه يكطرفـه ميخواننـد مثـل آنهـا و    

مناظره فرار ميكنند  همانطور كه آخوندهاى شيعه از شايد بسيار هم بدتر باشند، وبعضى موارد 
با آنها علنا منـاظره نمايـد،    را با خودشان مطرح نموده و آنها اينها نيز حاضر نيستند كسى افكار

تلويزيونهـاى ايرانـى    كه در وگدرغ و اينجانب اين موضوع را با اكثر اين مدعيان اسالم ستيز و
جواب برعكس حتى از ارتبـاط تلفنـى    ام ولى در بارها مطرح كرده ا برنامه دارند بارها وامريك

 گر حق نداريد به برنامه مـا زنـ  گاعالن نموده اند كه شما دي بسيارى از آنها علنا منع شده ام و
را  همـين كـار   برنامه خود نمـود، و  را يك آخوند خرافى شيعه هم در اتفاقا همين كار بزنيد و
شيش مسيحى نيز انجام داد، چرا اينها اينقدر زبون هستند كه حاضر به مناظره نميشوند؟ يك ك

دانشش را ندارند، ثانيا اينكه ميدانند دارند مردم را بـازى ميدهنـد،    اوال چون ميدانند كه علم و
آنها ثابت شـود غالبـا نشـان هـم قطـع       فريبى عوام ر جهالت و بيسوادى وگميدانند ا ،ثالثا اينكه

ميشود، براى اينكه همهء اينها درست مثل آخوندها بخاطر رضاى مقلدانشان حرف ميزننـد نـه   
روانـى متعـددى دارد كـه جـاى شـرحش در       بخاطر رضاى خدا، البته اينها عوامل اجتمـاعى و 

شايد كتاب تلبيس ابليس امام ابن الجوزى كه بفارسى هـم ترجمـه شـده اسـت      اينجا نيست، و
فرقـه وطائفـه اى را    روه وگـ  ونـه هـر  گر اينمـورد باشـد كـه شـيطان چ    يكى از بهترين كتـب د 

لهذا هـركس كـه بخواهـد افكـارى را كـه درايـن        فريب ميدهد، و )مخصوصا از راه خودش(
كتاب مطرح شده مورد مناظره قرار دهد سلفا و باكمال خوشـوقتى از او تشـكر ميكنـيم، چـرا     

نجات آنهـا از   خواهان بيدارى ملت و حكومت نيست بلكه ما كه هدف ما رسيدن به قدرت و
  .خرافات مذهبى كه مخاف قرآن ميباشد هستيم

تـا زمانيكـه افكـار دينـى      چون به نظر ما تنها راه اصالح ملت از راه خود قـرآن ميباشـد، و   
خمينـى   باطلى را كـه از ايـام شـاه و    ربه و دورگ مردم جامعه اصالح نشود همين بازى موش و

جلسهء جنـاب دكتـر سـروش     در همين سخنى بود كه يكبار اهيم داد، ودرآن هستيم ادامه خو
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لندن مطرح كردم،كه جواب درستى نشنيدم، البته اين راه را همانطور كـه   اجتماع ايشان در در
 خود شـيعه بعـد از   جرئت از با مصلحانى مخلص و مقدمه كتاب عرض كردم دانشمندان و در

هـا قبـل    سـنت صـحيحه در ايـران دهـه     راسـتين و  رسيدن به توحيد خرافات و گرهايى از چن
مسئوليت علماء راستين هم همينست كـه باورهـاى دينـى مـردم را اصـالح       شروع كرده اند، و

 دمـار از  بوسـيلهء آن بـدنيا رسـيده و    كنند نه اينكه دين را وسـيلهء سياسـت بـازى قـرار داده و    
تى است بـراى خـدمت بمـردم نـه     ار مردم در بياورند، براى اينكه سياست در اسالم عبادگروز

نمودن كه پـاى مفسـدان بـه پـاى      فساد عظيم برپا صيغه كردن و مردم و رفتن ازگبراى خمس 
  فساد روحانيت حاكم نرسد.



  :فصل ششم

  ‡‡‡‡شيعيان و اهانت و خيانت آنها به اهل بيت 

 :تعريف اهل بيت و تحريف شيعيان در معناى آن
ر بـه  گـ ا و سـاكنان منـزل يعنـى خـانواده ميباشـند،      بيت يعنـى  اهل بيت از دو كلمهء اهل و

هاى لغت عربى مراجعه كنيم ميبينيم كه مثال فيروز آبادى صـاحب القـاموس المحـيط     گفرهن
اهـل مـذهب كسـانى هسـتند      و ،اهل كارى صاحب آن و ،مينويسد: اهل بيت يعنى ساكنان آن

دختـران او ميباشـند،    همسران واهل بيت پيامبر  اهل يك مرد همسر و كه به آن ايمان دارند، و
  .)1(همسران متعدد او ميباشند كه دامادش على و

اهل يك مرد همسر  اهل مذهب كسانى هستند كه به آن باور دارند، و :مينويسد )2(زبيدى

$‘u﴿ اين آيه را  او ميباشد كه فرزندانش هم داخل آن ميشوند، و y™uρ ÿ Ï&Î# ÷δr'Î/﴾  :29(القصص (

خانواده او  اهل پيامبر همسران و همسر تعريف كرده است، و ر زوجه وب »با همسرش رفت«

�ö﴿دامادش على در آن داخل ميشود، از اين جمله است:  ميباشد كه دختران و ãΒù& uρ y7n=÷δr& 

Íο 4θn=¢Á9 $$ Î/ ÷� É9 sÜô¹$# uρ $pκö� n=tæ﴾  :بر آن شكيبا باش خانواده ات را به نماز بخوان و«) 132(طه«.  

ويد: اهل مرد يعنى نزديكتـرين فـرد بـه    گافريقى نيز در تأييد همين مطلب مي )3(ابن منظور و
دامادش على ميباشـد، فالنـى متأهـل شـد يعنـى       دختران و اهل بيت پيامبر يعنى همسران وو  وا

چـون   شـده أأل و  آل همان اهل است كه هاء به همزه بدل شده اسـت، و  و همسر اختيار كرد،
يعنى بقول راغـب اصـفهانى آل مقلـوب    (به الف مبدل شده است، دو همزه متوالى شده دومى 

                                         
  فصل همزهء. 3ج  432القاموس المحيط: فيروز آبادى ص  -1
  .تاج العروس: از زبيدى -2
  .30و29و28ص11لسان العرب: از ابن منظور ج -3
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شـواهدى   خليل نيز همين معنى را براى اهل تأييد نموده و زمخشرى و جوهرى و و )اهل است
  .)1(ذكر نموده اند

 آل يك مرد اهل و ويد: اهل بيت يعنى ساكنان منزل وگمحمد جواد مغنيه شيعى معاصر مي
منزلتى داشته باشند بكار نميرود،  (آل) جز براى كسانى كه مقام ولفظ  خانواده او ميباشند، و

سورهء هود ميباشد  73ذكر كلمهء (اهل بيت) در دو آيه از قرآن آمده است، كه اولى آيهء  و

àMuΗ÷q﴿كه ميفرمايد:  u‘ «!$# …çµ çF≈x. t�t/ uρ ö/ä3 ø‹n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 شما هل  بركاتش بر رحمت خدا و« ﴾ #$

�tβö﴿سورهء احزاب كه ميفرمايد:  33آيهء  دومى و ،»بيت باد s% uρ ’Îû £ä3 Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9 s? 

yl•� y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# 4’ n<ρW{ $# ( zôϑ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# šÏ?#u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z÷è ÏÛr&uρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ 

ª! $# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏMø� t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪﴾ :و در « )33 (األحزاب

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز  خانه
خواهد  خداوند فقط مى ؛خدا و رسولش را اطاعت كنيد را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و

  .»ل بيت دور كند و كامال شما را پاك سازدگناه را از شما اه پليدى و
از آيـهء دوم اهـل    مفسران اتفاق نموده اند كه مراد از آيهء اول اهل بيت ابراهيم خليـل و  و

آل بيـت   مسلمانان به پيروى از قرآن كلمهء اهـل بيـت و   ميباشد، و صبيت محمد بن عبداهللا 
  .)2(اهل بيت محمد مخصوصا ذكر نموده اند را در
سپس براى  ه همسران بوده ويژهء اين شواهد ثابت ميشود كه اهل بيت در اصل واز هم و

اين از قرآن كريم ثابت است چنانكه اين لفظ در  نزديكان مجازا بكار ميرود، و فرزندان و

çµ…﴿آمده است،  �معرض ذكر قصهء ابراهيم خليل  è? r&z÷ö∆$# uρ ×π yϑÍ←!$ s% ôMs3 Ås ŸÒ sù $ yγ≈tΡ ö� ¤± t6sù 

t,≈ys ó™Î* Î/ ÏΒuρ Ï !#u‘uρ t,≈ys ó™Î) z>θ à) ÷ètƒ ∩∠⊇∪ ôMs9$ s% # tL n=÷ƒuθ≈ tƒ à$ Î!r& u O$ tΡr& uρ ×—θ àf tã # x‹≈yδuρ ’Í?÷è t/ $ ¸‚ ø‹x© ( 
                                         

احمـد بـن فـارس زكريـا      للغـة مقـاييس ا  11از زمخشـرى ص  غـة اساس البال 4/1629الصحاح از جوهرى  -1
  .30-28ي غرائب القرآن از راغب اصفهانى ص المفردات ف 1/150

  .447في الميزان: محمد جواد مغنيه ص  لشيعةا -2
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āχ Î) # x‹≈yδ íó ý s9 Ò=‹Éf tã ∩∠⊄∪ (# þθ ä9$s% tÎ7yf ÷ès? r& ô ÏΒ Ì� øΒr& «!$# ( àMuΗ÷q u‘ «! $# …çµçF≈ x. t� t/ uρ ö/ä3ø‹n=tæ Ÿ≅÷δ r& 

ÏMø� t7ø9 $# 4 …çµ ‾ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹Åg¤Χ ∩∠⊂∪﴾ :و همسرش ايستاده بود، (از خوشحالى) «. )73-71 (هود

پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او يعقوب داديم. گفت: اى واى بر من! آيا من  ،خنديد
آورم در حالى كه پيرزنم، و اين شوهرم پيرمردى است؟! اين راستى چيز عجيبى  فرزند مى

ز فرمان خدا تعجب ميكنى؟! اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده آيا ا است! گفتند:
  .»چرا كه او ستوده و واال است! ،است

انش در بارهء همسر ابـراهيم صـلوات اهللا عليـه بكـار     گخدواند متعال اين لفظ را بزبان فرشت
  .بس برده است و

آن دسـت بـه    ه بعد ازچ رگو علماء شيعه مانند طبرسى و كاشانى به اين اعتراف كرده اند ا
    .)1(ويل هاى بنى اسرائيلى زده اندأت

 خداوند متعال در داستان موسى نيز اين لفظ اهل بيت را براى همسر او بكار برده است: و

﴿$ £ϑ n=sù 4 |Ó s%  y›θ ãΒ Ÿ≅y_ F{$# u‘$ y™uρ ÿÏ& Î#÷δ r' Î/ �[ tΡ#u  ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ ’Ü9$# # Y‘$ tΡ tΑ$s% Ï&Î# ÷δ L{ (# þθèWä3 øΒ$# 

þ’ÎoΤÎ) àMó¡ nΣ# u # Y‘$ tΡ þ’ Ìj?yè©9 Νä3‹Ï?# u $ yγ÷Ψ ÏiΒ A�y9 sƒ¿2 ÷ρr& ;ο uρõ‹ y_ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝä3 ª=yè s9 šχθè=sÜ óÁ s? ∩⊄∪﴾ 

اش (از  هنگامى كه موسى مدت خود را به پايان رسانيد و همراه خانواده«. )29 (القصص:
اش گفت: درنگ  مدين به سوى مصر) حركت كرد، از جانب طور آتشى ديد! به خانواده

اى از آتش تا  روم) شايد خبرى از آن براى شما بياورم، يا شعله كنيد كه من آتشى ديدم! (مى
  »با آن گرم شويد!

ميباشد، همچنانكه همهء مفسران شيعه در اينجا اتفـاق   �مراد از اهل، يعنى همسر موسى 
لهـذا طبرسـى    نبـود، و دارند كه مراد از اين آيه همسر موسى ميباشد چـون كسـى ديگـر بـا او     

هكذا قمـى در تفسـير    و، )2(مراد از اهل موسى همسر او كه دختر شعيب است ميباشد :ميگويد
   .كاشانى در منهج الصادقين عروسى الحويزى در نورالثقلين و خودش، و

                                         
  .4/493و منهج الصادقين از كاشانى  3/180مجمع البيان از طبرسى  -1
  .4/126تفسير نور الثقلين  4/126تفسير حويزى   2/139تفسير قمى  4/250تفسير مجمع البيان  -2
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كـه    ،33و اين چنين است كلمهء اهل بيت در قرآن مجيد كه در سورهء احـزاب در آيـهء   

$﴿ميباشد،  )مخصوصا( يامبردر سياق همسران پ yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9 $# Ÿ≅÷δ r& 

ÏMø� t7ø9 دور كنـد   )ساكنان خانـه ( خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت خداوند فقط مى«  ﴾ #$

  .و كامال شما را پاك سازد
هـاى خـود بمانيـد، و     (و در خانـه  دسـتور ميدهـد   قبل از آن به همسـران پيـامبر    براى اينكه

همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپـا داريـد، و زكـات    
  را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد)،

روشن است كه اين كلمهء اهل بيـت جـز بـراى     از همان نگرش اولى به آيه خيلى واضح و
را مـورد   آخـر آيـه فقـط آنهـا     راى اينكـه اول و همسران پيامبر مخصوصا وارد نشده اسـت، بـ  

    .آيهء بعدى نيز فقط همسران پيامبر را مورد خطاب قرار داده است خطاب قرار ميدهد، و
نقـل نمـوده انـد كـه: ايـن آيـه جـز بـراى          بعباس ابن ابن عساكر از  ابن أبى حاتم و و

  .)1(همسران پيامبر نازل نشده است
 الكلبـى و  عطـاء و  عكرمـه و  و بابن عباس  :يگويد كهامام شوكانى در تفسير خود م و

 ص اهل بيت كه در آيه ذكر شده است فقط همسران پيـامبر  سعيدبن جبير گفته اند: مقاتل و
محل سكونت همسران او ميباشد،  و ص منزل پيامبر  )بيت( مراد از منزل :ميباشند، و گفته اند

  .)2(ه راجع به آنها ميباشدنيز سياق آي چون آنها مخاطب قرار گرفته اند، و
 :گفـت  رفتـه و  لداخل حجرهء عايشه  صدر حديث بخارى نيز آمده است: پيامبر  و

وعليــك عائشه در جـواب گفـت:    شما اهل بيت) و (سالم بر اهللا ةالسالم عليكم أهل البيت ورحمــ
  .)3(اهللا وبركاته ةالسالم ورحم

                                         
  .3/576بزبان اردو  ميةالمعارف اإلسال ةنقل از دائر 19ص وأهل البيت  لشيعةا -1
  .4/270تفسير فتح القدير از امام شوكانى  -2
  .صحيح بخارى كتاب تفسير -3
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د كـه باهمسـرانش در آنجـا ميزيسـته     ميباش محل سكونت او پس مراد از بيت منزل پيامبر و
  .است

حقيقـت بـراى همسـران او ميباشـد، امـا       خالصه اينكه مراد از اهل بيـت پيـامبر در اصـل و   
عموها و پسر عموها مجازا داخل اين كلمه ميباشـند، همچنانكـه روايـت اسـت كـه       فرزندان و

بارخـدايا   :كـه  فرمـود  آورده و )چـادر (على را زير كساء  حسنين و فاطمه و صرسول اكرم 
فرزندانش را داخل  همچنانكه عمويش عباس و ها اهل بيت من هستند، تا شامل آيه شوند، اين

بعضى از روايات همهء بنى هاشـم را داخـل اهـل بيـت      عباى خود نموده تا شامل آيه شوند، و
  .)1(نموده اند

ت نبـوت را در  اهـل بيـ   و مكار شيعه اين موضوع را وارونـه نمـوده و   باز اما مراجع سياست
ديگـران را بطـور كلـى از     محصور نمـوده و  �فاطمه  حسين و حسن و چهار نفر يعنى على و

اهل بيت خارج نموده اند، و روش ديگرى اختراع نموده تا بتوانند حتـى فرزنـدان علـى را نيـز     
 را مثـل محمـد بـن حنفيـه و     بقيـهء فرزنـدان او   حسين از اهل بيت اخراج كننـد، و  غير حسن و

 يحيـى و... و  عبيـداهللا و  عبـداهللا و  عبـاس و  عثمـان بـن علـى و    بن على و عمر بكر بن على وابو
از اهل بيت اخراج نمـوده   )جز فاطمه( را هجده يا نوزده دختر او حتى دوازده فرزند آنها و نيز

را از اهـل   فرزنـدان آنهـا   ام كلثـوم و  حتى دختران فاطمه بنت رسول اهللا را مثل زينب و اند، و
هكذا فرزندان حسـن بـن علـى را نيـز از      ت اخراج نموده اند، اين واقعا شگفت آور است، وبي

كه با او موافق نباشد، از اهل بيت اخراج   حتى همهء كسانى از اهل بيت را اهل بيت نشمرده و
هركس كه با او موافق نبوده از اهل بيت  هكذا بافرزندان حسين رفتار نموده اند و نموده اند، و

    .اج كرده انداخر
حتـى كفـر ارتـداد     دروغ و و فجـور  لهذا بسيارى از فرزندان حسـين را مـتهم بـه فسـق و     و

حتـى   شتم نموده و را سب و فرزندان آنها هاى پيامبر و عمه نموده اند، همچنانكه پسر عموها و
سه عجيب اينجا است كه  اوالد ابوطالب غير على نيز شامل اين ناسزاهاى شيعيان شده است، و

را از همـان آغـاز از اهـل بيـت اخـراج      ) ل يعنى غير فاطمـه (را  همسران آنها دختر پيامبر و
                                         

  .19و أهل البيت: إحسان الهى ظهير ص  لشيعةا -1
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هم برخالف عـرف عـرب    نموده اند، اين چه تقسيم بندى است كه هم برخالف زبان عرب و
  .ميباشد

نصف  صحيح شيعيان در مورد اهل بيت جز نصف شخصيت فاطمه و پس با تعبير صريح و
البته باضافهء قائم موهـوم را   بقيهء ائمهء تسعهء خود خصيت حسن ونصف ش شخصيت على و

اين توهم اندازى آنها كه آنها قصدشان از اهل بيت اهل بيـت پيـامبر ميباشـد نيـز      !! و)1( نمبينند
    .اشتباه ميباشد

بعضـى از   اگرچه در بارهء مواالت على و اينست حقيقت مفهوم اهل بيت در نزد شيعيان، و
دينى جـدا   هاى بسيار نموده اند، تاحدى كه مذهبى مستقل و مبالغه ه افراط رفته وفرزندانش را

آورده فرسـنگها فاصـله    صبن عبـداهللا   از دين مسلمين درست كرده اندكه بادينى كه محمد
موالى همهء اهل بيت نيستند بلكه حتى مخالف تعـاليم   دارد، و صد البته شيعيان نه اينكه پيرو و

    را هم دارند. دى هستند كه زعم امامت آنهاحقيقى همين افرا

 مخالفت شيعه با اهل بيت
 شيعيان هميشه مردم را به اين ادعاء فريفته اند كه آنها پيرو اهل بيت پيامبر اكرم ميباشـند، و 

ترين مذهب ميباشد، سابقا اشاره كرديم كه مراد آنهـا از اهـل    بدين خاطر مذهبشان هم صحيح
را نه اينكه پيروى نميكنند بلكه اصـال   باشد نه خانوادهء پيامبر كه آنهامي �بيت خانوادهء على 

دوستشان هم ندارند، پس قصد آنها از اهل بيت تعداد معينى از اهل بيت على ميباشـد نـه اهـل    
در اينجا بوضوح ميبينيم كه اين مدعيان تشيع نـه در پيـروى از اهـل بيـت رسـول       بيت پيامبر، و

نـه بـر مـذهب     نه بر رأى آنهـا هسـتند و   و ،�در پيروى آل بيت على نه  اكرم صادق هستند و
 نه از اعمـال و  اقوال آنها و برعكس تمام ادعاهاى طويل عريضشان نه از آراء و آنها ميروند، و

    .كردار آنها پيروى ميكنند، بلكه علنا با آنها مخالفت ميكنند
در بـارهء   خلفـاء راشـدين و   اقـوال اهـل بيـت علـى در بـارهء      مدعيان تشيع مخـالف آراء و 

  .اصحاب كرام پيامبر اكرم ميباشند در باره ء ياران و همسران رسول اكرم و
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  313  †شيعيان و اهانت و خيانت آنها به اهل بيت 
  

تمجيد  خداوند متعال در دهها آيهء قرآن كريم از اصحاب پيامبر بطور واضح تعريف و
سورهء فتح ميفرمايد:  29نموده است، بعنوان مثال در وصف اصحاب رسول اكرم در آيهء 

﴿Ó‰ £ϑpt ’Χ ãΑθ ß™§‘ «! $# 4 t Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â !# £‰ Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤" ä3ø9 $# â !$uΗxqâ‘ öΝæη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1t� s? $Yè©. â‘ #Y‰ £∨ ß™ 

tβθ äó tGö6 tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «! $# $ ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθ àf�¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγè=sVtΒ ’ Îû 
Ïπ1u‘öθ −G9 $# 4 ö/àS è=sVtΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?í ö‘t“ x. yl t�÷z r& …çµ t↔ôÜx© …çν u‘y—$ t↔sù xá n=øó tG ó™$$ sù 3“uθ tFó™$$ sù 4’ n?tã  Ïµ Ï%θß™ 

Ü=Éf ÷è ãƒ tí#§‘–“9 $# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤" ä3ø9$# 3 y‰ tã uρ ª!$# t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zοt� Ï"øó ¨Β 

# ��ô_ r&uρ $Jϑ‹Ïà tã ∩⊄∪﴾ ») و كسانى كه با او هستند در برابر  ،) فرستاده خداستصمحمد

پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود  ؛كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
نشانه آنها در صورتشان از  ؛طلبند بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى مى

ن در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند اين توصيف آنا ؛اثر سجده نمايان است
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر  زراعتى كه جوانه

اين  ؛دارد پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
آنها را كه ايمان آورده و كارهاى  براى آن است كه كافران را به خشم آورد (ولى) كسانى از

  .»اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است انجام داده شايسته
سورهء توبه  117يا دربارهء كسانى كه در غزوه تبوك مشاركت داشته اند در آيهء 

‰﴿ميفرمايد:  s)©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n?tã Äc É<̈Ζ9 $# š Ì�Éf≈yγßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ šÏ% ©! $# çνθ ãèt7̈? $# ’ Îû Ïπtã$ y™ 

Íο t� ó¡ ãèø9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ yŠ$ Ÿ2 à]ƒÌ“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒÌ� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟ ÎγøŠn=tæ 4 …çµ ‾ΡÎ) óΟ ÎγÎ/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ 

مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه در زمان « ﴾∪∠⊆⊆∩

بعد از آنكه نزديك بود دلهاى  ؛او پيروى كردند، نمودعسرت و شدت (در جنگ تبوك) از 
سپس خدا توبه آنها را پذيرفت،  ؛گروهى از آنها، منحرف شود (و از ميدان جنگ بازگردند)

  »كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است!
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 19و18يا در بارهء كسانى كه در غزوه حديبيه شركت كردند در سورهء فتح آيات  و

(ô‰s﴿ميفرمايد:  ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) š� tΡθãèÎƒ$ t7ãƒ |Møt rB Íο t� yf ¤±9$# zΝÎ=yè sù $tΒ ’ Îû 
öΝÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκö� n=tã öΝßγt6≈rOr& uρ $[s ÷Gsù $Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$ tótΒuρ Zο u�� ÏVx. $pκtΞρ ä‹ è{ ù' tƒ 3 tβ%x. uρ ª! $# 

# ¹“ƒÌ“ tã $Vϑ‹Å3 ym ∩⊇∪﴾ »هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند ، وند از مؤمنانخدا

خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود  ؛راضى و خشنود شد
از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى بعنوان پاداش  ؛دانست مى

و خداوند  ؛آوريد ن را به دست مىو (همچنين) غنايم بسيارى كه آ ؛نصيب آنها فرمود
  ».شكست ناپذير و حكيم است!

t﴿ ميفرمايد: 195يا در سورهء آل عمران آيهء  و Ï% ©!$$sù (#ρ ã� y_$yδ (#θ ã_ Ì� ÷zé&uρ  ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒÏŠ 

(#ρ èŒρ é& uρ ’ Îû ’Í?‹Î6y™ (#θè=tG≈s% uρ (#θè=ÏFè% uρ ¨βt� Ïe" x. _{ öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔Íh‹y™ öΝßγ̈Ψ n=Ï{÷Š _{ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì�øg rB  ÏΒ $ pκÉJ øtrB 

ã�≈yγ÷Ρ F{ $# $ \/# uθrO ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# 3 ª! $# uρ …çν y‰Ψ Ïã ßó¡ ãm É># uθ̈W9 $# ∩⊇∈∪﴾ » آنها كه در راه خدا هجرت

هاى خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار ديدند، و جنگ كردند و  كردند، و از خانه
آنها را در باغهاى بهشتى، كه از زير درختانش و  ؛بخشم كشته شدند، بيقين گناهانشان را مى

و بهترين پاداشها نزد  ؛كنم. اين پاداشى است از طرف خداوند نهرها جارى است، وارد مى
  .»پروردگار است

%šÏ﴿سورهء انفال به ايمان حقيقى آنها شهادت داده است:  74خداوند در آيهء  و ©!$# uρ 

(#θãΖtΒ# u (#ρã� y_$yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# tÉ‹ ©9$# uρ (#ρ uρ# u (# ÿρç� |Ç tΡ̈ρ š� Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 

$y) ym 4 Νçλ°; ×ο t� Ï" øó̈Β ×−ø—Í‘uρ ×ΛqÌ� x. ∩∠⊆∪﴾ » و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا

راى آنها، آمرزش ب ؛اند جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان حقيقى
  . »اى است (و رحمت خدا) و روزى شايسته
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سورهء توبه راجع به آنها  100در آيهء  انصار اوليه را به نيكى ياد كرده و مهاجران و و

šχθà)Î6≈¡¡9﴿ميفرمايد:  $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# zÏΒ t Ì�Éf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{$# uρ tÏ% ©!$# uρ Νèδθ ãèt7̈? $# 9≈|¡ôm Î*Î/ 

š† ÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζtã £‰ tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì� ôf s? $ yγtFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# t Ï$ Î#≈yz !$pκ� Ïù # Y‰ t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθ x" ø9 $# ãΛÏà yè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾ » پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از

و باغهايى  ؛ها (نيز) از او خشنود شدندآنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آن
جاودانه در آن  ؛از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

  »و اين است پيروزى بزرگ ؛خواهند ماند
وعده  را به نيكى ياد نموده و انصار همهء مهاجران و 9و 8ودر سورهء حشر در آيات 

Ï﴿نجات و فالح داده است:  !# t�s) à"ù=Ï9 tÌ� Éf≈yγßϑø9 $# tÏ% ©!$# (#θã_ Ì� ÷zé& ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒÏŠ óΟ ÎγÏ9≡uθøΒr& uρ 

tβθ äó tGö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# $ ZΡ≡uθôÊ Í‘uρ tβρç� ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 š� Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ è%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∇∪ 

t Ï%©! $# uρ ρ â §θt7s? u‘# ¤$!$# z≈yϑƒM}$# uρ ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7s% tβθ™7Ït ä† ôtΒ t� y_$yδ öΝÍκö� s9 Î) Ÿωuρ tβρß‰ Åg s† ’ Îû öΝÏδ Í‘ρ ß‰ ß¹ 

Zπy_%tn !$ £ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρ ã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦à"Ρ r& öθ s9 uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 tΒuρ s−θ ãƒ £xä©  ÏµÅ¡ ø" tΡ 

š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ šχθßsÎ=ø" ßϑø9 $# ∩∪﴾ » كه از خانه و اين اموال براى فقيران مهاجرانى است

طلبند و خدا  كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى
و براى كسانى است كه در اين سرا  .و آنها راستگويانند ؛كنند و رسولش را يارى مى

(سرزمين مدينه) و در سراى ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند و كسانى را كه به 
دارند، و در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شده  جرت كنند دوست مىسويشان ه

 ؛دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند كنند و آنها را بر خود مقدم مى احساس نمى
  »اند رستگارانند كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده

ه شيعيان راجـع بـه اصـحاب رسـول خـدا چـه       دهها آيه امثال اينها ولى در مقابل ببينيم ك و
  .گويند باورهايى دارند و چه ناسزاهايى كه به آنها نمى
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 مـدعى دوسـتى و   مدعيان مـواالت اهـل بيـت و    پس اجازه بدهيد ببينيم آيا مدعيان تشيع و
برحسـب  (گوينـد و ائمـه معصـوم     محبت و پيروى از آنها راجع به ياران رسول اكـرم چـه مـى   

    ؟ه ياران رسول خدا چه گفته اندآنها راجع ب)زعم
در  آيا اهل بيت پيامبر دشمن ياران رسول خدا بودند چنانكه اين كذابان جعل نموده انـد و 

به آنها ناسزا گفتـه   آيا اهل بيت بر ياران رسول خدا بغض داشته و ؟ميان مردم منتشر نموده اند
در مشكالتشان با آنهـا   عريف نموده وبه پيروى از قرآن از آنها ت يا اينكه با آنها دوست بوده و

از غنائمى كه  زير لواء آنها جهاد نموده و در حكومت هم با آنها شريك بوده و يارى نموده و
دخترانشان را به آنهـا داده   فرزندانشان ازدواج نموده و با آنها و نصيبشان شده استفاده نموده و

در مجالس خصوصـى خـود از    آنها ناميده ورا بعد از وفات به آنها به اسمهاى  فرزندان خود و
همـهء ايـن مطالـب در سـطور آينـده از كتـب خـود شـيعه اثبـات           ؟آنها به نيكى ياد نموده اند

  خواهد شد.

 تمجيد على بن ابى طالب از اصحاب پيامبر مدح و
امام معصـوم برحسـب زعـم     و( در مقدمهء همهء اهل بيت خود حضرت على خليفهء راشد

را  صمـن يـاران محمـد    «تعريـف از آنهـا ميفرمايـد:     و صان رسول خدا ذكر يار در )قوم
 بـا  نماز شب را بـه صـبح ميرسـاندند، و    ديدم كه هيچكدام از شما شبيه آنها نيستيد، با سجده و

وقتـى كـه يـاد خـدا      آثار سجده در پيشانيشان ميبـود، و  ذكر آخرت از خود بيخود ميشدند، و
  ميفرمايد: 69در خطبهء  و .)1(»شود گريبانشان پر از اشك ميگردد

بينم كسى را كه همانند ايشان باشـد.   ام. در ميان شما نمى را ديده صمن اصحاب محمد «
آنان روزها ژوليده موى و غبارآلود بودند و شبها يا در سجده بودند يا در قيام. گـاه چهـره بـر    

ويى پاى بر سر آتش رسيد، گ سودند و گاه پيشانى. چون سخن معادشان به گوش مى زمين مى
  دارند.  

                                         
  .143نهج البالغه جزئى از خطبه  -1
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هاى طوالنى چون زانوان بز پينه بسـته بـود. چـون خـدا را      ميان دو چشمانشان در اثر سجده
كرد و از بيم عذاب و اميد ثواب بـر   كردند، سرشك ديدگانشان گريبانهايشان را تر مى ياد مى

  »لرزد باد مى م وزيدنگالرزيدند، آنسان كه درخت به هن خود مى
را بر ياران خـود كـه    آنها اهل بيت كه از ياران حضرت پيامر تمجيد نموده و وراينست سر

با  ص ما همراه بارسول خدا«ميگويد:  با او كوتاهى نموده ترجيح داده و  جنگ دركارزار و
اين برايمان ما ميافزود، بخدا ما اگر  عموهاى خود جهاد نموده و برادران و فرزندان و پدران و

انجام ميدهيد انجام ميداديم ستون دين بلند نميشـد سـبزهء ايمـان سـبز نميشـد       آنچه را كه شما
  .)1(»پشيمان خواهيد شد بخدا قسم كه خون خواهيد دوشيد و

 و از يـاران خـود انتقـاد    هاى متعـددى كـه از يـاران رسـول اكـرم تمجيـد نمـوده و        خطبه و
را  امامت خود نى خالفت ورا مرهون بيعت آنها ميداند يع سرزنش مينمايد، حتى خالفت خود

را  انصار آنهـا  بعد از مدح بالغ مهاجرين و تعيين با نص، و مردمى ميداند نه آسمانى و زمينى و
را  انتخاب خليفه را به دست آنها ميشناسد، كه كسى حق رد بـر آنهـا   عقد دانسته و اهل حل و

انتخـاب   م دانسـته و را امـا  او صخليفه ميدانـد كـه اصـحاب محمـد      كسى را امام و ندارد، و
را بـه انتخـاب اصـحاب     خالفـت خـود   لهذا در مقابل معاويه استدالل نمـوده و  كرده باشند، و

  ميداند، ميفرمايد:   ص محمد
بيعت كردنـد، همانـا شـورى    ) �(عثمان  و عمر من كسانى بيعت كردند كه با ابوبكر و با«

را امام بنماينـد رضـاى    او نمايند واگر در مورد كسى اتفاق  انصار ميباشد، و از آن مهاجرين و
را  يا بـدعتى خـروج كنـد او    بدگويى و الهى در آن خواهد بود، اگر متمردى بر آنها با طعن و

اگـر نپـذيرد بخـاطر مخالفـت بـا راه مؤمنـان بـا او كـارزار          به جادهء صواب خواهند خوانـد و 
  .)2(»ميكنند

تحريـف   چيسـت جـز تأويـل و    االن موضع مدعيان تشيع راجع به اين خطبهء حضرت على
عقـد مسـئلهء خالفـت را ازآن     حـل و  انتخـاب و  چرا كه در ايـن خطبـه خـود: اوال: شـورى و    

                                         
  .92-91 نهج البالغه از صبحى صالح ص -1
  تحقيق صبحى صالح. 367تحقيق محمد عبده وص  7ص3نهج البالغه ج -2
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اصال اشاره اى به نص كذائى كه شيعيان سنگش را به سـينه ميزننـد    ميداند و انصار مهاجرين و
    .نميكند

  .موافقت او ميداند را بر شخصى سبب رضاى الهى و ثانيا: اتفاق آنها
موافقـت آنهـا صـورت     انتخـاب و  خالفت در عهد آنها بـدون اختيـار و   الثا: لواء امامت وث

  .گيردنمي
  .مخالف مؤمنان رد نميكند يا مبتدع و را جز باغى و گفتهء آنها چهارم: رأى و

  .روشن على حكمش شمشير است خامسا: مخالف صحابه با سخن صريح و

طر مخالفت با ياران رسول اكرم مؤاخذه خواهنـد  باالتر از اين در نزد خداوند بخا سادسا: و
  .شد

بــا ايــن  را بــا ايــن ســخنان علــى و االن اگــر مــدعيان تشــيع راســت ميگوينــد موضــع خــود
    .موضعگيرى صريح او روشن نمايند

 تمجيـد نمـوده و   هكذا على بن حسين زيـن العابـدين نيـز از اصـحاب محمـد تعريـف و       و
و هكـذا بسـيارى از   . )1(بـه نيكـى يـاد ميكنـد      تـابعين  از بعد از آن برايشان دعاى خير ميكند و

ثنـاى صـحابه پيـامبر دارنـد از آنجملـه حسـن        هاى بسيارى در مـدح و  ائمهء اهل بيت كه گفته
بـه نقـل   ( و امام رضا و عبداهللا بن عباس 196عسكرى در تفسير منسوب به حسن عسكرى ص 

خـود امـام    ، و)شـيعى اسـت   ير القـرآن و امام باقر به نقل البرهان في تفسـ  3ج 52مسعودى ص 
  كه مؤلفان همهء اين كتب از شيعه ميباشند. 1/109جعفر صادق به نقل تفسير عياشى 

را كـافر   اما نيازى به استدالل راجع به موضوع شيعيان در اينمـورد نيسـت چـون علنـا آنهـا     
ليم بـن قـيس   ناميده ميشـود يعنـى كتـاب سـ     »اسرار آل بيت«اولين كتاب شيعه كه  ميدانند، و

 .: همهء مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند، جز چهـار نفـر  )92ص ( العامرى كه روايت ميكند
 فقط سـه نفـر دانسـته و    را آنها 640ص  »حيات القوب« مجلسى در هكذا و  8/245اما كلينى 

  .بقيهء صحابه را مرتد ميشمارند

                                         
  .13صحيفهء كاملهء زين العابدين ص  -1
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بـا آراء آنهـا بنـا بـه       ه هاى اينهـا اهل بيت هستند؟ پس چرا ياو آيا اينها واقعا شيعيان على و
  منابع خودشان متفاوت است؟ اعتراف كتب و

 ���� موضع اهل بيت راجع به ابوبكر صديق
على مرتضى بعد از ذكر خالفت ابوبكر صديق وقتيكه مردم براى بيعت بسـوى او سـرازير    

ا او بيعـت  بـ  آنوقت من بسوى ابوبكر رفتم و :يدگومي منبع شيعى نقل ميكند ور كهطهمان شدند
شت، گبپا خاسته تا اينكه باطل از بين رفته و كلمهء الهى برتر  گدر آن حوادث بزر نمودم، و

يرى و رحمـت و اعتـدال   گر چه كافران ناراحت شوند، ابوبكر متولى آن امور شد، با آسان گا
  .)1(كرد با تمام كوشش پيرو او بودم رفت و من در آن چه كه از دين مي جلو مي

.. «مصـر اسـت مينويسـد:     اى به قيس بن سعد بن عبـاده انصـارى كـه والـى او بـر      هدر نام و
نيك سيرت جانشين او نمودند كـه بـه    دو مرد صالح و )پيامبر اكرم( مسلمانان بعد از او  سپس

  .)2(»از سنت تجاوز نكردند كه رحمت خداوند بر آندو باد سنت عمل نمودند و كتاب و

 ،امام خود بعد از رسول اكرم انتخاب كرده انـد  بوبكر را خليفه واما اينكه چرا مسلمانان ا و
مـا ابـوبكر را   «گوينـد:  مي علي مرتضى و پسر عمه رسول خدا زبير بن عوام بـدان پاسـخ داده و  

رسـول خـدا    ما بـه سـن او احتـرام گذاشـته و     ترين فرد شناختيم او يار غار پيامبر بوده و شايسته
  .)3(بعنوان پيشنماز معرفى كردرا  وقتى كه خودش زنده بود او

اجازه بدهيد برخالف معمول خود در اين بحث از يك منبع سنى نيز مطلبى نقل نمـوده تـا   
از بيعـت   بزبيـر   روايت كرده اند كـه علـى و  دو حاكم هر  مطلب كاملتر شود، سيوطى و

 :نـد كـه  عذر خـواهى نمودنـد و گفت   بعد از آن پيش ابوبكر آمده و خير نمودند وأت �ابوبكر 
او  ترين فرد دانسته و ما ابوبكر را شايسته ناراحتى ما فقط از اين بود كه باما دير مشورت شد، و

                                         
  بعد از مقتل محمدبن ابى بكر.  بعنوان: نامه على به اصحابش 1/307الغارات  -1
و در  3/241التـواريخ   و با اندك اختالفى در شرح نهج البالغه از ابن أبى الحديد و نا سخ 1/210الغارات  -2

  .400شرح نهج البالغه ميثم البحرانى نيز از ابوبكر صديق تمجيد ميكند ص 
  .1/332شرح نهج البالغه ابن أبى الحديد شيعى  -3
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 رسول خدا در حيـات خـود او   را ميشناسيم و ما قدر و بزرگوارى او يار غار رسول خدا بوده و
  .)1(را پيشنماز مردم كرد

را  ا شايسته خالفت نميدانستيم اوما اگر ابوبكر ر :در جواب ابو سفيان فرمود كه �على  و
كتب شـيعه هـم آنـرا روايـت كـرده       اين سخن را بارها تكرار كرده است و و. )2(رها ميكرديم

حكـيم از   همانطور كه ابووائل و( او ضربه زد از او لهذا وقتى كه ابن الملجم ملعون بر و است،
سـت؟ آيـا بـه كسـى بعـد از      امـام بعـد از تـو كي    سؤال كردند كه خليفه و )على روايت ميكنند

رسول خدا براى كسى وصيت نكرد كه من وصـيت كـنم    :خودت وصيت نميكنى؟ فرمود كه
را بر حـول بهترينشـان جمـع     فرمود: اگر خداوند برايشان خير بخواهد آنها )رسول خدا(ليكن 

هـم روايـت    4/295عين همين روايت را علم الهدى شيعه در كتاب الشـافى   و. )3(خواهد نمود
  .رده استك

مسـلمانان شخصـى مثـل     اينست على مرتضى كه آرزو ميكند كه خداوند براى پيروانش و
    .ابوبكر بعد از او پيدا كند

در كتاب خـودش از جعفـربن محمـد از پـدرش      )شيعى(همچنين سيد مرتضى علم الهدى 
كـه   از او پرسيد كـه: شـنيدم   آمده و �پيش اميرالمؤمنين   روايت ميكند كه فردى از قريش

خدايا بهمان راه اصالحى كه خلفـاء راشـدين را رهنمـون     شما اندكى قبل در خطبه گفتيد: بار
 عمـوى تـو ابـوبكر و    آندو دوست و :را نيز رهنمون گردى، آندو كى هستند؟ گفت گشتى ما

 دو بـزرگ قـريش، كـه بعـد از رسـول خـدا اسـوه و        امام هدايت، و دو عمر، دو شيخ اسالم و
هركس كه از آثـار   گشته و  س آن دو را مقتداى خود قرار بدهد محفوظمقتدى هستند، هرك

  .)4(آندو پيروى كند براه مستقيم هدايت ميشود

                                         
تاريخ الخلفاء از سيوطى و حاكم در المستدرك و سند او را صحيح شمرده است و صـحيح ابـن حبـان از     -1

  است.حديث ابوسعيد خدرى روايت نموده 
  .1/130 -عربى–شرح ابن أبى الحديد بر نهج البالغه  -2
  .2/372تلخيص الشافى از طوسى  -3
  .171الشافى ص  -4
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در خطبه اش گفتـه اسـت: بهتـرين فـرد ايـن       �در همين كتاب متذكر ميشود كه على  و
  .)1(عمر هستند امت بعد از پيامبرش، ابوبكر و

تشـيع   ، آيا كسـانى كـه مـدعى واليـت و    ب عمر راجع به ابوبكر و �اينست نظر على 
  پيروى كنند؟    صعلى هستند، نبايد از نظرات او راجع به ياران محمد 

 :امام حسن بن على راجع به ابـوبكر صـديق از پيـامبر روايـت ميكنـد كـه فرمـوده اسـت         و
تا حدى امـام حسـن احتـرام ابـوبكر ميكـرد كـه يكـى از        . )2(ابوبكر بمنزلت شنوايى من ميباشد

  .)3(از سنت خلفاء راشدين پيروى كند رطهايش با معاويه در مورد صلح اين بود كه ...ش

گروهى از عراقيان را كه راجع بـه ابـوبكر    )امام چهارم بزعم آنها( على بن حسن بن على و
  .)4(عليه آنها دعا نمود بر حرفهايى زدند از جلسهء خود اخراج نمود و �عثمان  عمر و و

از  )امام پنجم بـزعم شـيعيان  ( لعابدين محمدبن على بن حسين ملقب به باقرفرزند زين ا  اما
  .)5(استناد ميكرده است اعمال ابوبكر اشتشهاد و

منكـر فضـل عمـر     من منكر فضل ابوبكر نيستم و طبرسى از باقر روايت ميكند كه ميگويد:
  .)6(نيستم ولى ابوبكر از عمر افضل است

عمر چنانكه قاضى نوراهللا شوشترى شيعى  ع به ابوبكر وسپس فرزندش ابوعبداهللا جعفر راج
پرسيد پاسـخ داد   بعمر  راجع به ابوبكر و �افراطى نقل ميكند كه فردى از امام صادق 

برحق مردند، رحمت خداوند تـا قيامـت بـر     بر حق بودند و قاسط بوده و كه آندو امام عادل و
  .)7(آندو باد

   
                                         

  .2/428تلخيص الشافى  -1
  .110وكتاب معانى األخبار ص  1/313عيون األخبار -2
  .2ج212منتهى اآلمال ص  -3
  .2/78از اربلى  لغمةكشف ا -4

  .2/147 لغمةكشف ا -5
  .230جاج از طبرسى ص االحت -6
  .1/16إحقاق الحق شوشترى  -7
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بـراى  ، )1(كه گفته است: من از دو پشت به ابوبكر ميرسـم اربلى از امام صادق نقل ميكند  و
اسـماء دختـر    )ام فـروه ( مـادر  اينكه مادر جعفر ام فروه دختر قاسم بـن محمـد بـن ابـى بكـر و     

  .)2(عبدالرحمن بن ابى بكر ميباشد

عمـر را دوسـت    سيد مرتضى در كتاب الشافى از جعفربن محمـد ميـĤورد كـه او ابـوبكر و    
سر قبر پيامبر براى سالم دادن ميرفتـه بـر آنـدو نيـز عـرض سـالم ميكـرده         وقتى كه بر داشته و

  .)3(است

نقل ميكند كه   )امام يازده بر حسب زعم شيعيان(و حسن بن على ملقب به حسن عسكرى 
آنـرا موافـق    قلبـت آگـاه اسـت و    رسول خدا در جواب ابوبكر فرموده است: البد خداونـد بـر  

  .)4(روح بر بدن قرار داده است سر بر يك جسد و گوش و ورا مثل چشم  زبانت يافته كه تو

   .هم به همين منوال بوده است �هل بيتش راجع به عمربن خطاب ا و �موضع على  و

على ميباشـد، آيـا مـدعيان تشـيع حـرف       ها همه از كتب خود شيعيان از پيامبر و اين روايت
  باور شيعيان است؟  را قبول دارند، پس چرا كالم آنها غير از رفتار و آنها

 بر اهل بيت   اكاذيب شيعه
اينهايى كه دين خدا را متفرق نموده و در ميان مسلمين اختالف انداخته با ادعاهاى گزافى 
كه در محبت اهل بيت دارند، ليكن آنها نه اينكه دوستدار اهل بيت نيستند بلكه دشـمنان آنهـا   

ت خواهد رسـيد، ولـى از آنجـا كـه ايـن      هم ميباشند كه اين موضوع در صفحات آينده به اثبا
را انجام ميدهند، معروف را منكر  منهيات آنها مدعيان تشيع با اوامر اهل بيت مخالفت نموده و

 و، )5(با دشمنان آنها دوستى ميكننـد  را دشمن دانسته و دوستان آنها منكر را معروف نموده و و
                                         

  .2/161 لغمةكشف ا -1

  .78از نوبختى ص  لشيعةفرق ا -2
  .140ص4وايضا شرح نهج البالغه ج 238الشافى ص  -3
  .165-164تفسير حسن عسكرى ص  -4
ها ميباشد كه  ابولؤلؤ زرتشتى قاتل حضرت عمر در كاشان يكى از همين دليل وجود قبر عظيم! و زيارتگاه -5

  با دشمنان آنها دوستى ميكنند و اخيرا اسكناسى ديدم كه بر آن نوشته سالم بر ابولؤلؤ كاشان!



    

  323  †شيعيان و اهانت و خيانت آنها به اهل بيت 
  

اهل بيت ساخته تا به اغراض دنيـوى خـود   اكاذيب بر  ها و از نفس اماره پيروى نموده و افسانه
 را بنام اهل بيت رواج داده، تـا اراذل و  شهوتهايشان را برآورده تا باورهاى فاسد خود رسيده و

بنام اهل بيت از آنها سوارى بگيرنـد، واال صـالحان اهـل بيـت      اوباش را بطرف خود خوانده و
  .بلكه خود پيرو آن بوده اندسنت باشد نگفته اند،  هرگز آن چه را كه مخالف قرآن و

اهل بيت بسته اند تعداد معينـى را كـه    از ميان هزاران روايات دروغين كه بر پيامبر اسالم و
 ميدهيم تـا خـود انصـاف داده و    معرض خوانندهء محترم قرار در بارزتر ميباشد اختيار كرده و

  قضاوت كند.

 لواطت با همسر  زن و متعه يا زناى ثواب دار شيعى و اعارهء و اجارهء
بسـته انـد اينسـت     صخبيث شيعيان بر پيامبر اسـالم   ها و دروغهاى بسيار زشت و از بهتان

متعه ننموده باشد در روز قيامت دماغ بريـده   كه بزعم آنها اوگفته است: هركس از دنيا برود و
 يـك متعـه  تر از اين اينكه از زبان پيامبر جعل نموده اند كه: كسى كـه   زشت و. )1(حشر ميشود

اگـر دو متعـه انجـام دهـد      انجام دهد يك سوم او از آتش نجات پيدا ميكند، و )نكاح موقت(
  .)2(اگر سه متعه انجام دهد بطور كلى از آتش نجات ميابد دوسوم او و

اوباش را تماشا كن كه براى ازدواج اصـال چنـين روايـت هـايى نيسـت       اراذل و حماقت و
ها كه جعـل ننمـوده انـد، آيـا هـدف ايـن        كردن چه روايت شهوترانى ولى براى كام گرفتن و

كمال اخـالق آمـده ملعبـهء شـهوت      پرستان غير از اينست كه دينى را كه براى عفت و شهوت
فاجرى چون خود نمايند، واال اصال معقول است كـه يـك ديـن الهـى يـا حتـى        هاى فاسقان و

را بـر شـهوت پرسـتى     ر نجـات آنهـا  مـدا  بندها رهـا نمـوده و   زمينى پيروانش را از همهء قيد و
  ؟بگذارد

                                         
  .2/489تفسير منهج الصادقين مال فتح اهللا كاشانى  -1
  .2/492منهج الصادقين  -2
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شـيعيان دشـمن    :ميگويـد  به خشم آمده و )بحق( )1(از اينجاست كه شيخ احسان الهى ظهير
بـر او   به اين دروغ هم اكتفـا ننمـوده و   دشمن سرور اهل بيت يعنى پيامبر ميباشند و اهل بيت و

اگـر دو   ى در امـان ميشـود، و  اين روايت را بسته اند كه: كسى كه يك متعه كند از عذاب الهـ 
  .)2(اگر سه متعه انجام دهد در جنت با من خواهد بود ابرار حشر ميشود و متعه كند با نيكان و

از زبـان   حتى اسماء اهل بيت را كه وسيلهء شهوترانى خود نموده انـد نيـز ذكـر نمـوده و     و
متعـه   اگـر دو  و �اند كه: هركس يك متعه انجام دهـد بـه درجـهء حسـين      پيامبر نقل نموده

اگـر چهـار    و �اگر سه متعه انجام دهد بـه درجـهء علـى     و �انجام دهد به درجهء حسن 
  .)3(متعه انجام دهد به درجهء خود من ميرسد

اهل بيت از اين پيدا ميشود كـه فـردى بـا     اى بهتر براى ويرانى اسالم بنام اسالم و آيا وسيله
 فريب آتش پرستى و آرى اينست مكر و ؟برسد شهوت پرستى به درجهء پيامبران زنا كردن و

  .لباس تشيع براى ويران نمودن دينى كه در مقابلش شكست خوردند سبأى در

را ويـران   بنگريد كه اينها چه دروغهاى زشتى بر پيامبر بزرگواراسالم بسـته انـد تـا ديـن او    
فـاجران قـرار    قان ورا مساوى فاسـ  چگونه آنها كنند، و چگونه به اهل بيت اهانت نموده اند، و

ها بازهم اينها مدعى هستند كه محب اهل بيت  حقارت ها و داده اند، آيا بعد از تمام اين زشتى
  هستند؟

امـام پـنجم معصـوم برحسـب     ( ترى دارند كه به محمد بـاقر  هاى زشت آرى هنوز هم بهتان
آسـمان رفـت    در شب اسراء به  صنسبت داده اند كه گفته است: وقتى كه پيامبر  )زعم آنها

تعـالى ميگويـد: مـن     بمن رسـيده و گفـت: اى محمـد خداونـد تبـارك و      �گفت: جبرئيل 
    .!!)4(بخشيده ام  زنهايى از امت تو را كه متعه كنند مغفرت نموده و

                                         
  .218وأهل البيت ص  ةلشيعا -1
  .2/493تفسير منهج الصادقين  -2
  2/493تفسير منهج الصادقين  -3
  3/463-واو كذوب ميباشد–من اليحضره الفقيه ابن بابويه قمى ملقب به صدوق  -4
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 :طوسى برامام دهم شيعه يعنى ابوالحسن افترا بسته كه در جواب شخصـى كـه گفتـه اسـت    
امام گفته است كـه   ؟من ميتوانم ازدواج بكنم عه نكنم ومن در خانهء كعبه عهد كرده ام كه مت

چنان به اين عمل قبيح تشويق نموده اند كه بـه   و ؟)1(با خدا عهد كردى كه از او اطاعت نكنى
به متعه ايمـان نداشـته باشـد از     امام جعفر نسبت داده اند كه گفته است: هركس به رجعت ما و

را چنان گسترش داده اند كه بنـا بروايـت طوسـى حتـى     دايرهء اين زناى مذهبى  و. )2(ما نيست
 بدون سر پرسـت و  حتى با دختر بچه كوچك، و و، )3(با زن همسر دار هم آنرا جائز دانسته اند

  .)4(به تعداد نامحدود

را هـم بنـا بروايـت طوسـى كـه از ايـن نمونـه        ) زن( اعارهء فرج به اين هم اكتفا ننموده و و
جعـل نمـوده انـد     )يعنى امـام جعفـر  (دانسته اند، كه از قول ابوعبداهللا ها زياد دارد جايز  روايت

 پاسـخ داد كـه اشـكالى نـدارد، و     )زن( كه: ابوالحسن الطارئ از او پرسيد راجع به عاريهء فرج
! )5(اشكال نـدارد  :را به برادرش ميدهد گفت روايت ديگرى آمده كه: شخصى جاريه خود در
همسـر را   اما راجع به لواطت بـا  و، )6(دهد را نيزجائز دانسته اندحتى اينكه زن خود را اجاره ب و

  .)7(كه روايات متعددى آورده اند

قرآن نيسـت؟ بعـد از ايـن     آيا اين مطالب واقعا اهانت به اهل بيت نيست؟ اهانت به اسالم و
تبـديل ديـن بـرويم كـه در ايـن زمينـه مـدعيان تشـيع چـه           فضائح اخالقى به سراغ تحريـف و 

  ى كرده اند؟شاهكار

                                         
  5/450وفروع الكافى  7/251تهذيب االحكام طوسى  -1
  3/458ومن اليحضره الفقيه  1/347كتاب الصافى از كاشانى  -2
  .7/253و تهذيب األحكام  3/144االستبصار  -3
و شـرائع اإلسـالم حلـى     5/463الفـروع مـن الكـافى     254-7/255حكام تهذيب األ 147و  3/45االستبصار  -4

2/186.  
  .3/139و  3/141االستبصار از طوسى  -5
  .5/468الفروع من الكافى  -6
  .3/243االستبصار  5/40الفروع من الكافى  -7
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 نيرنگهاى شيعه براى نابودى شرع  ويرانگرى ها و
هـايى اسـت كـه بـراى نـابودى شـرع        اهل بيت آن روايت از اكاذيب شيعه بر رسول خدا و

دوسـتى يـك فـرد قـرار داده كـه بوسـيلهء آن بتواننـد از         ديـن را عبـادت و   جعل نموده اند، و
  لهذا برخدا دروغ بسته كه فرموده است: راههاى متعدد از تكاليف شرع شانه خالى كنند، و

امين علـم مـن ميباشـد،     نور من بر زمين است، و على بن ابيطالب حجت من برخلق است و
را  كسـى كـه او   را بـه آتـش نميبـرم، و    را بشناسد حتى اگر نافرمانى مـن كنـد او   اگر كسى او

  .)1(برم را داخل بهشت نمى نشناسد حتى اگر مطيع من باشد او

ى بهتر از اين براى نابودى دين خدا از اين ميشود، مگر پولس يهودى مسـيحيت را  آيا روش
بـه   افراط در مسيح، دين توحيدى حضرت مسـيح را ويـران ننمـوده و    از همين راه يعنى غلو و

 مسيح پرستى بدل ننمود؟ آياى معناى اين روايت جعلى اين نيست كـه داخـل شـدن بهشـت و    
اگر محب على  هى در قرآن نيست بلكه دوستى على ميباشد؟ وجهنم به پيروى از دستوارت ال

  بود هر چه دلش خواست انجام بدهد،  

اگر خدا بر او حكم نموده كه اهل جهـنم   ،حتى روايت ميكنند كه به اين بسنده ننموده و و
جنـت   شـركيات از حـوض كـوثر و    بطرف جهنم كشانده شود به خاطر انجام كبـائر و  است و

بعـد از يـك افسـانهء     به جنت آورده ميشود چون شيعه علـى بـوده اسـت!! و    رانده شود بازهم
كتـاب بسـوى    راجع بـه شـيعيانى كـه بعـد از حسـاب و      ص طوالنى در روايت خدا به محمد

از  آتش رانده ميشوند بعد از گريه او ميگويد: اى محمد من شـيعيان علـى را بتـو بخشـيده ام و    
دسـتهء تـو ملحـق     را بتـو و  آنهـا  رت تـو در گذشـتم، و  به عتـ  گناهانشان بخاطر محبتشان بتو و

 را دوست داشـته و  ما نمودم ... ابوجعفر اضافه ميكند كه در آنروز هركس كه متولى ما بوده و
داخـل حـوض    بغض داشته در حـزب مـا بـوده و    تبرى جسته و )يعنى غير شيعه( از دشمنان ما

ند دوهزار سال قبـل از اينكـه مخلوقـات    در روايت ابوسعيد مدائنى ميĤورد كه خداو ميشود!! و
اى شيعيان آل محمد شما قبـل از اينكـه گنـاهى انجـام      ،را بيافريند زير عرشش نوشته است كه

آل محمد بيايد با رحمـت   هركس كه با واليت محمد و را مغفرت نموده ام، و بدهيد من شما
                                         

  .2/583و نظير آن در كتاب (الخصال) از قمى  23مقدمهء البرهان في تفسير القرآن: البحرانى ص  -1
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كـه هرعـاقلى را بـه حيـرت      صدها روايت امثـال اينهـا   و .!!)1(را داخل بهشت مينمايم خودم او
  مياندازد.  

حـج و... از جعفـر صـادق جعـل نمـوده انـد كـه:         روزه و اما شعائر عملى دين مثـل نمـاز و  
را  آنهـا  حـج غيـر شـيعه را بـه شـيعه ميدهـد و       خداوند نماز غير شيعه را به شيعه ميدهد روزه و

چه مكـرى بـاالتر از ايـن    يا بعضى ديگر از شيعيان نجات ميدهد!!  بوسيلهء عبادات غير شيعه و
خمس خـورى دنيـا كـافى نيسـت در      شيعيان ميخورند يعنى مفت خورى و ديگران ميكارند و

 آخرت هم ميخواهند مفت خور باشند، براى اينكه شيعيان برايشان بجاى همهء ايـن عبـادات و  
  .!!)2(گريه بر آنها كافى است زيارت قبور آنها و تكاليف حب على و

آيا  لباس تشيع پوشيده است؟ تقلبى نيست كه جاى اسالم را گرفته و ع وآيا اين دين مبتد
دينى كه حضرت  ؟مسئوليت شخصى است ارتباط دارد اين دين به اسالم كه دين عمل و

اى  ،اى بنى عبدمناف قبيله و اهل بيتش ميفرمايد: اى بنى عبدالمطلب و پيامبر به عشيره و
را از آتش  اى صفيهء عمهء رسول اهللا خود ،دالمطلباى عباس ابن عب ،فاطمه بنت رسول اهللا

كه اين روايت صحيح را خود نيز روايت   نياز نميكنم، را از خدا بى نجات بدهيد من شما
به آنها ميĤموزد كه جز با عمل خود چيزى بدردشان  ت پيامبر هستند وياينها اهل ب. )3(كرده اند

تر است  پيش خدا مقرب ص، آيا على از محمد نياز نميكند را بى رسول اهللا آنها نميخورد و
نعام سوره األ 164اين همان چيزى كه قرآن در آيهء  و   يا شيعيان از آل محمد بهتر هستند؟

ŸŸ﴿ ميفرمايد: ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&﴾ »هم  ، و»كسى مسئوليت ديگرى را بدوش نميكشد

  چنين دهها آيات متعدد ديگر.
حسنه  �احاديث صحيح ميگويند كه: محبت على  خالف اين آيات و بر اما مدعيان تشيع

  .)4(سيئه با آن ضررندارد و نيكى است كه هيچ بدى و

                                         
  .2/78و الصافى 228و 3/255يعنى هم خودشان معصوم وهم ائمه شان و چه بهتر از اين!! تفسير البرهان  -1
  .1/135و تفسير عياشى  84و 1/83و تفسير قمى  180و 2/578كتاب الخصال  -2
  .6/488تفسير منهج الصادقين  -3
  .8/110منهج الصادقين  -4
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از جعفر صادق جعل نموده اند كـه   و .اقرار كرده اند كه بدان نيازى نيست ،اما اعمال نيك
شـما بـدون عمـل     صحيفهء اعمال داخل جهنم نميشود، و )شيعيان(بخدا قسم كه يكنفر از شما 

از امام هشتم جعـل نمـوده    آنها ميباشيد، و در درجهء در روز قيامت شما با انبياء و پر ميشود، و
درختـان   ها و اند كه: قلم از شيعيان برداشته شده است...اگر چه گناهان او به اندازه باران و شن

  .)1(دريا باشد و

، هر چـه دلـش خواسـت بكنـد     خوب كسى كه چنين است چرا خود را به زحمت بياندازد
براى اينكه قلم از او برداشته شده است، و گناهانش هـم سـابقاً بخشـيده شـده و فقـط علـى را       

 دشـمنى در دل، آخـر ايـن هـم شـد ديـن؟ و       صدوست داشته باشد، و از بقيهء ياران محمد 
بـه شـرك   هزاران روايت جعلى كه شيعيان را بدانها فريفته انـد و از توحيـد دور نمـوده انـد و     

 پرسـتى و  قبـر  آلوده شان كرده اند. آرى ابـن سـبأ برايشـان دينـى جعـل نمـود كـه همـه قبـر و         
عمـل   جهد و كتل ميباشد نه دين جد و علم و زنجير و نوحه و گريه و زيارت و پرستى و انسان

تكاليف شرعى لـيكن بـدتر از همـه كـه ايـن       دورى از منكرات و حدود و واجبات و ،جهاد و
  آبكى را بنام آل بيت تمام كرد. ودين پشمكى 

 ائمه خدايانى در لباس بشر!
اينكـه   از اكاذيب بزرگ شيعه بر ائمه اينست كه تمام اوصاف الهى را بـر آنهـا داده انـد، و   

سرنوشت امور ميباشند، كلينى كه بزعم آنهـا كتـابش بـر امـام مهـدى       شريك خدا در تقدير و
در  )كـاف لشـيعتنا  ( ب براى شيعيان كفايت ميكنداين كتا :موهوم عرضه شده و گفته است كه

نقـل   قرآن كافى نيست، همين كافى بر على بن ابيطالب دروغ بسـته و  :صورتيكه علنا ميگويند
ميكند كه گفته است: بمن خصلت هايى داده شده است كـه بـه هـيچ كسـى قبـل از مـن داده       

                                         
 315و 8/78الكـافى   ضةالـرو  – 1/112األربلى  لغمةوكشف ا 2يلى صاز مقدس اردب لشيعةا يقةبترتيب حد -1
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از آنچـه كـه رخ داده    م ومصـائب .. را ميـدان   انسـاب و  مقـدرات و  نشده است، من آرزوهـا و 
  .)1(آنچه را كه غائب است ميدانم و  است خبر دارم

β¨﴿سورهء لقمان ميفرمايد:  34در صورتيكه خداوند در آيهء  Î) ©! $# …çν y‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπtã$ ¡¡9 $# 
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(ى مادران) است  ها كند، و آنچه را كه در رحم خداست، و اوست كه باران را نازل مى
اند در چه د آورد، و هيچ كس نمى داند فردا چه به دست مى داند، و هيچ كس نمى مى

  »ميرد؟ خداوند عالم و آگاه است سرزمينى مى

tÉΟ﴿ميفرمايد:  3اين از صفات خداوند است كه همانطور كه در سورهء سبأ آيهء  و Î=≈tã 

É=ø‹tó ø9 $# ( Ÿω Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Iω uρ ã� tóô¹r& ÏΒ š� Ï9≡sŒ Iωuρ 

ç� t9 ò2r& āω Î) ’Îû 5=≈tG Å2 &Î7•Β ∩⊂∪﴾ »به اندازه سنگينى  غيب آگاه است و خداوندى كه از

آن و نه بزرگتر، مگر  نه كوچكتر از نخواهد ماند، و علم او دور زمين از اى درآسمانها و ذره
  »اينكه دركتابى آشكار ثبت است

ه انـد، و بنـابر ايـن    به اين هم اكتفا ننموده بلكه صفات خدايى را به همهء ائمهء خـود داد  و
هـيچ چيـز از    آينده آگاهى دارند، و ائمه به گذشته و«كلينى بابى در كتاب خود دارد بعنوان: 

    .!)2(»آنها پوشيده نيست
 ها كه ائمـه را خـدايانى در لبـاس بشـر دانسـته،      دهها بلكه صدها روايت امثال اين روايت و

روايات است، ليكن مدعيان تشـيع   نياگرچه در همين كتب رواياتى يافت ميشود كه مناقض ا

                                         
  .19/197األصول من الكافي  -1
  .1/262األصول من الكافي  -2
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بنا براين خمينى مدعى اسـت كـه    افراط خود ادامه ميدهند، و به غلو و به آنها توجهى نكرده و
  .)1(ائمه بر ذرات كون فرماندهى ميكنند

 اين اكاذيب چنان در كتب شيعيان فراوان است كـه چنـد كتـاب هـم كفايـت نميكنـد و       و
    .ميكنيم كه عاقالن را اشاره كافى است لهذا بر اين كلمات مختصر كفايت

 هـا و  شـكوه  بايد دانست كه خود ائمه اهل بيت از اين مدعيان شـيعه نمـا بـا خبـر بـوده و      و
در حـول هركـدام از ائمـه     فريادهايشان از دست آنها در اعماق تاريخ هم نفوذ كرده اسـت، و 

به زبان آنها جعل نمـوده انـد    و تعدادى از اين كذابان بزرگ وجود داشته كه افتراهايى بر آنها
اوصـافى   داسـتانهايى جعـل نمـوده و    هـا و  افسانه كه در خاطرشان هم خطور نميكرده است، و

كتب خود شيعه هـم   لرزيدند، و برايشان قائل شده اند كه خود آن بزرگواران از شنيدن آن مى
ى از ابـن سـنان نقـل    پراست از شكواهاى ائمه از دست شيعه نمايان پرمدعا، بعنوان نمونـه كشـ  

   ميكند كه:
هستيم ليكن دروغگويـانى در اطـراف    راستگو ميگويد: ما اهل بيت صادق و )ع(ابوعبداهللا 

را بـا دروغ خـود در ميـان مـردم از بـين       راسـتى مـا   با دروغ خود ميخواهند صدق و ما بوده و
اسـتگوترين  رسـول خـدا از ر   :گفـت  و )سپس تعدادى از كذابان را يكى يكى شـمرده (ببرند، 
 بعـد از رسـول خـدا از    )ع(اميرالمـؤمنين   مسيلمه كذاب بر او دروغ ميبسـت، و  ها بود، و انسان

ابوعبـداهللا حسـين    كسى كه بر او دروغ ميبست عبداهللا لعنه اهللا بود، و راستگوترين افراد بود، و
 ن را نام برده وبنا مبتال شده بود، سپس ابوعبداهللا حارث شامى و )ثقفى( به مختار  )ع(بن على 

 سـرى و  دروغ ميبستند، سپس مغيره بن سـعيد و بزيـع و   )ع(آندو بر على بن حسين  :گفت كه
 را نام بـرده و  )يعنى يارانش( صائب نهدى حمزه يزيدى و بشار اشعرى و معمر و ابوالخطاب و

ر ايـن  را از شـ  خداونـد مـا   را لعنت كند، ما هميشه بـه كـذابان مبـتال بـوديم و     خدا اينها :گفت
  .)2(را به جهنم مبتال گرداند آنها كذابان راحت نموده و

                                         
  .255تا 241وأهل البيت ص لشيعةها مراجعه شود به ا براى تفصيل اين افراط -1
  در شرح حال ابوالخطاب. 258و  257الكشى ص  رجال -2
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نوهء او ابوالحسن رضا نيز شـبيه همـين شـكايت را ابـراز نمـوده وگفتـه اسـت: بنـان كـه           و
محمدبن بشر كه خداوند  و  على بن حسين دروغ مى بست، را آتش نصيب كند بر خداوند او

ابوالخطـاب كـه    بسـت، و  ى الرضـا دروغ مـى  فرزند حسن على بن موس را در آتش نمايد بر او
 بنـدد محمـد   من دروغ مـى  كسى كه بر بست و را در آتش نمايد بر ابوعبداهللا دروغ مى خدا او

  .)1(بن فرات ميباشد
وقتـى كـه قـائم مـا! قيـام كنـد از        :لهذا از حعفربن بـاقر روايـت ميكننـد كـه گفتـه اسـت       و

بهتـرين چيـزى كـه جعفـر در مـورد آنهـا        و، )2(را ميكشد آنها دروغگويان شيعه آغاز نموده و
تر بـراى مـا مثـل كسـانى كـه ادعـاء        شمندگفته ايسنت كه: به وضعيتى رسيديم كه هيچ كس 

  .)3(تشيع و دوستى ما ميكنند نيست
 شـما خـود انديشـيده و    اين سـخن ائمـه آنهـا در مـورد شـيعيان و      آن سخن شيعيان است و

  قضاوت كنيد.

 ‡‡‡‡بيت هاى شيعه به اهل  اهانت
فرمـانبردار اهـل بيـت نبـوده انـد،       محـب و  گز در عمل دوست دار وشيعيان جز با زبان هر

از  بلكه بنا به روايات كتب خود شيعيان چنانكه در صفحات گذشته ثابت شد، از همان ابتـدا و 
مخالفـت بـا    ويران نمودن عقيـدهء اسـالمى و   فتنهء داخلى و روز اول جز براى تفرقه اندازى و

رهبـر و   در رأس آنهـا امـام و   اهانت به بزرگان صـدر اول اسـالم و   قالب خود اسالم، وآن در 
    .اهل بيت طاهر او ميباشد خلفاء راشدين او و ناجى اين امت و و پيامبر

آنهـا بـوده    مدعيان تشيع هميشه الف زده اند كه خود ثمرهء درخت ائمه اهل بيت بـوده، و 
آنها را گذاشته اند، ما سابقا براين پنـدارها اشـاره كـرديم    عقايد  بنيان مذهب و اند كه قواعد و

تازگى داشـته   )بى خبران(اما سعى ميكنيم در اينجا به مطالبى اشاره كنيم كه شايد براى بعضى 

                                         
  .256رجال الكشى ص  -1
  .252رجال الكشي ص  -2
  .259رجال الكشي ص  -3
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 -افراطيـون - صـريح روشـن كنـيم كـه ايـن غُـالت       آن اينكه در اينجا خيلى واضـح و  باشد، و
دروغ بـر آنهـا اكتفـا ننمـوده بلكـه بـه        افتـراء و  ت ومدعى تشيع نه اينكه به مخالفت با اهـل بيـ  

 صريح به آنها رسيده اند، سابقا اگر بـراى اصـحاب محمـد    اسائه ادب علنى و درجهء اهانت و
از ائمـه بپايـان رسـيده      احترامى ميكردند و چون مرحلهء سوء استفاده كنايه بى با اشاره و ص

آنها اهانت نموده اند، چرا كه آنهـا در زيـر عبـاى    علنا به  در اين مرحله تقيه را كنار گذاشته و
شـتم   سـب و  را ناسـزا گفتـه و   يـاران او  دوستان و ائمه پنهان شده بودند تا خلفاء رسول خدا و

را متوجه كسانى نمودنـد كـه در زيـر     نمايند، ليكن وقتى كه از آنها فارغ شدند كمانهاى خود
دوستى بـه اينهـا نبـوده بلكـه تنهـا       با آنها و عبايشان مخفى شده بودند، چرا هدف اينها دشمنى

هـاى   دشـمنى  هـا و  بـرانگيختن كينـه   شبهه در ميان مسـلمانان و  هدف اصلى آنها ايجاد شك و
از بين بردن قـدرت خالفـت اسـالمى بـوده      ويرانى كيان امت اسالمى و جاهلى در ميان آنها و

ى هـم كوتـاهى نكـرده انـد، و     در اينراه در طول تاريخ هرگز با همكارى با هـيچ دشـمن   است،
 خـانوادهء علـى و   به خـانوادهء پيـامبر و   چطور ممكن است فردى ادعاء مسلمانى نمايد و رنهگ

  بخود على اهانت نمايد؟ و ص حتى به خود حضرت پيامبر

 صصصصزبان درازى شيعيان به خاتم النبيين محمد 
رسالت او بـر   داده و را بر همهء خلق برترى آرى خود حضرت خاتم النبيين كه خداوند او

آخرت مسلم شده كـه در آخـرت نيـز     زعامت او در دنيا و قيادت و انس واجب شده و جن و
صــالحان در زيــر پــرچم او قــرار  همــهء پيــامبران و آدم و لــواء حمــد در دســت او ميباشــد، و

    .ميگيرند
داده اسـت  رسـوالن برتـرى    همهء انبياء و را بر آرى شيعيان براين نبى عظيم كه خداوند او

چه ميگويند و چه از زبان على جعل نموده  با او �اهانت نموده اند، ببينيم كه در مقايسه على 
  اند:

  ميگويد: بين او مقارنه كرده و على بين خود و
مـن   من تقسيم كنندهء بهشت و دوزخ از طرف خدا ميباشـم و مـن فـاروق اكبـر هسـتم و     «

امبران برايم به همان چيزى اقرار نموده اند كـه  صاحب عصا و ميسم هستم و همهء مالئكه و پي
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 من و اقرار كرده اند، و همان مسئوليت پرودگار برمن گذاشته شده است!! و صبراى محمد 
تـا اينجـا مـا برابـريم     ( ما لباس پوشانده ميشود بر ميشويم و هرسول خدا هر دو در قيامت خواند

مـن سـبقت نگرفتـه     كس قبل از آن بـر هاى خاصى داده شده است كه هيچ  به من خصلت )اما
آنچـه   سخن قاطع به من داده شده اسـت، و  انساب را ميدانم و ها و أجل ها و تاست، من مصيب

مگر خـدايى بـاالتر    .!!)1(»من مخفى نيست هيچ غيبى بر سابقا رخ داده از من پوشيده نيست، و
  هانت برخود على هم نيست؟حتى ا ها اهانت بر رسول اكرم نيست؟ و از اينست.؟ آيا اين ياوه

در اينجا دقت نمائيد در بعضى از صفات با على مساوى است اما چون بشر است در بعضى 
به على نرسيده است، چون بشر به هر درجه برسد نميتواند به آن برسد، براى    صفات ديگر

≅ö﴿سورهء كهف به او آموخته است كه بگويد:  16اينكه قرآن در آيهء  è% !$ yϑ‾ΡÎ) O$ tΡ r& ×�|³ o0 ö/ä3 è=÷WÏiΒ 

# yrθ ãƒ ¥’ n<Î)﴾ »34آيه، يا در سورهء لقمان  ، و»من بشرى مثل شما هستم ولى بمن وحى ميشود 

β¨﴿: ميفرمايد Î) ©!$# …çν y‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ Ïπtã$ ¡¡9 $# Ú^ Íi”t∴ ãƒuρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟ n=÷è tƒuρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ%tn ö‘F{ $# ( $tΒuρ “Í‘ô‰ s? 

Ó§ ø" tΡ # sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰xî ( $ tΒuρ “Í‘ô‰ s? 6§ø" tΡ Äd“r' Î/ <Ú ö‘r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠÎ=tæ 7��Î6yz ∩⊂⊆∪﴾ 

كند، و آنچه  آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى«
آورد، و  داند فردا چه به دست مى داند، و هيچ كس نمى ها(ى مادران) است مى را كه در رحم
 در سورهء النمل و .»ميرد؟ خداوند عالم و آگاه است! ند در چه سرزمينى مىدا هيچ كس نمى

≅﴿ميفرمايد:  65آيه،  è% āω ÞΟ n=÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ |=ø‹tó ø9 $# āωÎ) ª! $# 4 $ tΒuρ tβρ â÷ßê ô± o„ tβ$ −ƒr& 

šχθ èWyè ö7ãƒ ∩∉∈∪﴾ »جز خدا، و  دانند بگو: كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمى

برتر از پيامبر  -افراطيون- در نزد اين ُغالت �اما على  و ».شوند! دانند كى برانگيخته مى نمى
از زبان او جعل نموده اند:  حتى اين كفر صريح را نيز )معاذاهللا(است چون برتر از بشر ميباشد، 

  ميگويد:
مـن   مـن ظـاهرم و   من آخرم و من صورت خدا هستم، من پهلوى خدا هستم، من اولم و« 

                                         
  .197-196، ص لحجةاألصول من الكافي كتاب ا -1
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  .)1(»من سبيل اهللا هستم .... من وارث زمين هستم و باطنم، و
خوب اين افراط هاى كفر آميز از ماليان شيعه چه در تاريخ و چه در حال حاضر بعيد 

را مست كرده بود پيامبر اكرم را متهم به شكست نكرد؟  گر خمينى كه قدرت اونيست، م
واليت  كه برذرات كون حاكم است و(ه در مقابل على براى اينكه اينها عادت كرده اند ك

براى  را نشان داديم، و سابقا تعدادى روايت مجعول آنها پيامبر را كوچك شمارند، و )دارد
حويزى در دو تفسير خود آورده اند نقل ميكنيم كه  مزيد اسشتهاد اين روايت را كه عياشى و

θÝà#)﴿  :زير آيهءدليل برترى على بر نبى اكرم ميباشد!!، كه در  Ï"≈ym ’ n? tã ÏN≡uθ n=¢Á9 $# Íο4θ n=¢Á9 $#uρ 

4‘ sÜ ó™âθ ø9$# (#θ ãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪﴾ » بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد و خاضعانه براى خدا

 حسين و حسن و فاطمه و اميرالمؤمنين و بقره) نوشته اند: رسول خدا و: 238( »به پا خيزيد
  يرالمؤمنين!! آيا اهانتى باالتر از اين بر پيامبر وجود دارد؟نماز ميانه يعنى ام

كـه در واقـع   ( تر از اين هم وجـود دارد، حـويزى از صـدوق    آرى در كتب اين قوم زشت
اگـر   نقل ميكند كه پيامبر جز براى تبليـغ واليـت علـى فرسـتاده نشـده اسـت و       )كذوب است

 و )العيـاذ بـاهللا  . ()2(هء اعمـالش باطـل ميشـد   به مردم نميرساند هم واليت على را تبليغ نميكرد و
خود نقل ميكند كه رسول خـدا بـه    »األمالى«اين هم روايت جعلى كه ساخته اند، صدوق در 

  على گفت:  
  .)3(»را كه بدان مأمور شده بودم بمردم نميرساندم عملم باطل ميشد اگر واليت تو«

كه ذكر و آوازه او بلند  )انبرحسب زعم شيعي(چرا چنين نباشد، مگر بخاطر على نبود 
شد، و مگر بخاطر على بارگران از او برداشته نشد؟ چنانكه بحرانى از ابن شهر آشوب در 

uΖ÷è$﴿ :شرح آيهء |Êuρ uρ š�Ζtã x8u‘ø—Íρ ∩⊄∪﴾ »الشرح( »و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتيم :

از برسى  از تو برداشتيم و اهل تأويل با على بن ابيطالب )، يعنى بار گران جنگ با كفار و2
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بحرانى از سيد  و. )1(»را با دامادت على بلند نموديم! .... روايت ميكنند كه: نام و آوازهء تو
گفته    از ابن مسعود جعل كرده كه »ةالطاهر ةفي العتر ةالمناقب الفاخر«رضى در كتاب 

  است: 
 م كه ميگفـت: بـار  سجده ديد را در حالت ركوع و او رفتم و صمن بسوى رسول خدا «

 بـه ايـن هـم اكتفـا ننمـوده بـل در غلـو و        خدايا به حرمت على! گناهكاران امت مرا ببخش، و
او از همـهء آنهـا    زمين از نور پيامبر خلق شـده انـد و   ميگويند، آسمانها و افراط خود افزوده و

خـدا  كرسـى   على از عرش و بهتر است، ليكن عرش وكرسى خدا از نور على خلق شده اند، و
  يعنى در اينجا هم على جلوتر است!  . !)2(بهتر است

برتر از پيـامبر ميباشـد! و در    اينست پيامبر در نظر آنها وآنست على، كه در هر مورد بهتر و
 هر مرزى تجـاوز  از را تقليل داده، و عمدا سعى كرده اند كه مرتبت پيامبر و موردى قصدا هر

ين روايت را جعل كرده اند كه گفته است: وقتى كـه بـراى   موده اند، تا اينكه راجع به پيامبر ان
فرزندانش را ديده است كه قبل از او بـه آنجـا رسـيده     معراج به آسمان برده شده است على و

از صـدوق در   و. !)3( اند! كه به آنها سالم كرد در صـورتيكه در زمـين از آنهـا جـدا شـده بـود      
سول خدا گفته است: وقتى كه به آسـمان عـروج   ر )بزعم آنها(نيز روايت است كه  »األمالى«

يا نزديك تر بـود،   او باندازهء دوكمان و كردم نزديك پروردگارم شدم تا حدى كه بين من و
اى  :گفت: يا محمد از مخلوقات كى را دوست داريـد؟ گفـتم: پـرورد گـارا، علـى را، گفـت      

ن هم اكتفـا ننمـوده انـد،    به اي و .!)4(را ديدم �محمد نگاه كن، بطرف چپ نگاه كردم على 
گويد: وقتى كه از پيامبر سؤال شد كه: خداونـد در شـب معـراج بـا چـه       روايت جعلى آنها مى
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مـرا مخاطـب    تـو  :زبان على بن ابى طالب، تا اينكه گفـتم  زبانى با شما صحبت كرد؟ گفت: با
  ؟)1(قرار دادى يا على

در  او وجـود دارد، و  سـمان قبـل از  آ مرتبتى على قبل از پيامبر ميباشد، در پس در مقامى و
با آواز علـى بـا او    زبان على با او صحبت ميكند، و خدا هم با خدا قبل از او وجود دارد، و نزد

را بواسطهء على بلنـد آوازه نمـوده    نام او خلقت او هم از پيامبر برتر است، و صحبت ميكند، و
حرمـت او دعـوتش را قبـول كـرده     بـه   سنگينى را بواسطه على از دوش او برداشته اسـت، و  و

ديـنش را برپـا    بازويش را قـوى نمـوده و   را كرده و روح او را و با قوت على خود او است، و
  .داشته است

شيعى معاصر كاشف الغطاء كه در واقع مكشوف الغطاء ميباشد اينطور ميگويـد: بنـاء ديـن    
  .)2(هاى على نميبود هرگز بپا نميشد اگر ضربت

بـا شمشـير امـام آنهـا      ت كه اگر شيعه نميبود اصـال اسـالمى نميبـود، و   ديگرى مدعى اس و
در صورتى كه يك وجـب خـاك را شـيعه اثناعشـرى     ، )3(بنيان اسالم بر پا شده است اساس و

 تـوهين نمـوده و   صقبل از اين كفريات اهانت آميز قمى به رسول خـدا   فتح نكرده است، و
  ميگويد:

اطر جايگـاه ابوطالـب كسـى بـر او جسـارت نميتوانسـت       بخ  در مكه بود) پيامبر(وقتى كه 
سـنگ   ميشوراندند، تـا خـاك و   را برعليه او ها لهذا وقتى كه از منزل خارج ميشد بچه بكند، و

ايـن اهانـت    در اينجا بـه ايـن تعبيـر زشـت و    (شكايت نمود  �او بياندازند، پس او به على بر
، پـس  )قهرمـان روا ميدارنـد   سلحشـور و  روشن توجه نمائيد كه چگونه به آن پيـامبر شـجاع و  

مادرم فدايت وقتى كه بيرون ميروى مرا با خـود ببـر! وقتـى كـه پيـامبر       پدر و :على به او گفت
ها طبق عادت خود به او متعرض شدند، پس على بـه آنهـا    بيرون رفت على را با خود برد، بچه

    .را تكه پاره ميكرد!! صورت آنها گوش و چشم و ور شده و حمله
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مدعى هستند كـه حتـى در روز غـار     هاى هندى بيشتر شبيه نيست؟ و آيا اين روايت به فيلم
  حمايت ميكرد.) ص(حراء اين على بود كه از محمد 

سـرور انبيـاء بـراى     محمد خاتم پيامبران و در همه جا ميباشد، و پس على همه چيز است و
على را پيش مردم محبـوب نمايـد،    اين فرستاده شده است كه مردم را به سوى على بخواند، و

غيـره از قـول جعفـر     چيزى نيسـت چنانكـه ابـن بابويـه و     )العياذ باهللا( اما خود او در مقابل على
  جعل نموده اند كه گفته است:

در هربار خداوند به او واليت على را  پيامبر صدو بيست بار به آسمان به معراج برده شد، و
  .!!)1(ميكرد بيشتر از همهء واجبات بر او وحى

اى محمـد:   :گفـت آمـده و  صبازهم روايت جعل نموده اند كه: حبرئيـل پـيش پيـامبر     و
 را فرض نمودم ليكن از مريض آنـرا برداشـتم! و   ميگويد: من نماز خدايت بتو سالم ميرساند و

از نـاتوان آنـرا    حج را فرض كردم و مسافر آنرا برداشتم، و از مريض و روزه را فرض كردم و
از كسى كه نصاب مال را نداشته باشد آنرا برداشتم، ليكن  زكات را فرض كردم و تم، وبرداش

  .)2(در محبت على كه آنرا فرض نمودم هيچ تساهلى را نپذيرفته ام
  از قول خدا ميگويند: برخدا دروغ بسته و و

امـين مـن بـرعلم مـن      نـور مـن بـر زمـين مـن و      على بن ابى طالب حجت من برخلق من و
 گنـاه مـن نمايـد در آتـش داخـل نميكـنم و       گر نافرمانى ورا بشناسد حتى ا هركس او ميباشد،

  .!)3(را انكار كند حتى اگر مطيع من باشد داخل بهشت نميكنم كسى كه او
اهانـت بـه خـود علـى نيسـت،       آيا اين كفريات صريح اهانت به پيامبر عظيم الشأن اسالم و

زى به اين فيلمهاى هندى نيست، لـيكن توطئـه   درست دارد كه نيا على آنقدر فضائل صحيح و
  آنرا مثل مسيحيت منحرف كند. ابن سبأ ميباشد كه از راه غلو به دين لطمه زده و
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  ‡‡‡‡ زبان درازى بر انبياء

محدود نبوده بلكه  صعليه پيامبر اسالم  هاى مذكور از طرف مدعيان تشيع فقط بر اهانت
تر از آنرا نسبت به انبياء گذشـته نيـز روا داشـته    حتى بد نمونهء همين زبان درازى هاى موهن و

مدعى شده اند كـه جعفـر از آنـدو عـالم تـر       خضر جسارت نموده و و �اند، برعليه موسى 
كافى روايت جعل ميكند كه سيف التمـار گفتـه اسـت: مـا بـا ابوعبـداهللا در خانـهء         .بوده است

خضر ميبودم به آنـدو ميگفـتم    وسوگند بخداى كعبه اگر من بين موسى  :كعبه بوديم ... گفت
  .دستشان نبود خبر ميدادم!! از آن چه كه در من از آندو عالم تر هستم، و :كه

به پيامبران اولى العزم نيز اهانت نموده و چنين روايت هايى جعـل نمـوده انـد: وقتـى كـه       و
را ديد كه دسـت راسـتش درگـوش     بسوى او رفت، ليكن او ص على متولد شد، رسول خدا

رسالت او شهادت ميدهد در صـورتى كـه در    بوحدانيت خدا و اذان ميدهد، و ستش بوده ورا
بقيـهء   تـو بخـوان! و   :بخـوان، بـه اوگفـت    :آنروز متولد شده بود، سپس او برسول خـدا گفـت  

  :روايت چنين است
على شروع كرد به خواندن از صحفى كه خداوند عزوجل برآدم نازل نمـوده اسـت، حتـى    

را تأييد ميكرد، سپس تورات موسى را خوانـد كـه اگـر موسـى حاضـر       ميشد اواگر شيث بلند 
ميشد اقرار ميكرد كه على از او بهتر ميخواند! سپس زبور داود را خواند حتى اگر داود حاضـر  
ميشد اعتراف ميكرد كه على از او بهتر ميخواند، سپس انجيل عيسى را خواند كـه اگـر عيسـى    

انجيل را بهتـر حفـظ دارد، سـپس قـرآن را خوانـد كـه        او على ازحاضر ميشد اقرار ميكرد كه 
  .)1(اى از آن شنيده باشم ديدم مثل االن كه من آنرا در حفظ دارم ميخواند بدون اينكه آيه

زشت را چه بايد ناميد؟ آيا ابن تيميه حق ندارد بگويد كه، نه دهم  اين دروغ هاى موهن و
  ؟دروغ در جهان نزد شيعيان است

  در روز قيامت منادى ندا ميدهد كه: :ت جعلى شيعيان ميگويد كهو رواي
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از طرف خدا به او ندا داده ميشود كـه   خيزد، خليفهء خدا در زمين او كجاست؟ داود برمي
قصد ما تو نيستى، اگر چه تو خليفه خدا هستى، سپس منادى نـدا ميدهـد كـه خليفـهء خـدا در      

خيزد، پس از طرف خداوند عزوجل ندا  لب برميزمين كجاست؟ اميرالمؤمنين على بن ابى طا
  .)1(است  زمين حجت او در اين على بن ابى طالب خليفهء خدا و !ميĤيد كه: اى مخلوقات

گفته اند كه: نعمت الهى بر ايوب پيامبر قطع نشد مگر اينكـه   انبياء الهى اهانت نموده و بر و
ه دشمنى با على داشته، مگر او هم ولى سؤال اينجاست كه ايوب چ(واليت على را منكر شد، 

 ،هكذا حضرت يونس در شكم ماهى گرفتار شد چون منكر واليت علـى بـود   و )ناصبى بوده!
  !!‡قبل از او آدم  هكذا يوسف و و

حويزى در تفسير خودش روايت كرده كه: عبـداهللا بـن عمـر پـيش زيـن العابـدين رفتـه و        
بن متى بدين خـاطر گرفتـار مـاهى شـد كـه       پرسيد كه: اى فرزند حسين: توگفته اى كه يونس

بلـه، مـادرت بميـرد!     :گفـت   او در اينمـورد توقـف نمـود!؟    واليت جد تو بر او عرضه شد، و
مـرا بـا    هـاى او و  باور كنم تو راست ميگويى! دستور داد كه چشـم  بمن هم نشان بده تا :گفت

ز كننـد، ديـديم كـه مـا در     را بـا  بعد از يك ساعت دستور داد تا چشـم مـا   پارچه اى ببندند! و
ابـن   )هـاى هـزار يكشـب را ببـين     را بخـدا قصـه   تـو (ساحل يك دريا هستيم كه مـوج ميزنـد!   

  عمرگفت:
نشان بدهم  كمى صبر كن تا بتو :گفت  را بخدا رهايم كن! سرور من خونم به گردنت! تو

مـاهى   سـپس مـاهى را صـدا زد!    )دنـدان شـكن   بنازم به دليل محكم و( كه من راستگو هستم!
تـو كـى    :اى ولـى خـدا! گفـت    )بفرمانم(–لبيك لبيك  :سرش را از دريا بيرون آورده وگفت

اى  :بمـا خبـر بـده، مـاهى گفـت      :واب داد من ماهى يونس هستم سرور مـن! گفـت  جهستى؟ 
سرور من، خداوند هر پيامبرى از آدم تا جدت كه مبعوث نموده برآنها واليت شما اهـل بيـت   

 بـه سـالمتى رسـيده اسـت و     هر پيامبرى كه قبول نمـوده نجـات يافتـه و   را عرضه نموده است، 
دل شـده بـه مصـيبت گرفتـار شـده       يـا دو  هركس كه نپذيرفته يا در حمل آن توقف نمـوده و 

هكذا واال نوح كه غرق نشـد، لـيكن دروغگـو كـه     ( غرق شدن نوح !! مصيبت آدم و است، و
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اشـتباه   هـاى ايـوب و   مصيبت ه افتادن يوسف ودر چا به آتش افتادن ابراهيم و و) حافظه ندارد
به او  تا اينكه خداوند يونس را مبعوث نمود و )واليت مجعول بوده است همه بخاطر رد( داود

دستور داد كه واليت اميرالمؤمنين را بپذيرد! شاهد گربه كه دمـش باشـد شـاهد ولـى اهللا هـم      
آرى اينسـت علـوم    .!)1(هادت ماهىش ماهى خواهد بود چه مدركى باالتر از اين چشم بندى و

 اسرار اهل بيت مدعيان تشيع كه ماهى شهادت بدهد! آن هم با ايـن همـه اهانـت و    اهل بيت و
  .زبان درازى بر پيامبران معصوم الهى

 گفته است: پـدر و  �بحرانى در مقدمهء تفسير البرهان از سلمان جعل نموده كه به على  و
تو حجتى هسـتى كـه خداونـد بوسـيلهء آن توبـهء       )هكذا( !مادرم فدايت باد اى كشتهء كوفان

سـبب تغييـر نعمـت     تو داسـتان ايـوب و   يوسف را بوسيلهء تو نجات داد، و آدم را پذيرفت، و
 )ع(نقل نموده كه ابوعبداهللا در بـارهء گفتـهء علـى     »معانى األخبار«از  و .!!)2(الهى بر او هستى

هـاى مقـرب يـا     جـز فرشـته   و )صعب مستصعب(د سنگين ميباش امر ما سخت و« :پرسيده شده
را به ايمان امتحان كرده باشد، آنرا نمى پذيرد! جـواب داد   اى كه خداوند قلب او پيامبر يا بنده

  كه:
 مرسـل! و  غيـر  در ميان انبياء مرسـل و  مقرب وجود دارد، و غير در ميان فرشتگان مقرب و

را بـه فرشـتگان    موضـوع شـما   ود دارد، وغير امتحان شـده وجـ   منان امتحان شده وؤدر ميان م
آخر كسى نيست از اين نمايشنامه نويسان كذاب (عرضه نمودند كه جز مقربان آنرا نپذيرفتند، 

برانبيـاء عرضـه    و )انبياء با اهل بيـت در چيسـت!!؟   مضحك سؤال كند كه دشمنى مالئكه و و
امتحان شـدگان آنـرا قبـول     جز برمؤمنان عرضه شد و شد كه جز مرسالن آنرا قبول نكردند، و

    .!)3(نكردند
راجع به پدر پيامبران آدم صلوات اهللا عليه با كمال وقاحت نوشته اند كه: كلماتى كه  و

آن توبه اش را قبول نمود، سؤال او بحق  آدم از طرف پروردگارش دريافت نمود كه بوسيلهء

                                         
  .3/435تفسير نورالثقلين  -1
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كه صريح قرآن در صورتى . )1(بود) �(حسين  حسن و فاطمه و على و و) ص(محمد 

$Ÿω﴿آن كلمات اين بود:  :ميفرمايد كه s% $uΖ−/ u‘ !$oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à"Ρr& βÎ) uρ óΟ©9 ö�Ï" øós? $ uΖs9 $oΨ ôϑymö� s?uρ 

¨ sðθä3 uΖs9 zÏΒ zƒÎ� Å£≈y‚ ø9 گفتند: پروردگارا! ما به خويشتن ستم كرديم! « )23 (ألعراف: ﴾∪⊃⊅∩ #$

  »انكاران خواهيم بود!و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى، از زي
تحريف كردند مگركـارى غيـر از    آيا مدعيان مسيحيت كه دين حضرت مسيح را تبديل و

  .غلوهاى مدعيان تشيع انجام داده اند تحريفات و
بـه آن ايمـان    اينست عقيدهء كفر آميز مدعيان تشيع كه در كتب خود آنرا مخفى نمـوده و 

 هـا و  ايـن جسـارت   و  انكـار ميكننـد،   )بعضـا ( آنـرا  دارند، ولى در ميان مسلمين تقيه نمـوده و 
امـام انبيـاء حضـرت     هاى قبيح آنها به برگزيدگان الهى از آنجمله بـه سـرور پيـامبران و    اهانت

  باشد. مي صمحمد 

 اهانت شيعيان به خود اهل بيت
هاى  اهانت و يا اهل بيت على از زبان درازى و حتى خود اهل بيت چه اهل بيت پيامبر

خباثت باطنى آنها و پستى ضمائر آنها جان سالم بدر  زشتى قلم هاى آنها و تشيع ومدعيان 
را روا داشتند،  ها نبرده اند، همچنانكه به انبياء الهى توهين كردند به اهل بيت نيز همين تهمت

بمثابهء پدر اوست ميگويند: آيهء  در بارهء عباس بن عبدالمطلب كه عموى رسول خدا و

﴿(#θãã ô‰ tƒ  yϑs9 ÿ…çν •� ŸÑ Ü>t� ø%r&  ÏΒ  Ïµ Ïè ø"‾Ρ 4 }§ ø⁄Î6s9 4’n< öθ yϑø9 $# }§ø⁄Î6s9 uρ ç�� Ï±yè ø9 او « )13 (الحج:  ﴾∪⊃⊆∩ #$

چه بد موال و ياورى، و چه بد مونس و  ؛خواند كه زيانش از نفعش نزديكتر است كسى را مى
  نازل شده است! بارهء او در »معاشرى!

’ .tΒuρ šχ%x﴿ همچنين دوآيهء و Îû ÿ Íν É‹≈yδ 4‘ yϑôãr& uθ ßγsù ’ Îû Íο t� ÅzFψ$# 4‘ yϑôãr& ‘≅ |Êr& uρ Wξ‹Î6y™ 

اما كسى كه در اين جهان (از ديدن چهره حق) نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و « ﴾∪⊅∠∩

                                         
  .1/270كتاب الخصال از ابن بابويه قمى  -1
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Ÿω﴿ :هود 34و آيهء  .)72 :اسراء( »گمراهتر است uρ ö/ä3 ãè x"Ζtƒ û Å∏óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷βr& yx|ÁΡ r& öΝä3 s9 

βÎ) tβ%x. ª! $# ß‰ƒ Ì�ãƒ βr& öΝä3 tƒÈθ øó ãƒ﴾ » اما چه سود كه) هرگاه خدا بخواهد شما را (بخاطر..

گناهانتان) گمراه سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودى به حالتان نخواهد 
  .)1(را در بارهء او ميدانند »داشت!

دوست او يعنى عبداهللا بن عباس  والى على و سروران بنى هاشم و اما پسر عموهاى پيامبر و
 فـالن  خدايا فالن و بار :برادرش عبيداهللا در بارهء آندو ميگويند: اميرالمؤمنين گفته است كه و
را لعنـت كـرده و چشمهايشـان را مثـل      )كه در حاشـيه نوشـته انـد   نعبيداهللا چنا يعنى عبداهللا و(

  !.)2(يشان بنماكورى چشمايشان را دليل كورى دلها دلهايشان كور بگردان! و
قول على طبق معمول جعل كرده اند كه گفتـه   على از اما دربارهء عقيل بن ابى طالب برادر

عجـب دروغ  ( پشتيبان من باشد اهل بيت من كسى باقى نمانده كه مرا تقويت نمايد و است: از
 د، وحمزه كه در روز احد كشته ش )مورد قدرت او دراينجا يادتان رفته هاى شاخدار سابق در

 .عقيـل بازمانـده ام!   حقير يعنى عباس و نفر ذليل و ميان دو در موته كشته شد، و روز جعفر در
ذليـل   روايـت كـرده: در ميـان دو مـرد ضـعيف و      از قول محمد باقر و شبيه همين را كلينى نيز

  .)3(»سالم بودند يعنى عباس وعقيلبود كه آندو نيز جديد اإل هندام
آل آندو از اهل بيت نبـوت هسـتند، چنانكـه     عقيل و عباس و مشهور است كه معروف و و

رسول خدا سؤال شد كـه اهـل بيـت تـو كياننـد؟       اربلى شيعى بدان اعتراف كرده است، كه از
  .)4(آل عباس آل عقيل و آل جعفر و گفت: آل على و

  صصصصاهانت شيعيان به فرزند پيامبر 

                                         
  .52و 53و 54رجال الكشى ص  -1
  .52رجال الكشى ص  -2
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تحقيـر او   ن شأن پسر پيامبر وروايت باطلى جعل نموده اند كه هدف از آن كوچك شمرد
رسـول   ،خالصهء روايت مجعول اينسـت كـه   اجمعين ميباشد، و �در مقابل نوه اش از فاطمه 

خدا نشسته و پسرش ابراهيم بر زانوى چپ و نوه اش حسين بر زانوى راسـت او قـرار داشـتند،    
را فرسـتاده و  بوسيد، جبرئيل به او نگريسته و گفـت: خـدايت مـ    كه گاهى اين و گاهى آنرا مى

شـوند! يكـى از آنـدو را اختيـار      گويد: اين دو در يك وقت جمـع نمـي   بتو سالم رسانده و مي
بـه  (كن! و دومى فداى ديگرى بنما! پيامبر به ابراهيم نگريسته و گريه نمود، و به سيد الشـهداء  

سـته و  نگري )تعبير ركيك و جسارت مقارنه بين فرزند علـى و فرزنـد رسـول اهللا را دقـت بنمـا     
گريه نمود و بعدا اظهار داشت كه: مادر ابراهيم ماريه است، و اگر ابـراهيم بميـرد جـز مـن در     
اندوه نميشوم، اما مادر حسين فاطمه است و پدرش على و او پسر عموى من است، و به منزلهء 

االن ( باشد، اگر فرزندش بميرد او و فاطمه انـدوهگين ميشـوند،   روح و خون و گوشت من مي
برئيـل را  ج )اى است كه زنده بودن دو نفر براى خـدا هـم سـخت شـده اسـت!!      ن چه معركهاي

مخاطب قرار داده و گفت: اى جبرئيل! ابراهيم را فداى حسـين نمـودم و بـه مـرگ او راضـى      
    .!)1(شدم تا حسين زنده بماند

 صصصص اهانت شيعيان به دختران پيامبر
مـدعى   ا بر سه نفر از آنها منكر شده اند، واهانت نموده و پدرى او ر صبه دختران پيامبر 

مين شيعى مـدعى اسـت   شده اند كه آنها از پيامبر نيستند، بلكه دختر خوانده او بودند! حسن األ
بنـازم  ( پيامبر چهار دختر داشته است ولى با تحقيق در متون تاريخى :رخان ميگويند كهؤكه: م

زهراء نيافتيم، و بلكه روشن اينسـت كـه بقيـهء    دليلى براى دختر بودن غير فاطمهء ال )به تحقيق
االن فهميـدى معنـاى تحقيـق در    . )2(بـوده انـد   ص دختران خديجه از شوهر او قبل از محمـد 

  تشيع را!

  ���� اهانت شيعيان به خود على
                                         

  وايضا مناقب شهر آشوب. 593القلوب مجلسى ص  ةحيا -1
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يى كه در مورد او اباتمام ادعاه   هم )امام معصوم برحسب پندارمدعيان تشيع( �على 
به  ذلت داده و به او نسبت ترس و تحقير شيعيان قرار گرفته و ت ومثل بقيه مورد اهان دارند،

به خالفت ) �(مدعى شده اند وقتى كه ابوبكر  مسكينى متهمش نموده اند، و بيچارگى و
از بيعت با او سرزد، ابوبكر به  على منكر خالفتش شده و بيعت مردم به اتمام رسيد، و رسيد و

اگر بازهم امتناع كند خانه  نمائيد و اش را باز نيامد خانه قنفذ گفت: بسوى او برو، اگر بيرون
يارانش به خانه هجوم  بدون اجازهء او و اش را آتش بزنيد، قنفذ ملعون بسوى او رفت، و

را شكسته  شمشير به طرف شمشيرش رفت لكن آنها از او سبقت گرفته و )ع(على  آوردند، و
ببينيد كه (ريسمانى بر گردن او انداختند  ه وها با شمشير به او حمله كرد بعضى بودند، و

كه در نزد درب  )ع(بين فاطمه  بين او و و )نمايشنامه شيعى على را چقدر ذليل ترسيم ميكند
 )دانه( وقتى كه فوت كرد هنوز آثار قنفذ ملعون با شالق به فاطمه زد، و و بود مانع شدند،!

تا اينكه (ان كشان بسوى ابوبكر بردند، ضربت قنفذ ملعون بر بازويش بود، سپس على را كش
على قبل از بيعت كه ريسمان هنوز درگردنش :) اين نمايشنامهء مضحك ادامه داده وميگويد

⌠tø﴿: بود فرياد ميكشيد، اى فرزند مادرم، اين آيه را ميخواند $# ¨Πé& ¨β Î) tΠöθ s)ø9 $# ’ ÎΤθ à"yè ôÒoKó™$# 

(#ρ ßŠ%x. uρ Í_ tΡθè=çG ø) tƒ﴾  »و نزديك  ؛م! اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان كردندفرزند مادر

  .)1( )150 :اعراف( »بود مرا بكشند ...
مقلـدان جاهـل را    مـردم سـاده و   اينست على در جعليات شيعه كه بـدان تجـارت نمـوده و   

هـا   در اينبـاره افسـانه   خـوار جلـوه داده و   خائف و پريشـان و  ذليل و ميبفريبند، على را ترسو و
  .دليرى او ميزنند!! شجاعت و از طرف ديگر سخن از قوت و ل نموده اند، وجع

جبن نموده و از زبان همسـرش دختـر    را متهم به ترسويى و به اين هم اكتفا ننموده بلكه او
بـه   بر او عصـبانى شـده، و   را سرزنش نموده و جعل نموده اند، كه او لرسول اكرم فاطمه 

هـاى   حسـب بافتـه   بـر  ب فدك با فاطمه يـارى ننمـوده اسـت! و   او طعنه زده، چرا كه او در طل
را در  را مخفى نمودى و چـون مـتهم خـود    جعلى شيعيان، فاطمه گفته است: چون جنين خود

                                         
  .89و 84كتاب سليم بن قيس كه آنرا اسرار آل محمد ميدانند! ص  -1
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را بخـاطر سـكوت و    او او دليرتـر بـوده و   اينكـه بـزعم شـيعيان فاطمـه از     ! و)1(خفا قـرار دادى 
بيشرمى مـدعى شـده انـد كـه      ال وقاحت واز اين باكم بيشتر و. )2(نشستنش مالمت كرده است

 دوسـتى بـين علـى و    براى اينكه منكر ازدواج و( را غصب نموده دختر او) �(عمربن خطاب 
اهـانتى بـاالتر از    افتـراء و  چه اتهـام و ( ،ر خودش دفاع كند!تعلى نتوانسته از دخ و )عمر باشند

آن فرجـى بـود كـه غصـب     «: كلينى از قول ابوعبداهللا روايت جعل نموده كـه ميگويـد   و )اين
لهذا على نميخواست دختـرش ام كلثـوم را بـه ازدواج عمـر در بيـاورد، لـيكن از او        و )3(»شد

  ؟ )پس چراغصب. ()4( لهذا عموى خود عباس را براى ازدواج وكيل خود نمود! ميترسيد، و
 ا رهاامارت را وقتى كه به او پيشنهاد شد رد كرده و گفت: مر كه خالفت و �اين على  و

 وفات عمر خالفت را فقط بخاطر اينكه اجتهاد خود بعد از قبل و ديگرى را بجوئيد، و كنيد و
را ترك نكند، چنين شخصيت عظيمى را از يك طـرف بـرايش بـه خـاطر عـوام فريبـى سـينه        

هاى خود  را با دروغ او نوحه ميخوانند و از طرف ديگر اينگونه به او اهانت ميكنند، و ميزنند و
 ونه ترسيم ميكنند، كه مثل يك عامى قدرت طلب به هرشـكلى بـدنبال قـدرت ميباشـد، و    اينگ

 نسـب و  حسـب و  اى استفاده ميكند، كه حتى در ايـن راه از خـانواده و   هر وسيله در راه آن از
به اهانت بيشرمانه آنها دقت بنما كه در كتاب مـورد اعتمـاد    ،فرزندانش نيز نميگذرد!! همسر و

جعـل نمـوده انـد كـه: وقتـى كـه بـا ابـوبكر          اين سرور اهل بيت اهانت كرده وخود چگونه به 
شد، خبر به گوش على رسيده و گفت: اين اسمى است كه جز براى من شايسته نيست،   بيعت

را  إحسـين   حسـن و  در آنروز ساكت شد وقتى كه شب رسيد، فاطمـه عليهـا السـالم و    و
را بـه خـاطر خـدا طلـب      دا رفتـه و حـق خـود   بدر هركدام از اصحاب رسول خـ  در برداشته و
  .!)5(طلبيد كه هيچكس كمكى نكرد از آنها كمك مى ميكرد، و
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هـايش را بـر خـرى     بچـه  آيا اهانتى بزرگتر از اين ممكن است كه به او افترا بزنند كه زن و
د! را بـه خالفـت برسـانن    او منزل بمنزل گدايى كرده و در ميزند تا بر او رحم نموده و نشانده و

  باره اضافه نموده كه:   دو چه دروغ حقير و زشتى! و
تعظيم او متفق شدند خانه نشـين   به نفع ابوبكر و على وقتى ديد مردم به او كمك نكردند و

حقيرى كه از على ترسيم ميكننـد دقـت بفرمائيـد كـه چگونـه از       به اين تصوير پست و، )1(شد
    .همه از او دورى ميكنند طرف مردم تحقير شده و

اى  از افتـراء را در كتـاب خـودش در ضـمن افسـانه      ابن بابويه محدث شيعى اين روايت پر
طوالنى نقل كرده است كه عوان و انصار على اندك بوده و چگونه اينها برعليه ابوبكر موضع 

وقتـى   عليه او حرف ميزده اند، و در مقابل مردم بر علنا و خالفتش را رد نموده اند، و گرفته و
بخدا قسم اگر دوباره  :گفتند ان ابوبكر اين خبر را شنيدند با شمشيرهاى كشيده آمده! وكه يار

را بر سرتان فرود خواهيم آورد، بعد از آن يـاران علـى در    اينطورى حرف بزنيد اين شمشيرها
    .!)2(حرف نزدند ساكت شدند! و هاى خود نشسته و منزل
به او  طبيعت على هم خرده گيرى كرده و مزاج و از طرف ديگر با تمام وقاحت حتى از و

ناچيزى بـود   از خانوادهء فقير و«فقر عيبجوئى نموده اند!  را بخاطر افالس و او اهانت نموده و
    .!)3(»را سبك نمايند كه همهء فرزندانش را ديگران پرورش دادند تا بار خرج او

شـنهاد كـرد فاطمـه قبـول     بدين خاطر وقتى كه پدر فاطمه، علـى را بـراى ازدواج بـا او پي    و
را بـه ازدواج علـى در آورد، مخفيانـه بـا او در      خواست او )صرسول اهللا (وقتى كه « نكرد! 

گفت: اى رسول خدا رأى رأى شما است، ليكن زنان قريش راجـع بـه    )فاطمه(ميان گذاشت، 
هاى ضخم و وكلـه طـاس    كتف او داراى شكمى بزرگ و بازوهاى طوالنى و :او ميگويند كه
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و چشم بزرگ، كتف هايش مثل كتف شتر ماده! و دندان هايش بيرون آمده اسـت كـه مـالى    
  .)1(»هم ندارد

حتى بعد از ازدواج از على راضى نبوده  لروايتى در كافى جعل كرده اند كه فاطمه  و
 ص بعـد از اينكـه رسـول خـدا    «، را نپذيرفته است! اين هم روايت جعلى كافى از ته دل او و

حالت گريه ديد! سبب گريه را جويا  را در ه ازدواج على در آورد پيش او رفت، اوفاطمه را ب
 را به ازدواج او در نميĤوردم من تو بخدا اگر در ميان اهل من بهتر از او ميبود تو :گفت شد، و

  .)2(»را به ازدواج او در آورده! را به ازدواج او در نياورده ام بلكه خدا تو
بيا برويم بزيـارت فاطمـه!    :به بريده گفت ص ميكند كه: رسول خدا أربلى از بريده نقل و

رفتيم پدرش را ديده و چشمهايش پر از اشك شد، از او پرسيد دختـرم چـرا    ووقتى كه پيش ا
در روايــت جعلــى  و( انــدوه زيــاد، غــم فــراوان و گريــه ميكنــى؟ گفــت: كمبــود خــوراك! و

  .)3(»مرضم طوالنى شده است! قرم زياد وف ميگويد: بخدا قسم كه غم من طوالنى و )ديگرى
اينسـت روش آنهـا،    اينها هستند مدعيان تشيع كه سنگ واليت على را بـه سـينه ميزننـد، و   

بقيـهء پيـامبران الهـى آنهمـه      از خود رسول خدا و آرى از كسانى كه از صحابهء رسول خدا و
ر كـافى اسـت كـه    ديگرى نميتوان داشت، لـيكن فقـط انـدكى شـعو     جسارت كرده اند انتظار

را نخورد،آيـا چنـين كسـانى كـه بـه       هاى بچه گانـهء آنهـا   نمايش انسان فريب روضه خوانى و
  اهل بيتش را بجا خواهند آورد؟ پيامبران الهى اهانت ميكنند احترام على و

هـم   هم پيـامبر و  حقير كه اليق خودشان است هم على و در يك روايت خرافى و پست و
رسـول خـدا يـك لحـاف بيشـتر      « ميگوينـد:  د اهانت قرار داده ورا مور لهمسرش عايشه 

لحـاف ديگـرى    عايشـه ميخوابيـد و   بـين علـى و   صرسول خدا  عائشه با او بود، و نداشت و
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 در شب بيدار ميشد، با دست خودش لحاف را بين خـود و  ص نداشتند، وقتى كه رسول خدا
  .)1(!»عايشه ميگذاشت

ين وجود دارد؟ آيا اينها از يك پيامبر عظيم الشأن حـرف  آيا اهانتى بزرگتر و پست تر از ا
لـواط تربيـت شـده     هـاى جـنس و   ميزنند يا از يك انسان پستى مثل خودشان كه در اين حوزه

  است، لعنهم اهللا
آن  حقيرتـر از ايـن هـم وجـود دارد، و     هـاى بزرگتـر و   آرى در كتب مدعيان تشيع اهانت

عمر پيش او بودند، گفـت: مـن    ابوبكر و پيامبر آمده و على در نزد :اينكه روايت كرده اند كه
 زانـوى رسـول خـدا    عائشه نشستم! عائشه به او گفت: جايى جز روى زانوى مـن و  بين پيامبر و

  آرام باش عائشه! :پيدا نكردى؟ پيامبر گفت ص
يعنـى بـه   ( به او اشاره كـرد كـه اينجـا    ص جايى نيافت، رسول خدا بار ديگرعلى آمد و و

بـين عائشـه و    و آمـد  )ع( عائشه پشت سر او ايستاده و عبايى پوشيده بود، على و )شپشت سر
براى مقعدت جايى جز در دامن من پيدا نكـردى؟   :پيامبر نشست، عائشه عصبانى شده و گفت

! آيـا اينسـت   )2(اى حميراء در بارهء بـرادرم مـرا اذيـت نكـن     :رسول خدا عصبانى شده وگفت
پسـندد   غيرت اين ديـوثى را بـراى خـود مـى     دارند؟ كدام نامرد بى اسرار آل محمد كه شيعيان

كــه بــراى پيــامبر غيــور و پاكــدامن اســالم چنــين بگويــد؟ كــدام دشــمن علنــى اســالم چنــين  
  ها نموده است؟ جسارت

اميرالمـؤمنين شـد، بـاز هـم از اهانـت او       از طرف ديگر وقتى كه على به خالفت رسيد و و
عـذرها   جنگى ميرفت به بهانه هـاى مختلـف كوتـاهى نمـوده و     وقتى كه به نداشته و دست بر

هايى كه خـود   فتنه ها و بارها در جنگ ها ميباشد، و كتب تاريخ پر از اين خيانت ميتراشيدند، و
بدين سبب بود كه فرياد كشـيده و   را تنها ميگذاشتند، و ها آتش بيار معركه اش بودند او همين

) نيفتـاده بودنـد   -افراطيـون -ُغالت در دام سبأيه و حرف نشده والبته آنها هنوز من( به شيعيانش
  ميگفت:  
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نفـس   سينه ام را پـر از غـيظ نموديـد، و    را بكشد، دلم را پر از چرك نموديد، و خدا شما«
فرزنـد ابـو    :فكر مرا با نافرمانى نامردى خراب كرديد، تـا اينكـه قـريش ميگويـد     مرا كنديد، و

جنگ بى تجربه است،....آرى كسى كه فرمانش برده نشود  طالب مرد شجاعى است ليكن در
  .)1(»رأيى ندارد

از شـيعيانش ميباشـد، البتـه آن     � هاى متعدد نهـج البالغـهء شـاهد خـون دلـى علـى       خطبه
 -افراطيـون -ُغـالت  شيعيان بزرگوار هيچ پيوندى با ايـن مـدعيان تشـيع كـه همگـى افراطـى و      

  ميباشند ندارند.

 لللل اهانت شيعيان به فاطمه
بـه   زنان بهشت نيز اهانت نموده و سرور همسر على و مادر حسنين و به دختر رسول خدا و

او چيزهايى نسبت داده اند كه از يك زن عامى و عادى مسلمان سر زدنش زشـت اسـت، و او   
را متهم نموده اند كه هميشه بر على عصبانى بوده، و در هر مـوردى از او بـه پـدرش شـكايت     

كنـد كـه رسـول     ارهاى خير، و محدث آنها ابن قتال نيشابورى روايت مـي كرد، حتى در ك مي
براى على بـاغى درسـت كـرد! علـى آنـرا فروختـه و همـهء پـول آنـرا بـين فقـراء و             صخدا 

    .بيچارگان مدينه تقسيم نمود، و يك درهم براى خودش باقى نگذاشت
رم آنرا آبـاد كـرده بـود    به او گفت: پسر عمو باغى كه پد )ع(وقتي كه به منزل آمد فاطمه 

  فروختى؟
  على گفت: بله با قيمتى بهتر از آن در حال و آينده، فاطمه گفت: پول آن كجاست؟

  را ذليل نمايد.   على گفت: پول آنرا به چشمهايى دادم كه شرم كردم با سؤال كردن خود
مـا  دو بچهء من گرسنه هستند، و بـدون ترديـد تـو هـم مثـل       فاطمه گفت: من گرسنه ام، و

اى از لباس علـى را گرفتـه و كشـيد.     گرسنه هستى، براى ما يك درهم هم نگذاشتى؟ و گوشه
تـو پـدرم حكـم باشـد!      نه بخدا قسـم، بـين مـن و    :على گفت: فاطمه مرا رهاكن، فاطمه گفت

از طـرف   :ميگويـد  خدا به تو سالم ميرسـاند! و  :نازل شده و گفت ص برئيل بر رسول خداج
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ب ايـن هـم   وخـ (! )1(به فاطمه بگو: تو حق ندارى دست به على بزنى ن! ومن به على سالم برسا
    )دين است رسول و نمايشنامهء مدعيان علوى كه هم مسخره خدا و

با آنها مشاجره  و«رفته  بعمر  اتهام زده اند كه پيش ابوبكر و ل هم به فاطمه باز و
 »مردم در دور او جمع شده اندفدك را ميخواسته كه  در ميان مردم فرياد ميكشيده و نموده و

يكبار ابوبكر را تهديد كرده وگفتـه   و .)3(»يقه اش را كشيده با عمر گالويز شده و«يكبار ! )2(
بـا   ! و)4(»يقـه ام را پـاره ميكـنم    اگر دست از على برندارى من موهايم را بـاز كـرده و  « است:

را هـم زده و پهلـويش را    را آتـش زده، و خـود او   خلفاء هـم درگيـر شـده تـا اينكـه خانـه او      
 )5(ها هم از دنيا رفـت  نهايت هم سقط جنين نموده است! و بخاطر اين ضربه اند و او در شكسته

  ها بنام فاطميه گذاشته است! كه االن نظام شيعى ايران ايام فاطميه براى همين ياوه
 آيا اين سـاحران سـفيه و تجـار ديـن بـراى همسـر خمينـى و يـا همسـران خودشـان چنـين           

مبناى كتب و فكـر   ستيز  هايى را قبول دارند؟ البته امثال اين خرافات عقل ها و سفاهت حقارت
  شيعى است كه جاى تفصيل آن در اينجا نيست.

  بببب اهانت شيعيان به حسن بن على

ميان شيعه مثل امام حسن بن على ساالر اهل بهشت مورد اهانت قـرار نگرفتـه    هيچكس در
فاطمه و.. در لباس دوستى آن همه اهانتهـا را روا داشـتند    محمد و ى واست، بعد از اينكه به عل

 كه صد البته مثل شيعيان بعـدى از غُـالت  ( نوبت حسن مجتبى رسيد، بعد از اينكه شيعيان اوليه
هايى مثل امامت و واليت و... كه ابن سـبأ برايشـان سـاخته     نبوده و هنوز به بدعت -افراطيون-

را بخالفت رساندند، درست همانطور كه پدرش را جگـر خـون كردنـد    ، او )بود معتقد نبودند
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او را نيز مثل پدرش سر شكسته نموده و دست از كمك او نيز برداشتند، و مثل پدرش و حتـى  
  بيشتر از او نيز به او خيانت و اهانت كردند.

  ميگويد:  رخ شيعىؤيعقوبى م
بعـد از آن عبيـداهللا بـن     نمـود و در روايتـى چهـار مـاه صـبر      حسن بعد از پدرش دو ماه و«

عباس را همراه با دوازده هزار نفر براى جنگ با معاويه روانه نمود، معاويه يـك مليـون درهـم    
 )معاويـه ( او هم همراه با هشت هزار نفـر از لشـكريانش بـه او    براى عبيداهللا بن عباس فرستاد و

عبدالرحمن بن ام حكم   بن عامر وعبداهللا عبداهللا بن شعبه و معاويه مغيره بن شعبه و پيوست، و
آنها در مدائن كه حسن خيمـه زده بـود پـيش او رسـيدند، سـپس از       را بسوى حسن فرستاد، و

در ميان مردم اعـالن نمودنـد كـه خداونـد بوسـيلهء فرزنـد پيـامبر خـون          پيش او خارج شده و
 )حسـن (پذيرفت، لشكر او صلح را  از بين رفته، و فتنه آرام شده و را حفظ نمود! و )مسلمانان(

هـايش را   خيمـه  لهذا به حسن حمله كرده و در صداقت آنها ترديد نكردند، و مضطرب شده و
رفت، اما جراح بن سنان اسـدى   »مظلم ساباط«بسوى  تاراج كردند، حسن سوار اسبش شده و

ه زانويش را زخمى نمود، ليكن او ريش جراح گرفتـ  كه به كمين نشسته بود به او حمله كرد و
  شكست، گردنش را كج نموده و و

مـردم   زخمش شدت گرفـت و  و حسن به مدائن حمل شده كه شديدا خونريزى ميكرد، و
حسن بشدت زخمى  بر كارها غلبه نمود، و معاويه به عراق رسيد و از دور او پراكنده شدند، و

و پراكنـده  يـارانش هـم از گـرد ا    بود، وقتى كه حسن ديد كه در مقابل معاويه قدرتى ندارد و
  .)1(»شده اند با معاويه صلح نمود

                                         
البته مؤرخان و مبلغان شيعى خجالت ميكشند بگويند كه: حسن بـا معاويـه صـلح و     2/215تاريخ اليعقوبى  -1

بيعت نمود، و به تأويل هاى ركيكى پناه ميبرند كه هم عقل و هم انديشه از آن شرم دارد، و لهـذا هميشـه   
ه نه بيعت، و تسليم امارت و خالفت معاويه نشـده اسـت! لـيكن ايـن روايـت از خـود       ميگويند: صلح كرد

شيعيان را كه اعترافى روشن است و براى اهل انصاف كافى است، توجـه بفرمائيـد: كشـى كـه از علمـاء      
نوشـت كـه تـو و حسـين و       �به حسن بن علـى    بزرگ شيعه در رجال است روايت ميكند كه: معاويه

ئيد، و قيس بن سعد بن عباده انصارى همراه با آنها خارج شـده و بـه شـام آمدنـد، و معاويـه      ياران على بيا
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بعد از اتفاق خود با معاويه سخنرانى  �حسن  ،مسعودى شيعى در كتاب خود آورده كه
ديـدم بـراى نگرانـى و     نموده و گفته: اى اهل كوفه! من اگر از شما فقـط سـه خصـلت را نمـي    

و شكمم را با كارد زخمـى  تعجبم كافى بود، اينكه پدر مرا كشتيد، و خيمه مرا غارت كرديد، 
  كرديد، من با معاويه بيعت كردم بشنويد و مطيع باشيد.  

را غـارت   و اهل كوفه كه از شيعيان او بودند به خيمه او هجوم آوده بودنـد كـه اساسـيه او   
با خنجر به شكم او ضربت وارد كرده بودند، وقتى كه از خيانت آنهـا مطمـئن شـد بـه      كرده و

  .دصلح با معاويه تن دا

هايش را تاراج كـرده   اساسيه به خيمه او هجوم آورده و«و به او اهانت نموده تا حدى كه: 
سپس عبدالرحمن بن عبداهللا جعال ازدى بـه او حملـه    حتى جانمازيش را از زير برداشتند، و و

زمـين   را از گـردنش برداشـت، تـا اينكـه حسـين بـا شمشـيرش بـدون رداء بـر          كرده و رداء او
  .)1(»نشست

زانوى او وارد نمود كه گوشتش پـاره شـده    شخصى از بنى اسد جراح بن سنان ضربتى بر«
در آنجا مشغول معالجه زخمش  حسن با تختى به مدائن حمل شد...و به استخوان رسيد، .. و و

را از او  اطاعت خود اى از سران قبائل مخفيانه با معاويه مكاتبه كرده و در اين ميان عده شد، و
وعـده دادنـد كـه بـا      از او خواستند كـه بسـرعت بسـوى آنهـا حركـت كنـد، و       ده واعالن نمو

ايـن حـرف    �حسين  يا به او تحويل بدهند، و حسن را يا ترور و  نزديك شدن لشكريانش

                                                                                                         
كه سخنرانان هم برايشان مهيا كرده بود به آنها اجازه ورود داد، و گفت: اى حسن بلند شـو و بيعـت كـن    

ه قـيس  بلند شد و بيعت كرد، سپس به حسين گفت: بلند شو و بيعت كن، بلند شد و بيعت كرد، سـپس بـ  
(بجـاى حسـن كـه شـدت انكـار او را راجـع بـه صـلح          �گفت: بلند شو و بيعت كن، به طرف حسـين  

ميدانست) نگاه كرد، و منتظر دستور او بود، گفـت: اى قـيس او (حسـين) امـام مـن اسـت، و در روايتـى        
  .102حسن بسوى او بلند شد و گفت: اى قيس بيعت كن و بيعت كرد. رجال الكشي ص 

  .190مفيد ص  اإلرشاد: -1
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به گوشش رسيد، پس حسن بيش از پيش از سوء نيت و بيوفائى آنها مطمـئن شـد، مخصوصـا    
  .)1(خونش را حالل نمودند مال و وتكفيرش نموده  اينكه به او ناسزا گفته و

را آزار ميدادنـد، كشـى از ابـوجعفر     را اذيت ميكردند با زبـان نيـز او   همچنانكه با دست او
  نقل ميكند كه ميگويد:

كه اسمش سفيان بن ابى ليلـى كـه بـر سـواريش نشسـته بـود        �فردى از اصحاب حسن 
تـو اى ذليـل كننـدهء     م بـر سـال  :پيش حسن آمد كه در حياط منزلش پنهـان بـود، بـه اوگفـت    

مؤمنان، حسـن پرسـيد كـه اينـرا از كجـا ميگـويى؟ گفـت: مسـئوليت امـت را از دوش خـود           
  .)2(قرآن حكومت ميكند آنرا به اين طاغوت دادى كه بدون دستور خدا و برداشتى و

صريح توضيح داده كه شيعيان او و شيعيان پدرش چه اهانـت   و خود حسن خيلى روشن و
  فرمايد: كردند و مياو هايى به 

آرى بخدا قسم معاويه از اينها كه بزعم خود شيعيان ما هستند برايم بهتر است، ميخواسـتند  
مال مرا تاراج كردند، واهللا! اگر از معاويه عهد و پيمـان بگيـرم تـا خـون خـود را       مرا بكشند، و

 كه اينها مرا بكشـند و امان قرار بدهم بهتر است از اين را در امن و خانوادهء خود حفظ نموده و
 اهل بيتم ضايع شوند، بخدا قسم اگر با معاويه ميجنگيدم اينها گـردن مـرا گرفتـه و    ام و خانواده

مـرا   عزت با او صلح كنم بهتر از اين است كه من اسير او بوده و تحويل او ميدادند، واهللا من با
بنـى هاشـم    بـر مـا   )فرزنـدانش  و( من منت بگذارد كه تا دنيا هست معاويه يا اينكه بر بكشد، و

    !)3(طعنه بزند
حتـى فتـواى كفـر     امامت را از نسـل او برداشـتند! و   بازهم شيعيانش به او اهانت نموده و و

  هركسى از فرزندانش را كه چنين ادعايى بكند سلفا صادر كردند.

  بببب اهانت شيعيان به حسين بن على

                                         
  .162ص  ئمةفي تعريف األ ةلمهموالفصول ا 190واإلرشاد ص  541و 540ص  لغمةكشف ا -1
  .103رجال الكشى ص  -2
  .103رجال الكشى ص  -3
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مـادر و پـدرش نبـود، باتمـام      رادر واز ب در نزد شيعيان بهتر حتى شانس حضرت حسين نيز
 سينه زده و برايش نوحه ميخوانند لـيكن هـم در عمـل و    افراط ظاهرى كه بر او نموده و غلو و

  روايت جعل نموده اند كه: ها نموده اند، و هم در گفتار به او اهانت
 را رد نمـود، و  مـژدهء والدت او  از حامله شدن او كراهت داشت، و چند بـار  لفاطمه 

فاطمـه بـا كراهـت وضـع      را نميخواست بپـذيرد، و  نيز مژدهء والدت او ص ى رسول خداحت
به خاطر اين كراهت مادر او بود كه حسـين از مـادرش شـير نخـورد، مهمتـرين       حمل كرد، و

  كتاب حديث شيعه يعنى كلينى از جعفر نقل ميكند كه:  
واهـد آورد كـه   بچه اى بـدنيا خ  ‘آمده و گفت: فاطمه  ص جبرائيل پيش رسول خدا

وقتـى كـه فاطمـه بـه او حاملـه شـد از حمـل او         را خواهـد كشـت، و   كه امت تو بعد از تو او
    گفت: � را زائيد كراهت داشت، سپس ابوعبداهللا وقتى كه او كراهت داشت، و

او بدين خاطر  او بدش بيايد، ليكن از در دنيا مادرى نديده ايد كه نوزادى بدنيا بياورد و از
سورهء احقاف:  15آيهء  :گفت كه كه ميدانست كه او كشته خواهد شد، وبدش آمد 

﴿$ uΖøŠ¢¹ uρuρ z≈|¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î/ $�Ζ≈|¡ôm Î) ( çµ÷Fn=uΗxq …çµ •Βé& $\δö�ä. çµ ÷Gyè |Êuρ uρ $\δ ö� ä.﴾ » ما به انسان توصيه

اراحتى بر كند و با ن مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى و كرديم كه به پدر
   .!)1( در بارهء او نازل شده است »گذارد زمين مى

  اهانتى بزرگتر از اين؟ چه دروغ و
را در  نه از هيچ زن ديگرى را نپذيرفت، پيامبر انگشت ابهـام خـود   حسين نه شير فاطمه و«

   .!!)2( »او به انذازهء دو تا سه روز شير ميخورد دهان اوگذاشته و
رخـان شـيعه   ؤبـرادر او بـود، همـهء م    ز درست مثل رفتارشان با پدر ورفتار شيعيان با او ني و

متذكر شده اند كه اهل كوفه كه مركز شيعه بود كه در بارهء كوفه روايت جعل نموده اند كـه  

                                         
  باب مولد الحسين. 1/464 لحجةاألصول من الكافى كتاب ا -1
  .465ص   ايضا -2



    

  355  †شيعيان و اهانت و خيانت آنها به اهل بيت 
  

اهـل كوفـه    شهرها عرضه شد جـز  كوهها و زمين و واليت ما به آسمانها و« :جعفر گفته است
  كه در بارهء آن جعل نموده اند كه: اى ، همان كوفه)1(»كسى آنرا نپذيرفت

 را انتخاب كرده است، والتين والزيتون وطـور سـينين و   ها چهار شهر خداوند از ميان شهر«
مين مكـه  بلداأل طورسيناء كوفه است و هذا البلد االمين، تين مدينه است زيتون بيت المقدس و

    .!)2(»است
    نامه به حسين نوشتند كه: 150از همين كوفه حدود 

اميرالمـؤمنين علـى بـن      شيعيان پدرش بسم اهللا الرحمن الرحيم، از طرف شيعيان حسين و«
ابيطالب به اميرالمؤمنين حسين بن على، سالم خداوند بر تو باد، اما بعد، همانا مردم منتظر شـما  

بدون شما هيچ نظرى ندارند، شتاب كن، شتاب كن، اى فرزند رسول خدا، والسـالم   هستند، و
  .)3(»اهللا ةحمور عليكم

ها رسيده، اگر خواستى بيا كه سـربازان   ثمره ها سبز شده، و اما بعد: باغ«ودر نامه اى ديگر: 
  .)4(»والسالم .اى در خدمتت ميباشد آماده

عمـويش مسـلم بـن عقيـل را      قاصدها، پشت سـرهم بـه او ميرسـيد، پسـر     ها و وقتى كه نامه
با گريه بـا او بيعـت    در دور او جمع شده، و رازير وها بسوى او س بسوى آنها روانه نمود،كوفى

  .)5(تعدادشان از هجده هزار نفر تجاوز ميكرد نمودند، و
 تـأخير  دراينجا صد هزارشمشيرزن دارى و تو« چندى مسلم بن عقيل به او نوشت: بعد از و

در جوابشان نوشت: من در هشـتم ذى حجـه روز ترويـه بطـرف      �پس حسن . )6(»روا مدار

                                         
  بصائر الدرجات از صفار جزء دوم باب دهم. -1
  223رهان ص مقدمه الب -2
  .182ص  ئمةأحوال األ فةفي معر لمهمةالفصول ا 203اإلرشادص  2/32لغمة كشف ا -3
  .223و أعالم الورى از طبرسى ص  203اإلرشاد: مفيد ص  -4
  .220و 205اإلرشاد: از مفيد ص  -5
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قاصـدم رسـيد در كـار خـود آمـاده باشـيد كـه مـن بـزودى           اگر از مكه حركت ميكنم وشما 
  .)1(»ميĤيم

 مسـلم بـن عقيـل بـدون هـيچ يـاور و       و ليكن طبق عادت ديرينه شيعه كارها دگرگون شد،
لشكر ابن زياد در كوفه بـا او روبـرو    كمكى كشته شد، وقتى كه خبر وفاتش به حسين رسيد و

ثناى خداوند گفت: اى مردم: مـن   بعد از حمد و رداء خارج شد و گ ولن شد، با يك نعلين و
شـايد خـدا    هاى شما رسيد كه بطرف ما بيا، كه ما امام نداريم، تـا  پيش شما نيامدم تا اينكه نامه

هدايت جمع نمايد، اگر شما برسـر حرفتـان هسـتيد مـن آمـده ام، از       را بر حق و بوسيلهء تو ما
از آمـدن مـن    را نكنيـد و  اگـر ايـن كـار    و ئن نمايد بمن بدهيد،ممطميثاق خود كه مرا  عهد و

  .)2(بجايى برميگردم كه از آنجا آمده ام  ناخشنود هستيد
تـا   را بدسـت دشـمنش تسـليم كردنـد،     او از او روى گردانـده و  را تنها گذاشته و سپس او
ن حرفـى اسـت كـه    اي دوستانش شربت شهادت نوشيد، و با تنى چند از خانواده و اينكه تنها و

  مين شيعى متعصب مينويسد:شيعيان قبل از ديگران بدان اعتراف ميكنند، محسن األ
 او بـر  ولـى بـه او خيانـت نمـوده و     اهل عراق با حسـين بيعـت كردنـد،    از نفر بيست هزار«

  .)3(»خروج كردند
 نهـا آ هايش اهانت كـرده و  و بچه به همسر خيمه اش را تاراج كرده و«: يعقوبى مينويسد و

زارى ميكردند، علـى   وقتى كه آنها داخل كوفه شدند، زنان كوفه شيون و را به كوفه بردند، و
    .؟!)4( »پس چه كسى مارا كشت  بن حسين گفت: اينها براى ما شيون ميكنند

كـردار   اينسـت رفتـار و   آنهـا هسـتند اهـل بيـت كـرام، و      رفتارشان و اينها هستند شيعيان و
قضـاوت در   را بـه سـينه ميزننـد، و    واليـت آنهـا   تى كه سـنگ محبـت و  مدعيان تشيع با اهل بي

  عاقل ميباشد. اينمورد با خوانندهء منصف و
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 اهانت شيعيان به بقيهء اهل بيت
گستاخى  جسارت و ايذاء و اهل بيت نبى نيز از اهانت و حتى بقيهء اهل بيت على و

يا دنبال  ام خون حسين قيام كرده واند، و همه آنهايى كه براى انتق مدعيان تشيع نجات نيافته
البته غير از هشت نفر از آل (زعامت نموده اند،  يا ادعاء رهبرى و حكومت بوده و حكم و

از  )غير از هشت نفر(تفسيق شيعيان واقع شده اند، چه اينها  همگى مورد تكفير و )حسين
يا فرزندش  ى است وفرزندان حسين باشند يا فرزندان على، مثل محمد بن حنيفه كه پسر عل

فرزندش  عبداهللا بن محض بن حسن مثنى و فرزندش يحيى و زيد بن زين العابدين و هاشم و
دو  محمد، و دو فرزند جعفر يعنى افطح و برادرش ابراهيم و و ةكيمحمد ملقب به نفس الز

 و دو فرزند موسى كاظم يعنى زيد يحيى بن عبداهللا، و نوهء حسن مثنى يعنى حسين بن على و
 ها و ديگران، كه بسيار بسيار هستند از علوى فرزند على النقى يعنى جعفر بن على و ابراهيم، و

همچنين فرزندان  را ذكر كرده است، و آنها »مقاتل الطالبيين«ها كه اصفهانى در كتاب  طالبى
ف هكذا همهء كسانى كه از عباسيان كه به اعترا عقيل بن ابى طالب، و جعفر بن ابى طالب و

را  را، همه اينها مصر )1(هم چنين فاطميان اهل بيت و پسرعموهاى پيامبر هستند، و خودشان از
: تكفير نموده اند، رواياتى در اينمورد از زبان امام باقر جعل نموده اند كه: از در بارهء آيهء

﴿tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# “t� s? šÏ% ©!$# (#θç/x‹ x. ’ n?tã «! $# Νßγèδθ ã_ãρ îο ¨Šuθ ó¡ •Β﴾  :در روز «) 60(الزمر

پرسيده شد، گفت:  »خدا دروغ بستند صورت هايشان سياه خواهد شد قيامت كسانى را كه بر
امام است، گويد: پرسيدم، حتى اگر او علوى  :در بارهء كسى است كه امام نيست ميگويد

شد؟ با �پرسيدم: حتى اگر از فرزندان على  :حتى اگر علوى باشد، ميگويد :باشد؟ گفت
  .)2(حتى اگر فاطمى علوى باشد )در روايتى از جعفربن باقر و(حتى اگر هم باشد،  :گفت

                                         
شيعه ميباشند بازهم از طـرف شـيعيان مخصوصـا نويسـنده      -افراطيون-با وجوديكه فاطميان خود از ُغالت  -1
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شايسـتهء بـه آن نباشـد كـافر      نيز روايت جعل كرده اند كه: كسى كه ادعاء امامت كند و و
  .)1(است

 نهم موهوم، اينها هم از نظـر تحقيـر و   اما هشت ذريهء حسين كه لقب امام به آنها دادند، و
بـارهء آنهـا هـم سـخت جسـارت       ير از طرف شيعيان كمتر از پيشينيان خود نبوده انـد، در تصغ

هـايى زده انـد كـه آنهـا بـدون       برآنها خنديده، و تهمت را هم سرشكسته نموده و آنها كرده و
  شك مبرى هستند.

  بببب اهانت شيعيان به على بن حسين

 مطاع بعد از پدرش ميدانند، و ورا امام مقتدى  على بن حسين ملقب به زين العابدين كه او
بـه عبوديـت يزيـد اعتـراف      عادى هم ترسوتر بـود، و  از مردم عامى و بر او افترا زده اند كه او

  كرده است! 
  كافى از زين العابدين محمد باقر روايت جعل ميكند كه:

يزيد بن معاويه كه قصد حج داشت داخـل مدينـه شـد، قاصـدى بـه يكـى از افـراد قـريش         
را  بخـواهم تـو   اگـر  از او سؤال نمود كه آيا اعتراف ميكنى كه تو بندهء من هسـتى و  وفرستاد 

بخدا اى يزيد نه نسب تو در قريش از مـن   را برده ميكنم، آن مرد به او گفت: يا تو ميفروشم و
دين  نه تو در يا اسالم از پدر من بهتر بوده است، و نه پدرت در دوران جاهليت و و بهتر است

اگر موافقت نكنـى   :من هستى، چطور من ميتوانم با حرف تو موافقت كنم، يزيد گفت بهتر از
را خواهم كشت، آن مرد جـواب داد كـه دسـتور تـو بـراى كشـتن مـن از كشـتن          بخدا كه تو

را بكشند، بعد از آن اين افسـانه   حسين فرزند پيامبر بزرگتر نخواهد بود، پس دستور داد كه او
  جعلى ادامه ميدهد كه:

به آن مرد قريشى گفته  ،به همان سخنى را گفت كه را آورده و �سپس على بن حسين 
به او گفت: آيا من اگـر موافقـت نكـنم مثـل آن مـرد ديـروزى مـرا          �بود، على بن حسين 
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گفتـى    به او گفت، من بـا آنچـه   �چرا، پس على بن حسين  :نميكشى؟ يزيد لعنه اهللا گفت
    .!!)1(اگر خواستى بفروش تم، اگر خواستى مرا نگه دار واى مجبورهس من بنده موافقم، و

اهانـت قـرار دادنـد، روايتـى از      را مورد اذيـت و  مادرش نيز او حتى در مورد فرزندش و و
پرسـد: مـن دو همسـايه دارم كـه      ى از او مـى  يكى از ائمه معصومين جعل كرده اند كـه شـيعه  

 ديگـرى زيـدى اسـت، بـا     و )عنـى سـنى  ي(ناچارم با آنها معاشـرت داشـته باشـم، يكـى ناصـبى     
هر دو آنها مساوى هستند،...آن يكى بر عليه شما اسـت   :گفت )امام( ؟كداميك معاشرت كنم

  .)2(عليه ما ميباشد بر )يعنى زيدى( اين يكى و
  جعل كرده اند كه:   را اذيت نموده و در بارهء مادرش او و

يحيـى بـن ام    ابوخالـد كـابلى و  بعد از كشتن حسين همه مردم مرتـد شـدند جـز پـنج نفـر:      
  .)3(شبكه همسر حسين بن على جابر بن عبداهللا و الطويل و جبير ابن مطيع و

 اهانت شيعيان به محمد باقر و فرزندش جعفر
افتـرا و   فرزندش جعفر صادق مظلومان حقيقى هستند كه هر چـه تهمـت و   اما محمد باقر و

بـه اسـم    دروغ بوده به آنـدو نسـبت داده و   خيانت و غدر و ترس و رسوايى از نفاق و زشتى و
ويرانگر خود را بنام آندو تمـام كـرده انـد تـا در ميـان       مذهب باطنى و آندو جعل كرده اند، و

بنام آنها تمام كرده انـد كـه خـود آنهـا از      مذهبى اختراع كرده و مسلك و مردم رواج يابد، و
را حـالل ميكـرده اسـت!     ونى حرام خدازب كه باقر بخاطر ترس و :گفته اند آن خبر نداشتند، و

با اينكـه حـرام   ( ،مرغ شكارى بكشد حالل است آنچه را كه باز و« مثال فتوى ميداده است كه
  .حرمت آن چه را كه مرغ شكارى بكشد آورده اند چندين روايت در و .)4( »)است
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او ميباشـد در   محور مذهب بر مدار و زراره بن اعين كه از بزرگترين راويان شيعه بوده و و
از همين زراره  و، )1(جدال علمى ندارد بارهء محمدباقر ميگويد: او شيخى است كه در بحث و

اى پرسيدم و بمن جـواب داد، و   بن اعين نقل ميكنند كه او گفته است: من از محمد باقر مسئله
از همان موضوع پرسيد، به او جواب ديگـرى داد كـه بـرخالف جـواب      سپس شخصى آمد و

 به او جواب ديگرى غير از دو جواب اولـى داد، و  بعد از آن شخص ديگرى آمد و بود، ومن 
اى فرزنـد رسـول خـدا! دو نفـر از شـيعيان شـما در عـراق         :وقتى كه آندو خارج شدند، گفـتم 

  به هركدام يك جواب دادى! بودند، و
شـويد   اگـر بـر يـك موضـوع متفـق      شما بهتر است! و اى زراره اين براى حفظ ما و :گفت
تـرس غيـر از    نفـاق و  شما ميباشـد! (آخـر مگـر دروغ و    به ضرر ما و را ميشناسند! و مردم شما
  .اينست؟)

يا بر سر نيزه حمـل   گفتم: شيعيان شما را اگر در آتش و �گفت: بعد از آن به ابوعبداهللا 
ش درسـت مثـل پـدر    :كنند ميروند، ولى از پيش شما كه بيرون ميروند اختالف دارند ميگويد

  .)2(بمن جواب داد
از تعبيـر خـواب او   و در جلوى ابوحنيفه از او سـتايش كـرده    :راجع به جعفر ميگويند كه و

را مـذمت   بحق اصابت كرده است، ولى وقتيكه بيرون رفته او :گفته است كه خوشحال شده و
 وتقيـه نمـوده    :وقتـى از سـتايش او سـؤال ميشـود ميگويـد      اين ناصبى اسـت، و  :گفته نموده و

، )3(اينكه او به هفتاد شكل صحبت ميكنـد  قصدش اين بوده كه به باطل اصابت كرده است!! و
بقيهء ائمه اهل بيـت كـرام    البته بدون شك كه امام جعفر و )پس صد رحمت به نفاق منافقين(

از اين افتراها مبرى ميباشند، از آنجمله روايت كشى از زراره كه ميگويد: بخدا اگر تمام آنچه 
    .!)4(كه من از ابوعبداهللا ميشنيدم روايت ميكردم آلت مردان حتى بر سر چوبها هم بلند ميشدرا 
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 اهانت شيعيان به موسى بن جعفر
مادرش را نيز بدين شكل زشـت و حقيـر اهانـت نمـوده انـد، و آن       اما موسى بن جعفر و و

ن كلفت جواب داد كه باكره هست يا نه؟ و آ :اينكه ابو جعفر كلفتى خريده و از او پرسيد كه
كنند، و اينكه چنـد بـار از    اين برده فروشان هر آن چه را كه بدستشان برسد خراب و فاسد مي

اين كلفت را بگيـر، و از همـين كلفـت     :با اين حال به جعفر گفت مقعد با او نزديكى كرده، و
    .!!)1(را بدنيا آورد � بهترين فرد روى زمين يعنى موسى بن جعفر )با اين وضع(

يعنى موسى (رفيق ما  :ابو بصير راجع به او گفته است كه عقل او خرده گرفته و و بر علم و
شوهر دار اگـر ازدواج كنـد     هنوز علمش كامل نيست، چون فتوا داده است كه زن )بن جعفر

  .)2(را متهم نموده است كه اهل دنيا ميباشد همين ابوبصير مرادى او حكمش رجم ميباشد، و

 عيان به على بن موسىاهانت شي
دانسـته   جـائز مـي   )لواطـت (به او افترا زده اند كه نزديكى مرد بـا همسـرش را از راه مقعـد    

    .!!)3(است
او نيـز جعـل    و همان داستانى كه راجع به پدرش موسى بن جعفر درسـت كـرده بودنـد بـر    

ان بيهوده شـيعه  هاى سخيف ديگر كه ما اهل بيت كرام را بسى برتر از سخن افسانه كرده اند، و
  ها را بر امام نهم و دهم و يازدهم خود نيز روا داشته اند. ميدانيم و همين اهانت

 بيزارى اهل بيت از شيعيان
اين موضوع را بپايـان برسـانيم بـد نيسـت مختصـرى از       قبل از اينكه قلم را متوقف نموده و

كردار اينهـا   خود آنها از رفتار وموضع ائمه اهل بيت را از اين مدعيان تشيع بدانيم، براى اينكه 
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بدين سبب براى روشن كردن مـردم از ايـن مـدعيان دروغـين هـم كوتـاهى        مطلع بوده اند، و
  را از اول تا آخر نفرين نموده اند. همهء آنها نكرده اند، و

 را مثل مجـرمين و  بود كه آنها �اولين كسى كه مبتال به اينها شد خود على بن ابى طالب 
    كرد. ساب ميمعاندين ح

در حالى كه از درنگ اصحاب خـود در امـر جهـاد، و مخالفـت ورزيدنشـان بـا        �على «
رأى و نظر خود ملول شده بود، بر منبر شد و چنين فرمود : براى من جز كوفـه قلمـروى بـاقى    
نمانده است. تنها بست و گشاد كارهاى كوفه است كه با من است. اى كوفه اگر جز تو جـاى  

ات را زشـت   اى، خـدا چهـره   ى من نمانده، و تو نيز دستخوش گردبادهـاى توفنـده  ديگرى برا
خبر يافتم كه بسر بر يمن غلبه يافته، به خدا سوگند، پندارم كـه ايـن قـوم بـزودى بـر       گرداناد.

اند، دست در دست هم دارند و شما با آنكه بـر حـق    شما چيره شوند. زيرا آنها با آنكه بر باطل
پيشـواى خـود     كنيد و آنـان  ايد. شما امامتان را، كه حق با اوست، نافرمانى مى هستيد، پراكنده

انـد، امانـت نگـه     را با آنكه بر باطل است فرمانبردارند.آنان با بيعتى كه با پيشـواى خـود كـرده   
ورزيد. آنان در شهرهاى خود اهل صالح و درسـتى هسـتند و شـما     دارند و شما خيانت مى مى

اى كه اگر قدحى چوبين را بـه يكـى از شـما سـپارم، ترسـم كـه        . به گونهاهل فساد و نادرستى
  اند.   ام و اينان از من ملول گشته ها و تسمه آن را بدزدد. بار خدايا، من از اينان ملول گشته حلقه

اند. بهتر از ايشـان را   ام و ايشان از من دلتنگ و خسته شده من از ايشان دلتنگ و خسته شده
و بدتر از مرا بر ايشـان برگمـار. بـار خـدايا، دلهايشـان آب كـن، آنسـان كـه          اربه من ارزانى د

نمك در آب. به خدا سوگند، دوست دارم به جاى انبوه شما، تنها هزار سوار از بنى فراس بـن  
اگـر آنـان را    »الحمـيم  ةميرأتاك منهم فوارس مثل أهنالك لو دعوت «غنم در فرمان داشتم 

. در )1(»آينـد  تازند و بـه سـوى تـو مـى     ارانى چون ابرهاى تابستانى مىفراخوانى، به يكباره، سو
  : �از آن حضرت 27خطبهء 

اما بعد . ..شب و روز، در نهان و آشكارا، شما را به نبرد با اين قـوم فـرا خوانـدم و گفـتم     «
پيش از آنكه سپاه بر سرتان كشـند، بـر آنهـا بتازيـد. بـه خـدا سـوگند، بـه هـيچ قـومى در            :كه
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هايشان تاخت نياوردند. مگر آنكه زبون خصم گشتند. شما نيز آن قدر از كـارزار سـر بـر     خانه
تافتيد و كار را به گردن يكديگر انداختيد و يكديگر را نصرت نداديد، تا هرچه داشتيد به بـاد  

  يغما رفت و سرزمينتان جوالنگاه دشمنانتان گرديد.  
جنبيـد، بـر    دهنـد و از جـاى نمـى    د قرار مىنگرم كه شما را آماج تاخت و تاز خو  وقتى مى

كه قباحت و ذلـت نصـيبتان بـاد     :گويم كنيد، مى تازند و شما براى پيكار دست فرا نمى شما مى
كننـد و شـما بـدان خشـنوديد. چـون در گرمـاى تابسـتان بـه كارزارتـان           خدا را معصـيت مـى  

لتمـان ده تـا گرمـا    در اين گرمـاى سـخت چـه جـاى نبـرد اسـت، مه       :گوييد كه فراخوانم، مى
در ايـن   :گوييـد كـه   و چون در سـرماى زمسـتان بـه كارزارتـان فراخـوانم، مـى       ،فروكش كند

سورت سرما، چه جاى نبرد است؟ مهلتمان ده تا سورت سرما بشكند. اين همه كـه از سـرما و   
  گريزيد به خدا قسم از شمشير گريزانتريد. گرما مى

عقل كودكان و خـرد زنـان بـه حجلـه آرميـده،       اى به صورت مردان عارى از مردانگى، با
شناختمتان. ايـن آشـنايى بـراى مـن، بـه خـدا سـوگند، جـز          كاش نه شما را ديده بودم و نه مى

اى نداشت. مرگ بر شما باد، كه دلم را ماالمال خـون گردانيديـد و    پشيمانى و اندوه هيچ ثمره
نگ غم لبريز كرديد و با نافرمانيهـاى  ام را از خشم آكنده ساختيد و جام زندگيم را از شر سينه

پسر ابو طالب مردى دلير است ولـى از   :ام را تباه ساختيد. تا آنجا كه قريش گفتند خود انديشه
آوران،  آيين لشكركشى و فنون نبرد آگـاه نيسـت خـدا پدرشـان را بيـامرزد آيـا در ميـان رزم       

بـه ميـدان جنـگ نهـاده باشـد؟       شناسند، يا كسى را كه پيش از مـن قـدم   تر از من مى رزمديده
در  68در خطبهء   .  و»اى تواند بود برند چه رأى و انديشه ..آرى، كسى را كه از او فرمان نمى

  نكوهش شيعيانش ميفرمايد:  
 چند با شما مدارا كنم، چونان كه با اشتران جوانى كه كوهانشان از درون ريش اسـت و از 

اى كه اگر از يك جاى پارگى آن را بدوزند، از جـاى   هبرون سالم، مدارا كنند. يا با كهنه جام
شما به خانه خـود   ديگر پاره شود. هر بار كه طاليه لشكر شام از دور پديدار گردد، هر يك از

بنديـد. هماننـد سوسـمارى، كـه از بـيم، در سـوراخ خـود         را به روى خود مى گريزيد و در مى
شويد. بـه خـدا    يا مانند كفتار به النه پنهان مى خزيد. شود، شما نيز به سوراخ خود مى پنهان مى
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سوگند، خوار و ذليل كسى است كه شما ياريش كرده باشيد. هر كه شما را چون تير به سوى 
پيكان، به سوى او افكنده است. به خـدا سـوگند، كـه بـه      خصم افكند، تير سوفار شكسته و بى

  ت و در زير پرچم نبرد، اندك.  هنگام آرميدن در عرصه آرامش خانه، شمارتان بسيار اس
خـواهم   . ولى نمى؟دانم داروى درد شما چيست و اين كژى را چگونه راست توان كرد مى

شما را اصالح كنم، در حالى كه خود را تباه كرده باشم. خداوند خوارتان سـازد و بـدبخت و   
بـا باطـل مبـارزه    شناسـيد و آنسـان    شناسيد، حـق را نمـى   بهره گرداند. آنسان كه باطل را مى بى

  ميفرمايد: 96. و در خطبهء »ايد كنيد كه به نابود كردن حق كمر بسته نمى
اند و من از ستم رعيت خويش در هراسـم. شـما    ... مردم از ستم فرمانروايان خود بيمناك«

را به جهاد برانگيختم، از جاى نجنبيديد، خواستم سخن خود به گوش شما برسـانم، نشـنيديد،   
شكارا دعوتتان كردم، پاسخم نداديد، اندرزتان دادم نپذيرفتيـد. حاضـرانى هسـتيد    در نهان و آ

آميـز بـر شـما خوانـدم از آن      به مثابه غايبان و بندگانى هستيد چون خداوندان. سخنان حكمت
رميديد. به اندرزهاى نيكو پندتان دادم هر يك از سويى پراكنـده شـديد. شـما را بـه جهـاد بـا       

بينم هركس كه به سويى رفتـه اسـت،    انم، هنوز سخنم به پايان نرسيده، مىخو تبهكاران فرا مى
گرديـد و يكـديگر را بـه     پراكنده شـدند. بـه جايگاههـاى خـود بـاز مـى       »سبا«آنسان كه قوم 

كنم و شـب هنگـام    فريبيد. هر بامداد شما را همانند چوب كجى راست مى اندرزهاى خود مى
گرديد. راست كننده به سـتوه آمـده و، كـار بـر آنچـه       خميده چون پشت كمان نزد من باز مى

  كند دشوار گرديده.   راست مى
اى كسانى كه به تن حاضريد و به خرد غايب، هـر يـك از شـما را عقيـدتى ديگـر اسـت.       

كنـد و شـما نافرمـانيش     فرمانروايانتان گرفتـار شـمايند. فرمـانرواى شـما، خـدا را اطاعـت مـى       
كند و ايشان سر بـر خـط فرمـانش دارنـد. دلـم       ا را نافرمانى مىنماييد و فرمانرواى آنان خد مى
خواهد معاويه با من معاملتى كند چون صرافى كه به دينار و درهم. دو تن از شما را از مـن   مى

  بستاند و يك تن از مردان خود را به من دهد.  
ما اى مردم كوفه، به سه چيز كه در شما هسـت و دو چيـز كـه در شـما نيسـت، گرفتـار شـ       

  ام.   شده
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اما آن سه چيز: با آنكه گوش داريد، كريد و با آنكه زبان داريد، گنگيد و بـا آنكـه چشـم    
داريد، كوريد. و اما آن دو: نه در رويارويى با دشمن، آزادگانى صديق هستيد و نه بـه هنگـام   

كه هرگـاه   ساربان، بال يارانى درخور اعتماد. دستهايتان پر خاك باد، همانند اشترانى هستيد بى
از يك سو گرد آورده شوند، از ديگر سو پراكنده گردند. سوگند به خدا، گمان آن دارم كـه  
چون جنگ سخت شود و آتش پيكار افروخته گردد، از گرد پسر ابو طالـب پراكنـده شـويد،    

و در چندين خطبهء ديگر كه حتى بر آنها  »آنسان كه زن به هنگام زادن رانها از هم گشايد. . 
  .با آنها آشنا نميشد را نميديد و كرده و آرزو ميكند كه هرگز آنهاتف 
اما امام حسين قبال ذكر شد كه ميفرمود: واهللا معاويـه از اينهـايى كـه بـزعم خـود شـيعهء        و

  .)1(مال مرا به غارت بردند ماهستند بهتر است چرا كه ميخواستند مرا بكشند و
امتحان كردم فاسدان آنهـا بـه درد مـن     )بودند كه از شيعيانش(ميگويد: من اهل كوفه را  و

 :ميگويند كـه  قرار هستند، آنها در ميان خود اختالف دارند و بى قول و نميخورند، آنها بيوفا و
    .!)2(عليه ما كشيده شده است دلهايشان با ما ميباشد ولى شمشيرهايشان بر

  ت كه:  ناله اظهار داش حسين بن على كه در كوفه ايستاده بود با آه و
يـك   هـا رسـيده اسـت، و    اى اهل كوفه ....مگر شما نبوديد كه برايم نامه نوشتيد كـه ثمـره  

  .)3(؟لشكر آماده در اينجا درانتظارت ميباشد
ها بودند كه فرزدق شاعر مشهور راجع به آنها گفت: اى فرزند رسول خدا چطور بـه   همين

  .)4(ند كه پسر عمويت عقيل را كشتندها بود همين اعتماد ميكنى و )يعنى شيعيانش( اهل كوفه
 را نفـرين نمـوده و   آنهـا  دسـت بلنـد نمـوده و     وحسين پـس از خـون دل خـوردن از آنهـا    

هرگـز حكـام را از    را متفـرق بنمـا و   دادى آنها )زندگى( ميفرمايد: بارخدايا اگر به آنها مجال
را  مـا  ا هجـوم آورده و را دعوت نمودند كه نصرت نمايند لـيكن برمـ   آنها خشنود ننما، آنها ما

                                         
  .148االحتجاج از طبرسى ص  -1
  .148ايضا ص  -2
  .242و أعالم الورى بأعالم الهدى از طبرسى ص  234اإلرشاد از مفيد ص  -3
  .2/38لغمةكشف ا -4
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  .)1(كشتند
  ميفرمايد: اما على بن حسين زين العابدين خيلى صريح مدعيان تشيع را رسوا نموده و و
 يعنـى غلـو و  (را دوست داشـتند كـه در بـارهء او چيزهـايى گفتنـد       )پيامبر( يهوديان عزير 

 سـى را دوسـت داشـتند و   نصرانيان عي نه عزير از آنها، و نه آنها از عزير هستند و )افراط كردند
مـا   نه آنهـا از عيسـى، و   نه عيسى از آنها است و )يعنى غلو كردند( در بارهء او چيزهايى گفتند

را تا حدى دوست خواهنـد داشـت    نيز در چنين سرنوشتى قرار داريم، گروهى از شيعيان ما ما
جـع بـه عيسـى    نصـارى را  كه در بارهء ما چيزهايى خواهند گفت كه يهوديان راجع به عزيـر و 

امثـال او   واالن ادعاهاى آقـاى خمينـى و  . )2(نه ما از آنها هستيم گفته اند، نه آنها از ما هستند و
هـاى كفـر آميـز     صد امثـال ايـن غلـو    ائمه بر ذرات اين هستى حكومت ميكنند و :كه ميگويند

  .مصداق سخنام امام زين العابدين ميباشد
بنا بروايتـى   دست از نصرت او برداشتند، و رها كرده و را تنها شيعيان زين العابدين نيز او و

  .)3(كه سابقا ذكر كرديم جز پنج نفر با او باقى نماند
همهء مـردم شـيعيان    اگر ميفرمايد: اما امام محمد باقر از شيعيان بطور كلى مأيوس بوده و و

  .)4(يك چهارم آنها احمق ميبودند ما ميبودند سه چهارم آنها شكاك و
 تجـار واليـت را بـه بهتـرين شـكل بيـان كـرده و        ى كاظم حقيقت مدعيان تشـيع و اما موس

مرتـد نمبينـيم كـه از هـزار      را جز مشتى واصفه و من اگر شيعيان را امتحان كنم آنها ميفرمايد:
 نفر آنها يك نفر مخلص نميتوان پيدا كـرد، ...آنهـا هميشـه بـه تخـت هـاى خـود تكيـه زده و        

واليـت را   آيا از اين بهتر ميشود اين دكانداران تشيع و .!)5(هستيم مدعى هستند كه ماشيعه على
  رسوا كرد؟

                                         
  .949و أعالم الورى از طبرسى ص  241 اإلرشاد ص -1
  .111رجال الكشى ص  -2
  107رجال الكشى ص  -3
  79رجال الكشى ص  -4
  8/228الروضهء من الكافي  -5
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شـما   را بـر  اما حسن مثنى بن حسن سبط به يكى از شـيعيانش ميفرمـود: واهللا اگـر خـدا مـا     
اى از شما قبول نميكنيم، يكـى پرسـيد    هيچ توبه را ميبريم و ها و پاهاى شما قدرتى بدهد دست

را از شما بهتر ميشناسيم، آنهـا وقتـى كـه دلشـان      ول نميكنى؟ گفت: ما آنهارا قب چرا توبه آنها
  .)1(راكرد فكر ميكنند كه در تقيه ميشود اين كار را تصديق يا تكذيب ميكنند و بخواهد شما

 اينست سخنان اهل بيت كرام كه از دسـت شـيعيان خـود خـون دل بودنـد، اينسـت آراء و      
ى تشيع ميباشند، آيا هنوز وقت آن نرسيده كه نسل جـوان،  اقوال آنها در مورد كسانى كه مدع

را چون مرده اى كـه در   خود فريب اين عمامه بسران سياه دل را نخورد و كمى تعقل نموده و
از آنها چون ميمون تقليد نكنند كـه ديـن بـراى فهـم      دست غسال است بدست آنها نسپارند، و

  است نه تقليد.  
با آرزوى آن روزى كه هموطنان ما روشن شده  العالمين، و ن الحمد هللا ربأوآخر دعوانا 

 بـه توحيـد خـالص و    فريـب وارد تشـيع شـده دسـت برداشـته و      از اين خرافاتى كه بـه مكـر و  
  هاى قرآنى براى باورهاى دينى خود روى بياورند. انديشه

  عبدالرحيم مالزاده

  بريتانيا لندن،

  2004برابر با نوامبر 1425رمضان 

ميل ذيل استفاده ايتوانيد از سايت و  با صاحب اين قلم مي براى ارتباط

  بفرمائيد:
www.isl.org.uk  
info@isl.org.uk  
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  دكتر موالنا عبدالرحيم مالزاده

  

  مشخصات مؤلف

  تحصيالت:

، دورهء زبـان عربـى را در دانشـگاه بـين     )قبل از انقالب(ز أخذ ديپلم رياضى از ايران بعد ا
  المللى مدينهء منوره در عربستان سعودى گذرانده است.  

و فـوق ليسـانس در    1984ليسانس در حقوق و شريعت اسالمي از دانشگاه دمشق در سـال  
المي نيـز از دانشـگاه امـام اوزاعـى     از لبنان و دكترا در انديشهء اسـ  1989علوم اسالمي درسال 

  دريافت كرده است. 1995لبنان در سال 
 »سير تحول انديشهء اسالمى در ايران از تسنن تا تشيع در عهـد صـفوى  «دكترى وي،  زست
  باشد. مي

  علمى هاى فرهنگي و فعاليت

  ها: تأليفات و مقاله

  اجتهاد و تقليد (به زبان فارسى)   -1
  (به فارسى)  سالمامر در ا حدود اختيارات ولى -2
  مشكالت اهل سنت با انقالب ايران (به عربى)   -3
  هاى رژيم ايران براى محو اهل سنت ايران (به عربى) توطئه -4
  (به فارسى)  رسول اكرم ي تأمالتى در سيره -5
  پ)أوضاع اهل سنت در ايران به عربى (زير چا -6
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شـده و ويـژهء    عدد از آن به عربى صادر 58سرپرستى و نشر نشريهء ايقاظ كه تاكنون  -7
اخبار ايران و مخصوصا مشكالت اهل سـنت را دنبـال نمـوده و در دنيـاى عـرب نشـر       

  نمايد.   مي
تأسيس جامعهء اهل سنت ايـران در لنـدن و پيگيـرى مشـكالت آنـان در مجـامع بـين         -8

  المللى.
ها و مجالت عربى و اسالمى و  هاى متعدد به زبان عربى و فارسى در روزنامه نشر مقاله -9

  هاى قومى و مذهبى در ايران. در مورد مشكالت اهل سنت و اقليتفارسى 
سر پرستى سايت جامعـهء اهـل سـنت ايـران بـه زبانهـاى عربـى و فارسـى در          ايجاد و  -10

  .1997انترنت از سال 
حضور مستمر در تلويزيونهاى عربى مخصوصا تلويزيون مشهور الجزيره و تلويزيـون    -11

الفت با ريشه فكرى آن در دنياى عرب و انجـام  و... جهت افتضاح نظام و مخ هالمستقل
مناظرات زنده به مدت بيست جلسه بـا آخونـدهاى خرافـى طرفـدار رژيـم و شكسـت       

  مفتضحانه آنها و هدايت و روشن شدن تعداد فراوانى از جوانان و اعالن هدايت آنها.
  هاى متعدد علمى و دينى به زبان فارسي و عربى  حضور در كنفرانس   -12
حوزه و دانشگاه و تدريس در مساجد بلوچستان قبـل از هجـرت اجبـارى     تدريس در  -13

  از ايران.  
دبى قبـل ازآمـدن بـه غـرب بـه       ادبيات عرب در دانشكده علوم اسالمى و تدريس در  -14

  .شارقه تدريس در مساجد دبى و مدت سه سال و
تـدريس   و )شـارقه (دريـك تلويزيـون عربـى     تأسيس برنامهء فارسى براى اولـين بـار    -15

  .فسير قرآن در تلويزيون شارقه در امارات متحده عربىت
  )همين كتاب(و نقش يهود در تحريف آن ريهاى تشيع در اسالم ويرانگ   -16
هـاى ربـانى كتـاب خـدا در مـورد عـدم        هاى شيطانى دكتر شفا بـا آيـه   بازى ها و كينه  -17

  جهاني بودن آخرين رسالت خدا.
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  داده است:ترجمهء كتب ذيل را از فارسى به عربى انجام 

نشـر   وپ چـا   متفكرين اسالمى در برابر منطق يونان از سيد مصطفى حسينى طباطبائى -١
  .1985لبنان سال 

  .سلمان رشدى از سيد مصطفى حسينى تحقار   -2
    .تضاد مفاتيح الجنان با اسالم و قرآن از عالمهء برقعى   -3
  .مصرپ بررسى علمى احاديث مهدى يا شكست اسطوره مهدى از عالمهء برقعى چا   -4
  .نقد بر مراجعات از عالمهء برقعى   -5
    .شاهراه وحدت يا بررسى نصوص امامت از حيدر على قلمداران   -6
  .وحدت اسالمى از مصطفى طباطبائى   -7
اهللا ابوالفضل ابن الرضا مشهور به عالمـه برقعـى    تبت شكن در رد اصول كافى از آي  -8

  اردن.پ چا

  ه است:ترجمهء كتب ذيل را از عربى به فارسى انجام داد

اوضـاع  «واقعنا المعاصر از استاد و متفكر شهير دنياى اسالم محمـد قطـب بـه عنـوان      -1
    .»كنونى ما

  ن تصححأردد، ترجمهء مفاهيم ينبغي گمفاهيمى كه بايد اصالح  -2
جمال الـدين افغـانى مصـلح مفتـرى عليـه از نويسـندهء شـهير عراقـى دكتـر محسـن            -3

  .عبدالحميد
خدا از نويسندهء شهير مصرى امام محـب الـدين   محبت صحابهء رسول  اى در رساله -4

   .خطيب
دفـاع از  « »للصحب واآلل مـن افترائـات السـماوي الضـال     االنتصار«ترجمهء كتاب  -5

  .»راهل بيت پيامبر از افتراهاى تيجانى سماوى ويرانگ ياران و
دو تصوير متضـاد از كوششـهاى رسـول اكـرم و يـاران او، بـين اهـل سـنت و شـيعه           -6

  از نويسنده شهير هند موالنا ابوالحسن ندوى. »ن متضادتانصورتا«ترجمهء 
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 سياسـى و  موضـوعات متعـدد اسـالمى و    عربـى در  نوارهاى متعـدد بزبـان فارسـى و    -7
كشورهاى عربـى مخصوصـا خلـيج پخـش شـده اسـت كـه         بعضى از اجتماعى كه در

  هاى آن بسيار منتشر شده است. دى نوارهاى ويديوئى مناظرات و سي
    

  


