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 به نام خدا
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ايد، هر كه از شما از دين خود مرتد شود به زودي خداوند قومي  كه ايمان آورده اي كساني«

كه دوستشان دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند و نسبت به مومنان مهربان و فروتن آورد  مي را
گري  كوشند و از م�مت هيچ م�مت و با كافران سختگيرند، در راه خدا (به جهاد) مي

دارد، و خداوند گشايشگر  مي هراسند، اين فضل الهي است كه به هر كس كه بخواهد ارزاني نمي

 .»داناست
 ود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.س�م و در

و  هاي شيعه در مورد جنگ حضرت ابوبكر در اين مقاله به بحث پيرامون تهمت
دهيم كه داشتن چنين اعتقاداتي در مورد  و نشان مي پردازيم مي صحابه با اهل رده

يعه داراي پايه هاي ديگر ش و مانند تهمت ،و صحابه كام� اشتباه است حضرت ابوبكر
 و اساسي نيست.

و همينطور پس از رحلت  صگرامي بايد بداند كه در زمان حيات پيامبر خوانندة
اي از كساني كه ظاهرا مسلمان شده بودند از دين برگشته و مرتد شدند و  عده صپيامبر

0Fحتي چون مسيلمه كذاب

1Fيا سجاح دختر منذر ادعاي نبوت هم كردند 1

و يا اسود عنسي  ،2
، كه شب قبل از وفات در يمنس قبيله بني مدلج ملقب به ذوالحمار (يا ذوالخمار) رئي

 (چون مسيلمإل بينيد كه حتي بعضي از آنها و مي ،توسط فيروز ديلمي كشته شد صپيامبر
                                           

 پيش از آن معروف به رحمان يمامه بود و از آن پس مسيلمإل كذاب شد. -1
دروغين او را نيز تصديق سجاح بنت المنذر كه ادعاي نبوت كرد به همسري مسيلمإل كذاب در آمد، و نبوت  -2

كرد و مسيلمه به او گفت: در عوض مهر، نماز خفتن و نماز بامداد از امت تو برگرفتم!! (اين اشخاص حتي 
 گفتند). آياتي دروغين مي
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2Fاند از دين برگشته صكذاب و اسود عنسي) در زمان حيات نبي اكرم

اي ديگر  ، و عده1
و به طور كلي اهل رده يازده فرقه بودند كه سه  ،ندمرتد شد صنيز پس از رحلت پيامبر
 طغيان كردند و هفت طايفه ديگر در زمان حضرت ابوبكر صفرقه آنها در زمان پيامبر

، پس وجود مرتدين از زمان طغيان كردند و يك طايفه هم در زمان حضرت عمر
نيز به  منتشر شد بسياري ديگر صبوده است، ولي وقتي خبر رحلت پيامبر صپيامبر

3Fسمت اهل ارتداد رفتند

2. 
، شما را در شرايط همان زمان قرار داد براي بررسي يك موضوع تاريخي بايد خود

و پيروانشان نيز رحلت كرده و اهل رده و پيامبران دروغين  صتصور كنيد وقتي پيامبر
باشند و هر روز نيز مشغول تبليغات دروغين خود و افزايش جمعيت  در شبه جزيره مي

پيوندند و ممكن است  س�م ضربه خورده بودند بدانها ميود هستند و كساني كه از اخ
و همينطور امپراطوريهاي بيرون از  ،بقيه مردم شبه جزيره را نيز به سمت خود جذب كنند

در ميان خود مسلمين و اند و حضور منافقين نيز  مرزها نيز خطري عليه مسلمين بوده
ايط سخت و دشواري كه واقعا براي اس�م خطري بسيار ، پس در چنان شرعوامل ديگر

صحابه گرانقدر كه وجود اين خطر را در آن زمان به خوبي احساس  ،جدي بوده است
 صدهند تا پس از رحلت پيامبر شوند و تشكيل شوري مي كرده بودند سريعا جمع مي

                                           
اند: مسيلمه شخصا  در سال نهم هجري مسليمه نامي با گروهي از يمامه خدمت رسول خدا رسيد (بعضي گفته -1

اي ادعاي شركت در  شهر باقي ماند) ولي وقتي برگشت راه ارتداد پيش گرفت، و در نامه نيامد بلكه در حومه
 .299دكتر محمود راميار ص -پيامبري داشت كه رسول خدا او را مسيلمه كذاب خواند/ تاريخ قرآن 

رئيس قبيله اسود عنسي:  -1اند:  واقعه رده شش مركز عمده داشته كه در چهار مركز آنها سران گردنكشي بوده -2
مسيلمه كذاب در ميان قبيله بني حنيفه در يمامه كه سرانجام توسط وحشي قاتل سيدالشهدا  -2بني مدلج 

طليحه بن خويلد درميان بني اسد كه در مقابل خالد بن وليد تاب مقاومت نياورد و به  -3كشته شد  حمزه
 سجاح دختر منذر از قبيله تميم. -4شام گريخت و اس�م آورد 
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4Fاي انتخاب كنند براي مسلمين خليفه

ي خ�فت را برا كه بالخره حضرت ابوبكر 1
رسد ناگهان اوضاع شبه  مي به خ�فت كنند و اما وقتي حضرت ابوبكر انتخاب مي

5Fهم ريخته بوددر جزيره به طور وحشتناكي

در اينجا لزم است بدين نكته مهم اشاره كنم  .2
6Fبرد مي پي كه انسان در اينجا به ايمان واقعي ابوبكر و عمر و صحابه

چون ايشان  ،3
ار كنند و ابوبكر براي ب به هيچ عنوان ميدان را خالي نمي ايستند و مياس�م دوباره براي 

بار اول با مسلمان شدن خود در مكه و اينبار نيز با  ،دهد دوم به نوعي اس�م را نجات مي
و ابوبكر  ،خداوند خود حافظ اس�م است :اگر شيعيان بگويند ،سركوب شورش اهل رده

 :گوئيم مي در جواب ،دخالتي نداشته
ولي اينكار را توسط  ،و نگهداري آنرا وعده داده ،خداوند محافظ قرآن نيز هست -1

هاي خود حفظ كردند و سپس به جمع  م داده كه ابتدا قرآن را در سينهصحابه با ايمان انجا
7Fآنرا به صورت مصحفي در آوردند آوري آن پرداختند تا در زمان حضرت عثمان

، پس 4
در خطر نيز اس�م  صدر زمان رحلت پيامبر .اديده گرفتتوان كار بزرگ آنها را ن نمي

                                           
گويد: مگر انتخاب خليفه چقدر مهم و ضروري بوده كه صحابه فوري و  آن وقت خنده دار است كه شيعه مي -1

با عجله در سقيفه جمع شدند، بايد ايشان را به همان زمان ببريم تا بفهمند كه چقدر ضروري بوده است 
لمين تاكيد فراوان داشته نيز در مورد وجود رهبر و اولي المر براي صحابه و مس ص(مخصوصا كه پيامبر

 است، و احاديث زيادي پيرامون ضرورت وجود حاكم وجود دارد). 
اگر بخواهيم در يك جمله به طور خ�صه و عاميانه اوضاع آشفته آن زمان را بيان كنيم بايد بگوئيم: كار و  -2

 اوضاع پكيده بود. 
اند يا نعوذباهللا داراي  عمر داراي ايمان صحيح نبوده اي نادان باشند كه بگويند: ابوبكر يا بايست عده چقدر مي -3

گوئيم: از مرتد شدن چه انگيزه  اند، ما مي مرتد شده صاند يا صحابه پس از رحلت پيامبر نفاق و دورويي بوده
كنند بعد هم در مقابل اهل رده به مجاهدت  مجاهدتهاي سخت مي صاند آنها كه سالها همراه پيامبر اي داشته

به جنگ عليه  صاند چرا پس از رحلت پيامبر شوند، اگر صحابه مرتد بوده ند كه بسياري نيز شهيد ميپرداز مي
 اند!!. اي مرتد ديگر رفته اي مرتد به جنگ عده روند؟ چون اعتقاد به اين امر يعني اينكه عده اهل رده مي

آوري شده بود ولي در  جمع نيز در زمان ابوبكر صديق البته قرآن قبل از زمان خ�فت حضرت عثمان -4
 زمان خ�فت حضرت عثمان زير نظر هياتي از صحابه تبديل به يك مصحف شد.
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اگر  توان گفت كه اس�م فقط در مدينه مستقر و محكم بوده و  نابودي بوده و به جرات مي
 .شد كردند تصور كنيد چه مي دشمنان به آنجا نيز حمله مي

اگر خود مومنين مجاهدت نكنند مطمئن باشيد دشمنان بر  ،و اما در مورد اس�م -2
اي راحت بنشينيد و خداوند هم  ، و اينطور نيست كه شما در گوشهنها غلبه خواهند كردآ

 ، جنگ احد نمونإلخطر دشمنان را از شما دفع كند بلكه خود مسلمين هم بايد به پا خيزند
مسلمين در جنگ شكست خوردند و  ،بارزي از اين امر است كه تنها به خاطر يك اشتباه

 .دعده زيادي نيز شهيد شدن
 ،گويد: اگر حسين و كرب� نبود مي اگر اين عقيده را بپذيريم پس اينكه شيعه دائم -3

، و قيام چونكه خداوند خود حافظ اس�م است ،امري باطل خواهد بود ،اس�م نيز نبود
  .رنگ خواهد بود اعتبار و كم امام حسين هم بي

ر باشيد كه وقتي در مورد اس�م آوردن حضرت ابوبكر در مكه بايد متوجه اين ام -4
نيز بوده است و در  صشخصي كه داراي سن و سالي است و خارج از خانه محمد

پس مسلمان شدن اين شخص آن هم  ،معام�ت و كارهاي ديگر با اهل مكه رابطه داشته
و بيشتر در نظر ديگران قابل توجه بوده  ،فوري و بدون درنگ بسيار حائز اهميت است

8Fاست

شود چندين تن ديگر را نيز كه  بر اينكه خودش مسلمان مي ر ع�وهحضرت ابوبك ،1
وت خود كند و همچنين با ثر اند همراه خود مسلمان مي كه بودهآنها هم از رجال م

                                           
كند، شما خودتان را در آن زمان به جاي اهالي مكه  شيعه دائم بر اس�م آوردن حضرت علي اشاره مي -1

است و در داخل خانه خود  اي ده ساله كه پسرعموي خود دعوت كننده نيز بوده بگذاريد، آيا اس�م پسر بچه
او نيز بوده است مهم و تعجب آور است يا شخصي كه خارج از خانه دعوت كننده است، و داراي سن و سال 

كند، پس به  پذيرد و بقيه را نيز بدين امر تشويق مي و رابطه تجاري با بقيه افراد است و فوري دعوت او را مي
داشته، و البته اس�م حضرت علي و سايرين نيز در جاي خود طور حتم اس�م حضرت ابوبكر بسيار اهميت 

باعث تحكيم  صبا ارزش بوده، و اص� صحابه با اتحاد و اجماع خود و اطاعت از دستورات خداوند و پيامبر
 هاي اس�م شدند، درود بر ايشان. پايه
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از چنگال  مانند ب�ل هاي مسلمان (مثل آزاد كردن برده كند خدمات شاياني به اس�م مي
  .هاي فراوان ديگرش) مشركين مكه يا كمك

يده شيعه صحيح باشد پس ديگر براي هيچ كار مفيدي در اس�م ثوابي اگر اين عق -5
، و البته چون به هر حال بسياري از خدمات مسلمين به خاطر حفظ اس�م است ،نيست

كنيد خود كساني كه اين عقيده را دارند داراي اس�مي صحيح نيستند به خاطر  م�حظه مي
نچه امتي نيز بر گمراهي خود پافشاري داشته و چنا اند اينكه راهي ديگر را در نظر گرفته

باشد مطمئن باشيد اس�م خود به خود نخواهد ماند و اگر هم بماند پوسته و ظاهر اس�م 
9Fاست

1. 
گرا  ن به خاطر اين است كه ايشان واقععلت وجود چنين افكاري ميان شيعيا -6

مزه و رمانتيك و در تمامي عقايد خود پيرو اوهام و خيالت و باورهاي خوش ،نيستند
هستند مث� عقيده دارند كه هميشه حجتي هست و براي مردم همچون شباني است كه 

10Fنگهدار گوسفندان

دانند كه اس�م  كند و نمي ، و آنها را از خطر نابودي حفظ مياست 2
اي مسلمين در مجاهدت و حفظ اس�م غفلت ورزند به  ، و چنانچه ذرهديني واقع گراست

م آنرا نيز خواهند ديد و خوشبختانه مسلمين صدر اس�م پس از طور حتم عواقب شو
11Fخطر دشمنان را به خوبي حس كرده صرحلت نبي اكرم

 .و با آنها به مقابله پرداختند 3

                                           
ابودي است مثل وقتي كه مداحي كنيم كه پوسته و ظاهر آن نيز رو به ن البته در خيلي از اوقات مشاهده مي -1

 گويد : ل اله ال زهراء!!. مي
كنند  شايد تنها عقيده صحيح ايشان همين گوسفند بودن آنهاست، چون مثل گوسفندان از ديگران تقليد مي -2

روند و اگر آخوندي هر  (اگر گوسفندي به آن طرف جوي آب برود، بقيه گوسفندان هم بدان طرف مي
 كنند). شان هم قبول ميمزخرفي را گفت اي

گفتند و مردم ديگر را نيز عليه مسلمين بر  مسيلمه كذاب و ياران ديگرش سخناني را عليه مسلمين مي -3
انگيختند، سخناني چون اينكه قريش را چه استحقاق از شما به نبوت و نه از عدد از شما بيشترند و قوت و  مي

است، و سجاح را موذني بود كه در اثناي بانگ نماز گفتي: شوكت و اموال و شهرهاي شما بيشتر از ايشان 
 .أشهد أن سجاحا نبي اهللا!!
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 ،براي حفظ اس�م بسيار اهميت دارد پس اقدام به موقع و شجاعانه حضرت ابوبكر
محمد بن احمد مستوفي  ح ترجمإلكتاب الفتو اي از اوضاع آن زمان را به روايت ما گوشه

12Fهروي

شويم كه ابن اعثم شيعه بوده  ، در ضمن يادآور ميآوريم ن اعثم كوفي مياب ، نوشتإل1
13Fاست

 و اما متن:  ،2
ب خبر رسيد كه كرد تا از جوان اين نسق با مسلمانان زندگاني مي مدتي بر صديق« 

بعضي  ،باز دادند صمحمدگذشتند و از اس�م برگشتند، بعضي شرع  اكثر عرب بر سر در
و قومي نماز و  ،گروهي حقوق بيت المال در توقف داشتند ،دعوي پيغمبري آغاز نهادند

قبيله اسد روباه بازي بر دست گرفتند و بر افسانه طليحه بن خويلد ، روزه بگذاشتند
و علم كفر بر  ،فزاره عيينه بن حصن را پيامبر خويش ساختند ، حي بنيخوش گفتند

و بنوتميم از اداي ،بنوسليم فجاه السلمي را اقتدا كرده دين محمدي رها نمودند ،دافراختن
بعضي از ايشان زني (را) به  ،زكات امتناع نموده بر مالك بن نويره اجتماع نمودند

و اشعث بن قيس   ،پيغمبري اختيار كردند و به فتنه و فريب سجاح بنت المنذر كار كردند
اهل بحرين   ،پاي نهاد تا جان و مال بيشتر از ايشان به باد داد بني كنده را كنده غرور بر

عامه يمامه بر مسيلمه كذاب  ،خضم بن زيد را مقتدا ساختند و قاعده محمدي برانداختند
  .14F3»مجتمع شدند و به نبوت او راضي و قانع گشتند

بله را با سپاهي براي مقا خالد بن وليد حضرت ابوبكر ،پس از رسيدن اين اخبار
15Fكند مي با شورشيان اعزام

كه در محل عقرباء جنگ كردند و بسياري از صحابه در اين  4

                                           
 .ق.هاز محققان قرن ششم  -1
م، محدث، شاعر، و مورخ شيعي بزرگ قرن  926.ق / ه 314ابو محمد احمدبن علي اعثم كوفي الكندي متوفي -2

 سوم و چهارم هجري است.
 .9الفتوح ص  -3
اند، و به نقلي ديگر لشكر دشمن را يكصد هزار  تن و سپاه دشمنان را چهل هزار تن گفته 4500سپاه خالد را  -4

 هزار تن گفته اند. 13تن و ارتش اس�م را 
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) و (برادر حضرت عمر چون ثابت بن قيس و زيد بن خطاب ،ها به شهادت رسيدند جنگ
16Fديگران

1. 
اي خواننده گرامي روشن در اينجا پس از اينكه مقداري اوضاع و احوال آن زمان را بر

و  م به بحث پيرامون سركوب شورش اهل رده توسط حضرت ابوبكرپردازي نموديم مي
 :زنند مي ها بديشان هايي كه شيعيان پيرامون اين جنگ و تهمت ،صحابه

و  ،كشتن اين افراد توسط ابوبكر عملي كام�ً اشتباه بوده :گويند مي روحانيون شيعه

ال اي بر آنها چرا گوينده و و اند، و مستحق كشته شدن نبوده اند داده نمي آنها فقط زكات

ال إله مگر حديث پيامبر را نشنيده بودند كه نبايد گوينده  اند، را به قتل رسانده إله إال اهللا

 .را كشت إال اهللا

آوريم كه در مورد برائت از  ميسوره توبه را  5 آيإل ،اول از همه :در پاسخ بديشان
خوب  شود، خوانده مي مشركين و در آن زمان نيز براي اتمام حجت عليه ،مشركين است

   :به متن و معناي آيه توجه كنيد و به ناداني روحانيون پي ببريد

َُهۡم ﴿ َٓٱۡحُ�ُ َُهۡم  َُٓخُذ َّ�ُموُهۡم  َٓ َٓ  ُُ ِِِٓ� ٓحۡي ۡۡ ْ ٱلُۡم ُُلُوا ۡۡ ُُ فٓ� ُر ُ ۡۡ ُهُر ٱ ۡۡ ٓ ۡۡ َٓ ٱ ِٓا ٱسٓسلٓ ِ فِٓ
 � َٖ ّ ٓمۡرٓص ُُ َاْ لُٓهۡم  َُ ُُ ۡۡ ْ  َٓٱ لٰٓوةٓ  فِِٓن َٓابُوا َّ َٓاُمواْ ٱل

ٓ
َ َٓ  ْ ٓ ٓ�ُفورٞ  َٓٓءآَُوا َّ ّلواْ ٓسبِيلُٓهۡمۚ نِّن ٱ ُٓ ٰوةٓ فٓ ٰٓ َّ  ٱل

 .]5: التوبة[ ﴾٥رِّحيٞم 
پس از آنكه ماههاي حرام در گذشت، آنگاه مشركان را هر جا يابيد بقتل برسانيد و آنها را «

انچه (از شرك) توبه كرده و نماز دستگير و محاصره كنيد و هر سو در كمين آنها باشيد چن
 .»دادند پس از آنها دست برداريد كه خدا آمرزنده و مهربان است زكات(اس�م) بپاداشتند و 

كنيد كه در اين آيه نيز به زكات ندادن مشركين اشاره شده و حتي قتل  مي م�حظه
همين آيه قرآن همچون  در ضمن در بسياري از آيات ،مشركان نيز در ابتداي آيه آمده

و اين نشان دهنده اهميت زكات در  ،) قرار داده استةنماز(ص�رديف با  زكات را هم

                                           
 اند كه البته ميان نويسندگان اخت�ف است. تن هم گفته 1700مسلمانان شهيد شده در جنگ را  -1
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17Fاس�م است

و از همه گذشته همانطور كه اشاره شد شورش اهل رده تنها ندادن زكات ، 1
و همينطور عوض كردن احكام  ،بلكه ادعاي نبوت در ميان چندين تن از ايشان ،نبوده

دعتهاي شرك و كفر در اس�م و همچنين جمع شدن اهل ارتداد و الهي و آوردن انواع ب
فراخواندن ديگران بدين جمعيت براي نابودي اس�م و مسلمين و غيره... كه حتي تاريخ 

 ،ديگر هاي نوشته شدة چنين تاريخهم ،ابن اعثم كوفي شيعه نيز به تمامي آنها اشاره كرده
زمان بوده كه هنوز در اطراف پيشرفت پس شورش اهل رده خطر عظيمي براي اس�م آن 

پس مقابله با آنها از  اند، نكرده بود و مسلمانان با ايمان نيز بيشتر منحصر به مدينه بوده
18Fمهمترين واجبات بوده است

2. 
 و اما طريقه جنگ كردن مسلمين با اهل ارتداد:

ن وليد و ب ها و گفتگوهايي ميان ابوبكر و خالد ، نامهدر تمامي تاريخهاي ثبت شده
باشد مبني بر اينكه قبل از جنگ با اهل رده ابتدا به نصيحت كردن  فرماندهان سپاه مي

سوره توبه  5 (همانطور كه در آيه ايشان بپردازيد و ايشان را به توبه كردن سفارش كنيد
، نمونه اين گفتگو خوانديم) و چنانچه بر راه صحيح نيامدند آنگاه با آنها به جنگ بپردازيد

 :آوريم در اينجا مي را
 :حضرت ابوبكر خطاب به خالد

كلمه  ،و از خ�ف آن بازگردان و آن اين است ،ايشان را به ده خصلت بازخوان«
اداي زكوات و  ،س، بر پاي داشتن صلوات خمشهادت و قبول دعوت صاحب شريعت

19Fخمس

يرات فرمودن به خ ،زيارت كعبه با همه شرايط و اركان ،روزه داشتن همه رمضان ،3

                                           
كند ولي در عوض يك پنجم مال مردم را  چيز مي 9نحصر به دهد و آنرا م بماند كه شيعه به زكات اهميت نمي -1

 .كند!! به عنوان خمس و حق امام دريافت مي
جا از تاريخ نمي خوانيم كه علي، ابوبكر يا صحابه را از جنگ با اهل رده برحذر دارد و يا ايشان را  هيچ -2

 ايد.  سرزنش كند  كه چرا با آنها جنگيده
آنرا ارسال  ست كه مسلمين در جنگهاي خود مثل زمان حضرت عمرمنظور خمس غنائم جنگي ا -3

 اند.  كرده مي
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(از) امام و جمع بودن با اهل  فرمان بردن ،دور بودن از فواحش و منكرات، و حسنات
  .20F1»اس�م

 الإله إ الآنها  :گويد مي كند و كه شيعه از چه كساني طرفداري مي كنيد پس م�حظه مي

21Fتن كه در جنگ نهروان 4000آيا  :گوئيم ، ما ميگفته بودند اهللا

  توسط حضرت علي 2

و قرآن  اند، آنها كه شديداً به شعائر ديني معتقد بوده ،اند گفته نمي اهللا الإله إ ، الكشته شدند

ر كنيد اگر حضرت عمر بجاي حضرت علي د اند، فكر مي خوان و حافظ قرآن بوده
 كردند؟ آخوند شيعه بالي منبر ه ميكرد آنگاه شيعيان چ نهروان اقدام به كشتن خوارج مي

اي بر مسلمين! اي واي بر دنياي اس�م! اي واي بر عمر بن اي و :گفت مي رفت و مي
حافظ قرآن و مخلص را به شهادت رساند و  ،دار ، شب زندهعابد ،مومن 4000خطاب! كه 

22Fبه اس�م ضربه جبران ناپذيري وارد كرد

راي مداحان نيز هر سال همچون عاشورا ب ،3
البته عمل حضرت  ،نمودند پا ميداري بر  كردند و نذر و نياز و روضه ايشان عزاداري مي

23Fكند نصيحت ميو او نيز ابتدا آنها را  ،نسبت به خوارج صحيح بوده علي

كه بسياري  4
از نظر ما  ،پردازند كنند و به جنگ مي تن ديگر قبول نمي 4000، ولي روند مي از آنها كنار

(و  اقتچون هم از نظر تعصب و هم از نظر حم ،خوارج اين زمان همين روافض هستند

                                           
 .13ترجمإل محمدبن احمد مستوفي هروي، نوشتإل ابن اعثم كوفي ص الفتوح، -1

اند  گو بوده اهللا الإله إ التمامي كساني كه حضرت علي با آنها در جمل و صفين و نهروان جنگيد نماز خوان  -2

 ايند و به حضرت علي ايراد بگيرند، ولي خوشبختانه اهل سنت عاقل هستند.پس اهل سنت هم بي
خوارج به حضرت علي گفتند: بايد توبه كني تا ما هم با تو كنار بياييم، حال اگر حضرت عمر بجاي حضرت  -3

 گفتند : اي واي بر عمر بن خطاب بخاطر اينكه نخواسته يك كلمه بگويد من علي جنگيده بود آخوندها مي
 .است!! ا به كشتن دادهكنم، چهار هزار تن ر ام و توبه مي اشتباه كرده

گويد: آيا اينكه خداي ما و كتاب ما و پيامبر ما يكي است، براي جلوگيري از  حضرت علي به خوارج مي -4
 ريخته شدن خونهاي ما كافي نيست.
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24Fحتي شايد قيافه)

 .باشند همانند خوارج مي كام�ً 1
 فرمايد: مي 54خداوند در سوره مائده آيه 

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ َّ يٓرۡ  ٓمن ٓءآمُنوا   ٓف فٓٓسوۡ  ۦدِينِهِ  ٓعن مِنُ�مۡ  َٓ
ۡ
ُ ٱ ِ� يٓأ ُُّهمۡ  �ٖ بِٓقوۡ  َّ ِ ُُ 

ُّونٓهُ  ِِ ُُ َِِّةٍ  ۥٓ َٓ
ٓ
ۡ ٱ ٓ�ٓ  َ �ٍ  ِمنِ�ٓ ُمؤۡ ل َّ ِع

ٓ
ٰ َۡ ٱ ٓ�ٓ  َ َنٓ يُٓ�ٰ  فِرُِنٓ ٓ� َُ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  هِ َّ  �ٓ  ٓمةٓ لٓوۡ  ٓ�ٓافُونٓ  َٓ

 ٓ�ٓ ��ِٖ�  ٰ ِ ٱ ُل فٓۡض  لِٓك ٓ� ٓ  ٓمن �ِيهِ يُؤۡ  َّ ۚ �ٓٓشا ُ ٱَٓ  ُء  .]54: ة[المائد ﴾٥ ٓعلِيمٌ  ِسعٌ ٓ�ٰ  َّ
ه زودي خداوند قومي ايد، هر كه از شما از دين خود مرتد شود ب اي كساني كه ايمان آورده«

آورد كه دوستشان دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند و نسبت به مومنان مهربان و فروتن  مي را
هراسند،  كوشند و از م�مت هيچ م�متگري نمي و با كافران سختگيرند، در راه خدا (به جهاد) مي

 .»د گشايشگر داناستدارد و خداون اين فضل الهي است كه به هر كس كه بخواهد ارزاني مي
و  صبسياري از مفسران قديم بر آنند كه اين آيه درباره ابوبكر و اصحاب پيامبر

طبري و ميبدي و  ،مسلمانان تحت فرمان اوست كه شورش اهل رده را سركوب كردند
زمخشري و فخر رازي در تنها قولشان و طبرسي و ابوالفتح و قرطبي و بيضاوي در يكي 

 ن امر اشاره دارند.اقوالشان به اياز 
مثل  ،و اما بسياري از روحانيون شيعه در عصر حاضر تفسيرهاي ديگر را قبول دارند 

قاسطين  ،(اهل بصره) اينكه اين آيه در مورد حضرت علي و يارانش است كه با ناكثين
البته بايد توجه داشته باشند كه در  ،(خوارج) نبرد كردند (معاويه و اهل شام) و مارقين

و در  ،اند ، خوارج نيز حضور داشتهدر نبرد با ناكثين و قاسطين ر حضرت عليلشك
و به طور حتم از نظر شما خداوند خوارج را  ،آيه آمده قومي كه خدا دوستشان دارد

شده پس  اي مي ز اين قوم اشارهو بايد در آيه به جدايي اين گمراهان ا ،دوست ندارد
و اين نيز  ،علي و يارانش با خوارج استبيشتر نظر شيعه روي همان جنگ حضرت 

                                           
كنند، افرادي كه از سر و  وبي درك ميافراد روشنفكر در ايران منظور مرا از چهره و قيافه خوارجي به خ -1

بارد و به محض مشاهده و حرف زدن ايشان، خواهيد فهميد كه داراي مغزي پوك  صورت آنها حماقت مي
 هستند.
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، و آيا خوارج شوند هي اشاره دارد كه از دين مرتد ميچون در آيه به گرو ،اشتباه است
25Fحتي اهل بصره و شام نيز در جنگهاي جمل و صفين مرتد ،اند مرتد بوده

بلكه  اند نبوده 1
26Fنسبت به ايشان حكم مسلمان ياغي حضرت علي

بر جنازه آنها (و  دهد مي را انجام 2
در زمان  خوانند؟) و اص�ً حضرت علي ، آيا براي مرتدين نماز ميخواند نماز ميت مي

خ�فت خود با مرتدين جنگ نداشته است كه بخواهيم آيه را به او و يارانش نسبت 
غه از ايشان بيزاري جسته و از هاي نهج الب� بسياري از خطبهتازه ياراني كه او در  ،دهيم

و خيلي از همين به اصط�ح شيعيان  ،همتي ايشان نسبت به امر جهاد شكايت كرده بي
27Fگذارند كنند و او را تنها مي ز به حسين خيانت مياهل بيت در كرب� ني

پس اختصاص  .3
 116در نهج الب�غه خطبه  به طور مثال حضرت علي ،آيه بديشان اشتباه استدادن 

به خدا سوگند دوست داشتم كه خدا ميان من و « :فرموده خطاب به پيروان زمان خودش
در نامه  .»و مرا به كسي كه نسبت به من سزاوارتر است ملحق فرمايد ،شما جدايي اندازد

به خدا  ،خواهم به زودي مرا از اين مردم نجات دهد از خدا مي« :به ابن عباس فرموده 35

                                           
ٰ ﴿ مرتد به كسي گويند كه اول اس�م داشته و سپس از دين برگشته است -1 ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ َّ يٓرۡ  ٓمن ٓءآمُنوا  ِمنُ�مۡ  َٓ

كداميك از سپاهيان جمل يا صفين يا خوارج از دين برگشته بودند، آنها هنوز به اس�م معتقد   ﴾ۦينِهِ دِ ٓعن
خواند و  اند و جنگهاي آنها بيشتر جنبه سياسي داشته، خود حضرت علي نيز بر جنازه آنها نماز ميت مي بوده

با امامت و وليت، حكم كفر و ارتداد خوانند؟ البته لبد از نظر شيعه جنگ  آيا به جنازه مرتدين نماز مي
 .دارد!!!

پرسد: آيا  آيا نعوذ باهللا طلحه و زبير و عايشه مرتد بوده اند، خود حضرت علي در جواب شخصي كه از او مي -2
گويد: چطور ف�ني  كند و مي اينها كافرند يا منافق؟ به چند تن از فقها و علمايي كه ميان آنها بوده اند اشاره مي

گويد كه اينها برادران ما بودند كه بر ما خروج كردند و  نكه فقيهي متبحر است كافر است، و سپس به او ميبا آ
با احترام فراوان برخورد  لكند را دارند و حتي نسبت به ام المومنين عايشه حكم مسلماني كه طغيان مي

 خواند. كند و بر جنازه كشته شدگان نماز مي مي
دهند: ما اهل كوفه نيستيم، و خود معترف هستند كه اهالي كوفه علي  ين زمان دائم شعار ميخود ايرانيان در ا -3

ها بوده،  هاي ارسالي به حسين از جانب عرب يا حسين را در جنگها ياري نكردند (در ضمن شايد بيشتر نامه
 ه اند).دهند بايد بدانند كه بيشتر اهل كوفه ايراني بود ولي ايرانياني كه اين شعار را مي
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اي مرگ آماده نكرده را بر سوگند اگر در پيكار با دشمن آرزوي من شهادت نبود و خود
در  .»داشتم حتي يك روز با اين مردم نباشم و هرگز آنان را ديدار نكنم بودم دوست مي

نفرين بر شما چقدر از دست شما ناراحتي كشيدم يك « :فرموده نهج الب�غه 125خطبه 
خوانم و روز ديگر آهسته در گوش شما  ا با آواز بلند شما را به جنگ ميروز آشكار

و نه برادران مطمئني  ،نه آزاد مردان راستگويي هستيد به هنگام فرا خواندن ،مزمه دارمز
 .»براي رازداري هستيد

آنها را به جنگ خوانده و آنها  كنيد كه در اين خطبه حضرت علي م�حظه مي
 113در خطبه  ،آيه مورد نظر در مورد ايشان بوده :توان گفت ، پس آيا مياند همتي كرده بي
و نه چيزي  ،كنيد و نه خيرخواه يكديگريد نه يكديگر را ياري مي« :فرموده ج الب�غهنه

 .»كنيد بخشيد و نه به يكديگر دوستي مي به يكديگر مي
خدا خيرتان دهد آيا ديني نيست كه شما را گرد « :فرمودهنهج الب�غه  180در خطبه 

 .»كند آيا غيرتي نيست كه شما را براي جنگ با دشمن بسيج ،آورد
انم اما چونان كش من شما را به سوي حق مي« :فرمودهنهج الب�غه  131در خطبه 

ي را از هيهات كه با شما بتوانم تاريك ،گريزيد هايي كه از غرش شير فرار كنند مي بزغاله
 .»ها را كه در حق راه يافته راست نمايم چهره عدالت بزدايم و كجي

) رجال يا أشباه الرجال وال( اي مردنمايان نامرد« :فرموده نهج الب�غه 27در خطبه 
ر چقد ،ي شما به عروسان پرده نشين شباهت داردها اي كودك صفتان بي خرد كه عقل
شناسايي شما جز پشيماني  .شناختم و هرگز نمي ،ديدم دوست داشتم كه شما را هرگز نمي

ه دل من از دست خدا شما را بكشد ك ،بار پايان آن شد و اندوهي غم ،حاصلي نداشت
 .»ام از خشم شما مالمال است و سينه ،شما پر خون
 خواهد كارهاي خوب ابوبكر و عمر را به علي نسبت دهد و حتي لقب شيعه مي

شيعيان بايد بفهمند كه حضرت علي خودش  ،دهند صديق و فاروق را به علي نسبت مي
، و ازي براي آنها نيستپرد چنين صحابه ديگر و نيازي به دروغو هم ،صفات خوب دارد
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گوئيد پيرو اعمال حضرت علي باشيد نه اينكه صبح تا شام فقط آنها را  شما اگر راست مي
 .بازگو كنيد

قومي كه خدا آنها را دوست دارد و آنها نيز خدا را دوست  :آمده 54در سوره مائده/

ُُّهمۡ  �ٖ بِٓقوۡ  ﴿. دارند ِ ُّونٓهُ  ُُ ِِ ُُ ه ديگري كه در تمجيد از صحابه اين آيه با يكصد آي ﴾ۥٓ َٓ
28Fو در آيه آمده كه آنها نسبت به كافران سختگيرند ،آمده كام�ً موافق است

و مقابله  ،1
 .صحابه با شورش اهل رده نيز همينگونه بوده است

زكات را بين  با ديگران يكي از اين اشخاص شورشي قيس بن عاصم بوده است كه
من در  :گويد مي صاست كه در زمان پيامبر و اين همان شخصي ،كنند قسيم ميتهم 

 او از اين سخن صو پيامبر ،تن از دخترانم را زنده به گور كردم 10زمان جاهليت 
چرا  :گويد و مي كند اني دلسوزي ميحال ببينيد شيعه براي چه كس .شود ميغمگين 

 .اند صحابه با آنها مبارزه كرده
هرگاه فاسقي خبري براي شما آورد  ،آمده كه اي مومنان 6 در سوره حجرات آيه

سپس از عملي كه انجام داده  ،دانيبرس آسيبي مبادا از روي جهالت به قومي ،تحقيق كنيد
29Fايد پشيمان شويد

براي اخذ صدقات  صوليد بن عتبه در زمان پيامبر :به گفته مفسرين .2
ا به سوي او دشمني داشته و آنهو چون از قبل با آنها  ،رود مي از قبيله بني المصطلق

كند و نزد  آيند و فوراً فرار مي كند براي كشتن او به طرفش مي آيند او فكر مي مي
دهند كه  اند و زكات نمي : قبيله مورد نظر مرتد شدهگويد رود و مي مي صپيامبر

                                           
گويد: آنها به اهل بيت ظلم و  همچنين در آيه آمده كه آنها با مومنان مهربان و فروتن هستند، ولي شيعه مي -1

ستم كرده اند و درب خانه حضرت فاطمه را آتش زده اند!! پس اين روايات با اين آيه نيز در تضاد هستند و 
 قابل قبول نيستند.

2- ﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ُنوٓ ٓءامٓ  َّ ٓ  نِن ا ا ُِٖٓ  فٓاِسقُۢ  ٓءُ�مۡ َٓ ُٓبّٓيُنوٓ  بِنٓ َٓ ْ ن ا
ٓ
َ  ْ ُُوا ي َِ َۡ  لٓةٖ ِ�ٓٓ�ٰ  �ٓمۢ َٓوۡ  َُ ُُ َٓ ْ وا ُِ ُِ  ٰ لۡ  ٓما ٓ�ٓ ُٓ ِم�ٓ ٓ�ٰ  ُُمۡ َٓ َِ 

 .]6[الحجرات:  ﴾٦
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قبل از هر اقدامي تحقيق كن كه آيا آنها  :گويد فرستد و مي خالد را بدانجا مي صپيامبر
 .تند يا خيراهل ارتداد هس

د خالد را براي ندادن زكات و مقابله با اهل ارتدا ،چرا ابوبكر :گويد حال شيعه مي
 .كرده است فرستاده و نبايد اينكار را مي

در خبر دوم از حضرت  »باب سريه وأخالقه وعدد أصحابه«بحارالنوار  52 در ج

كند كه احدي  حكم مي چيز 3ر قائم قيام كند به صادق و موسي بن جعفر نقل كرده كه اگ

كشد و ارث  را مي ةكشد و مانع الزكا اند، شيخ زاني را مي از ائمه و پيغمبران حكم نكرده
 رسد. اند، مي برادر به برادر ديني كه در عالم اشباح برادر بوده

را بكشد و اص�ً  ةتواند مانع الزكا حديث خرافي امام زمان ساختگي مي چطور در اين
را بخوانيد خواهيد ديد كه امام زمان در هنگام ظهورش كاري جز قتل  اگر احاديث مهدي

  اند. چرا ابوبكر و صحابه با مرتدين جنگيده :گويد ، آنوقت شيعه ميو كشتار ندارد
بايست متوجه شرايط صدر اس�م باشد و هر صحبتي را فوري  مي پس خواننده گرامي

بلكه خودش  ،ن آنها قضاوت نكندقبول نكند و نسبت به اشخاص از روي سخنان دشمنا
30Fبه هر حال مذهب شيعه ،تحقيق و بررسي كند تا بفهمد حق با چه كساني است

نگاهي  1
كام�ً منفي نسبت به ابوبكر و عمر و صحابه دارد و حاضر به قبول اعمال نيك ايشان 

 و اين نهايت كند تا از ارزش آن بكاهد ر عمل ايشان را به نوعي تحريف ميو ه ،نيست
البته صحابه نيازي به تائيد شيعيان ندارند و پاداش اعمال  ،رساند تعصب و جهالت را مي

                                           
بريم، منظور روافض و تشيع صفوي و غالي هستند، وگرنه ما با شخصي كه خود  هر جا ما اسمي از شيعه مي -1

شيعه و پيرو واقعي حضرت علي بداند و به خرافات و عقايد اشتباهي كه در ميان شيعيان امروزي هست، را 
اعتقادي نداشته باشد، كاري نداريم و برعكس چنين شخصي مورد احترام ماست، نسل در نسل اينجانب داراي 

يان در حال حاضر نيز از شيعيان مذهب شيعه بوده اند (البته به احتمال قوي تا صفويه) و همچنين اقوام و آشنا
درجه يك هستند، ولي اينجانب راه تحقيق و راه اس�م و مسلم و مومن بودن را برگزيدم و عقايد باطل ايشان 

 را به هيچ عنوان قبول ندارم.
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بلكه  ،و با منفي بافي خرافيون چيزي از ارزش كار آنها كم نشود ،نيك آنها با خداست
 .رود زنند درجاتشان بالتر مي ميهايي كه روافض بديشان  بالعكس در اثر تهمت

ها و  راه حفظ اس�م و برپايي آن سختي در و اصحاب وفادارش صپيامبر 
 .درود خدا بر ايشان باد ،هاي فراواني را ديدند مشقت

 پايان
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