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  مقدمه

ده رسانان و بيم دهندگان به عنوان مژكه پيامبران  است حمد و ستايش مخصوص خداوندي
آنچه بر سرش اختالف داشتند،  به حق نازل كرد تا ميان مردم در يآنان كتاب فرستاد و همراه

داوري كند، و در آن اختالف نكردند مگر كساني كه به آنها كتاب داده شده بود، آن هم 
ه خواست بعد از رسيدن شواهد روشن، به خاطر افزون طلبي كه ميان شان بود. پس خدا ب

خود كساني را كه ايمان آوردند به حقيقت چيزي كه مورد اختالف آنها بود، هدايت كرد، و 
  . خدا هر كه را خواهد به راه راست هدايت مي كند

و بي شريك نيست، همان گونه  جز خداوند يكتا برحقي دهم كه هيچ معبود مي گواهي
 برحقي دهد كه معبود ت گواهي مينگهبان عدل و درستي اسمتعال كه همواره خداوند  كه

جز خداوند  برحقي دهند كه هيچ معبود مي و دانشوران نيز گواهيو فرشتگان جز او نيست 
  وجود ندارد.  و فرزانهناپذير  شكست

او به  ي به واسطه خدا اوست كه ي بنده و فرستاده )�(دهم كه محمد مي گواهيو 
ي  اين آيهاولياي خود را هدايت نمود و بر اساس  اوي  به وسيله پيامبرانش پايان داد و فرستادن

��برانگيخت: قرآن او را m�¥� ¤� £� � ¢� ¡� �� ~� }� |
�¶µ� � � ´� � � � � ³� � ²� ±� °� ¯� ®� ¬� «� ª� ©� � ¨� §� ¦

��¿��¾�½�¼��»�º¹�̧l ] :129-  128التوبة[   

به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است و اصرار بر  «
ا دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است! اگر آنها (از حق) روى بگردانند، هدايت شم

كند هيچ معبودى جز او نيست بر او توكّل كردم  (نگران مباش!) بگو: خداوند مرا كفايت مى
  درود و سالم خدا بر او باد!» و او صاحب عرش بزرگ است!

السنة النبوية فی نقض   ١منهاجاب (آن را از كت مباحث اصليمبحثي است كه  نوشتار، اين

موضع ام، كتابي كه به بيان  ) گرد آورده:سالم ابن تيميه () اثر شيخ اإلو القدرية ةکالم الشيع

                                           
  ).1/2منهاج السنة النبوية، جزء ( - 1
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و  فضايلو  عخدا  رسولو ياران و دوستان  خاندانعقايد ي  اهل سنت و شيعه درباره گيري
  پردازد. مي فقه و اصول فقه شيعهفقه و فقهاي آنان، و 

آن عقايد  در خصوص حقيقت آگاه كردن مردم كار،من در اين ي  و انگيزههدف 
همچنين . بخشد، است كه رهروش را رهايي مي ن راهتري و راهنمايي آنان به سالم بزرگواران

كرده چيزي را بيابند كه آنان را به حق راهنمايي  نوشتارعالقمند بودم كه جوانان شيعه در اين 
وادار كرد، خيرخواهي براي تمام آن چه كه مرا به اين كار  . ر كندو باطل را برايشان آشكا

) و پيشوايان اسالمي و عموم مسلمانان مي باشد؛ همان گونه كه رسول خدا صخدا و پيامبر(
  .ما را به آن راهنمايي كرده است

  به ترتيب زير است: پژوهش،كار من در اين 
  .مسائل بحث مرتب كردن -1
  ام. مشخص نموده روشن مي كند، كه آن ها را  ينيومسائل را با عنا -2
  ام. را قيد نموده ها آيات و سورهي  شماره -3

تركيه  -استانبول – »کتبة اإلسالميةملا«احاديث موجود در آن را استخراج كرده و چاپ  -4
  ام. صحيحين مالك قرار دادهي  بارهرا در
  .به منابعي كه از آنها نقل شده،ارجاع داده ام -5

دو  در مکتبة الرياض احلديثةام: چاپ  تكيه كرده منهاج السنة النبويةاز  كتابِ به دو چاپِ -6
هـ. و در 1322سال  به بوالق مصر در مطبعة األمرييةو چاپ  )دومو جزء  جزء اول( جزء

تحقيق دكتر محمد رشاد سالم  ، بااإلسالمية حممد بن سعود جامعة اإلمامهم به چاپ مب هايجا
  ام. كردهمراجعه 

 

 محمد بن عبدالرحمن بن قاسم

  هـ1407



 

  ع اآل رسول خد

اين قول از شافعي و  .همان اهل بيت او هستند عرسول خداقول صحيح اين است كه آل 
  اند. احمد نقل شده و ابوجعفر و ديگران نيز آن را برگزيده

 و حارث بن عبدالمطلب و همچنين دختران پسرشعباس و  همچونبني هاشم ي  همه
همچنين بر اساس يكي از دو قول، پسران مطلب  .گيرند نيز در اين مجموعه قرار مي عپيامبر

  .هستند پيامبرمشمول آل نيز 
در  محسوب مي شوند؛ چون آن حضرتآل  ، عقول صحيح اين است كه همسران پيامبر 

ونه آموخت كه اين گ به مسلمانان مي آن حضرتروايت شده كه  عصحيحين به نقل از پيامبر
 پروردگارا، بر محمد و« ١»:ُذريِتهِ  َأْزَواِجِه وَ  اللُهم َصل َعَلى ُمَحمٍد وَ «بر او صلوات بفرستند: 

او و  و اهل بيت آل  �همسر ابراهيمچون مطابق قرآن  !»بفرست دروداو  نسلهمسران و 
جزء  عپيامبرشود كه همسران  پس چگونه مي 2.هستندنيز آل و اهل بيت او  �همسر لوط

½�¾�¿��m�Á�Àدر اين آيات آمده است:  به عالوه آل و اهل بيت او قرار نگيرند؟

��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å��Ä�Ã��Â�D�C�B�A
�T�S��R�Q�P�O�N�M�L�K�J��I�H�G�F�E
�g� �f�e�d�c�b�a�`�_�^�]� �\�[�Z�Y�X� WV�U
�vu�t�s�r�q�p��o�nm�l�k�j�i�h

�a�`��_�~�}���|�{��z�y�x���wl ]33 - 30حزاب: األ [
 گناهان مفاسد كه آنجا از( شود آشكاري گناه مرتكب شما از كدام هر! پيغمبر همسران اي «

                                           
آن را در باب الصالة علي النبي ع بعد التشهد ) و مسلم 33) ب (80بخاري اين روايت را در كتاب الدعوات ( - 1
أَزواجِه  علَىوعلَى أَهلِ بيته، اللَّهم صلِّ علَى محمد و«) با لفظ 374) ص(5) و امام احمد در ج (306) ص(1ج(

هتيذُراند. استخراج كرده ...»و  
2 - m ½ ¾  ¿ À Á Â Ã l ] :رفت خودي  خانواده سوي به پنهاني، نآ دنبال به ] «26الذاريات ،
] 65الحجر: [ m ¢  £ ¤ ¥ ¦ l؛ .»آورد) ايشان براي، بودند كرده بريان كه( را اي فربهي  گوساله و
  ».بردار خود با را ات خانواده شب از پاسي در بنابراين،«
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 برابر دو او كيفر) زند مي لطمه هم پيغمبر شخص به و دارد سوئي تأثير محيط در شما
 و خدا برابر در شما از كس هر و   .است آسان خدا براي اين و، بود خواهد) ديگران(

، داد خواهيم چندان دو را او پاداش، دهد انجام شايسته كار و كند اطاعت و خضوع برشپيغم
 در( شما! پيغمبر همسران اي   .ايم ساخته فراهم ارزشمندي نعمت و رزق) قيامت در( او براي و

 به( باشيد پرهيزگار خواهيد مي اگر. نيستيد) مردم عادي( زنان از يك هيچ مثل) شرف و فضل
 دالن بيمار كه) ننمائيد بيان اطواري و اداء با و( نكنيد نازك و نرم را صدا) انگيز هوس گونه
 كه گونه بدان. (بگوئيد سخن برازنده و شايسته صورت به بلكه و. بدوزند شما به طمع چشم
 خدا كه كارهائي براي جز و( بمانيد خود هاي خانه در و   ). است او پيغمبر و خدا رضاي مورد
 جاهليت همچون و) نرويد بيرون ها خانه از، است داده اجازه را آنها انجام براي رفتن بيرون
 در را خود زينت وسائل و اندام و( نكنيد خودنمائي و نشويد ظاهر مردم ميان در پيشين

 و خدا از و بپردازيد را زكات و داريد برپا را نماز و) ندهيد قرار ديگران تماشاي معرض
 كند دور) پيغمبر( بيت اهل شما از را پليدي خواهد مي قطعاً خداوند. دنمائي اطاعت پيغمبرش

روي سخن با همسران ي  بينيم كه در اين آيات همه بنابراين، مي» .سازد پاك كامالً را شما و
روشن شده آنان است اما از آن جايي كه  متوجهو امر و نهي و وعده و بيم دادن بوده  عپيامبر

اين آيات، همسران پيامبر(ص) و ديگر اهل بيت آن حضرت را در بر موجود در ي  كه فايده
ي  نيست بلكه شامل همه پيامبر(ص)تطهير در آيه با اين خطاب مختص همسران  مي گيرد،

به اين حكم،  -عليهم السالم– حسن و حسين و فاطمه و عليحضرت و  ،شود اهل بيت مي
  .ان دعا كردمستحق ترند و بدين خاطر پيامبر(ص)، فقط براي آن

  1است. عخداباشند و سرور عترت خود رسول  هاشم مي بنيي  نيز همه  عترت

  

  � محمدحضرت  و ياران دوستان

                                           
ر (مكتبة الرياض الحديثة ص ناش 2) و منهاج السنة ج66، 65، 105، 21منهاج السنة النبوية، چاپ بوالق ص ( - 1

336-337.(  
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، و وجود داشتندمؤمن و كافر و نيكوكار و بدكار   عپيامبر در ميان خويشاوندان و نزديكان
صاحب فضل  �علي، جعفر، حسن و حسين حضرت چنانچه اگر كسي از آنان همچون 

خويشاوندي! پس ي  رابطهخاطر ه ، نه بشان بودايمان و تقوايفضل شان تنها به خاطر  ،هبود
  . خويشاونديي  رابطه اعتبارهستند نه به  دوستان آن حضرت داشتن ايمان و تقوا آنان به اعتبار

بعد از پيامبر  هر چند خاندان او دارند.اي فراتر از  مرتبه و درجه عپيامبر دوستان و ياران
 دوستان و يارانشود اما اقتضايش اين نيست كه آنان از  بر آل او صلوات فرستاده مي ع

 وو فرستادگان جز پيامبران ند؛ چونشود برتر كه صلوات بر آنان فرستاده نمي عپيامبر
با اين وصف پس از  ندبرتر عهستند و آنان از اهل بيت پيامبر دوستان آن حضرت

  شود. ده نميفرستا ) بر آنان درودصپيامبر(
كه او از  الزمه اش اين نيست شود و بنابراين، گاهي امري به مفضول اختصاص داده مي

شود همان  نيز صلوات فرستاده مي ع. دليلش اين است كه بر همسران پيامبراستفاضل برتر 
ي  پيامبران از همه دانشمندان اسالمي،ي  و به اتفاق همه 1گونه كه در صحيحين آمده است.

  .ندبرتر آن حضرتن همسرا
او هستند همان گونه كه در صحيحين  دوستان و ياراننيز  عپيامبراما پرهيزكاران امت 

آل بني فالن «٢»:ِإنَما َولِيَى اللُه َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنينَ  ،ُفَالٍن لَْيُسوا ِلى بَِأْولَِياءَ  بَِنيْ ِإن آَل «آمده است: 
  ».لح هستندادا و مؤمنان صاولياء من نيستند ولي من فقط خ

همچنين در حديث ديگري آمده  .او مؤمنان صالح هستند دوستانكه  اظهار داشتهعپيامبر
 من پرهيزكاران و دوستان و ياران«3»: أين كانوا إن أوليائي المتقون، حيث كانوا و«است: 

  ».پيشگان هستند از هر جا و هر كجا كه باشندتقوا

                                           
  حديث پيش از اين ذكر شد. - 1
 اند. ) آن را آورده203) ص(4) و امام احمد در ج(14) ب(78) و بخاري در كتاب(215مسلم با شماره ( - 2

 :»حيثُ كَانُوا كَانُوا و إِنَّ أَولَى النَّاسِ بِى الْمتَّقُونَ منْ«امام احمد به نقل از معاذ بن جبل روايت كرده است:  - 3
 ».مستحق ترين افراد به من، پرهيزكاران هستند، هر كس و هر كجا كه باشد«
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��mq�p�o�n�m�l�k فرمايد: خداوند متعال مي �j�i�h �l

 ياور خدا) نيست باكي، بكوشيد آزارش براي و( شويد همدست او ضد بر اگر و] «4التحريم: [
  ».شايسته و خوب مؤمنان و، جبرئيل، خدا از عالوه و، است او

وددت أني رأيت إخواني «فرمايد:  آمده است كه مي عدر حديث صحيح به نقل از پيامبر
خوانك؟! قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم قالوا: أولسنا إ

فرمود:  ؟ديدم. گفتند: مگر ما برادران تو نيستيم دوست دارم كه برادران خود را مي« 1»:يروني
به من ايمان  ،آيند بلكه شما اصحاب من هستيد. برادرانم قومي هستند كه بعد از من مي

  ».اند را نديدهآورند در حالي كه م مي
تقواپيشگان هستند كه بين او و آنان  -ص-پيامبر دوستان و ياران پس ،حال كه چنين است

نزديكي قرابت و نزديكي ديني، ايماني و تقوايي وجود دارد و اين نزديكي و قرابت ديني از 
كي از قرابت و نزدي عظيم ترها  ها و روح تر است و نزديكي بين قلب باعظمت نسبيقرابت و 

  2هاست. جسمبين 

                                           
 ) آن را آورده اند.3) ب(4) و بخاري در ك(249) ص(2مسلم در ك( - 1

  ).22، 21) ص(4ج( - 2



 

اهل سنت و  موضع گيريو     عپيامبر عقايد صحابه و نزديكان

  ها آن  ي شيعه درباره

  شعقايد صحابه

از قواعد و اصول اسالم دچار اختالف نشدند: نه در توحيد، نه در  هيچ يكدر  �صحابه 
اين موارد  ، آنان در هيچ موردي از-حكامو نه در مسائل ا و رهبري قضا و قدر، نه در امامت

اختالف و درگيري فيزيكي با هم چه برسد به اين كه  نداشتندبا همديگر  اختالف لفظي
شباهت   ها خبر داده، قبول داشتند و . بلكه آنان صفات خداوند را كه خود از آنداشته باشند

  كردند. دادن او با صفات مخلوقات را نفي مي
از آن خبر دادند، پذيرفتند. آنان امر و نهي  پيامبرقضا و قدر را آن گونه كه خدا و  صحابه

و وعده و وعيد را قبول داشتند و حكمت خداوند در خلقت و امر او و همچنين قدرت بنده و 
 توانايي او و عمل او همراه با قضا و قدر را پذيرفتند.

قدر را  و قضا و كندقضا و قدر استدالل  به  براي گناهان  در زمان آنان كسي نبود كه
و كسي علم خداوند و  ،دهدورزيد، قرار  كرد و يا كفر مي جتي براي كسي كه سركشي ميح

كرد و منكر اين نبود كه خداوند است  احسان و منّت او بر اهل ايمان و طاعت را تكذيب نمي
و اهل را به آنان اختصاص داده  كه نعمت ايمان و طاعت را بر آنان ارزاني داشته و اين نعمت

  است. را از آن محروم كرده كفر و معصيت
بنده به خداوند در هر چشم بر هم زدني شود و منكر اين باشد كه  نيازكسي نبود كه منكر 
كسي نبود كه معتقد به اين باشد كه  .اوي  نيست مگر به واسطه چيزيهيچ توان و قدرتي در 

ابليس و  باشدز و جاي كندو از عبادت خداوند يگانه نهي  كندجايز است به كفر و شرك امر 
  .داشته باشد گونه عقايد امثال اينجهنم شوند، و  داخل پيامبرانبهشت و  داخلفرعون 

باشد، و كسي نبود كه  داشته در ميان آنان كسي نبود كه اعتقاد قدريه و جبريه جهميه
را براي اهل  �و يا شفاعت پيامبر مي ماند در آتش دوزخ تا ابدباشد كسي از اهل قبله  معتقد

  ن همچون ايمان پيامبران است.اگناهان كبيره تكذيب كند و يا بگويد ايمان فاسق
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اي ناچيز  ذرهي  بلكه روايات صحيحي از آنان ثابت شده كه معتقد بودند هر كس به اندازه
بر اين باور بودند گردد و  خارج مي دوزخ از آتش ثايمان در قلبش باشد، با شفاعت پيامبر

  گردد.  زياد مي كم و انسانايمان  كه
ابوبكر و عمر و عثمان امام نبودند و حضرت كسي در ميان صحابه نبود كه بگويد: 

و كسي نبود كه بگويد: خالفت آنان بر اساس نص ثابت شده  1نبود درست شان خالفت
ديگري بهتر و برتر از  فردعثمان حضرت از كشته شدن  پس معتقد باشدكسي نبود كه  .است

  تر بود. سي در امامت از او مستحقعلي بود و كحضزت 
، صحابه در گفتار، از صحابه مورد اختالف نظر واقع شدند پساصول و قواعدي كه   اين

نداشتند چه برسد به اين كه با شمشير با همديگر درگير  هيچ اختالفي در اين زمينه با هم
علي هيچ جنگ حضرت امامت جنگ نكرده و قبل از ي  قضيهآنان به خاطر  و كسي از .شوند

  به جهت امامت و نه به جهت واليت وجود نداشت. نه و درگيري
هاي آن، بررسي كند برايش روشن  و آئين ها فرقهي  هر كس اخبار جهان را با همه

كه بنا به شهادت خداوند  ثپيامبري  صحابه بيشتر از اي شود كه به هيچ وجه گروه يا طائفه مي
يت و راهنمايي توافق و اتفاق نظر نداشته و از فتنه و تفرقه و بهترين بندگان او بودند، بر هدا

�m�N�O�P�Q�R�Sفرمايد:  خداوند متعال مي ؛ چوناند اختالف به دور نبوده

T� � �U�V�W�X�Y �l ] :تي هستيد كه « ] 110آل عمرانبهترين ام
ائيد و به خدا نم ايد (مادام كه) امر به معروف و نهي از منكر مي به سود انسانها آفريده شده

  ».ايمان داريد
 و از تفرقه و هدايت، جمع نشدندها هيچ امتي بزرگتر از اين امت بر  همچنين در ميان امت

از  نازل شده آنان به ريسمان الهي كه همان كتابِ تر نبودند؛ چونجدائي و اختالف دور
نگ زدن به شكل چنگ زدند. و هر كس به چ كامل ترينبه  بود،پيامبر  رسالتسوي خدا و 

                                           
  در اصل اين گونه بوده و شايد هم صحيح نباشد. - 1
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به هدايت، اجتماع،  ،تر باشد كه همان پيروي از كتاب و سنت است، نزديك الهيريسمان 
  1تر و از گمراهي، تفرقه و فتنه دورتر است. راهنمايي و صالح اولي

  شعقايد ائمه و بزرگان اهل بيت

و كساني كه بعد از  بو ابن عباس سائمه و بزرگان اهل بيت همچون علي بن ابي طالب
اثبات صفات و ي  ان بودند، همگي بر آن چه كه ساير صحابه و تابعين راستين آنان دربارهآن

 نقل قول هايهايي كه مشتمل بر  قضا و قدر اتفاق نظر داشتند، متفق القول بودند و كتاب
  باشند. مملو از اين موارد مي ،صحيح هستند

فر باقر و پسرش جعفر بن در ميان بزرگان و ائمه اهل بيت همچون علي بن حسين، ابوجع
باشد و كسي نيست كه معتقد به  خدا در جهان آخرت محمد كسي نيست كه منكر رؤيت

علي و معتقد به عصمت ي  خلق قرآن باشد و قدر را انكار كند و يا معتقد به وجود نص درباره
  دوازده امام باشد و ابوبكر و عمر را دشنام و ناسزا بگويد.

ها  ت شده از آنان معروف و شناخته شده هستند كه اهل سنت به آنثاب هاي متواترِ روايت
  .2كنند استناد مي

توحيد و صفات و قدر را نه از ي  كنند كه اين اعتقاد درباره ها اعتراف مي بزرگان رافضي 
كنند كه عقل آنان را به اين اعتقاد  بلكه گمان مي ،كتاب گرفته و نه از سنت و نه از اهل بيت

كه  معتقدندها  رافضي چنين اعتقادي را دارند.رده است. همان گونه كه معتزله راهنمايي ك
  3اند. اين اعتقاد را از ائمه و بزرگان شريعت دريافت كرده

                                           
  .242، 241، 225-223) ص3ج ( - 1
  كنند. و ديگران اين را از ائمه نقل مي» شرح أصول السنة«كسان ديگري چون ابوالقاسم طبري در  - 2
 ها دريافت كردند، هنگام ذكر اصول فقه شيعه، بحث خواهد آمد. شرايعي كه رافضيي  ) درباره296، 229)، (1ج ( - 3



 

  ي آن    اقسام سه گانهتوحيد و 

  توحيد بر سه قسم است:
 .كه همان اقرار به اين است كه خداوند خالق هر چيزي است توحيد ربوبيت: -اول

 شان  مشركاني كه خداوند درباره ؛توحيدي است كه مشركان نيز به آن اقرار داشتند اين همان

هر گاه از آنان  ] «25لقمان: [ ��m¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥ �lفرمايد: مي
(كه معتقد به انبازها و شركاء هستند) بپرسي: چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است؟ حتماً 

ر انبازها سازنده چيزي نبوده و بلكه خودشان ساخته و گويند: خدا. (چرا كه بتها و ساي مي

��m�¼��»�º�¹�¸�¶�µ�´�³فرمايد: مي در جاي ديگري »مخلوقند).

¾�½ � l] :بگو: چه كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و  ] «87 – 86المؤمنون
خواهند  صاحب عرش عظيم است؟ (آيا ملك كائنات و فرمانروائي بر آنها از آن كيست؟). 

  »خدا است. آنِگفت: از 
مالك و خالق هر چيزي است، او را از  و پروردگار ،اقرار مشرك به اين كه خداوند

 چه برسد به اينكهشود  دهد و انسان به صرف اين اقرار مسلمان نمي عذاب خداوند نجات نمي
س پال اهللا همراه نشود. إله إبا ال  شاقرار در صورتي كهولي خدا و يا از بزرگان اولياء باشد 

  خداست.ي  فرستاده �محمدحضرت  پرستش است ومستحق فقط خدا 

اثبات صفات كمال براي ي  دربردارندهاين توحيد  توحيد اسماء و صفات: -دوم
  نيكوي او و صفات مرتبط با آن است. نام هاياثبات  از راهخداوند 

. توحيد توحيد ربوبيت استي  توحيد الوهيت دربردارنده توحيد الوهيت: -سوم
 ،قرار ندهند او و چيزي را شريك بپرستندخداوند را  انسان ها فقط كه لوهيت به اين معناستا

 فقطو  فرا نخوانند را براي خدا باشد و جز از خدا نترسند و جز خدا و پرستش ديني  و همه
  تر باشد. از هر چيز ديگري دوست داشتني بندهند و خدا در نزد ناو توكل ك به

و فرستادگانش را  آفريدهرا براي عبادت خود  آدميانو  يانجن ،دهمان گونه كه خداون
هايش را نازل كرد همان گونه كه قرآن اين توحيد را در چندين  براي اين امر فرستاد و كتاب

  .چرخد نقطه محوري قرآن است كه قرآن حول آن مي الوهيت توحيد .جا بيان كرده است
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اعالم  و نوع سوم ،از تعطيل برائت و بيزارياعالم بنابراين دو قسم اول و دوم توحيد 
  از شرك است.  برائت و بيزاري
ي  چون شرك فرعون، و شرك نمرود آن كسي كه دربارههميا تعطيل است ، اصل شرك

بحث و جدل كرد، و شرك دجال؛ آن مسيح گمراهي كه دشمن  �پروردگار با ابراهيم
كه اين مورد  شدن براي خداست شريك قائلو يا  ؛ مسيح هدايت است.�معيسي پسر مري

در ميان  شود و اهل آن دشمنان پيامبران هستند. تعطيل ديده مي ها بيشتر از شرك در ميان امت
قرار داشتند شرك افراد اهل تعطيل و اهل  ثمحمد حضرت و  �ابراهيمحضرت دشمنان 

ند. ولي آنچه د بسيار اندك بوده باشناما كساني كه به تعطيل محض ذات خداوند باور داشت
كردند كه آن هم  را تعطيل مي خدا در بين آنها فراوان بود كساني بودند كه صفات كمال

  1ست.خدا مستلزم تعطيل ذات

 قرآن و رؤيت ي    توحيد اسماء و صفات و درباره ي    درباره صالح مذهب سلف

  2خدا در جهان آخرت

مي عال به چيزي توصيف مذهب سلف امت و امامان و بزرگان آنان اين است كه خداوند مت
اند بدون اين كه تحريف يا تعطيلي  توصيف كرده خدا را به آنگردد كه خود او و رسول او، 

آن دسته از  .صورت گيرد و بدون اين كه به آن كيفيت داده شود و به چيزي همانند گردد
به  اوكنند و تشبيه كردن  مي اثباترا كه خداوند براي خود اثبات نموده، برايش  يصفات

را از او نفي  ي و تشبيهمانندهو انواع  اثبات برايش صفات كمال را را نفي مي كنند.مخلوقات 
 صفات خدا اثبات ،اينو  .دانند كنند. او را از نقص و تعطيل و از تشبيه و تمثيل مبرا مي مي

 mS���R��Ql :بدون تعطيل است او از صفات آفريده ها بدون تمثيل و منزّه كردن

                                           
) 89) ص (1) ج(40) ص (3) ج(81ال () چاپ رياض س3). به مجموع الفتاوي ج (135، 77، 76) ص (2ج ( - 1

  مراجعه كنيد.
  با اندكي تفصيل. - 2
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و او شنوا و ] «11الشورى: [ �mX�W�V���Ulپاسخ به اهل تمثيل و  ]11ى: الشور[
پاسخ به اهل تعطيل است. و  اين آيه »نمايد). بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي

هر كس صفات خالق را همانند صفات مخلوق قرار دهد، دچار يك تشبيه ناپسند و مذموم 
  شده است.

  قرآن ي ارهدربي سلف صالح  عقيده

همگي بر آن چه كه در كتاب و سنت آمده، اتفاق نظر دارند، و  يدين و پيشوايان بزرگان
آشكارا سخن گفت،  �موسيحضرت سلف امت بر اين امر اتفاق نظر دارند كه خداوند با 

همان  بينند و قرآن كالم خدا و غيرمخلوق است، و مؤمنان در آخرت پروردگار خود را مي
كه  همگي معتقدند و 1در اين زمينه نقل شده است. �يث متواتر از پيامبرگونه كه احاد

و اخبار بزرگان در اين باره مشهور و  و اقوال قدرت و امثال آن استخداوند داراي علم و 
سخنان  2»شرح أصول السنة«متواتر است. به طوري كه ابوالقاسم طبري وقتي كه در كتاب 

گويند: قرآن كالم  مي ، آورده كه اينانكند ذكر مي ايدعق اصولي  سلف و ائمه را درباره
، در ميان گويند غير از صحابه گويد: اين افرادي كه چنين مي خداوند و غيرمخلوق است. مي

كه در  هستند.  مختلف زمان هايدر تابعين و پيشوايان ديني پانصد و پنجاه نفر يا بيشتر، 
پذيرفتند و به مذهب آنان  م سخن آنان را ميشان حدود يكصد امام وجود داشت كه مرد ميان

  3معتقد و پايبند بودند.

                                           
) و 171-163ص( 1) و صحيح مسلم ج186-179) ص (8نگا: صحيح بخاري ج( -در صحاح و سنن و مسانيد - 1

حادي «) و سنن ابن ماجه و سنن ترمذي. ابن قيم آن را به طور كامل در كتاب 234، 23) ص (4سنن ابوداود جزء (
 ها را بر آن توضيح داده است. خود آورده و آيات را ذكر كرده و داللت آن» رواح إلي بالد األفراحاأل

) موجود است و سه جزء از آن 318/1(ي  خطي در آلمان شرقي بليبرگ به شمارهي  اين كتاب به صورت نسخه -  2
استاد شيخ حماد ي  خطي در كتابخانه ي اند و به صورت نسخه چاپ شده و دو جزء ديگر آن براي تحقيق باقي مانده

 بن محمد انصاري در مدينه منوره قرار دارند.

 ).57خطي مذكور ص (ي  نگا: نسخه - 3
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كند كه در جنگ  دو وجه روايت مي از سبا اسناد خود از علي بن ابي طالب طبري 
صفين به او گفتند: تو دو مرد را حكم قرار دادي؟! گفت: من هيچ مخلوقي را حكم قرار 

  1ندادم. من جز قرآن را حكم قرار ندادم.
اي حضور  گويد: ابن عباس در مراسم تشييع جنازه قل از عكرمه روايت شده كه به ن
وقتي آن ميت در قبرش گذاشته شد، مردي گفت: خداوندا، اي پروردگار قرآن او را  ،داشت

و  ستخدابيامرز. ابن عباس ناگهان در مقابلش قرار گرفت و گفت: صبر كن!؟ قرآن از 
  2.مخلوق نيست

او پرسيدند آيا قرآن  از روايت مشهوري از اوست كه كه اينشده  از جعفر صادق روايت
  .3اما كالم خداست...وق؟ گفت: نه خالق است و نه مخلوق، خالق است يا مخل

  4.وقتي گفت: قرآن مخلوق است شافعي، حفص فرد را تكفير كرد
  گويد: هر كس بگويد قرآن مخلوق است، كافر است. سليمان بن داود هاشمي مي

  جهان آخرتخدا در  رؤيت ي دربارهي سلف صالح  عقيده

گفت قرآن مخلوق است و  كه صفات خداوند را نفي مي كرد و مي را هر كسي صالحسلف 
ناميدند. چرا كه جهم اولين كسي بود كه  شود، جهمي مي خداوند در روز قيامت ديده نمي

  نمود.  بدعت انكار اسماء و صفات الهي را مطرح كرد و در آن بسيار مبالغه
ي  و ديگران نفي صفات را در زير مجموعه -از معتزله هستند گروهي كه –ها  پس جهمي

: خداوند داراي علم يا قدرت است و مي گفتتوحيد قرار دادند و اين گونه شد كه هر كس 

                                           
 ).45خطي ص(ي  نگا: نسخه - 1

  خطي.ي  ) از نسخه46نگا: ص ( - 2
 است. هاي خطي مذكور. كه روايتي نظير اين را از علي بن حسين نيز ذكر كرده ) از نسخه47نگا: ص ( - 3

  خطي مذكور.ي  ) از نسخه50نگا:ص ( - 4
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و غير مخلوق  از سوي خدا شود و قرآن كالم نازل شده يا اين كه او در روز آخرت ديده مي
  1ه است و موحد نيست.شبگفتند كه او م است، آنان مي

در عين اينكه در اكثر اصـول مـورد اخـتالف شـان بـا اهـل سـنت و         يانشيع
جماع اهل بيت نيـز مخالفـت   جماعت، با اجماع صحابه مخالفت مي كنند، با ا

  مي كنند

ن در اند بلكه آنا مذهبشان را از اهل بيت گرفته ديگر فرق شيعهما قبول نداريم كه اماميه و 
جدا اهل سنت و جماعت  در آنها ازكه  از جمله توحيد و عدل و امامت شان اصولشاني  همه

  ند.ي اهل بيت ا و ائمه سعلي حضرت  شده اند، مخالف
 پيشي  گانه اثبات خالفت خلفاي سه و صفات خداوند، اثبات قدري  هر آن چه كه درباره

و ساير مسائل از  بعمر ت حضرابوبكر و حضرت اثبات فضيلت  و سعلي حضرت از 
ها تناقض دارد. نقل  ، همگي با مذهب رافضيشدهبت ااهل بيت ثي  و ائمه سعليحضرت 

به طوري كه شناخت آن چه كه در  2؛است ثابت و مشهورهاي اهل علم  اين مورد در كتاب
ها  شود كه رافضي اهل بيت نقل شده، علم ضروري به اين را موجب ميي  ائمه اين باب از

  .و به هيچ وجه موافق آنان نيستندخالف آنان هستند م
بدون شك اماميه عالوه بر مخالفت با اجماع صحابه بر مخالفت با اجماع عترت نبوي نيز 

 زمان خالفتو در  ع خدارسول  زمانهاشم، در  متفق هستند، و در عترت نبوي از بني
به امامت دوازده امام  كسي نبود كه معتقد �علي حضرت عثمان و حضرت ابوبكر، حضرت 

گانه را كافر  نبود و خلفاي سه عباشد و كسي هم معتقد به عصمت احدي بعد از پيامبر

                                           
  ).119) مجموع الفتاوي ص(12) و نگاه كنيد به ج (288) ص(1) ج(335) ص(2ج( - 1
اين تأليفات جامع براي ذكر ي  نام برخي از اين تأليفات در اين زمينه ذكر خواهد شد. قبالً گفته شد كه از جمله - 2

يد، قدر، برتري دادن حضرت ابوبكر و حضرت عمر بر ساير صحابه، امامت و توحي  عقايد سلف و اهل بيت در زمينه
است كه روايت او همراه با سند » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اثر اللكائي (رحمه اهللا)«ساير موارد، كتاب 
 متصل به آنان است.
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را  خدا دانست، و بلكه كسي نبود كه به امامت آنان ايراد بگيرد و كسي نبود كه صفات نمي
  1انكار و قدر را تكذيب نمايد.

                                           
  ).111، 105-96(144، 143) ص (2ج ( - 1



 

  هتوحيد امامي

  :چهار تاست اصول  دين نزد اماميه

  توحيد
  عدل

  نبوت

  1امامت

  اختالف شيعه اماميه در توحيدشان

راه افراط را در پيش  جسم قائل شدن براي خداو  خدا به مخلوقات قدماي اماميه در تشبيه
ي  با عقل و نقل، در نزد هيچ يك از فرق و طوايف به اندازه . تشبيه و تجسيم مخالفگرفتند

هاي مخالف  مربوطه از بحث  هاي كتابي  . همهمشهور و شناخته شده نيست گروه هاي شيعه،
دهند به طوري كه نظير  شيعه خبر مي پيشوايان متقدمبا عقل و نقل در تشبيه و تجسيم از جانب 

  هاي ديگر مشهور و مطرح نيست.  ها در نزد هيچ يك از طوايف و گروه اين بحث
، و نفي رفتندگا در پيش راه افراط ر صفات خدا در نفي و تعطيل شيعهمتأخرين  ،در مقابل

را در بحث توحيد داخل  خدا و اعتقاد به خلق قرآن و عدم رؤيت خدا در آخرت صفات
كردند و گمان بردند كه اين اعتقاد آنان مبرا كردن خداوند است. در حالي كه آن چه ذكر 

  خداوند است. نسبت دادن نقص بهو  صفات خدا كردند مبرا كردن نيست، بلكه فقط تعطيل
 ،صفاتي  هاي نفي كننده جهميي  كه عقيده بدين صورت است اين مطلب وضيحت

سلب صفات كمال است كه در اين صورت او به  هخداوند ب متصف بودني  دربردارنده
  شود. جمادات و معدومات تشبيه مي

                                           
كنند  اد به خلق قرآن و  عدم رؤيت خدا در روز قيامت، را در بحث توحيد وارد ميامامية نفي صفات خدا و اعتق -1

ي  كنند. اما درباره كنند و ايرادهايي به نبوت وارد مي كه بحث آن خواهد آمد. و تكذيب قدر را در بحث عدل وارد مي
خدا به طور مفصل از آن سخن به كنند كه به اميد  ترين و فاسدترين سخنان براي عقل و دين را اظهار مي امامت پست

  ميان مي آيد.
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گويند: هيچ حيات، علم، قدرت، كالم، خواست و مشيت، حب، بغض و  وقتي آنان مي
شود و خودش  ديده نمياو وجود ندارد و  خدانودي، و خشم براي كينه، رضايت و خش
را به  خدادر امري تصرف كند، در واقع آنان  شتواند خود دهد و نمي كاري را انجام نمي

نسبت دادن نقص به و اين  سلب كرده اند؛جمادات ناقص تشبيه كرده و صفات كمال را از او 
  .نيست او منزه دانستن صفات اوست وو تعطيل  خدا

منزّه و مبرا  منافات دارد، صفات كمال ي كه بااين است كه او از نقايص خدا منزّه دانستن
، ناتواني، جهل و نياز مبرّا شود همان چرت زدن و خوابيدناز مرگ،  س خداپ. دانسته شود

داند. به اين ترتيب براي او اثبات صفات  ، خود را اين گونه منزّه مي شطور كه او در كتاب
گردد و در صفات  براي او جمع مي منافات دارد، كمال نقايصي كه با صفاتمال و نفي ك

  1.داشته باشدشود كه در اين صفات مثل و مانندي  منزّه ميخدا  ،كمال

  پيدا شد؟ شيعيانچه زماني اين غلو و تعطيل در ميان 

آزاد  متكلمان شيعه همچون هشام بن حكم، هشام جواليقي، يونس بن عبدالرحمن قمي
هاي زيادي كه  بن أعين، ابومالك حضرمي، علي بن ميثم و گروه هآل يقطين، زراري  شده

اثبات ي  قبل از مفيد، طوسي و حّلي و موسوي و... امامان و بزرگان اماميه بودند، درباره
مي  بدان در اين زمينه ، عقايد ديگريمذهب اهل سنّت و جماعت ، عالوه برخدا صفات

شود  ست و خداوند در آخرت ديده مينيقرآن مخلوق مخالف اين نبودند كه  اينان افزودند.
صفات  اثباتي  درباره تا جايي كهداشتند، را و ساير مسائل مورد اعتقاد اهل سنت و حديث 

دچار بدعت غلو  نسبت دادن نقص و همانندي به خدا،، جسم قايل شدن براي خدا، خدا
، نقل كرده اندو امور ناپسندي از آنان  كردهها را ذكر  آن علماكه در عقايد آنان كه  .دندش

  امري مشهور و شناخته شده است...

                                           
  ).335) ص(2) ج(230،29) ص (1) ج(145) ص (4ج ( - 1
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اآلراء «اي از شيعيان همچون ابن نوبختي صاحب كتاب  اما در اواخر قرن سوم عده
همچون  شاز آنان مفيد بن نعمان و پيروان پس .عقائد معتزله شدند دچارو امثال او » والديانات

   .مرتضي و طوسي آمدند موسوي ملقب به

 كسي از ها) همچون اشعري از بينيم كه مصنفين در زمينه عقايد (فرقه مي بدين صورت
برخي از از در توحيد و عدلشان، با معتزله موافق هستند مگر  نقل نمي كنند كه شيعيان

  كنند. مياثبات تجسيم و اثبات قدر و غيره را ذكر  شيعهمتأخرين آنان، و چه بسا كه از قدماي 
است كه داراي  يخداوند جسم معتقد بودنداست كه  معروفاولين كساني كه در اسالم 

همان گونه كه پيشتر  بودندباشد، هشام بن حكم و هشام بن سالم  طول و عرض و عمق مي
  1ذكر شد.

 اصولي  هايي درباره كتاب بي ديني و الحاد معروف بودند، به ابن راوندي و امثال او كه
همه شان  قدماي آنان ،حق باشد متأخرين شيعهي  عقيده اند. پس اگر اين تصنيف كرده اماميه

همگي گمراه  شان متأخرين ،گمراهي استمتأخرين شيعه ي  عقيده  ايناند و اگر  گمراه بوده
  2ند.ا

  3ندا مسيحيان چونرك همرين رافضي در شمتأخ

، و تصديق آنان اوامرشاندر  برانپيامها شبيه مسيحيان شدند. خداوند به اطاعت از  رافضي
به  ورزيدن هر چيزي كه خبرش را بدهند، دستور داد و مردم را از غلو و شركي  درباره

مسيح دچار ي  و درباره هخداوند متعال نهي نمود. اما مسيحيان دين خداوند متعال را تغيير داد

                                           
آن اختالف نظر دارند و يك ي  اين بحث كه خداوند جسم است يا جسم نيست، بحثي است كه اهل كالم درباره - 1

و تفصيل. اين قول اخير قول درستي  عقلي است و عالمان در اين زمينه سه قول دارند: نفي، اثبات و وقفي  مسأله
تدميريه و ساير آثار خود به ي  اند. ابن تيميه (رحمه اهللا) در رساله است كه سلف صالح و پيشوايان ديني بر آن بوده

  تفصيل آن را مورد بحث قرار داده است.
) 1) ج(320، 319، 318، 257، 365، 229، 288) ص(1) ج(105-96) ص(2) ج(20، 19) ص(1ج ( - 2

  ).348، 346ص(
  رسالت هنگام بحث از امام منتظرشان خواهد آمد.ي  ان شاء اهللا بحث شباهت آنان با نصارا در زمينه - 3
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مان او سرپيچي نمودند. از و دين او را تغيير دادند و از فر هبه خدا شرك ورزيدغلو شدند و 
خارج  رسالت فرستادگان او اقرار به اقرار به وحدانيت خدا و يعنياين رو از دو اصل دين 

  .شدند
آنان را از توحيد خارج كرد تا جايي كه معتقد به تثليث و اتحاد شدند و اين  ،بنابراين غلو

به آنان امر كرد كه  پيامبر چون ؛و تصديق او نيز خارج كرد پيامبرآنان را از اطاعت  ،غلو
را عبادت كنند اما آنان سخن او را تكذيب كرده و  و پروردگار آنان پروردگار او ،خداوند

  او سرپيچي كردند. اوامراز 
راه افراط و غلو را در پيش امامان اين چنين ي  بلكه درباره پيامبراني  ها نيز درباره رافضي

. پس عبادت خداي يگانه را قرار دادند فرمانروااوند تا جايي كه آنان را به جاي خد گرفتند
اين كه خبر داد پيامبران ي  را درباره پيامبرو  كه پيامبر آنان را بدان امر كرده بود، رها كردند

مساجدي را كه خداوند امر  آنان بينيد د، تكذيب كردند. بنابراين ميردنك توبه و استغفار مي
ها نماز جمعه و جماعت  كنند و در آن آن ذكر شود، تعطيل ميفرموده برپا باشند و نام او در 

ها نماز بخوانند، به  ندارد و اگر هم در آن احترام زياديكنند و مساجد در نزد آنان  برپا نمي
  خوانند. تنهايي نماز مي

دارند و همچون مشركان در  مي  شده بر روي قبرها را گرامي بناهاي  گاه زيارت رافضي ها
به قصد كعبه حج مي كند، اينان به سوي كنند، همان گونه كه يك حاجي  كاف ميها اعت آن

تر و  برخي از آنان طواف و زيارت اين قبور را بزرگ و .اين زيارتگاه ها حج مي كنند
به اين قبرها را  رفتن به سوي دانند حتي كسي را كه  تر از طواف و زيارت كعبه مي باعظمت

، دشنام خدا و جمعه و جماعات نيستي  نيازي به حج خانه گونه اي قرار ندهد كه ديگر
ها را بر عبادت خداوند  دهند. اين عمل از جنس دين و آئين مشركاني است كه عبادت بت مي

�m�~�}�|�{�z��y�x�w�v��uفرمايد:  دهند. خداوند متعال مي رحمن ترجيح مي

¦�¥�¤�£�¢��¡�� �l ] :بودهاي خود را اند: مع به آنان گفته ] «24 – 23نوح
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و بدين وسيله بسياري از مردم را  وامگذاريد، و ود، سواع، يغوث، يعوق، و نَسر را رها نسازيد. 
  »اند! گمراه ساخته

لعن اهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم «آمده كه فرمود:  عدر صحاح به نقل از پيامبر
خود را به  پيامبران رهايي را لعنت كند كه قبخداوند يهود و نصار»: «مساجد ُيحّذر ما فعلوا

   1»دوري شود. از آنچه انجام دادند اكيداً .عنوان مسجد قرار دادند

إن َمْن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أال «فرمود:  پيش از وفاتشپنج روز  عپيامبر
از شما قبرها را به عنوان  كساني قبل يقيناً»: «فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

من شما را  . هماناآگاه باشيد، شما قبرها را به عنوان مساجد قرار ندهيد مي دادند.مساجد قرار 
آن حضرت در جاي ديگري  .2[مسلم اين را روايت كرده است]». كنم از اين عمل نهي مي

»: يتخذون القبور مساجد هم أحياء والذين إن من شرار الناس، من تدرکهم الساعة و: «مي فرمايد
رسد كه زنده هستند و  بدترين مردم آناني هستند كه روز قيامت در حالي آنان را فرا مي«

اللهم ال تجعل قبري «فرمايد:  مي همچنين. 3»دهند كساني كه قبرها را به عنوان مسجد قرار مي
روردگارا، قبر من را چون پ»: «عبد، اشتد غضب اهللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجديُ  وثًناً 

خداوند بر قومي كه قبرهاي  خشم شديد .يك بت قرار مده كه مورد پرستش واقع شود
  4»پيامبرانشان را مسجد قرار دادند.

شيخ آنان ابن نعمان كه در نزدشان به مفيد معروف است، و استاد موسوي و طوسي است، 
وده كه در آن قبرهاي مخلوقات گردآوري نم» مناسك حج المشاهد«كتابي را تحت عنوان 

براي  كعبه بيت الحرام كه خداوند آن را درست مثلداند،  را  قابل زيارت و طواف مي
اي است كه براي مردم قرار داده شده است، و به جز آن چيز  برپا داشته، و اولين خانه مردمان

                                           
لعنة اهللا علي اليهود والنصاري اتخذوا قبور «) با اين لفظ روايت كرده است: 531) ج (5مسلم آن را در ك ( - 1

 ) آورده است.55) ب (8را در ك ( . و بخاري آن»أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا

  .»أال وإن من كان قبلكم...«) 532) ح(5ك ( - 2
  احمد و ابوحاتم در صحيح خود آن را روايت كرده اند. - 3
  مالك در الموطأ آن را روايت كرده است. - 4
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حج آن به حج شود، و جز به  سوي آن نماز گزارده ميه ديگري طواف نمي شود، و تنها ب
  گردد. ديگري امر نمي جاي

گويد: اسالم بر دو اصل بنا شده است: اين  كه مي آنجاتا  آوردهامام ابن تيميه احاديثي را 
نموده عبادت كنيم و او را با  مقرركه جز خداوند را نپرستيم و او را آن گونه كه خودش 

  .ها عبادت نكنيم بدعت
اين امت از جمله  گرايانِ ج شدند و همچنين بدعتبنابراين نصاري از اين دو اصل خار 

  . از اين دو اصل خارج شدند 1ها و سايرين رافضي

  شود زهد ديده مي و هي از اهل عبادت از اين نوع غلو در ميان گرو برخي

، بسياري از متصف هستندها  ها به آن هايي كه رافضي آن غلو و شرك و بدعت اگر گفته شود:
ي  بسياري از آنان درباره ؛ چونري از منسوبين به اهل سنت وجود داردها در ميان بسيا آن

هاي غير  و عبادت را شريك خدا قرار مي دهند كنند و آنان مشايخ و بزرگان خود غلو مي
، و بسياري از آنان به نزد قبر كسي كه نسبت به او حسن ظن دارند ايجاد مي كنندمشروعي را 

او ي  و حاجات خودشان را از او بخواهند و يا اين كه به واسطه ها يا براي اين كه خواستهحاال 
كنند دعا در كنار قبر فالن شيخ  و يا اين كه گمان مي روند. ، مياز خداوند متعال بخواهند

گردد. برخي از آنان زيارت قبور مشايخ و بزرگان خود را  از دعا در مسجد اجابت مي زودتر
نان برخي هستند كه در كنار قبر خشوع و رقت قلبي به دهند و از ميان آ بر حج ترجيح مي

يابند و ساير موارد غلو كه در ميان  دهد كه در مساجد و منازل به آن دست نمي آنان دست مي
كنند.  روايت مي را ها هاي رافضي شود. آنان احاديثي دروغ از جنس دروغ شيعيان ديده مي

 آن سنگ ي  به وسيلهخداوند  داشته باشد، گمان نيكياگر كسي به سنگي «: مثالً مي گويند
 .»اميد شديد به قبرها روي آوريداگر از هر جا نا«: يا روايت مي كنند. »نفع مي رساندبه او 

. از يكي از شيوخ »كه به تجربه ثابت شده استاست  پادزهريقبر فالني «همچنين مي گويند:

                                           
  ).115) ص(2) ج(179-174) ص(1ج( - 1
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داشتي نزد قبر من بيا و از من آنان روايت شده كه به پيرو خود گفته است: اگر حاجتي 
كمك بطلب! و اين گونه موارد. برخي از مشايخ آنان بعد از مرگ خود همان كارهايي را 

  دادند. دهند كه در دوران زندگيشان انجام مي انجام مي
طلبد و او به شكل شيطان يا به صورت زنده و يا  از يكي از آنان كمك مي ،گاهي فردي

دد و چه بسا كه حاجت او يا بخشي از نيازهاي او را برآورده گر مرده برايش ظاهر مي
كند، همان گونه كه اين موارد در برخورد مسيحيان با بزرگان و شيوخ خود و براي  مي
  آيد. پرستان عرب، هندي، ترك و سايرين پيش مي بت

از  -ص-پيامبرها چيزهايي هستند كه خدا و  ايني  همه شود: در جواب اين سؤال گفته مي 
از آن نهي كنند، امري ناپسند و مذموم و نهي  پيامبراند و هر آن چه كه خدا و  نهي كرده آن

 .تشيع باشداهل يا منتسب به  سنت باشد واهل آن منتسب به ي  شده است، خواه انجام دهنده
ها بيشتر  اما امور مذموم و مخالف با كتاب و سنت در اين مورد و موارد ديگر در ميان رافضي

ها  هر امر شري كه در ميان اهل سنت وجود داشته باشد در ميان رافضي .ز اهل سنت استا
ها باشد در ميان اهل سنت بيشتر از آن  بيشتر از آن وجود دارد و هر خيري كه در ميان رافضي

  وجود دارد.
هيچ شري در ميان مسلمانان وجود ندارد  است؛ چوناهل كتاب با مسلمانان  وضعيتاين 
و هيچ خيري در ميان اهل كتاب  داردآن در ميان اهل كتاب وجود  ن كه بيشتر ازمگر اي

  دارد.وجود ندارد مگر اين كه بيشتر از آن در ميان مسلمانان وجود 
كند و وقتي  كفار مشرك و اهل كتاب را عادالنه ذكر ميي  خداوند مناظره به همين خاطر

اما بيان  نمي كندمسلمانان را از آن مبرا  ،وندآنان عيبي را در ميان مسلمانان ذكر كردند خدا

���mفرمايد:  ترند. همان گونه كه مي كند كه عيوب كفار بيشتر و بزرگ مي �̀_�^

�t�s�r�q�p�o�n��m�l�k�j�ih�g�f�e�dc�b��a
|�{�z�y�xw�v���u �l ] :كردن در ماه حرام  از تو درباره جنگ] «217البقرة

ي) بزرگ است. ولي جلوگيري از راه خدا (كه اسالم پرسند. بگو: جنگ در آن (گناه مي
است) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساكنانش از آن و كفر ورزيدن نسبت به 
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ها در  از آن است، و برگرداندن مردم از دين (با ايجاد شبهه بزرگترخدا، در پيشگاه خداوند 

�m فرمايد: ميدر جاي ديگري » تن است.دلهاي مسلمانان و شكنجه ايشان و غيره) بدتر از كش

�e��d�c�b���a�`�_�^�]�\���[�Z�Y�X��W�V���U��T��S�R�Q�P�O

�z�yx�w�v��u�t�s�r��q�p�o�n�ml�k��j�i�h��g�f

�a�`�_�~�}�|��{l ] :(اي پيغمبر!) بگو: اي اهل كتاب! آيا  ] «60 – 59المائدة
ين كه به خداوند و به چيزي كه بر ما نازل ايم) جز ا گيريد ؟ (مگر ما چه كرده بر ما خُرده مي

شده و به چيزي كه پيشتر (بر شما) نازل شده است ايمان داريم؟! (اين كار شما ناشي از عدم 
   ايمان است و هم بدان خاطر است كه) بيشتر شما فاسق (و خارج از شريعت خدا) هستند. 

آن (چيزهائي كه بر ما خرده بگو: آيا شما را باخبر كنم از چيزي كه پاداش بدتري از 
گيريد) در پيشگاه خدا دارد؟ (اين كردار شما است، شما) كساني كه خداوند آنان را  مي

نفرين و از رحمت خود به دور كرده است و بر ايشان خشم گرفته و (با مسخ قلوبشان) از آنان 
طان را ميمونها و خوكهائي را ساخته است، و (كساني را پديدار نموده است كه) شي

تر و  اند. آنان (از هركس ديگري) موقعيت و منزلتشان بدتر و از راستاي راه منحرف پرستيده
و آنان را به صورت حيوانات زشت  يعني كساني كه خداوند لعنتشان كرده و »گمراهترند.

  در آورده است.بندگان طاغوت 
. ها وجود دارد رافضي و مسيحياندر ميان دو گروه:  و افراط غلو ينبيشتر به همين دليل

خ خود دچار غلو وشيي  كه درباره زهداهل عبادت و  يعني همچنين در ميان گروه سوم
  1وجود دارد. بيشترين غلو و افراط، را شريك خدا قرار مي دهند شوند و آنان مي

                                           
  گويد: مد عبده ميگويم: حافظ ابراهيم خطاب به شيخ مح ) 179-177) ص(1ج( - 1

  لهم بدعاً عنها الشريعة تعــزف    إمام الهدي إني  أري الناس أحدثوا -1
  فقاموا إلي تلك القبور و طوفوا    رأوا فـي قبـور الميتـين حيـاتـهم -2
ـف    و بـاتـوا علـيهـا عاكـفيـن كأّنهم-3   علي صنم في الجاهلية عكـَّ



   35  صحابه ايشانو  �اهل بيت رسول اهللا 
  

 

ج

                                                                                                             
گردان  ها روي اند كه شريعت از آن هايي ايجاد كرده بينم كه براي خود بدعت مياي امام و پيشواي هدايت، مردم را  -1

  است.
  كنند. ها را طواف مي روند و آن اند و به نزد اين قبرها مي زندگي خود را در قبرهاي مردگان ديده -2
  ند.ا جاهليت معتكف شدهي  كنند گويا اين كه بر بتي در دوره و شب را در اطراف آن به سر مي -3

تأليف عبداهللا بن علي نجدي قصيمي (چاپ رحمانيه در مصر به سال » مشكالت األحاديث النبوية«اهـ. برگرفته از 
  هـ).1353



 

  قدر

  ي آن اهل سنت و اهل بيت درباره ديدگاهايمان به آن و 
حث و مباحث ديگر همان چيزي است كه كتاب و مذهب اهل سنت و جماعت در اين مب

كند، و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و تابعين واقعي آنان نيز  سنت بر آن داللت مي
اند. و آن مذهب اين است كه خداوند، خالق، پروردگار و صاحب هر چيزي  بر آن بوده

از جمله افعال بندگان و غير  است. و قطعاً تمام چيزهاي قائم بر خود و صفات قائم بر آن ،
  افعال بندگان، همه داخل اين امر قرار مي گيرند. 

شود، و در هستي، چيزي  شود و هر چه نخواهد نمي خداوند بلندمرتبه هر چه بخواهد مي
وجود ندارد مگر به خواست و قدرت او. اگر چيزي بخواهد، مانعي برايش وجود ندارد، و 

  كه بر انجام آن قادر و تواناست. خواهد مگر اين  چيزي را نمي
شود، علم دارد و چيزي كه به وجود نيامده  خداوند متعال به هر چيزي كه بوده و مي

شد. افعال بندگان و مانند آن در اين زيرمجموعه قرار  داند كه اگر بود، چگونه مي مي
وت مردم صورت ها را مقرر نموده است و آن چه از سعادت و شقا گيرند. خداوند قبالً آن مي
هر چيزي ي  گيرد، آن را نيز ثبت كرده است. پس اهل سنت ايمان دارند كه خدا آفريننده مي

است و بر هر چيزي تواناست و به هر چيزي كه به وجود آمده، مشيت و خواست او تعلق مي 
قرر مشخصي مي  ها اندازه گيرد و به اشياء قبل از اين كه به وجود آيند، علم دارد و براي آن

  نموده و پيش از پيدايش شان آنها را مقدر نموده است.

 بروايات نقل شده از اهل بيت در اثبات صفات خدا قابل شمارش نيستند. ابن عباس 
گويد: ايمان به قدر نظام توحيد است، پس اگر كسي خداوند را يگانه و يكتا بداند و قدر  مي

  1كند. را تكذيب كند، تكذيب او توحيدش را نقض مي
  

  

                                           
 ). برخي مطالب مرتبط با قدر بيان شد.113) ص(3) و ج(459) ص(8). نگا: مجموع الفتاوي ج(73) ص(2ج( - 1
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  ي قدر درباره يانشيع نظر اختالف

و نفي قدر را جزو  كردهرا قبول دارند و متأخرين شان آن را نفي  قدرمتقدمين شيعه 

  اند ها شده دانند، و در اين مورد همچون مجوسي عدل مي

اغلب شيعيان نخستين قدر را قبول داشتند و انكار قدر فقط در ميان متأخرين شيعه مطرح 
  1ذيب قدر را جزو عدل قرار دادند.شد و اينان تك

آنان، خداوند متعال بر هر چيزي ي  و شيوخ قدريه ها بنابراين، بر اساس مذهب اين اماميه

  قادر و توانا نيست.

تواند يك گمراه را هدايت و  گويند: خداوند نمي است كه مي اين شان از جمله سخنان 

به اين ندارد كه خداوند او را  يازين انسان هاكسي از  ويك هدايت شده را گمراه سازد،

  كرده است.  هدايت و روشن نمودن حق بيانبا هدايت كند بلكه خداوند فقط آنان را 

گويند: هدايت خداوند براي مؤمنان و كافران يكسان است، و مؤمنان در دين  مي همچنين

ه علي بن از نعمت خداوند بر كافران ندارند بلكه خداوند همان گونه ك بزرگ ترنعمتي 

اين كه كسي به يكي  درست مانند .، ابوجهل را نيز هدايت كردهابي طالب را هدايت كرد

اين از فرزندانش مقداري درهم بدهد و به فرزند ديگرش نيز همان اندازه عطا كند. اما 

ها را  و ديگري در راه معصيت خداوند آن مي كندها را در راه خدا انفاق  آن درهم يكي

   به اين يكي بيشتر از ديگري نداده است.پدر  پس مي كند. خرج

شود و  خواهد كه نمي چيزي مي خدا گاهيگويند:  است كه مي عقايدشان ايناز جمله 

به را اي  د كه نشستهكن خواهد. و چنين مقدر نمي شود كه او نمي گاهي هم چيزي مي

 و كسي را مسلمان داخو  .ندابنش خودبه اختيار را اي  د و برخاستهانخيزبر خوداختيار 

د، و انسان را مؤمن و كافر و نيكوكار و كن گزار نمي دار و حاجي و عمره نمازگزار و روزه

                                           
شان: توحيد، عدل،  يان شد. همچنين معتزله در اصول پنجگانهآنان بي  اصول چهارگانهي  همان طور كه درباره - 1

  ها، امر به معروف و نهي از منكر چنين هستند و مسائل امامت به آن مربوط است. منزلت بين منزلتين، عملي شدن بيم
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بي به او برسد  گزنديكه هرگاه  نمي آفريندتاب  دهد، و او را آزمند و بي يا قرار نمي

  كند و چون خيري به او رسد بخل ورزد. قراري

ه كه در توحيد و عدلشان با معتزله موافق هستند، اين شيعه امامي متأخرينِي  نهايت عقيده
 نيافريده استو ديگران را  پيامبراناست كه خداوند چيزي از افعال حيوان و يا فرشتگان و 

  .به وجود مي آينداو  آفرينشقدرت و  دوناين حوادث بي  است بلكه همه
است، قدرت و خلق خداوند خدا افعال شر را بدون خو غير كهبنابراين آنان در اين اعتقاد  

  ها هستند. كند، شبيه مجوسي ايجاد مي

يگانه ايمان به قدر نظام توحيد است، پس هر كس خداوند را «گويد:  مي بابن عباس 
يگانه كس خداوند را  هر شود و بداند و به قدر ايمان داشته باشد، توحيد او تكميل مي و يكتا
  .»كند را نقض مي شتوحيد او ببداند و قدر را تكذيب كند، تكذي و يكتا

 صفات خداست؛ چون و تعطيل شرك ورزيدن به خداي  دربردارندهقول قدريه  پس
و  ،خارج دانستن برخي از حوادث از اين امر است كه فاعلي داشته باشندي  دربردارنده
هاي  اثبات يك فاعل مستقل غيرخداوند است. و اين دو مورد دو شاخه از شاخهي  دربردارنده

  كفر هستند.
فاعل نبود،  صاحب اراده وگويند: انسان بعد از اين كه  آنان مي توضيح آن چنين است كه 

اي آن را به وجود آورده  فاعل شد بدون اينكه ايجاد كننده صاحب اراده وخود ي  با اراده
  و اين اصل تعطيل است.  ،باشد
به وجود در  انسانگويند:  آنان مي است بدين خاطر است كه شرك اينكه اين عقيده، اما 

   .آن كار قرار دهد، مستقل استي  ايجاد كنندهاين فعل، بدون اين كه خداوند او را  آوردن
براي هر  ،در ربوبيت شريك قائل شدن براي خداو  صفات خدا تعطيل دو امر يعني اين 

  آيد. كسي كه فاعل مستقلي غير از خدا را قبول داشته باشد، الزم مي
 انساناست و فعل  حادثيهر ي  آفرينندهكه خداوند  نشان مي دهند و قطعي نيداليل يقي
اگر خدا بخواهد به  پذيرد؛ هر ممكني وجود و عدم را مياين حوادث است. و ي  هم از جمله
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اين ممكنات است، ي  و فعل بنده نيز از جمله ،آيد آيد و اگر نخواهد به وجود نمي وجود مي
 كه قبالًپس از آن   است اين فعل حادث ذاتفعلي را انجام داد  بندهبه اين صورت كه اگر 

 ، بايد گفتبا اراده حادث شده استفعل بنده نبوده است. و هرگاه گفته شود:  بدون سببي
  خود اين اراده نيز يك حادث است كه به ناچار يك سبب دارد.

 هستند كه آدميانو  يانو جّن فرشتگانافعال  ،بگويد: بخشي از حوادث پس هر كس
با قرآن، سنت و اجماع سلف و داليل  ، او با اين گفته اشخلق نكرده است آنها را خداوند

  عقلي مخالفت كرده است.
گويند: هر كس بگويد كه كالم آدمي يا افعال بندگان  برخي از سلف مي به همين خاطر

  خلوق هستند. اين است كه بگويد: آسمان و زمين خداوند غيرمي  غيرمخلوق است، به منزله
آفرينشي كه . و اثبات نمي كنندرا براي خداوند  خالصه؛ اين افراد مشيت و خواست عام

 اند و را از معتزله گرفته اعتقادآنان اين  اثبات نمي كنند.نيز براي او د، در برگير هر حادثي را
  معتزله در اين مورد پيشواي آنان هستند. 

گويند و برخي  و قول هستند: برخي از آنان چنين ميشيعيان در اين باره بر د از اين رو
  1گويند: اين قول مخصوص برخي از آنان است. مي

                                           
) 1) ج(73،38)، ص (2)، ج(39،40) ص(1) ج(452) ص(8) بنگريد به الفتاوي ج(357،284،258،29) ص(1ج( -  1
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  زيديه
شان  شيعيان هستند كه در ميان گروهي از زيديهگانه را قبول دارند.  زيديه خالفت خلفاي سه
  1قدريه و غيرقدريه هستند.

  آن تحليل و بررسياختالف قدريه در ظلم و عدل و 

  ظلم اختالف نظر دارند: ي جبريه درباره ي و جهميه 2قدريه

ديگر يكظلم مردم به  ي آن است كه ما درباره به نسبت خداظلم  گويند: قدريه مي
هر چيزي ي  شناسيم. پس اگر گفته شود: او خالق افعال بندگان است، و او اراده كننده مي

دهد، اين  ناهكار را عذاب ميگفته شود: او انسان گ در عين حالو  ،شود است كه واقع مي
  نامند. آنان خود را عدليه مي .يك ظلم همچون ظلم ماست

چيزي است كه وجود آن ممتنع است. اما هر آن چه  به نسبت خداظلم  گويند: جهميه مي
ظلم يا مخالفت كردن با امر و فرمان كسي است  ؛ چونكه وجودش ممكن باشد ظلم نيست
و باالتر از  ،ستاوي  ف در ملك ديگري بدون اجازهكه اطاعتش واجب است و يا تصر

غير از او كسي ملكي ندارد بلكه او فقط در ملك خود  .اي وجود ندارد پروردگار امر كننده
بلكه هرگاه خداوند  .بنابراين هر آن چه كه ممكن است ظلم نيست .كند تصرف مي دخل و

 را ند،نمودسركشي  بر خدا عصيان وكه كفر ورزيدند و در برا آنانفرعون و ابوجهل و امثال 
او اطاعت  كه به او ايمان آوردند و از إمحمدحضرت  موسي وحضرت دهد و  نعمت 

  دهد اين مثل عكس است و همه در برابر او يكسان و مساوي هستند. عذاب مي را نمودند،
فار قرار خداوند مكلفين را در قدرت يكسان قرار داد و مؤمنان را برتر از ك معتقدندقدريه 

كه اينتا  برتري نداد كشان و گردن نافرمانانبر  فرمانبرداران راو  آوردندكه ايمان اين نداد تا
. اين از سخنان قدريه، معتزله و ديگران است كه به اين ترتيب با كتاب، فرمانبرداري كردند

  اند. سنت و اجماع سلف و عقل صريح مخالفت كرده

                                           
  ).357،358) ص (1ج( - 1
  اول در زمان ابن زبير و عبدالملك به وجود آمدند.ي  قدريه در اوايل سده - 2
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و هدايت نكردن  ،هدايتشاني  د بر مؤمنان به واسطهكس معتقد باشد كه منت خداون هر
زيرا اين فضيلت و لطف و عنايت از جانب  ؛ظلمي از جانب اوست، اين جهل است كافران

����m�Ú�Ùفرمايد: اوست همان طور كه مي � � �Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò� �Ñ� �Ðl 

رهنمود گذارد كه شما را به سوي ايمان آوردن  بلكه خدا بر شما منت مي] «17الحجرات: [
اين ايمان  دادن بنابراين اختصاص» كرده است، اگر (در ادعاي ايمان) راست و درست هستيد.

همانند اختصاص دادن سالمتي، علم، قدرت، حال و مال زياد براي افرادي خاص است. 

��mفرمايد:  خداوند متعال مي �̧¶µ��´�³�²�±�°�¯�®¬�«�ª��©
�Ç�Æ�Å� �Ä�Ã�Â� ÁÀ�¿� �¾�½�¼�»�º�¹l 

كنند (و كليد رسالت را به هر كس  آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي « ]32ف: الزخر[
سپارند ؟). اين مائيم كه معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم  كه بخواهند مي

ايم، تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به كار  ايم. و برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده كرده
كنند  آوري مي به يكديگر خدمت كنند). و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمعگيرند (و 

شود:  گفته مي به همين خاطر .» بهتر است (كه نبوت است و نبوت از همه مقامات برتر است)
   .فضل و هر مصيبتي از جانب او عدل است خدا،هر نعمتي از جانب 

دهد؛ ديگري عذاب  گناهبه خاطر  را انسان خدا ظلم به معناي واقعي ظلم اين است كه

����m�Ô�Ó��Ò�Ñ�Ð��Ï�Î��Í��Ì�Ëفرمايد: خداوند متعال مي �Ê�Él 

و هر كس كارهاي نيكو انجام دهد، در حالي كه مؤمن باشد، نه از ظلم و ستمي  « :]112طه: [
كه هراسد ( ترسد (كه بر او رود، و مثالً بر گناهانش افزوده شود) و نه از كم و كاستي مي مي

  » گريبانگير كارهاي نيك و پاداشش شود. چرا كه حساب خدا دقيق است).
 بگذاردبه حساب انسان  را هاي كسي ديگر بدي خدا گويند: ظلم اين است كه مفسران مي

انسان به مجازات و عذاب  متعالخداوند پس  بكاهد.هاي انسان  و هضم اين است كه از نيكي 
  .دانسته استرا از آن پاك و منزّه  شو خود ادهظلم قرار د را خاطر گناه ديگري،
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از كمال  ،مظلومان از ظالمان حقّو گرفتن  اش ل اختيارياعما خاطر هاما مجازات انسان ب
  عدل خداوند متعال است. 

ر و ممكن است وقول جمهور موافقان و مخالفان قدر اين است كه ظلم براي خداوند مقد
به همين خاطر و او از ظلم پاك و منزه است.  دظلم نمي كن شعدل خاطرو خداوند به 

 متوجهو مدح  .كند دهد كه او هيچ ظلمي به مردم نمي وقتي كه خبر مي ستودهخودش را 
  نه ترك چيزي كه برايش ممتنع است.كاري است كه بر آن توانايي دارد ترك 

م نيست اما ميان مسلمانان اختالفي در اين مورد وجود ندارد كه خداوند عادل است و ظال
آيد و هر  به حساب نمي پروردگار ظلمباشد، از جانب  بنده ظلمهر آن چه كه از جانب 

؛ چون آيد  به حساب نمي پروردگار زشتاز جانب  ،باشد بنده زشتكه از جانب  چيزي
  1.اش افعالنه در صفات و  ، نه دردر ذات چيزي مانند خدا نيست نه

                                           
  ).366، 361، 368) ص(1) ج(33،40) ص(2) ج(23) ص(3ج( - 1



 

  نبوت

  آن ي اي اماميه دربارهه و غلو رافضي پيامبرانعصمت 

 عصمت،و اين  اند دارند، معصوم پيامبران در آن چه كه از جانب خداوند متعال ابالغ مي
رسول كسي است كه امر و نهي و خبر خداوند را از جانب او  ؛ چونمقصود رسالت است

ي كه در ابالغ رسالت معصوم هستند به طور پيامبرانمسلمانان ي  به اتفاق همه .كند ابالغ مي
  جايز نيست در اين مورد اندك خطايي صورت گيرد. 

دارند كه آيا جايز است بر زبان پيامبر سخني جاري شود كه  نظر مسلمانان با هم اختالف
ند همان گونه نك طا پايدار خداوند خطاي آن را برطرف و اصالح كند به طوري كه او را بر خ

تلک الغرانيق العلی وإن شفاعتهن «شد: اين جمله جاري  پيامبركه نقل شده كه بر زبان 
سپس خداوند » شان وجود دارد ها پرندگاني بلندمرتبه هستند و اميد به شفاعت آن« :)1(»لترتجی

آياتش را محكم كرد. برخي از مسلمانان اين  آن چه را كه شيطان بر او القا كرد، نسخ نمود و
  د چرا كه امر محذوري نيست.ان دانند و برخي آن را جايز دانسته امر را جايز نمي

  ورزند نمي اصراربر فسق و دروغ پيامبران 

و ابالغ پيام از جانب خداوند توسط آنان  پيامبراندر نبوت  كه به طور كلي، هر چيزي
  از اين موارد اتفاق نظر دارند.  پيامبراناي وارد كند، مسلمانان بر پاك بودن  خدشه

                                           
 �است كه براى تضعيف موقعيت قرآن و پيامبر  يخبر دشمنان و مخالفان بيي  غرانيق ساخته و پرداختهي  افسانه -1

 ) در مكه مشغول خواندن سوره�افسانه گفته اند: پيامبر خدا ( يناند. آنها در ا را جعل كرده ياساس چنين حديث بى

ãΛ﴿ :يعني ودبود، چون به آياتى كه نام بتهاى مشركان در آن ب "النجم" ä÷ƒ ut� sùr& |M≈‾=9$# 3“̈“ãèø9$#uρ ∩⊇∪ nο4θ uΖ tΒuρ sπ sW Ï9$̈W9$# 

#“t� ÷z W{$# ∩⊄⊃∪﴾ تلك «رسيد، (نعوذ باهللا) شيطان اين دو جمله را بر زبان او جارى ساخت كه: ] 20-19نجم: [ال
»!  اينها پرندگان زيباى بلند مقامى هستند و از آنها اميد شفاعت است: «يعني »!ن شفاعتهن لترتجىإالغرانيق العلى، و

كه اين دو جمله  داداخطار  �شد و به پيامبرسجده كرد و آنها هم سجده كردند، جبرئيل نازل  �در اين هنگام پيامبر 
  شيطان بود.  القائاتبراى تو نياورده بودم، اين از   را من
است. لذا تمام محققان اسالمى ايـن   و دروغين مجعول و ساختگى روايت، دهد كه اين نشان مى يو شواهد فراوان قرائن

  .اند ويان مكار دانستهدروغگي  ساخته و پرداخته را آن كرده و نفى به شدتحديث را 
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در  پيامبرانگويند:  دانند، مي پيامبران جايز مي جمهور كه گناهان صغيره را بر ي عامه
از آنان  گناهي كه به پيامبران صدمه اي وارد كند، پس اند. بر گناهان صغيره معصوم اصرار

: داود بعد از توبه كردن از زمان قبل از آن همان طور كه در روايت آمده است زند. سر نمي
 انساندارد و  پاك شوندگان را دوست ميخطا بهتر شد. و خداوند متعال توبه كنندگان و 

  شود. و با وجود آن وارد بهشت مي مي كند يگاهي كار بد
ايمان آورد و  �ابراهيمحضرت به  �لوطحضرت كه  اظهار داشتهخداوند در قرآن 

  خداوند او را به عنوان پيامبر مبعوث كرد. 

��^��_�`��m�h�gf�e�d��c�b��aگفت:  �شعيبحضرت  �]�\�[�Z�Y

�j�ir�q����p�o��n�m�l�k �l] :اگر ما به آئين شما درآئيم، بعد از آن ] «89األعراف
ايم (و به گزاف خويشتن را  كه خدا ما را از آن نجات بخشيده است، مسلّماً به خدا دروغ بسته

ايم). ما را نسزد كه بدان درآئيم، مگر اين كه خدا كه پروردگار ما  پيروان آئين آسماني ناميده

m�w�v�u، »اهد (كه هرگز چنين چيزي را هم نخواهد خواست).است بخو

_�~�}�|�{��z�y��x �l] :كافران (و سردستگان ] «13إبراهيم
زندقه و ضالل، هنگامي كه از راه دليل با انبياء برنيامدند، به زور متوسل شدند و) به پيغمبران 

  »كنيم. سرزمين خود بيرون ميگرديد يا اين كه شما را از  خود گفتند: يا به آئين ما باز مي
سپس  را تعريف نمود. سر زدچه از آنها آن �يوسفحضرت برادران ي  خداوند درباره

 هاي هستند كه در سوره يآنان همان اسباط از كارشان باخبر مي سازد.شان آنان را  بعد از توبه
  اوريم. اند ايمان بي بقره، آل عمران و نساء به ما امر شده كه به آن چه كه آورده

حال اگر در ميان اين افراد كسي باشد كه پيامبر شود پس معلوم است كه پيامبران از 
آن نزاع و اختالف دارند و ي  ها و سايرين درباره ديگران بهترند و اين چيزي است كه رافضي

آن چه كه كتاب  در حقيقت شود. اما گويند: هر كس گناهي از او صادر گردد پيامبر نمي مي
  بر آن داللت دارند، معتبر است.و سنت 
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مورد مذمت و  ،، آن است كه توبه كننده از گناهخصوصدر اين  استناد رافضي ها
مطيع ترين مردم هر چند كه از  را نداردنبوت  شايستگياست كه  يناقصانسان نكوهش و 

و  نقرآو  در اين زمينه اختالف نظر دارند، اهل سنتبا  رافضي ها. اين اصلي است كه باشد
  كنند. داللت مي اين زمينهدر  شانسنت بر بطالن قول 

حقيقت توبه و استغفار و انتقال از  ه سببخداوند ب واال كه آنان كمال و درجات چون
سخن خدا در اين باره  عطا كرد، از آنان گرفتند و پيامبرانتر از آن، به  كمال به چيزي كامل

يف نمودند و گمان كردند كه انتقال آدمي خودش تحر جايرا از  كالمتكذيب كردند و  را
نقص  سوي راه راست، هدايت و از سرگرداني به سوي علم و از گمراهي به سوي از جهل به

ترين قدرت  هاي خداوند و بزرگ ترين نعمت و كمبود است، و ندانستند كه اين از بزرگ
خير و شر ي  كس مزهرساند، و اين كه هر  اوست به طوري كه بندگان را از نقص به كمال مي

را بچشد و هر دو را با هم بشناسد محبتش نسبت به خير و نفرتش نسبت به شر بيشتر از كسي 
إنما تنقض «گويد:  مي سعمر حضرت است كه فقط با خير سروكار دارد، همان گونه كه 

م هرگاه كسي در اسال« »:عری اإلسالم عروة عروة، إذا نشأ فی اإلسالم من اليعرف الجاهلية
و  ضرشد و نمو يابد و جاهليت را نشناسد، برايش دستاويزهاي اسالم يكي يكي دچار نق

  ».گردد سستي مي
 .اصول دين چهار تا هستند: توحيد، عدل، نبوت و امامت دوازده امامي معتقدند كهي  شيعه

ت نهايت اين اسنبوت، ي  اختالف دارند. اما درباره با هم عدل و امامت و و آنان در توحيد
پيامبران مورد توافق ي  همانند ساير امت به نبوت اقرار داشته باشند. اما غلو آنان درباره كه

ميان ممكن است افرادي باشند؛ چون  از عبادت پيشگان جاهل اهل غلو البته .هيچ كس نيست
ها اشتراكاتي در غلو و جهل و پيروي از چيزي كه صحتش معلوم نشده است،  آنان و رافضي

  1هستند. ارد و اين دو گروه در اين مورد همانند نصاروجود دا

                                           
  ).133، 335) ص(2) ج(37) ص(4) ج(306، 174) ص(1ج( - 1



 

  امامت

  است �خود پيامبر اكرم ،امام معصوم

 عصمت ي به واسطه اين مصلحت كهنيست مگر اين هيچ مصلحتي در عصمت امام

  است هديحاصل گردپيامبر 

واجب است و  همهاست و اطاعت از او در هر زمان بر  عخداامام معصوم همان رسول 
اند در خبر  كه علمش را به ارث برده اش شناسد و وارثان امر و نهي او را مي سالميا امت

  . مي گوينددادن از او راست 
  دارند، دو نوع است: نيازبه آن  اسالمي و امت امامانكه  اي علم ديني

ماه رمضان و حج و حرام ي  مانند واجب بودن نمازهاي پنجگانه و روزه »علم كلي« -1
  ها. آنو مانند  شراب خواري، بودن زنا، سرقت

حد بر فالني و  اجرايمانند واجب بودن زكات بر فالني و واجب بودن  »علم جزئي« -2
  . آنمانند 

 ؛ چونبه امام ندارد نيازيآن ي  مستقل است و درباره بدان شريعت نخست، راجع به مورد
ز شريعت را كه به مسائلي او يا  تصريح كرده ،كه ضروري بوده يا بر كليات شريعت عپيامبر

  د، ترك كرده است.رقياس نياز دا
شود و اگر دومي باشد در اين صورت مقصود با  مي حاصلباشد، مقصود  ياگر مورد اول
  گردد.  قياس حاصل مي

تصريح كرد و به ها  آنتك تك توان بر  نميبه گونه اي هستند كه  شريعت» جزئيات«اما 
 است،» تحقيق مناط«موسوم به  كه اجتهاديبه  سائلاين مدر  به ناچار ، بلكهصورت نص آورد

را تعيين  اش قبله جهت هر نمازخواني،ي  تواند درباره همان گونه كه شارع نمي ؛ستهنياز 
اين ي  نفقه كه كند مشخصو  ن نمايد،يهر شاهدي را تعي عدالت ،، و براي هر حاكميكند

گردد و  جاري مي مجرم، حداين  شود و بر زن چنان است، و يا طالق با اين زوج واقع مي
افراد حكم ي  تواند بر همه نمي ياين چيزي است كه هيچ پيامبر و هيچ كس ؛ چونها مانند اين
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 يك انسان از آن ناتوان و گفتار علم خود انسانها،افعال بني آدم و شناخت  زيرا ؛تعيين كند
  است.

بيان  عكند همان گونه كه پيامبر تواند كليات را تعيين اگر به كليات اكتفا شود پيامبر مي
  ...استچه زناني حالل  با چه زناني حرام و ازدواج با كند كه مي

هايي كه  آنو  اند هستند حرام مست كنندههايي كه  ، آننوشيدني هاي  همچنين درباره
نيستند حرام نيستند و مانند اين موارد. بلكه محرمات در اين فرمايش خداوند  مست كننده

��m����|�{�z�y��x�wفرمايد:  اند كه مي هشد مشخص �v��u� �t�s�r��q�p

�m�l���k�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�`�_�~�}l ] :بگو:  ] «33األعراف
خداوند حرام كرده است كارهاي نابهنجار (چون زنا) را، خواه آن چيزي كه آشكارا انجام 

، و (هر نوع) )هان ماندو خواه آن چيزي كه پوشيده انجام گيرد و پن(پذيرد و ظاهر گردد، 
بزهكاري را و ستمگري (بر مردم) را كه به هيچ وجه درست نيست، و اين كه چيزي را 
شريك خدا كنيد بدون دليل و برهاني كه از سوي خدا مبني بر حقّانيت آن خبر در دست 

يد كه باشد، و اين كه به دروغ از زبان خدا چيزي را (درباره تحليل و تحريم و غيره) بيان دار
  »دانيد. (صحت و سقم آن را) نمي

¶��¸����m�¿�¾�½�¼�»º�¹:آمده انددر اين آيه ي  و همه واجبات

�É�È�Ç�Æ� ÅÄ� Ã�Â�Á� �Àl ] :بگو: پروردگارم  ] «29األعراف
(همگان را در هر زمان و مكاني) به دادگري فرمان داده است، و (دستور او) اين (است) كه در 

و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد. خداوند  هر عبادتي رو به خدا كنيد
كند و  همان گونه كه شما را در آغاز آفريده است، (به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مي

�».گرديد به سوي او) برمي �
سپس خداوند انواع فواحش و  .است مشخص ش،بندگان به نسبتخدا و  به نسبتواجب 
  كند.  ستم و انواع حقوق بندگان را در جاهايي ديگر به تفصيل بيان ميها و  زشتكاري
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گردد كه هيچ مصلحتي در عصمت امام نيست مگر اين كه به  به اين ترتيب روشن مي
 و حمد و ستايش و منت از آن خداوند است است.حاصل شده   �پيامبرعصمت ي  واسطه

  است. مطلب اين  مؤيدواقعيت هم 
 ه،تر بود پيروي از سنت و حديث و پيروي از صحابه نزديك كس بهديديم كه هر

به پيروي از سنت و حديث و هر كس  برعكس و استتر  در دنيا و دين كامل اش مصلحت
  1.مصلحت اش در دنيا و دين ناقص تر است، هدورتر بودپيروي از صحابه 

  نددوربه  �معصوم پيامبرعيان بيشتر از هر كسي از پيروي شي
  

مصلحت دين و دنياي خود  ازكسي بيشتر از هر برخالف اهل سنت آنانبنابراين 

  دورترند

از پيروي معصومي كه در عصمت و طهارت او هيچ  ديگران نسبت بهاز آنجا كه شيعه 
كه خداوند او را همراه با  اين معصوم هم رسول خداست؛ كسي و شكي نيست دورند،

او  فرمانده و دعوت كننده به سوي خدا به و بيم دهن مژده رسانهدايت و دين حق به عنوان 
 هها به سوي نور بيرون آورد او مردم را از تاريكيي  و چراغ روشنگري كه خداوند به واسطه

 و كه بين حق و باطل، هدايت و گمراهي، سرگرداني راست و محكميو آنان را به راه 
و خداوند  نموده است.جدا كرده، هدايت  راهيابي، نور و ظلمت، اهل سعادت و اهل شقاوت

اهل پس او بندگانش را به بدبخت و خوشبخت تقسيم كند. ي  قرار داد تا به واسطه قاسماو را 
سعادت آناني بودند كه به او ايمان آوردند و اهل شقاوت كساني بودند كه او را تكذيب 

  نموده و از اطاعت او روي گردان شدند. 
وم بيشتر از هر طايفه و گروهي از پيروي اين معصوم به امام معص معتقد بنابراين، شيعيانِ

مردم از مصلحت دين و دنياي خودشان ي  بيشتر از همه به ناچار در اين صورت .دور هستند

                                           
  ).257-247) ص(3ج( - 1



   49  صحابه ايشانو  �اهل بيت رسول اهللا 
  

 

ترين و گمراهترين  توان كساني را كه تحت سياست ظالم اند. به طوري كه مي دور شده
 وجود ندارد مگر و نيكي خيردر  كسي تر از آنان يافت، و پادشاهان قرار دارند نيكو حال

  .نيستند شيعيانكه از  باشد تحت سياست كساني اينكه
ها اين كه  از جمله اين حالت ؛ها شبيه يهود هستند آنان در بسياري از حالت به همين خاطر

گيرد مگر اين كه به ريسماني از جانب خدا و  خواري آنان را فرا مي جا كه باشند، ذلت وهر 
گيرد و آنان بر روي زمين  نيز آنان را فرا مي و بينوايي و فقر .متمسك شوند از جانب مردم

  چنگ زنند. ند،كه معصوم نيست حاكمانياز  برخيكنند مگر اين كه به ريسمان  زندگي نمي
 تا آنچه در دلهايشان است را ظاهر كنند. آنان به ناچار بايد خود را به اسالم نسبت دهند

گونه كه امور يهود  گردد همان هرگز اصالح و متعادل نمي به تنهايي ها بنابراين امور رافضي
  گردد. نيز هرگز متعادل و اصالح نمي

پردازند بدون  ي خود مييوبسياري از شهرهاي اهل سنت به امور ديني و دناما در مقابل 
انه گ اين كه خداوند بلندمرتبه آنان را به يك كافر و يا يك رافضي نيازمند كند. خلفاي سه

ها را فتح نمودند و دين را در سرتاسر شرق و غرب زمين آشكار و نيرومند كردند در  سرزمين
از آنان با وجود انحرافات زياد از  پسحتي بني اميه  .حالي كه هيچ رافضي همراه آنان نبود

هاي  آنان، بر سرزمين و سب و دشنام او توسط برخي از �عليحضرت ها نسبت به  جانب آن
در شرق و غرب غلبه يافتند و اسالم در زمان آنان بسيار قدرتمندتر از زمان بعد از  اسالمي

 سامانآنان بود، و اسالم بعد از انقراض كلي دولت آنان، زماني كه دولت عباسي آمد نظم و 
 حركت كرد. شود، ناميده مي »صقر قريش« كهنگرفت، و عبدالرحمن داخل به سمت مغرب 

هاي مغرب چيره شدند و اسالم را در آن جا  او آمدند بر سرزميناز  پساو و كساني كه 
داشتند و كفار را از سر راه خود قلع و قمع نمودند و همان طور كه در  يآشكار نموده و برپا

ي  ي داراي سياست بودند و بيشتر از همهوميان مردم مشهور بود آنان در امور ديني و دني
و آنان فقط بر  ،ه، از مذاهب اهل عراق دور بودندمردم، عالوه بر دوري از سخنان شيع

  .مذاهب اهل مدينه بودند
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مردم عراق و مردم شام بر مذهب اوزاعي بودند و مذهب اهل حديث را گرامي  
دادند. آنان بيشتر از  آن مذهب را ياري مي ،داشتند و برخي از آنان در بسياري از امور مي

  مردم از مذهب شيعه دور بودند.ي  همه
نيز هاي اسالمي  سرزمين بسياري از ها كه در مشرق و در گروههايي از خوارج و رافضي

ها مدت زيادي بر اساس اين مذاهب  اين سرزمين پايه هايوجود داشتند به مغرب رفتند اما 
جا آشكار شد،  ادامه نيافت بلكه هنگامي كه مقداري از اين مذاهب به مدت اندكي در آن

جا  مبعوث كرده بود، در آن آن بارا  �محمدحضرت ين حق را كه خداوند آن هدايت و د
 آنان چيره شد. برپا داشت و اين دين حق بر باطلِ

سپس به مصر  .كردند و بر قسمتي از مغرب چيره شدند بني عبيد تظاهر به تشيع ميي  طايفه
 آمدند و به مدت دويست سال بر آن حاكم شدند و بر حجاز و شام به مدت يكصد سال

دينان  خود در آوردند. كافران و بيي  سلطهبغداد را تحت  »فتنه بساسيري«حاكم شدند و در 
 اهل هواهاي نفسانيو  گذاران نيز در شرق و غرب به آنان ملحق شدند و اين براي بدعت

  به سازش و تقيه با اهل سنت داشتند.  نيازبا وجود آن اينان  .خوشايند بود
توفيق غير و  است شيعه در هر زمان بهتر از مصلحت شيعهوقتي معلوم شد مصلحت غير 

اظهار اثبات عصمت ي  درباره شيعيانچه  شود آن شيعه است، معلوم مي شيعه بزرگتر از توفيق
  ، باطل است.مي دارند

را به قتل  يبه يكي از شيوخ رافضي گفته شد: اگر كفار به سرزمين ما بيايند و افراد
  نند و اموال را غارت كنند، آيا با آنان بجنگيم؟ها را بشك برسانند و حريم

  جنگيم. گفت: نه، طبق مذهب ما جز به همراه معصوم با كسي نمي
 ،فتوا با وجود عامي بودنش گفت: به خدا قسم اين مذهبي  آن فرد درخواست كننده

  1شود. دين و دنيا مي و تباهي است. اين مذهب منجر به فساد پليد
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ميه كسي معتقد به عصمت ائمه نيست و در اين مورد كسي هاي اما جز رافضي  
 آنان نيست، مگر كساني كه بدتر از آنان باشند موافق

اين اعتقاد  ،گويند: در اين مورد ائمه همانند انبياء معصوم هستند ها مي اما اين كه رافضي
و  زيديهي  نه شيعه ؛آنان نيست موافقهاي اماميه است و كسي در اين مورد  رافضي مخصوص

همانند  اند؛ مگر كساني كه بدتر از آنان هم رأي آنان نيستند نه ساير طوايف مسلمانان
اسماعيليه كه منتسب به محمد بن اسماعيل بن جعفر هستند و معتقدند كه امامت بعد از جعفر 

و منافق اند و  دين رسد. آنان بي رسد و به موسي بن جعفر نمي به محمد بن اسماعيل مي
  1 بسيار بهتر از آنان هستند.دوازده امامي  ي شيعه

اي در ظاهر و باطن مسلمان  در ميان اماميه با وجود جهل و گمراهي مفرطشان، عدهچون 
شان تبعيت  و منافق نيستند، اما دچار جهل و گمراهي شده و از هواهاي نفساني  هستند و زنديق

علم و  باطنيه بودن شانقيقت ادعاي به ح كه علما و بزرگانشان اسماعيلي ها،كنند. اما  مي
شناخت  شانامر حقيقت و باطنشان كه به  شناخت دارند زنديق و منافق هستند. اما عوام

��m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Îفرمايد: ندارند مسلمان هستند. خداوند متعال مي

Ï�ÑÐ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×� � �Ø�Ù�l ] :59النساء L» [از! ايد آورده ايمان كه كساني اي 
 اطاعت) او سنّت به تمسك با �مصطفي محمد خدا( پيغمبر از و) قرآن از يرويپ با( خدا

                                           
) را ÷امام موسي كاظم(ي  بن اسماعيل برادرزاده اماميه است كه محمدي  اي از شيعه فرقه باطنيهيا  اسماعيليه - 1

اختالف در امامت اسماعيل بن جعفر صادق با برادرش موسي ي  نتيجه در اصله دانند. ظهور اين فرق آخرين امام مي
است. اسماعيليان معتقدند كه پس از رحلت امام جعفر صادق(در قرن هشتم ميالدي) امامت به  ه ) بود÷بن جعفر(

يل منتقل شد رسد؛ اما چون پسرش اسماعيل پيش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن اسماع پسر بزگتر وي مي
شود و پس از او امامت در خاندان وي باقي ماند. آنها در ميان اهل سنت  كه سابع تام است و دور هفت با او تمام مي

  (مترجم)شوند. هفت امامي نيز ناميده ميي  مشهورند و شيعه »باطنيان«به 
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 حقّگرا و دادگر كه مادام( نمائيد فرمانبرداري خود مسلمان فرماندهان و كارداران از و، كنيد
 از امري در و( داشتيد اختالف چيزي در اگر و) باشند اسالم شريعت احكام مجري و بوده
 سنّت به رجوع با( او پيغمبر و) قرآن به عرضه با( خدا به را آن) يدكرد پيدا كشمكش امور
 و، نازل را قرآن خدا كه چرا. بدانيد را آن حكم، سنّت و قرآن پرتو در تا( برگردانيد) نبوي

  ».)كنيد عمل چنين بايد. است داشته روشن و بيان را آن پيغمبر
خداوند به آنان امر  ،ن به او داشتندبراي ارجاع امورشا �پيامبراگر مردم معصومي غير از 

كه هيچ معصومي جز رسول  بيان مي داردقرآن  .كرد كه امورشان را نزد او ارجاع دهند مي
  وجود ندارد. �اهللا

مي همواره از معصوم تبعيت  ؛ چونادعاي عصمت همانند مشاركت دادن در نبوت است
 وصخصم ، فت گردد و اين حالتگويد نبايد در موردي با او مخال شود و در هر چه كه مي

  1نازل شده ايمان بياوريم. پيامبران رچه كه ب كه به آن هبه ما امر شد از اين رو .است پيامبران

خود و تسليم دين به آنان هماننـد مسـيحيان    ي ها در برتر دانستن ائمه رافضي
  هستند

حضرت ابراهيم، ت حضركنند كه حواريوني كه از مسيح تبعيت كردند، از  مسيحيان ادعا مي
كنند كه حواريون فرستادگاني  و گمان ميند برتر ‡موسي و ساير پيامبران و فرستادگان

كه خداوند همانند  معتقدندزيرا آنان  ؛هستند كه خداوند رودررو با آنان سخن گفته است
  گويند: مسيح فرزند خداوند است. مسيح است و همچنين مي

و انصار  ينمهاجر نخستين از را بهتر و برتر از پيشگامان گانهدوازده ي  ها نيز ائمه رافضي
امامان به الوهيت  آنان چون ند؛از پيامبران برتر امامانگويند:  مي شان كنندگاندانند و غلو مي

  مسيح اعتقاد دارند.  به الوهيتگونه كه مسيحيان  همان معتقدند
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ل چيزي است كه آنان ها و راهبان است و حال گويند: دين تسليم اسقف مسيحيان مي
كنند، و دين چيزي است كه آنان  كنند، و حرام چيزي است كه آنان حرام مي حالل مي
  كنند.  تشريع مي

دين تسليم ائمه است، و حالل چيزي است كه آنان حالل  هم معتقدند كهها  رافضي
ع كنند، و دين چيزي است كه آنان تشري كنند، و حرام چيزي است كه آنان حرام مي مي
  كنند. مي

 اماماناند و اعتقاد به الوهيت حاكم و ساير  اما آناني كه همچون اسماعيليه وارد غلو شده
گويند: محمد بن اسماعيل شريعت محمد بن عبداهللا را نسخ كرد و ساير  خود دارند، مي

ري اين افراد از بيشتر كفار يهود و نصا .هاي اهل غلو وجود دارد اعتقاداتي كه در ميان رافضي
   1كنند. آنان منتسب به شيعه هستند و به مذهب شيعه تظاهر مي ند.ن بدتراو مشرك

  ، مقيد استحاكماناطاعت كردن اهل سنت از 

 �پيامبركنند، آنان فقط در ضمن اطاعت از  اطاعت نمي حاكماناهل سنت به طور مطلق از 

��m�Ê�Ë�Ì�Íفرمايد: گونه كه خداوند متعال مي كنند. همان اطاعت مي حاكماناز 

Î�Ï�Ð�l] :59النساء [  

چون او  ؛كند امر مي �پيامبرو به اطاعت از ، بنابراين، اين آيه به اطاعت مطلق از خداوند
اطاعت كند از خداوند اطاعت  خدا كند، و هر كس از رسول جز به اطاعت خداوند امر نمي

دهد و براي آنان  ميمر را در داخل اين قسمت قرار كرده است. خداوند اطاعت از اولي األ
شود و فقط  مر اطاعت نمي. چون به طور مطلق از اولي األه استاطاعت سومي را ذكر نكرد

إنّما «فرمايد: مي �گونه كه پيامبر همان ؛شود اطاعت ميكارهاي معروف و شايسته از آنان در 
ال «يد: فرما مي در جايي ديگر .»اطاعت فقط در معروف و نيكي است« 2»الطاعة فی المعروف

                                           
  ).173،175،309،310) ص(3) ج(177) ص(1ج( - 1
) با لفظ 1840مسلم آن را به شماره(». خبر الواحد«و » األحكام«و » المغازي«) در مبحث 59) ب(64بخاري ك( - 2
  .روايت كرده است »ال طاعة في معصية اهللا، إنما الطاعة في المعروف«
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هيچ اطاعتي براي هيچ مخلوقي در معصيت خالق وجود : «1»طاعة لمخلوق فی معصية الخالق
هر كس شما را به معصيتي امر : «2»کم بمعصية فال تطيعوهمن أمر «فرمايد: مي همچنين .»ندارد

  ».د، از او اطاعت نكنيدرك
نه پيروي كند از پيروان ي اهل بيت با ديگران بود، و هر كسي از آنان در اين زمي اين رويه

آنهاست. نه آن كساني كه از پيشوايان نيكوكار و دينداران و اهل علم اظهار براءت و بيزاري 
 رشتگمراه در دشمني با پيشوايان پاك س كنند و با كافران و منافقان چون رافضيانِ مي

  شوند. همگام مي

اطاعت از غير  گويند: مي كه سعليحضرت هاي منتسب به شيعه  اين رافضيسخن 
از قول و اعتقاد افرادي از  واجب است، به طور مطلق در هر چيزي كه به آن امر كند، �پيامبر

مر به طور اگفتند اطاعت از ولي  بودند و مي �عثمانحضرت اهل شام كه منسوب به پيروان 
كردند  اطاعت مي داشتآنان از سلطاني كه وجود  ؛ چونمطلق واجب است، فاسدتر است

  3دانند. اطاعت از يك معصوم مفقود را واجب مي اناين ليو

امـر   ضمانت عصـمت ائمـه  به  اسالم شرط عصمت در ائمه مقدور نيست و امت
  نشده است

توانند  آن ميي  سيلهو به و اند موجود و معلوم كه داراي قدرتي  خداوند به اطاعت از ائمه
ر موجود و ناشناس و كسي كه بر مردم حكومت كنند، امر كرده و به اطاعت از امام غي

نيز به  �طور كه پيامبر قدرتي ندارد و اصالً بر چيزي توانايي ندارد، امر نكرده است. همان
اجتماع و همبستگي امر كرد و از جدايي و اختالف نهي كرده است و به اطاعت مطلق از ائمه 

                                           
  ).66) ص(5) ج(40) ص(1احمد آن را روايت كرده است ج( - 1
». از آنان شما را به معصيت خدا امر كند از او اطاعت نكنيدهر كس »: «من أمركم منهم بمعصية اهللا فال تطيعوه« -  2

  ) آن را روايت كرده است. 40ابن ماجه در مبحث الجهاد به شماره (
  ).172، 171، 106) ص(2ج( - 3
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در جهت  و دامر نكرد و به اطاعت از آنان در صورتي كه در جهت اطاعت از خدا باش
  ، امر كرد.نباشد معصيت او

گويد: از رسول  در صحيح مسلم به نقل از عوف بن مالك اشجعي آمده است كه مي
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، «فرمود: شنيدم كه  �اهللا

قلنا: يا رسول اهللا! أفال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم قال: 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة، ال، ما أقاموا فيكم الصالة. إال من ولي عليه 

»: فرآه يأتي شيًئا من معصية اهللا، فليكره ما يأتي من معصية اهللا تعالى وال ينزعن يًدا من طاعة واٍل◌ٍ 
وستشان داريد و آنان دوستـتان دارند، و بر آنان بهترين ائمه و واليان شما آناني هستند كه د«

ند كه افرستند، و بدترين ائمه و واليان شما كساني  فرستيد و آنان بر شما درود مي درود مي
كنيد و آنان شما  دارند و شما آنان را لعن مي داريد و آنان شما را دشمن مي آنان را دشمن مي

؟ با آنها نجنگيمرسول اهللا! آيا در اين صورت ما  گويد: گفتيم: اي  . راوي»كنند را لعن مي
نه تا زماني كه در ميان شما نماز به پا  1نه، تا زماني كه در ميان شما نماز به پا دارند.«فرمود: 

ري معصيت كاباشد و ببيند كه او در  شده او گماردهبر  يدارند. مگر كسي كه يك حاكم
لي و را زشت و ناپسند بشمرد. يت خداوند متعالآن معصاو بايد  .خداوند در پيش گرفته است

  ».دست كشد اواز اطاعت  نبايد به هر حال

ستکون أمراء، «فرمايد: مي �خدادر صحيح مسلم به نقل از ام سلمه روايت شده كه رسول 
 حاكمانيدر آينده »: «تابع فتعرفون وتنکرون فمن عرف بریء، ومن أنکر سلم، ولکن من رضی و

كنيد. براي هر كسي كه بدي  منكراتشان را درك كرده، و اعتراض مي آيند كه شما مي
كارهايشان را درك كرد راهي است براي نجات خويش از گناه و عقوبت او ـ كه با زبان يا 
دست او را از منكر بازدارد، و يا حداقل در حالت ناتواني در دلش از او بيزاري جويد ـ و 

به  از بازخواست الهي نجات يافته، اما كسي كه كسي كه بر منكرات آنها اعتراض كند

                                           
  ) روايت كرده است. 1855مسلم آن را به شماره ( - 1
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گفتند: يا  .)بر اوست گناه و بازخواست الهي(پيروي كرد  از آنان و راضي شد منكرات آنان
  ».برپا دارندنماز  كه  مادامي نه:«1»ال، ما صلوا«رسول اهللا! آيا با آنان مبارزه نكنيم؟ فرمود: 

و واليان امور هستند و اگر دچار معصيت  مانحاككند كه ائمه همان  روشن مي روايت اين
 موارد كند بلكه فقط در گيرند و كسي از آنان اطاعت نمي خداوند شوند، مورد انكار قرار مي

برخي محبوب و  خوب و بد وجود دارد.و در ميان آنان  ،اطاعت خدا از آنان اطاعت مي شود
كنند و  د و برايشان دعاي خير ميدارن گيرند، و مردم را دوست مي مورد دعاي خير قرار مي

آنان را دشمني  نيز مردم كنند و و مردم را لعن و نفرين مي مورد تنفر مردم هستندبرخي 
  كنند.  كنند و برايشان دعاي شر مي مي

  نمي گرددو دنيا حاصل هيچ منفعتي در دين  شرط عصمت ائمهي  واسطه به  

اين  امت برايعصمت  ؛ چونه استامت تضمين كردي  مجموعهخداوند عصمت را براي 
هرگاه يكي دچار خطا شد، ديگري كه ، مي دهد قراردانشمند و عالم  تعدادي خدا است كه

كند تا اين كه حق ضايع نگردد. شيخ اإلسالم ابن تيميه، مذاهب  در آن مورد درست عمل مي
  2چهارگانه و ساير مذاهب (اهل سنت) را به عنوان مثال آورده است.

  تعداد معيني محصور نيستند ائمه در

النساء: [�m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð �lفرمايد: چون خداوند متعال مي
از  وارده. همچنين در احاديث ه استمشخص نكرد ائمهرا براي  معيني] خداوند تعداد 59

 �مشخص نشده است. در صحيحين به نقل از ابوذر حاكمانتعداد مشخصي براي  �پيامبر
: 3»إن خليلی أوصانی أن أسمع وأطيع، وإن کان عبدًا حبشيًا مجدع األطراف«گويد:  آمده كه مي

                                           
  )روايت كرده است.1854مسلم آن را به شماره ( - 1
  ).112، 105، 109) ص(2ج() 35،36) ص(1ج( - 2
  ) روايت كرده است.1837، به شماره (»اإلمارة«) و مبحث 648به شماره (» المساجد«مسلم آن را در مبحث  - 3
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حبشي ي  يك برده ،دوست من به من سفارش كرد كه بشنوم و اطاعت كنم حتي اگر والي«
آمده كه او در مني يا  لدر صحيح مسلم به نقل از أم حصين». دست و پابريده باشد

قودکم يکم أسود مجدع يولو استعمل عل«ه فرمود: شنيده ك �از پيامبر حجة الوداععرفات در 
پوست و دست و پا بريده بر امورات شما  اي سياه ر بردهگا: «1»عوايبکتاب اهللا، فاسمعوا وأط

كتاب خداوند راهنمايي و رهبري كند، به او گوش فرا داده ي  وسيلهگمارده شود و شما را به 
گويد: رسول  كند كه مي روايت مي �مالك بخاري به نقل از انس بن». و از او اطاعت كنيد

و  بشنويد: «2»بةيعوا وإن استعمل عليکم عبد حبشی کان رأسه زبياسمعوا وأط: «فرمود �اهللا
اي حبشي كه سرش كوچك همچون مويز باشد، بر امورات شما  ردهباطاعت كنيد حتي اگر 

زال يال : «فرمود �خدا گويد: رسول در صحيحين به نقل از ابن عمر آمده كه ».  شود هگمارد
اين(خالفت) همواره در ميان قريش خواهد بود : «٣»ش ما بقی من الناس اثنانيهذا األمر فی قر 

گويد:  آمده كه  سدر صحيحين به نقل از ابوهريره .»تا زماني كه دو نفر از مردم باقي بمانند
لمسلمهم، وكافرهم تبع الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع «فرمايد:  مي �خدارسول 
قريش و كافرشان  مردم در اين مورد تابع قريش هستند، مسلمانشان تابع مسلمانِ«: ٤»لكافرهم

  ».قريش است تابع كافرِ

ش يالناس تبع لقر : «فرمايد مي �گويد: رسول اهللا روايت است كه مي س از جابر بن عبداهللا
 سدر بخاري به نقل از معاويه». ستندمردم در خير و شر تابع قريش ه: «5»ر والشريفی الخ

إن هذا األمر في قريش، ال يعاديهم أحد إال  «كه فرمود: شنيدم  �خداگويد: از رسول  آمده كه 
اين امر (خالفت) در ميان قريش است و كسي در اين : «6»كّبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين

                                           
  تا آخر حديث. »إن أمر عليكم عبد مجدع حبشياً قالت: أسود...«): 1298صحيح مسلم به شماره ( - 1
  ).4) ب(93بخاري ك ( - 2
  ).1828، مسلم به شماره (»ا بقي منهم اثنانم«) 2) ب(93بخاري ك( - 3
  ).1) ب (61) بخاري ك(1818صحيح مسلم شماره( - 4
  ).1819صحيح مسلم شماره ( - 5
  ).2) ب(61بخاري ك( - 6



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               58

    

 

زند. البته مادامي كه دين را برپا ر زمين اينكه خداوند او را ب كند مگر امور با آنان دشمني نمي
  1بخاري آن را در باب امراء از قريش روايت كرده است.». دارند

 و كـرده ادعاي امامت نه  �عثمانحضرت قبل از كشته شدن  �عليحضرت 
  وجود نداردبر عصمت او مبني  نصي نه ادعاي عصمت، و

اي امامت نكرد و نگفت: كشته شد ادع �عثمانحضرت هرگز تا زماني كه  سعليحضرت 
مرا بعد از خود امام قرار داده و پيروي از من بر  �ن معصوم هستم و نگفت كه رسول خدام

كس اين هر دانيم  گونه سخنان را به زبان نياورد. بلكه ضرورتاً ما مي مردم واجب است، و اين
م كه علي آن قدر داني و ما مي .ها را نقل كرده، بر او دروغ بسته است مطالب و همانند آن

دانند كه  صحابه ميي  تقوايش نسبت به خداوند زياد بود كه ادعاي دروغ آشكاري كه همه
  2كند. دروغ است، نمي

  وجود ندارد �به عنوان جانشين پيامبر �علي حضرت هيچ نصي بر تعيين 

نيامده است، و اهل  يحديث معتبرهاي  در هيچ يك از كتاب �عليحضرت  نص بر خالفت
ما هرگز روايتي «گويد:  محمد بن حزم ميند. تا جايي كه ابوث بر بطالن آن اجماع دارحدي

ايم جز يك روايت بي اساس از  نيافته به عنوان جانشين پيامبر دال بر اين ادعاي تعيين علي
اش ابو الحمراء است، و ما در ميان  ناشناخته كه كنيهراوي يك فرد ناشناس به نقل از يك 

  3.»كسي را سراغ نداريمچنين  مردمان
در اين مورد  ؛ چوناست و بي اساس از طرق زيادي كذب �خالفت علي نص برنقل 

. با وجود چه برسد به اينكه متواتر باشدنقل نكرده  صحيح يهيچ كس حديثي را با اسناد

                                           
  ).105) ص(2ج( - 1
  ).225) ص(1) ج(24) ص(4ج( - 2
  ).213) ص(3)، (ج(238) ص(4ج( - 3
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در روز سقيفه و هنگام  صحابه ورت و تبادل نظرخالفت و مشي  اختالف و نزاع مردم درباره
و زماني كه امور آنان در شوراي شش نفره مطرح گرديد، و بعد از  �عمرحضرت مرگ 

دچار  �عليحضرت  خالفتي  كشته شد و مردم درباره �عثمانحضرت آن، زماني كه 
اين موارد كسي چنين حديثي را مخفيانه هم ذكر نكرده است. ي  اختالف نظر شدند، در همه

كنند كه علي به شكلي  ها ادعا مي ي كه رافضيبنابراين معلوم است كه اگر اين چنين نص
اي براي مسلمانان نماند، وجود داشت در  آشكار و روشن و قاطع تعيين شده است كه بهانه

بايست بسياري از مردم اين  بايست كه مردم اين چنين خبري را نقل كنند و مي اين صورت مي
انگيزه هاي نقل نص بر نين جايي كه بلكه بيشتر آنان در اين چ .بر زبان آورندچنين خبري را 

منتفي بودن ملزوم را  منتفي بودن الزم، پس .حضور داشتند جانشيني علي كامالً وجود داشت،
  1كند. اقتضا مي

  از امامت باز نماند �با دفن پيامبر �عليحضرت 

، و نشستن بر كفن و دفن او مشغول �پيامبر دستوربه بنا  سعليحضرت گويند:  مي كهاين 
در شب  �پيامبر ؛ چوندارد منافات انادعايش بابود، دروغي آشكار است، و اين  ر قبرشس

. به خاك سپرده شد ششب بعد از وفات پيامبر: برخي مي گويند .دفن شد و در روز دفن نشد
نيز در كنار قبر او  سعليحضرت بماند و  شبه كسي امر نكرد كه در كنار قبر آن حضرت
حضرت نسبت به  سعلي حضرتدفن شد و لعايشهحضرت ي  خانهدر  پيامبرنماند بلكه 

كند كه در كنار قبرش بماند در حالي  به او امر مي پيامبر پس چگونه. نامحرم بود لعايشه
  كه براساس ادعاي آنان، به او امر كرده بود كه بعد از او امام باشد.

او به همراه  بلكه نبوده است، �پيامبربه تنهايي مشغول كفن و دفن  سعليحضرت 
حضرت اي از انصار بود و  و فرزندان عباس و غالمش شقران و عده سعباسحضرت 

ن آو در مراسم غسل و كفن و دفن  �پيامبري  بر در خانه سعمرحضرت و  سابوبكر
  ساعده نبودند. حضور داشتند و در آن موقع در ميان بني حضرت
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ميت را به عهده بگيرند، و اهل  و فاميل، مراسمبيت اما رسم و سنت اين بود كه اهل 
ه تأخير انداختند تا را ب پيامبردفن  آنان .را عهده دار شدندآن حضرت غسل و كفن  �پيامبر

آن ي  جنازه به صورت فرادي و يكي پس از ديگري بر مسلمانان .او نماز بخوانندمسلمانان بر 
ي  مراسم تشيع جنازه ز اين رو. انماز خواندند، و تعداد زنان و مردان بسيار زياد بود �حضرت

او در روز  پوشيدندر روز دوشنبه به پايان نرسيد. بنابراين با وجود غسل دادن و كفن  �پيامبر
  1شنبه هم بر او نماز خواندند، و روز چهارشنبه به خاك سپرده شد. دوشنبه، روز سه

ف نزاع و اخـتال  �عليحضرت در سپاه اسامه نبود تا با  اصالً �ابوبكرحضرت 
  نداشته باشد

 در سپاه سعمرحضرت و  سابوبكرحضرت كنند كه  ، ادعا ميدروغگويان و افترا زنندگان
بيرون فرستادن آن دو بوده است تا با علي نزاع نكنند. اين  �اهللا بودند و هدف رسول اسامه

و  و صحابه باشد �پيامبرترين مردم به احوال  آيد كه جاهل دروغ و افترا فقط از كسي بر مي
امر  ساش به ابوبكر در طول دوران بيماري �بيش از هر كسي به عمد دروغ ببندد. پيامبر

كسي را به  �مردم حاضر بودند. و اگر پيامبري  كرد كه براي مردم نماز بخواند و همه مي
كردند. و مهاجرين و انصار با كسي  داد از او اطاعت مي عنوان جانشين خود بر مردم قرار مي

جنگيدند و آنان بودند كه در اول و آخر دين اسالم  كرد، مي خداوند، مخالفت مي امر اكه ب
  را نصرت و ياري دادند.... 

ترسيد، در حالي كه خداوند او را ياري و  از چه كسي مي �دانستم پيامبر اي كاش مي
و  كرد پدران دهد و در اطراف او مهاجران و انصاري بودند كه اگر به آنان امر مي عزّت مي

  2كردند. مي اين كار رافرزندان خود را به قتل برسانند 
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  از او پس امامانو  �عليحضرت امامت  راجع بهمذهب زيديه 

 ؛زيديه بهتر از اماميه هستند. از ميان آنان جاروديه پيروان ابن جارود بيشتر شبيه اماميه هستند
 به عنوان جانشين را سعليحضرت ،  وصفذكر با  �كنند پيامبر همان كساني كه ادعا مي

 پس سلمانانامام است، و م �بعد از پيامبر سعليحضرت  . پسبردن او نامتعيين كرده نه با 
 سعلي حضرتاز پسو  .با ترك اقتداء به او يا گمراه و يا كافر شدند �از رسول اهللا

اي از آنان  است. عدهامام و پيشواي مسلمانان  سحسينحضرت و سپس  سحسنحضرت 
حسين را حضرت حسن امامت حضرت و  ،حسنحضرت علي امامت حضرت كه  معتقدند

اعالم كرده است، و سپس شوري در ميان فرزندان آن دو است كه هر كس از آنان به راه 
  پروردگارش دعوت كند و با فضيلت باشد، او امام است. 

د امامت به كنن دوم از زيديه، سليمانيه ياران سليمان بن جرير هستند كه ادعا ميي  فرقه
گردد و گاهي  با نشست دو نفر از بهترين مسلمانان معلوم مي امامتاست، و  شوراييصورت 

مفضول است، هر چند كه فاضل در هر حال از مفضول برتر باشد. آنان ي  امامت شايسته
حضرت امامت شود:  گفته مي .عمر را قبول دارندحضرت ابوبكر و حضرت امامت شيخين 

  شود. يك اشتباه بود كه صاحب آن به خاطر تأويل فاسق نمي مرعحضرت ابوبكر و 

 سعليحضرت  �خدااز رسول  پس معتقدندكثيريه هستند كه  سوم از زيديه،ي  فرقه
حضرت و  سابوبكرحضرت با ترين آنان براي امامت است، و بيعت  برترين مردم و شايسته

ي  دربارهاينان  .ها كردررا براي آنان  خالفت سعليحضرت چون  ؛نادرست نبود سرعم
كنند و براي او حكم به ايمان  و او را تكفير نمي گويندچيزي نمي و قتل او  سعثمانحضرت 
شود. اين گروه بسيار شبيه شيعه  مي نقل هم ، همان اعتقادي كه از سليمانيه1دهند هم نمي

  شوند. و صالحيه نيز ناميده مي هستند

                                           
اند كه از او  و با در نظر گرفتن آنچه ادعا نموده سحضرت عثماني  يعني (آنها با توجه به فضايل و جايگاه ويژه - 1

اند ) نگا: الملل  سرزده و با زندگي ساير صحابه مغايرت دارد، در مورد صدور حكم بر كفر يا ايمان او در حيرت مانده
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و آگاه باشد به بطالن مذهب زيديه و ساير و احوال ا �خدا هر كس بيشتر به رسول
اشاره شده است، و  سعليحضرت كنند كه به صورت مخفيانه به امامت  مذاهبي كه ادعا مي

، ترديد دارندقبلي است يا در برتري هر يك از آنان، ي  برتر از سه خليفه سعليحضرت 
در جهل  و روايات،به احاديث  آنان به دليل ضعف علمشان چون ؛تر است تر و آگاه عالم

  1اند. قرار گرفته بسيطمركب و يا جهل 

  نصي وجود ندارددوازده امام نيز  ي بقيهبر امامت 

هذا إمام ابن «فرمود:   سحسينحضرت به  �اين است كه پيامبر شيعيان دوازده اماميادعاي 
و پدر ُنه امام است اين امام پسر امام برادر امام : «»إمام أخو إمام أبو أئمة، تسعة تاسعهم قائمهم

  اين ادعا از چندين وجه دروغ است:». شان است كه نهمين آنان قائم

، اين ادعا را هستندشيعه ي  هفتاد فرقه يكي ازساير فرق شيعه به جز اثنا عشريه كه  اول:
  شمارند. دروغ مي

نند در ك شود: اين ادعا با آن چه كه غير اثنا عشريه از ميان شيعيان نقل مي گفته مي دوم:
چه كه  تعارض است. مانند آناني كه معتقد به امامت غير اثنا عشريه هستند و همچنين با آن

ها چيزي غير از ادعاي اثنا عشريه را  و هر يك از اين ، در تعارض استكنند راونديه نقل مي
  مدعي هستند.

ن كند و در شيعه كسي نبوده كه اين ادعا را بيا نخستشود: در ميان علماي  گفته مي سوم:
بلكه اين روايت زماني ساخته شد  .و كسي در سخن به آن استدالل نكرده است نيامده كتابي 

اين  بنابراين، .: پسرش محمد غايب استبعضي مي گويند فوت كرد.كه حسن بن عسكري 
  ظاهر شد. �روايت حدود دويست و پنجاه سال بعد از وفات پيامبر
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دانند كه  لمايشان بسيار بسيار بيشتر از شيعه به يقين ميشود: اهل سنت و ع گفته مي چهارم:
اين سر بر  حاضرند است كه هيچ شكي در آن نيست و �خدااين يك دروغ نسبت به رسول 

  كنند.  امر مباهله 

 اينكه كنند و ها را تكذيب مي اهل بيت اين گونه روايتي  رواياتي متواتر درباره پنجم:
اند بلكه عالوه بر اين كه تعيين و مشخص شدن دوازده امام را  دهآنان ادعا نكردند كه تعيين ش

  1كنند. قبول ندارند، كساني را كه چنين ادعايي دارند، تكذيب مي

  2منطبق نيست شيعهي  ائمهبر  »دوازده امام«حديث 

روايت شده، حديثي است كه در صحيحين به نقل  �از پيامبر دوازده امامچه درباره عدد  آن
 وارد شدم و شنيدم كه �گويد: همراه با پدرم بر پيامبر روايت شده كه  سن سمرهاز جابر ب

همواره امور اين مردم : «»لهم اثنا عشر رجالً  ال يزال أمر الناس ماضًيا و«فرمود:  �آن حضرت
سخني را گفت كه بر  �سپس پيامبر .»سپري خواهد شد تا اين كه دوازده مرد داشته باشند

کلهم من «چه چيزي را گفت؟ گفت: فرمود:  �ن از پدرم پرسيدم كه پيامبرمن پنهان ماند و م
إلی إثنی  زاً يزال هذا األمر عز يال «آمده است:  در روايتي ديگر .»ي آنها از قريشند همه« :»٣شيقر 

  . اين»اين امر خالفت تا دوازده خليفه همچنان استوار و عزيز خواهد بود« :٤»فةيعشر خل
كه  ؛ آنجااست آمدهشان در تورات  هايي هستند كه اسم همان ازده خليفهدوازده امام يا دو

و دوازده انسان »: «وسيلد اثنی عشر عظيماً «فرمايد:  مي �خود به اسماعيلي  مژدهخداوند در 
  ».بزرگوار را متولد خواهد كرد

                                           
  ).209) ص(3ج( - 1
شود كه اين روايت بر خالفت حضرت ابوبكر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علي و  گفته مي - 2

  است منطبق است. سو يزيد و عبدالملك و فرزندان او كه در ميان آنان عمر بن عبدالعزيز �معاويه
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سالم زال اإليال «فرمايد:  تواند منظور از اين جمله، اين دوازده نفرباشد چون او مي نمي
كند كه امورات  اين داللت مي» اً يزال أمر الناس ماضيال «و» زاً يزال هذا األمر عز يال «و :١»زاً يعز 

مردم در زمان واليت آنان برپا بوده است نه زماني كه واليت آنان سپري شده باشد. به اعتقاد 
وده است بلكه امور امت در زمان هيچ يك از اين دوازده نفر برقرار نب شيعيان دوازده امامي

و بلكه منافقان و كافران امور اين امت همواره در فساد بوده است، چون ظالمان و تجاوزگران 
  . ضعيف تر بودندكردند و اهل حق از يهود  حكومت مي اسالم بر امت

ها معتقد به امامتشان  كه رافضي اند كس گمان برد كه اين دوازده نفر همان كسانيپس هر
 سطالب ها كسي جز علي بن ابي چون در ميان اين ؛است و اشتباه جهلهستند، او سخت در 

خالفتش نه به سرزمينهاي كافران زمان با اين حال او نيز در شمشير به دست نگرفته است. 
بلكه در آن دوران مسلمانان سرگرم . كُشتتازيد، و نه شهري را فتح نمود، و نه كافري را 

فار مشرك و اهل كتاب در شرق و شام در مورد آنان جنگ با يكديگر بودند تا جايي كه ك
  به طمع افتادند. 

به طريق آمدند،  ساختند و راه نمي با او نمي وقتي او راست نيفتادند، و همچنين شيعه با
  .نمي سازند و راه نمي افتندبا ديگران اولي 
مخصوصاً  اند دست نگرفته بهكدام شمشير  هيچ �عليحضرت به غير از  اماماناما ساير  

بلكه او در نظر هر كس كه معتقد به امامت اوست يا انساني ترسو و ناتوان است و  ؛امام منتظر
اي  قضيههيچ اي براي كسي فتوايي نداده و در  مسألههيچ يا فراري و گريزان است، و در 

اي در دين و  صادر ننموده، و وجودي از او مورد شناخت نيست پس چه سود و فايده يحكم
او عزيز و استوار ي  شود، چه برسد به اين كه اسالم به واسطه ا از چنين فردي حاصل ميدني

  گردد؟!

                                           
ال يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلي اثني عشر خليفة... كلهم «) صحيح مسلم. و 1821( »ال يزال اإلسالم عزيزاً« - 1
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هاي  هاي دروغين و فتنه اي جز اعتقادات فاسد، خواسته هيچ فايده مهدي منتظراز امامت 
  آيد.  به دست نمي اسالمي مختلف ميان امت

آن هستند در حالي كه آنان همچنين اسالم در اعتقاد اماميه همان است كه آنان بر 
ها خوارترين  رافضي بدعت گذاران، و در ميان اهل هوي و اندهاي امت  خوارترين فرقه

كند، و كسي بيشتر از آنان اهل نفاق  هستند و كسي همچون آنان سخن اسالم را كتمان نمي
  اثناعشري هستند.ي  نيست و آنان به زعم خود شيعه

ت امام منتظر تا آخر زمان دائمي است، و در اين صورت به والي شيعيانهمچنين به اعتقاد 
  ماند كه خالي از اين دوازده نفر باشد.  زماني باقي نمي شاناعتقاد

گردد   كه در آن امور امت برپا مي ي: نوعنمي ماندزمان به دو نوع باقي  وقتي چنين است،
، و اين قائم و برپاستها  انزمي  گردد، و بلكه او در همه ديگر امور امت برقرار نمي يو نوع

  1خالف حديث صحيح است.
  
  

  تواند امام باشد امام دوازدهم مفقود است، پس نمي

  ها) است همان محمد بن حسن عسكري(مهدي منتظر رافضيامام دوازدهم 

 و عقايدترين  امامت پست راجع به ؛ چون آناندور هستند بيش از ديگران از امامت ها رافضي
 يانسان گولآنان  چون؛ ندا هبه كار بردرا عقل و دين  با سخنانترين  اسبترين و نامن زشت

نه گوشي  ست، وهاثري از او نه چشمي او را ديده و نه كه  خورده اندمجهول و يا معدوم 
  .است شنيده و نه كسي او را درك كرده اوخبري از 

اظهار داشته  يننسب شناسان و مورخمحمد بن جرير طبري و عبدالباقي بن قانع و ديگر 
كنند او داراي  كه ادعا مي اي اي نداشته است. اماميه كه حسن بن علي عسكري نسل و عقبه اند
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وارد زير زميني در  اي كوچك بوده وقتي پسر بچه فرزند بوده است مدعي هستند كه فرزند او
ي  به گفته بناسه سال و  بنا به قول بعضي،گويند: دو سال داشته، و  سامراء شده، و برخي مي

  پنج سال داشته است.  برخي ديگر،
نص قرآن و  موجود و معلوم باشد بر اساس آن چه كه در حكم خداوند كه با او حال اگر

بايست در كنار كسي مثل مادر و يا مادر مادرش و يا زنان ديگر  ، ميسنت و اجماع ثابت شده
يست كسي همچون وصي با گرفت، و مي اهل حضانت، مورد مواظبت و نگهداري قرار مي

كرد... بنابراين چگونه  پدرش، اگر پدرش وصي داشت و يا غير از وصي از او محافظت مي
 دتوان كسي كه مستحق است در مال و بدن او تصرف شود و مورد مواظبت قرار گيرد، مي

  مسلمانان امامي معصوم باشد و كسي جز با ايمان به او، مؤمن نباشد؟!ي  براي همه
آنان از او نه در دين و نه  فرض كنيم،ه اتفاق نظر آنان، چه وجود او و يا عدم او ب بنا سپس

اند، و او به كسي چيزي نياموخته است، و صفتي از صفات خوب و  در دنيا هيچ خيري نديده
بنابراين هيچ يك از مقاصد امامت و منافع و  .يا بد را به كسي معرفي ننموده است

  حقق نگرديده است.هاي خاص و عام آن م مصلحت
اگر وجود او فرض گردد، او براي اهل زمين هيچ نفعي ندارد و حتي ضرر هم دارد  تازه 

و مصلحتي از وجود او برايشان  خيربرند، و هيچ  نفعي نمي شبه او اصالً از وجود و مؤمنانِ
 .نندبي شان عذاب مي گردد، و تكذيب كنندگان او به اعتقاد آنان به دليل تكذيب حاصل نمي

محض است و هيچ خيري در او نيست. و اين چنين عملي از جانب يك  به اين ترتيب او شرّ
  زند. انسان حكيم و عادل سر نمي

كند و بسيار قال و قيل  خسته ميخيلي كسي است كه خود را  تالشتر از  چه چيزي گمراه
، نفرينو تابعين را  ينپيشگامان نخستاندازد، و  كند، و در ميان جماعت مسلمانان تفرقه مي مي

كند، و هر راهي كه  گري مي كند، و با انواع ترفندها حيله و با كفار و منافقين همكاري مي
طناب گيرد، و پيروان خود را با  رود، و از شاهدان دروغين كمك مي برايش ممكن باشد مي

است، و  ها طوالني دهد كه وصف آن كشاند، و كارهايي انجام مي به دنبال خود مي فريب
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وجود امامي است كه او را به امر و نهي خداوند راهنمايي كند، و تنها  كارها،  از اين هدفش
  شود، به او بشناساند.  نزديك شدن او به خداوند متعال ميي  چه را كه مايه آن

هاي او به دست  پس تا زماني كه اسم و نسب آن امام معلوم نگردد چيزي از خواسته
رسد، و از جانب او براي هيچ  اش به او نمي از تعليم و ارشاد و امر و نهيآيد، و چيزي  نمي

سفرهاي زياد  و شجان و مال بردناز بين  و فقطشود،  امتي منفعت و مصلحتي حاصل نمي
 دركسي كه  خاطره ب مسلمانان رفتن، انتظار كشيدن در شب و روز و دشمني با جمهور

گويد، و اگر هم به يقين  دهد و سخني نمي نمي شده و هيچ كاري انجام ي پنهانزمينزير
اين چگونه است  ، به ارمغان دارد.موجود باشد منفعتي براي اين بيچارگان ايجاد نكرده است

  در انتظارشان نيست؟  و شكست دانند كه چيزي جز ناكامي مي خردمندانكه در حالي 
هند در اطاعت كافر يا د را از دست مي تمصلحت امام شيعيان د وقتييبين بنابراين مي

به  آنان برسند. در حالي كه شاناو به برخي از اهدافي  شوند تا به واسطه ظالمي وارد مي
شان به جايي رسيده كه از كافري ظالم و كار ،كنند اطاعت از امامي معصوم دعوت مي

  1كنند! ستمگر اطاعت مي

نص بر  وجود خود از جمله امام منتظرشان كه مدعي ي ائمه ي درباره شيعيان
  اختالف نظر دارند امامت شان هستند،

، قدر و ساير مسائل دينشان اختالف نظر خدا در مسائل امامت، صفات يانمعلوم شد كه شيع
تعيين ائمه و ي  قضيهشان در  بسيار زيادي با هم دارند و به تبع آن اضطراب و آشفتگي

آنان معتقد در اين باره دارند: برخي از  نظرات زيادي آنان .شود امام منتظر معلوم ميي  درباره
برخي معتقد به بقاي عبداهللا بن  وبرخي معتقد به بقاي پسرش موسي  جعفر بن محمد، يبه بقا

علي حضرت حسين از جانب حضرت حسن و حضرت معاويه هستند، و برخي معتقد به تعيين 
ه تعيين ابوجعفر توسط معتقد ب عده اي وه يمعتقد به امامت محمد بن حنف دسته ايهستند. 

گروهي معتقد به امامت عبداهللا پسر او هستند، و  گروهي. مي باشندپدرش علي بن حسين 
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 است. وصيت شده به عنوان امام گويند: به محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسين مي ديگر
كه او  گروهي ديگر معتقدندكرد، و  وصيتپسرش اسماعيل  به امامت جعفر برخي معتقدند

  كرد.  وصيتمحمد بن اسماعيل را  ش،پسر
 گروهي ديگرمعتقد به امامت پسرش عبداهللا و  آنان، و پسرش محمد امامت معتقد به اينان

امر تعيين شدن او را به محمد بن حسن  اين دستهمعتقد به امامت پسرش موسي هستند. 
ميان پيروانش ميمون قداح حاكم در  نص تعيين شدن را به بني  آن دسته، و گردانند برمي
  1.مي كشانندعباس  هاشم به بني تعيين شدن را از بني نص عده اي ديگر، و گردانند برمي

  مقاصد امامت: قدرت و علم

امام به دو چيز احتياج دارد: يا در علم براي تبليغ و تعليم آن و يا در عمل براي اين كه در اين 
شود،  ادعا مي شان كه عصمت مانياما .زمينه با قدرت و توانايي خود به آنان كمك كند

و قدرتي  حكومتآن مقاصد امامت حاصل گردد. و وقتي كه ي  قدرتي ندارند كه به واسطه
توانند در جهاد و  پشت سرشان خوانده شود و نمي رند ممكن نيست نماز جمعه و جماعتندا

پايان  صومت هااختالفات و خگردد، و به  آنان اجرا نميي  وسيلهحج امام باشند، و حدود به 
شود، و انسان به كمك آنان حق و حقوق خود را در نزد مردم و در بيت المال به  داده نمي

اين امور به يك فرد ي  چون همه ؛گردد ها ايمن نمي آنان راهي  سيلهبه و ، وآورد دست نمي
اينها را  واندر اين مورد نداشته باشند، ت دارد، و جز كسي كه يارانينياز ها  توانا به انجام آن

ها بودند و  قادر به انجام اين امور نبودند بلكه افراد ديگري قادر به انجام آن اماماناين  .ندارد
دارتر از آنان وجود داشتند، چرا كه علم نقل شده از  تر و دين هاي آنان افرادي عالم در دوره

، اسالم نان در ميان امتغير آنان چندين برابر علم نقل شده از آنان است، و ظهور آثار غير آ
است. پيشگامان آنان همچون  اسالم امت ميان تر از ظهور آثار آنان در تر و برجسته بزرگ
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، علم از آنان گرفته شده يعلي بن حسين و پسرش ابوجعفر و پسر او جعفر بن محمد، مقدار
  علم گرفته شده است. چندين برابراز غير آنان  اما

، و است بسيار اندك دريافت شدهايشان ي كه از علم ،مدنداما كساني كه پس از آنان آ
، نامي از هيچ يك از آنان برده فنوندر ميان علماي مشهور در روايت، حديث، فتوا و ساير 

ها در بسياري از افراد  شود مانند آن شود. و افتخارات و محاسني كه براي آنان ذكر مي نمي
امامت باشد اما ي  ها شايسته ن است كه صاحب آنها اي شود. نهايت اين فضيلت امت يافت مي

طور كه هر  گردد همان براي امامت به آن درجه منصوب نمي شايستگي داشتن حضبه م
شايستگي امامت براي  گردد. شخصي كه شايستگي قضاوت دارد به عنوان قاضي تعيين نمي

موجب  امر ودند و اينامامت بي  ساير قريش نيز همانند آنان ثابت شده است، و آنان شايسته
  1امام نشدند. وجود شايستگي امامت، اگردد و آنان ب نمي امامت به آنان تخصيص
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و ديدگاه اهل سنت و  صپيامبر ل صحابه و خويشاوندانفضاي

  آنها ي    تشيع درباره

 نه بـر  است كارهاي شايستهايمان و  مبنايو تمجيد در قرآن بر  ستايشاساس 
  اوندي و داماديخويشي  رابطهنسب و  مبناي

هيچ ، و از فرزند و پدر كردهخداوند در قرآن از هيچ كس به دليل نسبش تمجيد و تعريف ن
و اگر  .از مردم فقط به خاطر ايمان و اعمالشان تمجيد كرده است بلكه، پيامبري تمجيد نكرده

نسبشان نبوده  به دليل ايمان و عملشان بود و به صرف تنها ستوده،و آنان را  نام برده را عده اي
  است.

كند  ، ياد ميندانعام از پيامبران كه هجده نفري  وقتي خداوند در سوره خاطر به همين 

��m�k�l�m�on�pفرمايد: مي �q�r�s�t�u�l ] :األنعام
 را آنان) و نموديم رهنمود را زيادي گروه( برادرانشان و فرزندان و پدران ميان از و ] « 87

  ».  كرديم رشادا راست راه به و برگزيديم
راه به اين ترتيب، فضيلت آنان با برگزيده شدن از جانب خداوند متعال و هدايت آنان به 

  كه داشتند. اي حاصل شد نه فقط به دليل خويشاوندي و نزديكي راست
 ؛در قرآن تمجيد و مدح صحابه در چندين آيه بر اساس ايمان و اعمالشان آمده است

��:دفرماي مانند اين آيه كه مي m�G� �F�E�D�C�B�A

�M�L�K�J�I�Hl و، انصار و مهاجران نخستين پيشگامان« :]100: ه[التوب 
 از خداوند، پيمودند خوبي به را ايشان راه و گرفتند پيش در را آنان روش نيكي به كه كساني

��mÅ�Æفرمايد:  مي در جاي ديگري. »خوشنودند خدا از هم ايشان و است خوشنود آنان
Ç�È�É�Ê�Ë�Ì� � �ÎÍ�Ï�Ð�Ñ�Ò Ó�Ô�Õ�Ö�Ø×�Ù�Ú�Û�Ü �l

 اموال از و اند كرده كمك اسالم سپاه به، مّكه( فتح از پيش كه شما از كساني] «10الحديد: [
 و درجه آنان. نيستند يكسان و برابر) ديگران با، (اند جنگيده) خدا راه در( و اند بخشيده) خود

 و بذل) اسالم راه در، مكه( فتح از بعد كه است كساني مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان
  .»دهد مي نيكو پاداش وعده، همه به خداوند، حال هر به اما. اند جنگيده و اند نموده بخشش
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از اول و آخر، و تمجيد از  اسالمي مؤمنان امت ستايشتمجيد و بدين صورت 
ايمان و عمل صالح خاطر گونه قشرها به  پرهيزكاران، نيكوكاران، دادگران و صالحان و اين

  بوده است. شان
وجود  ءخمس و فيي  در قرآن آيه .براي اثبات حق خويشاوندان است ،نسب در قرآن

اند. در قرآن  كه ناپاكي از آنان زدوده شده، و كامالً پاك گشتهآمده  ،اين آياتدارد و در 
 و آل او �پيامبر بركه شده  تفسير آيه چنين اين .فرستاده شود درود �بر پيامبر كهامر شده 

 ، و محبتامر شده �محبت رسول اوو ، خدا. در قرآن، به محبت درود فرستاده شود
ن امؤمنمادران  �آن حضرتدر قرآن آمده كه همسران  از محبت اوست. پيامبرن ونداخويشا
  هستند.

 ، و به دليلاوند بودن و اهل بيت بودن نيامدهدر قرآن مدح كسي به مجرد خويش
در نزد خدا و  انسانسي مورد تمجيد قرار نگرفته است، و استحقاق فضيلت ك خويشاوندي

نشده است، و اگر  بيان خاطر خويشاونديبرتري او بر كسي كه در تقوا با او مساوي است، به 
مربوط به زمان امر  اين، گفته شدهاسرائيل  برگزيده شدن آل ابراهيم و بنيي  چه كه درباره آن

با  .عبرت ما قرار داده استي  مايهدهد كه آن را  ، و خداوند خبر ميهاي پيش از اسالم است
است  به همين خاطراست.  كرداري  به واسطهتنها كند كه پاداش و مدح  وجود آن بيان مي

ي  درباره كساني از آنان كه كافر شده وي  اسرائيل و درباره برگزيده شدن بنيي  كه درباره
در ميان آنان از دو نوع ثواب و عقاب نيز بحث  آمده است. ، شانگناهان آنان و عذاب دادن

، اگر صاحب آن دهد كه نسب شريف و بزرگوار ان ميشده است، و اين به طور كامل نش
و در غير اين صورت، مذمت صاحب آن بيشتر  همراه با مدح است اهل ايمان و تقوي باشد،

  است.

�_�mفرمايد:  متعال مي يدادامادي و خويشاوندي كه خي  همين گونه است درباره

`�a�b�c� � �d�e�f�hg�i�j�k�l�m�n�o�p�
q�r�s�t�u�v�w�x��y�z��{�|�}�~���¡�¢�
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¶�l ] :آنان. است زده مثل را لوط زن و نوح زن، كافران براي خداوند] « 11 -  10التحريم 
 گزارش و، خود قوم با پاخت و ساخت با( و دندبو ما خوب بندگان از تن دو نكاح حباله در

 كمترين الهي پيشگاه در نتوانستند دو آن و كردند خيانت دو آن به) بديشان اخبار و اسرار
 اخروي كمرشكن سخت و، دنيوي خانمانسوز عذاب از را آنان( و بكنند ايشان براي كاري
 همه با همراه درآئيد دوزخ به :شد گفته) بديشان فرشتگان توسط مرگ هنگام به. دهند نجات

 از( وقتي. است زده مثل را فرعون زن، مؤمنان براي خدا و  * .آيند مي در بدان كه كساني
 و فرعون از مرا و، كن بنا اي خانه خودت نزد، بهشت در من براي! پروردگارا: گفت) اوقات

  ». بده نجات ستمكاره مردمان اين از و، بخش رهائي كارهايش
خارج از اخالق  فضايل . پسشجاعت و بخشندگي و زهد و ديني  درباره ستهمچنين ا

افزوده شدن  برايكه سببي  ندارند مگر اين اعتباري متعال در نزد خداي ،و ارزش هاي انساني
اخالق و ارزش هاي ي  باشد، و در اين صورت فضيلت به واسطه و ارزش هاي انسانيفضايل 
صادر  ارزش هاي واالي انساني و اخالق حميدهاز  كه يد. اما فضايلگرد حاصل مي انساني

  1، اعتباري ندارند.شوندن

 از بيشتر آنان محبت و دوست داشتن ،اسالم بر امت �محمدحضرت حق آل 
  ديگران است

 آل محمد اين حق را ندارند.د كه ديگران نحقي دار اسالم بر امت �بدون شك آل محمد
ساير قبايل كوچك قريش مستحق چنين محبتي  مستحق محبت و دوستي زيادي هستند كه

طور كه قريش مستحق محبت و دوستي هستند كه ساير قبايل مستحق آن نيستند.  نيستند، همان
آدم مستحق آن  هاي بني گونه كه نژاد عرب مستحق محبت و دوستي است كه ساير نژاد همان

تري عرب بر غير عرب، و فضيلت و بر بهنيستند. اين بر اساس مذهب جمهور است كه معتقد 
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به صراحت از  رأي اين .هاشم بر ساير قريش هستند فضيلت قريش بر ساير عرب و فضيلت بني
نيز  عبزرگان و اماماني چون احمد و ديگران نقل شده است، و اين حديث صحيح از پيامبر

واصطفاني  من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش، إن اهللا اصطفى قريشاً «كند:  بر آن داللت مي
هاشم را از ميان قريش برگزيد،  خداوند از ميان كنانه قريش را برگزيد، و بني: «1»من بني هاشم

الناس معادن كمعادن «فرمايد:  همچنين در حديث صحيح مي». هاشم برگزيد و مرا از ميان بني
معادن طال و  مردم همچون: «2»الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا

بهترين آنان در جاهليت، بهترين آنان در اسالم هستند اگر پس از ناداني، آگاه و  ،نقره هستند
  3.ي كه در اين زمينه آمده استاحاديث ديگرو  .»فهميده شوند

حضرت  :توسط دو خليفه لفاطمهحضرت و  �رعايت حقوق نزديكان پيامبر
  معمرحضرت ابوبكر و 

را از هر طريقي و به طور كامل  �عليحضرت همواره  ممرعحضرت ابوبكر و حضرت 
داشتند،  هاشم را در عطا و بخشش بر ديگران مقدم مي كردند، و او و حتي ساير بني اكرام مي

گونه كه افراد نظير او را  داشتند، همان و محبت و تمجيد و تعظيم مقدم مي احترامو او را در 
كه خداوند به او عنايت كرده  فضليي  را به واسطه �حضرت علي . آنانداشتند نيز مقدم مي

دانستند. هرگز سخن ناروايي از آنان  بود، بر ساير افرادي كه چنين فضيلتي نداشتند، برتر مي
هاشم سخن  هيچ يك از بنيي  درباره آنان بلكه .ديده نشده است �علي حضرت در حق

  اند.  ناروايي نگفته

                                           
عيل واصطفي إنَّ اهللا اصطفي كنانة من ولد اسما«است: ) با اين لفظ روايت كرده 1783مسلم آن را به شماره ( - 1

  ».هاشم قريشاً من كنانة واصطفي من قريش بني هاشم واصطفاني من بني
. »الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا«بخاري آن را با اين لفظ روايت كرده است:  - 2

  ).260،438،485،498) ص (2)، و احمد ج(1958)، مسلم ج (122) ص(4جزء(
  ).342، 338)، ص (2ج( - 3
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داشت، و  مردم مقدم ميي  عطا و بخشش بر همه را در �اهل بيت پيامبر �عمرحضرت 
دانست. حتي زماني كه براي عطا و  مردم برتر ميي  در عطا و بخشش آنان را بر همه

گفتند: از تو  �عمرحضرت ها ديواني قرار داده شد و اسامي مردم نوشته شد به  بخشش
مر را در عحضرت شروع كنيد، و  �خداكنيم. گفت: نه، از نزديكان رسول  شروع مي

هاشم شروع  از بني از اين روجايگاهي قرار دادند كه خداوند او را در آن جايگاه قرار داد. 
إنما بنو هاشم وبنو «فرمود:  �چرا كه پيامبر د؛مطلب را به آنان ملحق كردن كردند و بني

چيز بني هاشم و بني مطلب يك : «1»المطلب شيء واحد إنهم لم يفارقونا في جاهلية وال إسالم
حضرت  عمر،حضرت پس ». واحد هستند نه در جاهليت و نه در اسالم از ما جدا نشدند

حسين را مقدم كرد، و براي آنان مقداري حضرت حسن و حضرت  و عليحضرت  و عباس
 فچه براي افراد نظير آنان در ساير قبائل قرار داده بود، قرار داد، و در بخشش بيشتر از آن

عصباني شد و گفت: اسامه را بر من ترجيح  شترجيح داد. پسر خود ربن زيد را بر پس هاسام
چه كه  تر از پدرت بود. آن محبوب �خداعمر گفت: او در نزد رسول حضرت دهي؟  مي

علماي سيرت و ي  هاشم و برتر دانستن آنان ذكر كرديم در نزد همه مقدم داشتن بنيي  درباره
  ندارد. اختالفي آني  درباره كسيتاريخ امري مشهور است كه 

را رعايت كند آيا به  �گونه حق و حقوق نزديكان و عترت رسول اهللا كسي كه اين
كند، آن هم به دليل  و بانوي زنان اهل بهشت ظلم و ستم مي عترين مردم براي پيامبر نزديك

كرد و به كسي كه  مقدار ناچيزي از مال كه به فرزندان او چندين برابر آن مال را عطا مي
  2كرد. دور بود، عطا مي �از او از پيامبر تربيش

  
  

                                           
  اند. بخاري، ابوداود و نسائي آن را روايت كرده - 1
  ).172،173) ص(3ج( - 2
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كساني كـه او را   آنان برو نكوهش  سعليحضرت محبت اهل سنت نسبت به 
  دادند دشنام مي

دهند  مي گواهيورزند، و  دارند و به او محبت مي را دوست مي سحضرت علياهل سنت 
و  فضايلسرشار از  هاي اهل سنت گروهي  هاي همه كه او از خلفاي هدايتگر است، و كتاب

كنند، و كار كساني كه  هاست كه به او ظلم مي فرقهي  افتخارات او، و نكوهش كساني از همه
  دانند. شمارند و آن را امري ناپسند مي او را سب كنند عيب مي

طور كه فضايل خلفاي  همان ؛ها ناصبي ي است بررد ،كه نقل شده عليحضرت فضايل 
گانه در نزد اهل سنت از  خلفاي سه و محبت ها. مودت تقاد رافضياع ي است بررد ،گانه سه

تر است، چون وجوب مودت به مقدار فضيلت است، و  واجب عليحضرت  و محبت مودت
  1است. و بيشتر تر تر باشد، مودت او كامل هر كس با فضيلت

 و خويشـاوندان  توسط نزديكان معمرحضرت ابوبكر و حضرت رعايت حقوق 
  �پيامبر

حضرت ابوبكر و حضرت نقل شده كه او نسبت به  سعليحضرت ين به تواتر از همچن
نمود، و آن دو را بر ساير  مي احترامداشت و  ورزيد، و آن دو را دوست مي محبت مي معمر

معروف و شناخته شده بود، و هرگز سخن  سعليحضرت از  رفتاراين  .داشت امت مقدم مي
خالفت به از آن دو  او نداريم، و هيچ وقت ادعا نكرد كه ناروايي را در حق آن دو از او سراغ

كه كوچكترين اطالعي از اخبار و روايات ثابت و متواتر در بين  . هر كستر است مستحق
   مطلع است و بر كسي پوشيده نيست.از اين قضيه عامه و خاصه دارد، 

ن انسان ها از اما كسي كه به رواياتي كه جاهل ترين انسان ها به منقوالت و دورتري
بر چهارپايان رواج داده فقط معرفت اسالم نقل مي كند و كسي كه به دروغ بستن زيادي كه 

 پخش مي شود، يا، اند بيگانهاسالم از در ميان قومي كه  دروغش و مي شود، مراجعه مي كند

                                           
ها  ). بعداً اين مطلب مي آيد كه اهل سنت جزو ناصبي29،30،90) ص(4) ج(226) ص(2) ج(134) ص(3ج( -  1

  نيستند.
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ها را  ن دروغبرده و بيشتريناي از علم  ها يا سرزميني هستند كه بهره ها يا قله كوه ساكنان باديه
  .كند گمراه ميديگران را  ؛ چون اين كسي است كهگويند مي

را مقدم  معمرحضرت ابوبكر و حضرت  ،و ديگران معترت همچون ابن عباسي  هائم
داشتند، و در ميان آنان برخي اصحاب مالك، شافعي و احمد و ديگران بودند كه  مي

  ودند.اماميه ب وتعدادشان چندين برابر كساني بود كه جز
هاشم و تابعين آنان از فرزندان حسن بن علي و  علماي اهل بيت از تابعين بني تماماز 

را  معمرحضرت ابوبكر و حضرت و سايرين نقل شده كه آنان  محسينحضرت فرزندان 
روايات نقل شده از آنان در  .دانستند برتر مي �عليحضرت داشتند و آن دو را بر  دوست مي

  .رسيده استتر توابه حد اره ب اين

را » ثناء القرابة علی الصحابة ثناء الصحابة علی القرابة و«حافظ ابوالحسن دارقطني كتاب 
اهل حديث ي  ن همهنيهمچ 1تدوين نمود، و قسمتي از اين موارد را در آن ذكر كرده است.

 »السنة« و 2اثر عبداهللا بن احمد »السنة«همچون كتاب  اتي داشته اند؛سنت تأليفي  كه در زمينه
و ابوذر هروي و  1و بيهقي 6و اللكائي 5اثر آجري »السنة«و  4هاثر ابن بط »السنة«و  3اثر خالل

                                           
) 327در مدينه، به شماره( اين نسخه موجود است، و همان جزء يازدهم است كه در كتابخانه شيخ حماد انصاري - 1

  قرار دارد، و گفته كه او آن را از مكتبه ظاهري دمشق يافته است.
  موجود است و به چاپ رسيده است. - 2
خطي در كتابخانه شيخ حماد انصاري ي  در حال حاضر در انتشارات طيبه منتشر مي شود. و به صورت نسخه - 3

  مدينه موجود است.
خطي جلد كوچك و بزرگ ي  در نزد شيخ حماد انصاري است و گفته كه اين نسخهخطي ي  به صورت نسخه - 4

  دارد كه جلد كوچك چاپ شده و جلد بزرگ در حال تحقيق است.
  هـ به چاپ رسيده است. 1369با تحقيق شيخ محمد حامد فقي در سال  - 5
خطي آن در نزد شيخ حماد ي  و نسخهو دو جزء آن براي تحقيق باقي مانده است،   سه جزء از آن به چاپ رسيده - 6

) و يك نسخه خطي آن در (بليبرگ به 37،124،3انصاري، و يك نسخه خطي در ظاهريه به شماره هاي (
  ) وجود دارد.1318شماره
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از » الصحابة فضائل«ها مانند كتاب  و چندين برابر اين كتاب 3و ابوحفص بن شاهين 2طلمنكي
است، و اين گانه آمده  ها فضائل خلفاي سه كه در آن 6، و تفسير ثعلبي5نعيم، و ابو4امام احمد

ها و داليل اين امر است. اگر اين مقدار حجت است آن حجت  ترين حجت خود از بزرگ
  7شود. براي او و عليه اوست، و گرنه به آن استدالل نمي

  زمان خلفاي راشدين تا دوازده خليفه  عزت و اقتدار اسالم در

علي، حضرت ، عثمانحضرت عمر، حضرت ابوبكر، اين دوازده خليفه عبارتند از: حضرت 
آنان بود.  ومعاويه، يزيد، عبدالملك بن مروان و چهار فرزند او كه عمر بن عبدالعزيز نيز جز

إلى  اً ال يزال اإلسالم عزيز «فرمود:  �آمده كه پيامبر مهدر صحيحين به نقل از جابر بن سمر
همچنان  تند،كه همه شان از قريش هس اسالم تا دوازده خليفه«:»اثني عشر خليفة كلهم من قريش

 در عبارتي ديگر است. »ميراً أاثنی عشر «عبارت اين حديث در بخاري  .»با عزت خواهد بود
امور مردم همچنان روبه راه است :«8»لهم اثنا عشر رجالً  و اً ال يزال أمر الناس ماضي: «آمده است

   ».كه دوازده امام دارند تا زماني
حضرت عمر، حضرت ابوبكر،  حضرت ي راشدين كهخلفا ؛ چونشد هم اين چنين

به توافق و  شان رسيده كه مردم درباره انيعلي هستند، سپس خالفت به كسحضرت عثمان و 

                                                                                                             
  كتاب األسماء والصفات، و او كتابي در سنت ندارد. شيخ حماد انصاري آن را اظهار داشته است. - 1
  ر هروي و طلمنكي هرگز به دست نيامد.اما كتاب سنت اثر ابوذ - 2
  در نزد شيخ حماد به صورت تحقيق شده موجود است. - 3
  در دانشگاه ام القري، در دو مجلد آن را به چاپ رسانده است. - 4
  خطي در نزد شيخ حماد انصاري وجود دارد.ي  به صورت نسخه - 5
  جود دارد.خطي و در هشت مجلد در نزد شيخ حماد وي  به صورت نسخه - 6
خطي است،آورده ي  گويم: در جزء (أبوبكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخالفة) كه نسخه ). 105) ص(4ج( - 7

كنند،  ها استدالل مي ها در برتر بودن حضرت علي و مستحق بودن او براي خالفت به آن هايي را كه رافضي ام و جواب
  ذكر كردم.

  ) ذكر شد.42تخريج آن در ص ( - 8
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به عزت و قدرت رسيدند مانند معاويه و پسرش يزيد. سپس  آنان اجماع رسيدند، و
لت و آنان بود. بعد از آن دو در دو وعبدالملك و چهار فرزند او كه عمر بن عبدالعزيز نيز جز

  حكومت اسالم نقصي به وجود آمد كه تا به حال باقي مانده است.
عربي دولتي هاي اسالم حكومت كردند و دولت در زمان آنان  سرزميني  اميه بر همه بني  

، هشدند و به عضد الدول بود، و خليفه به اسم خودش مثالً عبدالملك و سليمان خوانده مي
و  ندخواند گانه را مي آنان نمازهاي پنج .شدند شناخته نميعزالدين، بهاءالدين و فالن الدين 

خود سكونت  ي و در خانه ندكرد ، و اميران را تعيين ميندافراشت ها را بر مي در مسجد بيرق
كردند. از جمله علل  پنهان نمي مردمشدند، و خود را از  ها ساكن نمي آنان در قلعه .ندداشت

تابعين  تبعهاي برتر و قرن صحابه و تابعين و  سالم و در قرناين امر اين بود كه آنان در صدر ا
گرفتند، دو چيز بود: يكي اين كه  اميه مي ترين عيب و ايرادي كه مردم بر بني بودند. بزرگ

كه آنان نماز را در سر وقتش  دوم اين .گفتند به بدي سخن مي �عليحضرت ي  آنان درباره
كه خداوند در بشارت خود به  آنجات هم آمده است، خواندند. اين دوازده نفر در تورا نمي

  (وسيلد اثنی عشر عظيماً).گويد:  اسماعيل مي
هاشم  به بني  حكومت به اسالم اين بود كه وقتينعمت و رحمت خدا ي  پس از جملهس

عباس رسيد، و آنان احترام خلفاي راشدين و سابقين اولين از مهاجران و  منتقل شد، به بني
داشتند، و در دولت آنان جز تعظيم خلفاي راشدين و ذكر نام آنان بر منبرها  ه ميانصار را نگ

و تمجيد از آنان و تعظيم صحابه ديده نشد. اما اگر پناه بر خدا، يك رافضي كه به خلفا و 
اسالم دگرگون قطعاً رسيد،  گفت، به حكومت مي سابقين اولين از مهاجرين و انصار ناسزا مي

و  مردم از آنان ناراضي بودندافرادي راه يافتند كه درون حكومت،  در البتهشد.  مي
 وكه جز فرماندهانيعلي نتوانست حضرت گونه كه  همان بركنار كنند؛توانستند آنان را  نمي

 راان امثال آنبزرگان سپاه او بودند، همچون اشعث بن قيس و اشتر نخعي و هاشم مرقال و 
  . بركنار كند
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كه در دل نسبت به اسالم كينه داشتند، و اهل بدعت و زنديق  ني، و كساافراد مجوسي
كه بدين ترتيب شر  ، و مهدي به قتل عام آنان پرداخت تا اين نفوذ كردندحكومت ، در بودند

عباس بود. او همچنين به علم و جهاد و دين احترام  زيادي دفع شد، و او از بهترين خلفاي بني
عباس  هاي بني اين دليل حكومت او يكي از بهترين حكومتو ارزش بااليي قائل بود، و به 

آنان بود و بعد از آن هرگز نتوانستند امور خود را سر  خوشبختيگويا اين حكومت تمام  .شد
 اكثر سرزمين هايها نتوانست بر اندلس و بر  اين كه كسي از عباسي و سامان دهند، با وجود

جا هم از آنها  بر آفريقا چيره شدند و سپس آند، و فقط بعضي از آنان مدتي غلبه كن غربي
ي  اسالمي چيره شوند و همه ممالكاميه كه توانستند بر تمامي  گرفته شد، بر خالف بني

  .ندهشكست ددشمنان دين را 

آنان از قريش ي  همه»: «کلهم من قريش«فرمود:  �همچنين در اين حديث كه پيامبر
چه كه آنان را متمايز  علي و فرزندان او بود، آنحضرت آنان مختص به ي  اگر همه ،»هستند

آنان از فرزندان اسماعيل هستند، و يا ي  بينيد كه او نگفت همه نمي مگركرد.  كند، بيان مي مي
اي كه آنان را  چون او قصد داشت قبيله ؛آنان از عرب هستند هر چند كه چنين بودندي  همه

هاشم بودن و يا از جانب علي بودن، متمايز  بني وجز از طريقكند بيان كند. و اگر  متمايز مي
چون  ؛شدند اما آنان را به طور مطلق از قريش قرار داد شدند، به اين ويژگي ذكر مي مي

تيم،  هاي، بني آنان از قريش بودند بلكه آنان را مختص به يك قبيله نكرد. بلكه از قبيلهي  همه
   1خلفاي راشدين از اين قبايل بودند. ن؛ چوهاشم بودند عبدشمس، و بني عدي، بني بني

عثمان و كسـاني  حضرت عمر و حضرت ابوبكر، حضرت داللت قرآن بر ايمان 
را  و آشـوب  و زمـان فتنـه   همراه آنـان بودنـد   ،قدرتكه در زمان خالفت و 

سـر بـر    ها و خوارج كه در زمـان فتنـه   چون رافضيه خالف كساني ب ،ديدند
  آوردند
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�^�[�\��mد:فرماي خداوند متعال مي �_��̀a�b�c�d�e�f�
g� �h�i�j�k�l�m�n� �o�p�q�r�s�t�vu�w�x� �
y�z� � �|{�}�~�_�`�a�b�c�d�l ] :كساني به خداوند] «55النور 

 قطعاً را آنان كه دهد مي وعده، اند داده انجام شايسته كارهاي و اند آورده ايمان كه شما از
 پس را آن تا( كرد خواهد زمين در) نايشا حكومت و فرماندهي وارث و، پيشينيان( جايگزين

 و دادگر( پيشينيان كه گونه همان) گردانند آبادان خود داد و عدل پرتو در، ظالمان ظلم از
 اعصار و ادوار در( خود از قبل) ستمگر ياغيان و طاغيان( جايگزين را) گذشته ملّتهاي مؤمن

 آئين همچنين). است خشيدهب بدانان را قدرت و حكومت و( است كرده) تاريخ دراز و دور
، ساخت خواهد برقرار و پابرجا) زمين در( حتماً، پسندد مي آنان براي كه را ايشان) نام اسالم(
 و دغدغه بدون كه چنان آن، (سازد مي مبدل آرامش و امنيت به را آنان هراس و خوف نيز و

 وعده( اين از بعد. انندگرد نمي انبازم را چيزي و پرستند مي مرا) تنها، ديگران از دلهره
 بشمارند) اسالم و ايمان دائره از( شوندگان بيرون كامالً آنان، شوند كافر كه كساني) راستين

  ».  )باشند مي حقيقي مرتدان و متمرّدان و(
دهند وعده داده كه آنان را  خداوند به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي

�Zοt﴿ :آيه به آنان وعده داده استاين طور كه در  نقرار دهد هما بر زمين جانشين Ï�øó̈Β # ��ô_r&uρ 

$Jϑ‹ Ïà tã﴾1 رواضح است كهكه  پس اين آيه بيان مي دارد .كند خداوند خلف وعده نمي پ
بر  كساني كه آنان را به عنوان جانشين قرار داده همانند كساني كه قبل از آنان جانشين خود

اسالم را كه همان ديني است كه خداوند آن را برايشان برگزيد  قرار داده و برايشان دين زمين

 تكميل شما بر را خود نعمت] «3: هالمائد[��mr�s�t�u lفرمايد: و خودش مي
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تمكين بخشيد و بعد از ترس و » .برگزيدم شما براي خداپسند آئين عنوان به را اسالم و نمودم
  است.  داش بس بزرگآمرزش و پادلهره آنان را امنيت بخشيد، برايشان 

مؤمناني هستند  ،در زمين اين كه جانشينان-اولشود:  استدالل مي آيه از دو وجه به اين
چون اين وعده براي آنان است و براي كسي غير از آنان  ؛دهند كه عمل صالح انجام مي

عظيمي  پاداش بسآنان مورد مغفرت و بخشش خداوند هستند، و برايشان  -دومنيست. 
نور و ي  اين دو آيه از سوره . پساند آنان ايمان آورده و عمل صالح انجام داده چون ؛است
  شود. آنان را شامل مي ،فتحي  سوره
حضرت ابوبكر، حضرت ها بر صحابه در زمان  كه اين تمجيد و تعريف ر واضح استپ

 ماسال منطبق هستند، چرا كه در آن زمان جانشيني محقق شد، و دين �عثمانحضرت عمر و 
و  يافتندحاكم گرديد زماني كه بر فارس و روم غلبه  ترساز  پسقدرت گرفت و امنيت 

  شام، عراق، مصر، خراسان و آفريقا را فتح نمودند. 
كشته شد و آن فتنه ايجاد گرديد مسلمانان چيزي از  �عثمانحضرت زماني كه 

ت به آنان به طمع افتادند هاي كفار را فتح نكردند، و بلكه كفار در شام و خراسان نسب سرزمين
  ترسيدند.  و خودشان از همديگر مي

عثمان و كساني كه در حضرت عمر و حضرت ابوبكر، حضرت ، قرآن بر ايمان بنابراين
كند، و كساني همچون  آنان بودند داللت مي همراهاقتدار و امنيت  و زمان زمان جانشيني

 مشمولن عاص كه در زمان فتنه بودند، علي، طلحه، زبير، ابوموسي اشعري، معاويه و عمروب
چون آنان جانشين شدند و اقتدار يافتند و امنيت ايجاد كردند. اما كساني كه  ؛اين آيه هستند

از آب ها كه  مانند رافضي چون قارچ از زير زمين سبز شدند؛ و فساد و جدايي در زمان فتنه
و مانند خوارج  ورتر نمودند، شعله ها آتش را در گير و دار آن فتنه و ل آلود ماهي گرفتهگ

شود و آنان در ميان كساني كه خداوند در  از دين خارج شده، اين آيه آنان را شامل نميكه 
 وزيرا آنان اوالً جز ؛گيرند كند، قرار نمي ف مييوصتاين آيه آنان را به ايمان و عمل صالح 

از ترس  پساقتدار و امنيت  ،جانشيني ثانياً مورد خطاب در اين آيه نيستند، وي  صحابه
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رافضي ها و خوارج و هم براي صحابه حاصل شد. بلكه تنها  اين امر وبرايشان محقق نگرديد 
  1همواره در حالت ترس و اضطراب بودند و اقتدار نيافتند. كيشان شان

 اسالم و امت عمر و ساير صحابهحضرت ابوبكر و حضرت ها از  بدگويي رافضي

2شانخود هم كيشانبه جز 
  

از پيامبران و فرستادگان و از  پساهل زمين از اولين و آخرين آنان  ها از بهترينِ رافضي
كنند و آنان را بدترين مردم قرار  بهترين امتي كه براي مردم پديدار شده، بدگويي مي

آنان را بدي به شمار  يها زنند و نيكي هاي بزرگي به آنان افترا مي ها و گناه دهند و دروغ مي
هاي خود  و پيرو هوي و هوس اندبدترين كساني كه منتسب به اسالم  . و به سويآورند يم

 .اند روي آورده -هستند اهل غلو، اماميه و زيديه :شانهاي گروه با تمامها  رافضيكه  -هستند، 
وجود  رافضي هاهاي منتسب به اسالم با وجود بدعت و گمراهي، بدتر از  گروهي  در همه

به كفر و فسق و فجور و عصيان و  نزديك تر تر،  دروغگوتر، ظالم ،تر جاهل ندارد و كسي،
كنند كه بندگان  گمان مي رافضي ها .وجود ندارداز حقائق ايمان از آنان دورتر سركشي و 

امت را ي  كافرند. آنان همه �محمدحضرت امت ي  خالص و پاك خداوند هستند و بقيه
بر حق ي  ها طايفه كنند آن ايفه و گروه خودشان كه ادعا ميدانند به جز ط كافر و يا گمراه مي

ترين فرزندان آدم قرار  كنند و آنان را بهترين و خالص باشند و بر هيچ گمراهي اجماع نمي مي
  اند. داده

شود:  آيد و به او گفته مي آنان همانند كسي است كه به نزد تعداد زيادي گوسفند مي مثَل
بدترين اين گوسفندان كه  طرفما بده تا قرباني كنيم. او هم به  هب بهترين اين گوسفندان را

گويد: اين  رود و مي كه هيچ خوبي ندارد، مي ضعيفگوسفندي الغر، لنگ، تك چشم و 
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بهترين اين گوسفندان است و قرباني كردن جز با آن جايز نيست و ساير گوسفندان اين گله 
  1د كشته شوند و قرباني كردن آنها جايز نيست.هايي هستند كه باي گوسفند نيست بلكه خوك

  
  

  اند كافر و مرتد شده كنند كه صحابه و پيروان آنها ادعا مي رافضي ها

صحابه و تابعين آنان كافر و مرتد شدند و  معتقدند،شان  ها از شدت جهل و گمراهي رافضي
 اين .هتر استاز مرتد ب استكافر كسي كه در اصل چون  ؛يهود و نصاري از آنان بهترند

ترين دروغي است كه به اولياء  ام. اين سخن بزرگ هايشان ديده را در تعدادي از كتاب مطلب
  پرهيزكار و حزب رستگار و سپاه پيروز خداوند نسبت داده شده است.

ها از رسول  آني  ها به واسطه ترين مطالبي هستند كه رافضي آن بزرگ ماننداين ادعا و 
ها فقط  اند: اين رافضي گونه كه مالك و ديگران گفته ند همانكن جويي مي عيب �خدا
عيب و ايراد بگيرند تا كسي بگويد: يك مرد بد، اصحاب بد  �خداخواهند به رسول  مي

  دارد و اگر مرد صالحي بود، اصحاب او نيز صالح بودند.
پيروي يا  از داليلي كه بر فساد اين قول داللت دارد اين است كه مرتد فقط به خاطر شبهه

گردد، و معلوم و واضح است كه شبهات و شهوات در اوايل  از دين بازمي از هواي نفس
ها استوار  اسالم شديدتر بودند. پس كساني كه در زمان ضعف اسالم ايمانشان همانند كوه

  اسالم، ايمانشان چگونه خواهد بود؟!! و گسترشاز ظهور  پسبود، 
 صدرو يا كامجويي و يا ساير شهوات باشد، در  اما شهوت خواه شهوت رياست يا مال

شدند و آن عزت و  راندهاسالم بهتر قابل پيروي بود. پس كساني كه از سرزمين و اموال خود 
و نه به اجبار، رها كردند،  خود اختيار اشرفي را كه داشتند به خاطر حب خدا و رسول او ب

كنند؟! در حالي كه آنان  دشمني مي مبرپياچگونه براي دست يافتن به شرف و مال با خدا و 
با خدا و رسول او دشمني  ،مقتضي براي دشمني وجوددر شرايط قدرت خود براي دشمني و 
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قوي و  ،حال كه شرايط مقتضي براي دوستي .دوستي كردند پيامبرنكردند بلكه با خدا و 
دهند؟! آيا  مياين امر را انجام  خالفآنان چگونه ضعيف شده است،  ،شرايط براي دشمني

ترين مردم است، چنين گماني دارد؟... بنابراين به طور يقين معلوم  جز كسي كه گمراه
شود، برايشان ايجاد  چه كه موجب بازگشت از دينشان مي شود كه اين افراد هرگز آن مي

مرتد شدند كساني بودند كه با زور شمشير اسالم  �از وفات پيامبر پسنشده ، و كساني كه 
   1د همانند ياران مسيلمه و اهل نجد.آوردن

  و ايراد مي گيرند عيب معمرحضرت ابوبكر و حضرت كساني كه از 

فرد منافق  -1: و ايراد نمي گيرد  عيب معمرحضرت ابوبكر و حضرت از  كسي جز دو نفر
كند به رسول خدا و دين اسالم عيب  گويي از آن دو سعي مي دشمن اسالم كه با عيب زنديقِ
ست؛ كسي كه براي بار نخست رفض ها رافضي معلم اول و وضعيت حال ،اين .د بگيردو ايرا

باطنيه اين ي  بزرگان ائمه و وضعيت همچنين حال و دشنام دادن به صحابه را ابداع نمود.
گوي سبقت را از همگان ربوده انساني جاهل كه در جهل و هوي پرستي  -2 .چنين است

  2كند. شيعيان اگر در باطن مسلمان باشند، صدق مي اكثراين حالت به طور غالب بر  .است

  كنند، بيشترش دروغ است چه كه به عنوان عيب و ايراد مطرح مي آن تمام

گردد، بيشترش دروغ  ذكر مي �خداچه كه به عنوان عيب و ايراد براي اصحاب رسول  آن
شش است. گناه هم است، و قسمت راست آن نهايتاً يا گناه است يا خطا، و خطا هم قابل بخ

تواند به طور قطع  ، و كسي نمي3گردد مي گناهعلل و اسباب متعددي دارد كه موجب بخشش 
به آتش جهنم  رفتنكه ناچاراً موجب  هبگويد كه كسي از آنان گناهي را مرتكب شد
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ها و  نيكي وجز ،شود چه كه به عنوان عيب و ايراد از آنان مطرح مي شود. و بيشتر آن مي
  1است. و مختصر كوتاه ين فرد است. اين جوابآ فضايل

  ندازير خارج  ي در آيه مذكور ي ها از سه دسته رافضي

¢�£�¤�¥�¦�§�¨��©���m�¬�«�ªفرمايد: خداوند متعال مي
�¿�¾��½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´� �³� ²±�°�¯�®
�Ñ��ÐÏ��Î���Í��Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Æ�Å�Ä�Ã��Â�Á�À

��Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò���H���G�F�E�D�C�B�A
�J�I�X�W�V��U�T�S�R�Q��P�O�N�M�L�Kl 

 اموال و كاشانه و خانه از كه است مهاجريني فقراي آنِ از غنائم) (همچنين ] «10 - 8: [الحشر
 و خدا و، خواهند مي را او خوشنودي و خدا فضل كه كساني آن. اند شده رانده بيرون خود

 كاشانه و خانه مهاجران آمدن از پيش كه آناني  * .راستانند اينان. دهند مي ياري را پيغمبرش
 پيش به كه دارند مي دوست را كساني) داشتند استوار خود دل در( را ايمان و كردند آماده را

 به كه چيزهائي به كنند نمي نيازي رغبت و احساس درون در و، اند كرده مهاجرت ايشان
 نيازمند سخت خود كه هرچند، دهند مي ترجيح خود بر را ايشان و، است شده داده مهاجران

 قطعاً ايشان، گردند محفوظ و مصون و نگاهداري، خود نفس بخل از كه كساني. باشند
 را ما! پروردگارا: گويند مي، آيند مي دنيا به انصار و مهاجرين از پس كه كساني    * .رستگارند

 در مؤمنان به سبتن اي كينه و. بيامرز اند گرفته پيشي ما بر آوردن ايمان در كه را ما برادران و
  ».  هستي فراواني رحمت و رأفت داراي تو! پروردگارا، مده جاي دلهايمان

چرا كه آنان براي سابقين اولين طلب  ،ها از اين سه دسته خارج هستند بدون شك رافضي
رافضي ي  عقيده فوقي  آيهو  ،وجود داردكنند، و در دلشان نسبت به آنان كينه  نمي آمرزش

  . كند را رد مي
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دارند، تمجيد شده است، و  در اين آيات از صحابه و اهل سنت كه صحابه را دوست مي
  ند. اها از اين آيه خارج  رافضي

از طلحه بن مصرف،  د،يكه او از عبداهللا بن ز كنند ياز ابوبدر نقل م ديگرانابن بطه و 

 يد رضامردم [مور«كه گفت:  كند يم تيروا وقاص ياز مصعب بن سعد، از سعد بن اب

مانده است و  يباق منزلت كيخدا] سه منزلت دارند كه دو منزلت تمام شده و تنها 
 :ي هيمنزلت است و سپس آ نيماندن بر ا د،يابيب ديتوان يكه شما م يا مرتبه نيبهتر

﴿Ï!#t� s)à�ù= Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9$# tÏ%©! $# (#θ ã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθ øΒr&uρ tβθ äótG ö6 tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ ﴾. 

تمام شده و ديگر كسي به  آنانمهاجرين هستند و منزلت  انرا خواند و گفت: اين ]8[الحشر: 

 .﴾ tÏ%©!$#uρ ρâ§θt7s? u‘#¤$!$# ... tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$|Áyz﴿خواند:  اين آيه را رسد و سپس آن منزلت نمي

و منزلت اينان نيز تمام شده است و سپس ادامه  و گفت: اينها انصار هستند ]9[الحشر: 

!©%šÏ﴿داد:  $#uρ ρâ!%ỳ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ... Ô∃ρâu‘ îΛÏm§‘ ﴾.  :و گفت: اين منزلت باقي  )10(الحشر

توانيد داشته باشيد، ماندن بر اين  مانده است، و بهترين مرتبه و جايگاهي كه شما مي

  .»براي آنان است طلب آمرزشجايگاه و 
ها اين است كه در قلب بنده نسبت به بهترين مؤمنان و  ترين پليدي و پستي قلب بزرگ

از پيامبران، بغض و كينه باشد. بنابراين خداوند متعال براي كساني  پسسروران اولياء خداوند 

��m�F�Gگويند:  قرار نداد مگر براي كساني كه مي ءاز في سهمياز آنان آمدند، پس كه  ��

H� �I�J�K�L�M�N�O�P� �Q�R�S�T�U�V�W�X�l 
  1 ]10الحشر: [

 بـه ديگـران   بدگوييتهمت و از تر  صحابه نارواتر و زشت به تهمت و بدگويي
  است

                                           
  ).10-6، 204) ص(1ج ( - 1
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باشد و رافضي  چه شخلفا و ساير صحابه ي درباره ي دروغگو سخن شخص نكوهش كننده
حق خدا  و ،آيد آبرو و آبروريزي افراد به حساب مي ي سخن درباره وجز ـچه غير رافضي 

 همچنين .شود مي خدا مربوطو حب و بغض به  دشمنيو  دوستيچون  ؛در آن وجود دارد
  آدميان نيز در آن حقي دارند.

 چونهم ترند كه به مراتب از صحابه پائين افراديي  كه وقتي ما درباره پرواضح است
، لمي مختلفشاندرجات ع و علما و مشايخ با ،روند مي يا رسند و كه به حكومت مي يپادشاهان

علم و عدالت باشد  از رويآنان ي  گوييم، بايد سخن درباره شان سخن مي دينداري راجع بهو 
در هر حال واجب است، و  كسيبراي هر فرد در حق هر  التعد .نه از روي جهل و ظالمانه

 در �خدااصحاب رسول  .شود مباح نمي يو هرگز در هيچ حال بودهظلم به طور مطلق حرام 
آن چيزي  التعد .تر هستند در سخن و عمل به عدالت برخورد شود، مستحق باره شاندركه 

است كه اهل زمين بر مدح آن و تمجيد اهل آن و محبت به آنان اتفاق نظر داشته باشند، و 
ظلم آن چيزي است كه بر مذمت و نكوهش اهل آن و بغض نسبت به آنان اتفاق نظر داشته 

  باشند.
 صحابهبرخي از چرا كه  موضع گيري تفرق را اتخاذ كرده اند؛ صحابه راجع بهها  رافضي

اند، و با برخي ديگر به دشمني پرداخته و در  شان غلو كرده را دوست داشته و درباره
. بسياري از مردم چنين برخوردي را با راه افراط را در پيش گرفته اندشان با آنان  دشمني

صورت غير صحابه ي  بارهدارند و در ميان آنان رفض درامراء، پادشاهان، علما و شيوخ خود 
دارد و با فالني و  فالني و دوستدارانش را دوست مي ،دو حزب از بيني كه يكي مي .مي گيرد

گيرد.  كند، و گاهي به ناحق يكي مورد ناسزا و بدگويي قرار مي دوستدارانش دشمني مي
خداوند  ند؛از آن نهي كرده ا پيامبر وخدا  كه استگرايي  از تفرقه و گروه ناشي ها ايني  همه

��m�i�j�k�l�m�n�oفرمايد:  متعال مي �p�q�r �l ] :بيگمان] «159األنعام 
 و منحرف عقائد با را آن و( دارند مي پراكنده را خود) راستين يكتاپرستي( آئين كه كساني

 از گروهي و دسته هر و( شوند مي گروه گروه و دسته دسته و) آميزند مي هم به باطل معتقدات
   ».نيستي آنان از وجه هيچ به تو) كنند مي پيروي مذهبي و مكتبي
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�̀�_�^�[�\�]��m�T�U�V�W�X�Y�Zفرمايد: مي در جاي ديگري

a�b�c�d�e�gf�h�i�j�k�l�m� � � �n�o�p�q�r�
s�t�l ] :از بايد كه چنان آن ايد، آورده ايمان كه كساني اي ] «« 103 - 102آل عمران 

 دامان به را تقوا گوهر منهيات از دوري و واجبات انجام با و( بترسيد خدا از يدترس خدا
 كه آن مگر نميريد) رسد در ناگاه به مرگتان چون تا نباشيد غافل كنيد سعي( شما و ،)گيريد

 نعمت و نشويد پراكنده و زنيد چنگ خدا) قرآن ناگسستني( رشته به همگي و. باشيد مسلمان
 ميان خدا و بوديد دشمناني) همديگر براي( كه گاه بدان كه آوريد ياد هب خود بر را خدا

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

�£�¢��¡�~�{�|�}��m�v�w�x�y�zفرمايد:  مي همچنين
¤�¥�¦�§�̈�©�ª� �¬«�®�̄�°�±�²�³�́� � � � �µ�
¶�̧�¹� � � �º�»�¼�½�¾� � �¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�l ] :آل عمران

 پراكنده) منكر از نهي و معروف به امر ترك با( كه نشويد كساني مانند و ] «107 -  105
 آنان به) پروردگارشان( روشن هاي نشانه كه آن از پس) هم آن( ورزيدند اختالف و شدند
 روهائي، روزي) چنين در كه را يروز آوريد ياد به(   .است بزرگي عذاب را ايشان و، رسيد
 پيشگاه در بد كارهاي انجام سبب به( كه آنان اما و. گردند مي سياه روهائي و سفيد

 گفته بديشان( است سياه روهايشان) اندوه و غم اثر بر و سرافكنده و شرمنده پروردگارشان
 كفري سبب به پس! ايد؟ شده كافر خود) حق به اذعان و فطري( ايمان از بعد آيا:) شود مي
 پيشگاه در شايسته كارهاي انجام سبب به( كه آنان اما و ! بچشيد را عذاب ايد ورزيده مي كه

 خداي رحمت در، است سفيد روهايشان) سرور و شادي اثر بر و سرافرازند آفريدگارشان

��m�̀�aفرمايد: و خداوند متعال مي»  !ماندگارند آن در جاودانه و ورند غوطه

b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�l�l ] :58األحزاب » [
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 - باشند داشته گناهي و باشند كرده كاري كه اين بدون - را مؤمن زنان و مردان كه كساني«
  ». اند شده آشكاري گناه و زشتي دروغ مرتكب، رسانند مي آزار

اي را اذيت كند، داخل مصداق اين آيه قرار  مؤمن زنده يا مرده به ناحق، هر كس پس
و اگر كسي او  .گناهي بر او نيست كسي را ناسزا گويد،از روي اجتهاد و كسي كه  .گيرد مي

از  كه گناهكاريه، اذيت كرده است، و كسب كردچه كه  را اذيت كند، او را به غير از آن
توبه كند يا به دليل ديگري بخشيده شود به طوري كه مجازاتي به خاطر آن گناه  يشگناه خو

كه كاري كرده باشد، اذيت كرده است، و اگر چه با  او را بدون اين براي او نمانده باشد،
  .ايجاد شده باشد.. برايش مصيبتي هم شكار

ابوبكر و عمر را مقدم  پيامبر،به دليل اين كه خدا و  آنهاشده كه  نقلها  از رافضي برخياز 
   !ناسزا گفته اند  شپيامبرخدا و به اند،  داشته

مي خواند و به  �مقداري حديث را در مسجد النبي اوه كه از آنان روايت شد يكياز 
تعلمون واهللا بالؤكم من «گفت:  دوستانششنيد به  ها را وقتي آن .رسيد �فضايل ابوبكر

بال و گرفتاري دانيد به خدا قسم،  مي :«)1(»مروا أبابكر فليصل بالناس«صاحب هذا القبر يقول: 
براي مردم نماز  بگوييد كهيد: به ابوبكر گو مي كهشما از جانب صاحب اين قبر است 

  ».)٢(بخواند

صـحابه را  كننـد امـا آنـان     آمـرزش امر شده كه براي صحابه طلب  شيعيانبه 
  دادند دشنام

 آمرزشطلب  �پيامبر يارانكه براي  همي گويند: خداوند امر كرد پيشينيان صالحوقتي 
  است.  درستيالً رافضي ها آنان را ناسزا گفتند، اين سخن كام اما ،كنيم

                                           
  ) روايت كرده اند.21)، ب(4)، و مسلم در ك(46)، باب (10ك(اين حديث را بخاري در  -1
  ).31، 33) ص (3ج ( -2
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 1»ال تسبوا أصحابی«فرمايد:  در اين حديث صحيح كه مي پيامبري  فرمودههمچنين 
كند با وجود اين كه امر به  آنان را اقتضا مي ناسزاگويي، تحريم »ناسزا نگوييداصحابم را «

آنان عام است. در صحيحين به نقل از ابن  دشنامبراي مؤمنان و نهي از  آمرزشطلب 
قتاله   سباب المسلم فسوق و: «فرمود آن حضرت آمده كه �به روايت از پيامبر سمسعود

��mخداوند متعال مي فرمايد: ». به مسلمان، فسق، و جنگ با او كفر است دادن دشنام«:2»کفر

º�»�¼�½� �¾�¿� �À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È� �É�Ê�Ë�Ì�Í�Î� �ÐÏ�Ñ�
Ò�Ó�Ô�Õ�×Ö�Ø�Ù�Ú�Û�ÝÜ�Þ�ß�à�á�â�ã�l 

 را ديگري گروه شما مردان از گروهي نبايد! ايد آورده ايمان كه كساني اي] «11الحجرات: [
 زيرا، كنند استهزاء را ديگري زنان زناني نبايد و، باشند اينان از بهتر آنان شايد، كنند استهزاء

 و، ندهيد قرار عيبجوئي مورد و نزنيد طعنه را همديگر و، باشند خوبتر اينان از آنان بسا چه
 از بعد، است بد چه) مسلمان براي. (مناميد و مخوانيد ناپسند و زشت القاب با را يكديگر

 و، كردن عيبجوئي و زدن طعنه و، تمسخر بر دالّ( آلود گناه و ناگوار سخنان، آوردن ايمان
 دست) اقوالي و اعمالي چنين از( كه كساني! راندن زبان بر و گفتن) خواندن بد القاب به

 ملقب و، گيريها خرده با و، نيشدار سخنان با و( ستمگرند ايشان ،نكنند توبه و برندارند
  ». ).كنند مي ظلم ديگران به، آميز توهين و زشت القاب به مردم گرداندن

جويي و همديگر را لقب زشت دادن نهي كرده  خداوند در اين آيه از مسخره كردن، عيب
  است. 

                                           
ميان خالد «) روايت كرده اند. در روايتي آمده است: 5) ب(62ري در ك() و بخا2540(ي  مسلم آن را به شماره -1

 ال تسبوا أصحابي)فرمود: ( �بن وليد و عبدالرحمن بن عوف اختالفي ايجاد شد. خالد او را دشنام داد، رسول خدا
  (اصحاب مرا دشنام ندهيد).

  ) آن را روايت كرده اند.81) و مسلم ص(8) ب(92بخاري در ك( -2
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�كه خداوند مي فرمايد: آيهين به معناي عيب جويي و ايراد گرفتن است. در ا »لمز«

mk�l�m� � �n�o�l ]زكات  تقسيم در كه هستند كساني آنان ميان در] «58: هالتوب
جويي  يعني از تو عيب ؛لمز به معناي خرده گرفتن آمده است ،»به تو عيب و ايراد گرفتند

  گيرد.  رده ميكرده و ُخ
�فرمايد: مي صورت اجماليه ب خداوند متعالمؤمنان ي  براي همه طلب آمرزشي  دربارهاما 

mâ�ã� � �ä�å �l ]:زنان و مردان و خود گناهان براي] «19محمد 
   .»بخواه آمرزش مؤمن

براي منافقان  �و پيامبر ،1خوانده شود جنازه بميرد نماز كهخداوند امر كرده كه بر هر كسي 
  .3، 2كه از اين كار نهي شد كرد تا اين مي آمرزشطلب 

  نامند ، ناصبي ميدارندگانه قبول  ه خالفت خلفاي سهكساني را ك شيعيان،

نامند، بر اين  گانه را قبول دارند، ناصبي مي كساني را كه خالفت خلفاي سه شيعياناين كه 
و هر كس  بي معني است، واليت علي جز با برائت از اين خلفا معتقدنداساس است كه آنان 

  . استاز آنان برائت نكند، ناصبي 
بغض و كينه نسبت به  ،شود: اگر منظور تو از نصب گويد، گفته مي نين ميبه كسي كه چ

علي و اهل بيت است، در اين صورت اهل سنت ناصبي نيستند. و اگر منظور تو اين است كه 

                                           
گونه كه  خواند و او از نماز خواندن بر منافقان نهي شد همان مرد، نماز مي بر هر يك از مسلمانان كه مي �مبر پيا - 1

 m� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨  © «ª ¬ ® ¯ ° ± ²خداوند متعال فرمود: 

³  ´ l ] :و هرگز به جنازه هيچ كدام از آنان نماز مخوان و بر گورش [براى دعا و طلب «]:  84التوبة
  .»سق بودند، از دنيا رفتندا] نايست زيرا آنان به خدا و پيامبرش كافر شدند و در حالى كه ف رزشآم

2 - mA  B C  D E  پ پ  پ پJ K  L M  N O�l  منافقانبراى آنان [«] 80: [التوبة [
آنان را ] اگر براى آنان هفتاد بار هم آمرزش بخواهى، خدا هرگز  چه آمرزش بخواهى چه نخواهى [يكسان است

  .»نخواهد آمرزيد
  .)295 -294)، ص (2)، ج(59 - 58)، ص (3ج(  - 3
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��m�±�²�³�́:گذاري كن خواهي نام دارند اين را هر چه كه مي آنان خلفا را دوست مي

µ�¶�̧�¹�º�»�¼�½�¾ � l] :و محتوي بي( نامهائي فقط نهااي] «23النجم 
 دليل خداوند هرگز. ايد گذاشته آنها بر) خود پيش از( پدرانتان و شما كه است) مسمي بي اسمهائي

  ».است نكرده نازل) آنها صحت بر( حجتي و

مانند  ؛داشته باشد شريعت اسالم دليليكه در  متوجه كسي مي شودزماني  تنها مدح و ذم
فاجر (بدكار)، عالم و جاهل. سپس اگر كسي بخواهد  و نيكوكار)كافر، برّ (و لفظ مؤمن 

هايي كه خدا و  مدح يا ذم و نكوهش كند بايد داخل بودن ممدوح و مذموم را در اين اسم
اند، بيان و روشن كند. در كتاب و سنت لفظ ناصبي  ها مرتبط كرده مدح و ذم را به آن پيامبر

  يز وجود ندارد.لفظ رافضي ن ان طور كهوجود ندارد، هم
اين  دلولچون در م ؛كنيم را فقط براي شناساندن ذكر مي اينگوييم رافضي،  ما وقتي مي

 هدروغ بستن بثل م ؛شود وارد مي و سنت به نسبت كتاب ناپسند و زشتامور  تعدادياسم، 
خدا و بلكه  دوستان، تكذيب حقي كه رسول خدا آن را آورده است، دشمني با پيامبرخدا و 

صورت گونه كه ما  همان ،ناني با بهترين اولياء خدا، و دوستي با يهود و نصاري و مشركدشم
  ذم را بيان كرديم. هاي

تواند اهل سنت و جماعت را به طور عام  ي مذموم در كتاب و سنت نميابه هيچ وجه معن
ارهاي اهل سنت برخي ك. آري، در ميان گيرد ها را در بر مي گونه كه رافضي در بر گيرد، آن

گونه كه در  . هماندر بر نمي گيردآنان را ي  دهند اما اين ذم همه مذموم و ناپسند انجام مي
هستند. اما اين مستلزم  نفورشوند، م ميان مسلمانان افرادي به خاطر گناهي كه مرتكب مي

  1باشد. اسالم و اهل آن كه معتقد به واجباتش هستند، نمي نكوهش

                                           
  دهند. )، شايد منظور كساني است كه واجبات اسالم را انجام مي346 -  345) ص(1ج( - 1
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اي كه متصف به  دارند و با علي د ندارد دوست مياي را كه وجو علي شيعيان،
 ورزند اش است دشمني مي صفات حقيقي

در وجودش است، دوست  كه چه محبوب را بر اساس آن انسان،محبت درست اين است كه 
دوست بدارد كه او از  او را بر اين اساس ،افراد صالح عادييكي ازي  درباره بدارد. اگر كسي

سابقين اولين است، و به اين دليل او را دوست بدارد، در واقع كسي را  پيامبران است و يا از
چون او آن شخص را براساس اين كه او موصوف به آن  ؛دوست داشته كه حقيقتي ندارد

و معدوم فرد صفات است و آن صفات باطل هستند، دوست داشته است. و در واقع او يك 
 غير موجود را دوست داشته است.

را دوست دارند  كسيآنان  ؛از اين نوع است سعليحضرت ا نسبت به ه محبت رافضي
 �از پيامبرپس  واست كه امامتش از پيش تعيين شده  يامام معصوم اوو  ،كه وجود ندارد

 �عثمانحضرت عمر و حضرت ابوبكر، حضرت هيچ امامي جز او نيست، و معتقد بودند كه 
حضرت ز قيامت برايشان روشن شود كه رودر . وقتي كه ندستمكار و تجاوزگر و يا كافر

از هيچ يك از آن خلفا برتر نبود و نهايتش اين بوده كه او به لحاظ مقام نزديك يكي  سعلي
، و به امامت و فضيلت آنان اقرار داشت، و نه او و نه ديگران معصوم نبودند و هاز آنان بود

حضرت گردد كه آنان  برايشان روشن ميآن وقت ، استامامت او از پيش تعيين نشده 
حضرت ند بلكه در حقيقت بيشتر از هر كس ديگر نسبت به ه ارا دوست نداشت سعلي
آنان با كسي كه موصوف به صفاتي از جمله قبول امامت  ؛ چوناند بغض و كينه داشته �علي

است دشمني مي ورزند كه حضرت علي  اين صفات را  اول و برتر دانستن آناني  سه خليفه
 ردانست و به امامت آنان اقرا آنان را برتر مي سعليچون حضرت  ديگران داشت؛بيشتر از 

  كنند.  علي دشمني ميحضرت به طور قطع با  شيعيانشود كه  داشت. بنابراين روشن مي



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               94

    

 

روايت  سعليحضرت كه مسلم در صحيح خود به نقل از  روايتي معنايين ترتيب دب
پيامبر : «1»إلّي أال يحبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافقإنه لعهد النبي األمي «گويد:  مي كهكرده 

دارد، و كسي جز منافق با من  به من گفته كه كسي جز مؤمن مرا دوست نمي درس ناخوانده
به درستي نقل شده باشد و آنان  �اگر اين حديث از پيامبر .شود روشن مي ،»كند دشمني نمي

  به آن اقرار داشته باشند.

رادوست  معمرحضرت ابوبكر و حضرت هاشم كه  ها هر يك از بني يبه اعتقاد رافض
  .2نيست پاكبدارد 

  كنند تحقير و خوار مي را علي و دو پسرش)حضرت (شيعه، اهل بيت 

شان نسبت به دنيا و  اما شيعيان به طور دائم مغلوب، مقهور و شكست خورده هستند، و حب
نامه نوشتند او پسر  �حسينحضرت ي به حرص به آن ظاهر و آشكار است. از اين رو، وقت

به او خيانت كردند و  شيعيانعمويش را نزد آنان فرستاد و سپس خودش نزد آنان آمد، اما 
را به دشمنش تسليم كردند و همراه با  حضرت حسينآخرتشان را به دنيايشان فروختند و 

و چه جهادي را  گرفته در دنيا چه زهدي در پيش  شيعياناو جنگيدند. پس  عليهدشمنش 
  اند؟!  انجام داده

داند به  كه جز خدا كسي نمي ههاي تلخي ديد از دست آنان مصيبت سعليحضرت 
موني، فأبدلني بهم ئسئمتهم وساللهم إني «علي آنان را نفرين كرد و گفت: حضرت طوري كه 

دست من رنجور  پروردگارا، من از آنان خسته شده و آنان از: «»مني اً بدلهم بي شر منهم، و  اً خير 
اند، به جاي آنان بهتر از آنان را نصيب من كن و به جاي من كسي بدتر از مرا  و خسته شده

 و دشمنانش علي را فريب دادند و با جنگ كنندگان با اوحضرت آنان ». نصيبشان گردان

                                           
، روايت كرده است. ابتداي »دليل بر اين كه حب انصار و علي، جزو ايمان است«) باب 78مسلم آن را به شماره ( - 1

  ترمذي و نسائي آن را روايت كرده اند. »والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه...«ين گونه است: روايت ا
  ).329،320،311) ص(2ج( - 2
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ا تا آن آنهوجود اين كردند. با  ها و اموال به او خيانت مي و در واليت داشتند،مكاتبه  ورابطه 
و دو پسرش نوادگان  سرافضي نشدند. آنان بدترين برخورد را با علي بن ابيطالب زمان هم

 شيعيان. )1(حسين داشتند حضرت حسن و حضرت ل او در دنيا يعني و دو ُگ �خدارسول 
ي  تر از همه پذيرفتند، و سريع حق سرزنش سرزنشگر را ميي  مردم دربارهي  بيشتر از همه
در كمك به اهل بيت  .تر بودند آوردند و در رهايي از آن از همه ناتوان مي  روي مردم به فتنه

شدند و كسي به دليل اين  مطمئن مي از اين فريب وقتي اهل بيت .دادند آنان را فريب مي
 تسليم ميبه دشمن كردند و آنان را  كرد، اهل بيت را خوار مي كمك آنان را سرزنش مي

  دادند. ترجيح مي آنان ردند و دنيا را بكر
انديشمندان مسلمان همچون عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، ابوبكر بن  از اين رو

حسين پيشنهاد كردند كه به نزد آنان حضرت عبدالرحمن بن حارث بن هشام و ديگران به 
چه برايش  كنند، و در آن كنند و كمكش نمي دانستند آنان او را رها مي چون مي ؛نرود

  گونه شد كه آنان پيش بيني كرده بودند.  مانند، و همان ند با او وفادار نميا نوشته
در مورد آنان مستجاب  سعليحضرت و سپس دعاي  �عمر بن خطابحضرت دعاي 

كسي كه چيزي از نيكوكار  ؛شد تا اين كه خداوند حجاج بن يوسف را بر آنان مسلط كرد

                                           
و احتـرام آنهـا، و    �رافضيان و باطنيان و اسماعيليان چون دريافتند مسلمانان در محبت اهل بيـت رسـول اكـرم     -1

را در ظاهر به آنهـا چسـبانيدند، و در محبـت سـاختگي و دوسـتي       محبت و دوستي و احترام آنها با هم متفقند، خود
هاي خيالي و نسبت دادن به آنها از ديگران پيشي گرفتند،  دروغين و ياد و ذكر آنها و ساختن مناقب و حكايات و قصه

، و از ديگـران  تا جايي كه حقيقتشان بر عموم مردم پوشيده شد و مردم گمان بردند كه آنان دوستان و پيروان اهل بيتند
ي خود را با نسبت دادن آن بـه اهـل بيـت     به اهل بيت اوالتر و نزديكترند! سپس مكر و حيله و نيرنگ و عقايد باطله

  مشروعيت بخشيدند.
اسالمي منتشر ساختند كه اهل بيت از آنها بـه  ي  و چه بسيار گمراهيها و بدعتها را با نسبت دادن به اهل بيت در جامعه

از عبـادت   -عليه السـالم -از بدعتها و گمراهيها، و بيزاري حضرت عيسي �ت؛ مانند بيزاري رسول خدا كلي بيزار اس
  )442گانه پرستي مسيحيان.( با اختصار از الصواعق ص/ صليب و سه
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ذشت، و همواره شر آنان به كسي كه غير از گ كرد و از خطاكار آنان نمي قبول نمي را آنان
  1.شد دامنگيرشانرسيد تا اين كه شر  خودشان بود، مي

بودنـد،   لفاطمـه حضرت زيد بن علي و امثال او را كه از فرزندان  شيعيان،
  و به كفر و فسق آنان شهادت دادند نفرين كردند

 لفاطمهحضرت  نسلبن علي بن حسين و امثال او را كه از فرزندان و  ها زيد رافضي
كردند و به كفر و فسق او شهادت دادند در حالي كه آنان از اهل سنت و  نفرين ،بودند

ها از روي جهل يا از روي لجاجت با  بودند. در حقيقت رافضي مدوستدار ابوبكر و عمر
  2به شدت دشمني دارند. لاوالد فاطمه

كودكـان هاشـمي   و اسارت زنـان و   رافضي ها براي به قتل رساندن هاشميان
 تالش كردند

دارند در  را گرامي مي �پيامبركنند كه اهل بيت  ها ادعا مي جاي تعجب است كه اين رافضي
حالي كه سعي كردند تا تاتارهاي كافر به بغداد بيايند و تاتارهاي كافر شمار زيادي از 

داند به قتل  را نميهاشم را كه جز خداوند متعال كسي تعدادشان  هاشم و غير بني بني مسلمانانِ
بدون  .عباسي را كشتند و زنان و كودكان هاشمي را به اسارت گرفتندي  رساندند. آنان خليفه

ها  كار كفار با همكاري رافضي است، و آن �پيامبرشك اين بغض و دشمني نسبت به آل 
  3داشتند. ال او سعي در اسارت زنان هاشميصورت گرفت. آنان تا زمان يزيد و امث

حرمتي كرده و عيـب و ايـراد    مردم به اهل بيت بي ي بيشتر از همه ي هارافض
  گيرند مي

                                           
  ).266) ص(1ج( - 1
  ).157) ص(2ج( - 2
  ).336) ص(2ج( - 3
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 اندآنان همان كساني  .دهند مردم به اهل بيت عيب و ايراد نسبت ميي  ها بيشتر از همه رافضي
كنند و با روايت كردن احاديثي كه ضرورتاً معلوم  كه در همان حال با اهل بيت دشمني مي

و مستلزم تكفير  و با دين اسالم تناقض دارد است �خدابر رسول  كه دروغ بستن است
ترين منكرات را به آنان نسبت  علي است، بزرگحضرت علي و تكفير مخالفان حضرت 

  دهند. مي
حضرت هر كس در خالفت با «فرمود:  �خداكه رسول است اين  اين رواياتي  از جمله

و رسول او مبارزه كرده است، و هر كس علي مقابله و مخالفت كند، كافر است و با خدا 
  ».علي به شك بيفتد كافر است حضرتي  درباره

 �نزد پيامبر :گويد به نقل از انس است كه مي يكي ديگر از اين روايات ساختگي، روايتي
ز قيامت در رو مرد من و اين«فرمود:  . آن حضرتآمد علي را ديد كه ميحضرت بودم و او 

  ».حجت خدا بر امتم هستيم
گفت:  علي ميحضرت به  �خدارسول  كه است: شنيدم روايات ايناين يكي ديگراز 

  ».يهودي يا نصراني مرده است بر حالت ،هر كس بميرد در حالي كه با تو دشمني كرده باشد«
آنان  !از آنان بگيرد و عدل ها را هالك كند و حق اهل بيت را با انصاف خداوند رافضي

  اي پنهان نيست. دهند كه بر هيچ صاحب ديده هل بيت نسبت ميهايي به ا عيب و رسوايي
 پيامبرآل  ومطلب جز بني اقوالهاشم و همسران آنان و همچنين بر اساس يكي از  بني
عباس و مخصوصاً حضرت آنان فرزندان  .كنند مي نكوهشها اكثر آنان را  ، و رافضيهستند

. رافضي هستند �محمدحضرت و آل كنند در حالي كه آنان جز مي نكوهشخلفاي آنان را 
كردند در  داشتند نكوهش مي عمر را دوست ميحضرت ابوبكر و حضرت كساني را كه  ها

داشتند، و كسي از  عمر را دوست ميحضرت ابوبكر و حضرت هاشم  حالي كه جمهور بني
ه كرد مگر تعداد اندكي ك هاشم كه داراي نسب صحيح بود، از آن دو خود را مبرا نمي بني
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حضرت ابوبكر و حضرت آنها نيز  هاشم ناچيز بودند. اهل علم و دينِ نسبت به فراواني بني
  1داشتند. را دوست مي معمر

است،  �پيامبر بيت در حالي كه او از اهل عايشهحضرت به  رافضي هاتوهين 
رد عباس و مدح و تمجيد آنان از ابوطالب كه كافر محضرت و توهين آنان به 

و پسـر   �و پدر و مادر پيامبر ، پدر حضرت ابراهيمآزر دشان ازمدح و تمجي و
 نوح

دارند،  هاي پيامبران و پدران و فرزندان آنان را گرامي مي ها براساس جهل خود، نسب رافضي
و پيروي از هوي و هوس  تعصبها از روي  ايني  همه .كنند و به همسران آنان توهين مي

دارند و  را گرامي مي �حسينحضرت حسن و ت حضرفاطمه و حضرت كه   است، به طوري
  كنند.  توهين ميلعايشه ام المؤمنين حضرت به 

 �آزر پدر ابراهيم مؤمن بود، و پدر و مادر پيامبر معتقدند، –يا برخي از آنان  -شيعيان
چون اگر پدر او كافر بود اين امكان وجود  ؛گويند: پدر پيامبر كافر نبود مؤمن بودند و مي

  در مجرد نسب هيچ فضيلتي نيست.  پسپسرش نيز كافر شود، داشت كه 
برند كه چون فرزند  كافر بودن فرزند نوح را زير سؤال ميي  قضيه سفسطه بازيبا همين 

  او را كافر پنداشت! ،پس نبايد با وجود نبوت پدر هپيامبر بود
عمران بود  گويند: اسمش ابوطالب مؤمن بود، و برخي از آنان مي معتقدندآنان همچنين 

�m{�|�}�~�_�`�a�b فرمايد: كه مي آمدهكه در اين آيه  � � �c�d�e�

f�g�l ] :و اسماعيل: قبيل از( ابراهيم خاندان و نوح و آدم خداوند ] «33آل عمران 
 از را) مريم مادرش و عيسي و هارون و موسي: قبيل از( عمران خاندان و) يعقوب و اسحاق

   ».برگزيد جهانيان ميان
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كه در آن افترا و بهتان و تناقض وجود دارد و  كنند با وجود اين اين كارها را مي ها رافضي
چون اگر پدر و يا پسر  ؛خود دست يابند هدفتوانند به  نمي كارها آشكار است كه با اين

چرا كه خداوند  ،آورد كسي كافر باشد، در نزد خداوند اين امر براي او نقص و كاستي نمي
  آورد.  و مرده را از زنده بيرون مي زنده را از مرده

اگر  از طرف ديگرو پدرانشان كافر بودند.  ندكه صحابه از پدرانشان برتر پرواضح است
 ؛ترين عيب و مذمت براي اوست فاحشه باشد، اين بزرگ پدر كسي همسر يك زن زناكارِ

ارتباطي با او رسد. برخالف كفر پدر يا پسرش كه هيچ  به او مي كار ناشايستچون ضرر اين 
  ندارد.

فرزندان آدم مؤمن  تمام ،آمد اگر از يك زن مؤمن جز مؤمن به دنيا نمي به عالوه

�_�~�{�|�}��m�t�u�v�w�x�y�zفرمايد:  خداوند متعال مي ؛شدند مي

`�a�b�c�d� �e�gf�h�i� �j�k�l�m�n�o�p�q�r�s�
t�u�v�w�x�zy�{� �|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦� �§�¨�©�

ª�¬«�®�̄�°�±�²�³�́�µ�¶�̧�¹�º�»� �¼�
½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä� � � � �Å�Æ�ÈÇ�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�
Ï�Ð�Ñ�Ò�ÔÓ�Õ�Ö�×�Ø�l ] :پسر دو داستان] «31 – 27المائدة 

 بدانند تا( بخوان مردمان) ديگر و (يهوديان براي آنان هست كه چنان را) هابيل و قابيل( آدم
 به( تقرّب براي را عملي كدام هر كه زماني). چيست پرهيزگاري سرانجام و گناهكاري عاقبت

 كه( ديگري از ولي، شد پذيرفته) داشت نام هابيل و بود مخلص كه( يكي از اما. دادند انجام) خدا
! كشت خواهم را تو بيگمان: گفت) هابيل به قابيل. (نشد پذيرفته) داشت نام قابيل و نبود مخلص

 براي تو اگر!. پذيرد مي پرهيزگاران از تنها) را كار( خدا) دارم گناهي چه من: (گفت) بدو هابيل(
 خدا از من آخر. بكشم را تو تا كنم نمي دراز تو سوي به دست من، كني دراز دست من كشتن

 روز در( خود گناه و من گناه) بار كوله( با خواهم مي من . ترسم مي جهانيان پروردگار) يعني(
) براي خدا عادالنه( سزاي اين و، باشي دوزخيان از و برگردي) پروردگار سوي به رستاخيز
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 مصمم را او و آراست نظرش در را برادرش كشتن تدريجاً او) سركش( نفس پس. است ستمگران
 هم و( شد زيانكاران از و! كشت را او) و نداد فرا گوش وجدان نداي به عاقبت( و، كرد كشتن به

) كند كار چه را او جسد انستد نمي، كشتن از بعد( ). داد دست از را برادرش هم و را خود ايمان
 دهد نشان بدو و بكاود را زمين تا) بود كشته را ديگري زاغ كه( فرستاد را زاغي خداوند پس

 كه گودالي در را مرده زاغِ چگونه زاغ آن كه ديد كه هنگامي. (كند دفن را برادرش جسد چگونه
 دفن را برادرم جسد و باشم غكال اين مثل توانم نمي من آيا! من بر واي: گفت) كرد پنهان كند

 زمره از) و شد پشيمان خود كرده از، وجدان فشار اثر بر و رسوائي ترس از سرانجام( پس! كنم؟
   ». گرديد پشيمان افراد

ايمان او به تواتر حديث ي  كه درباره �عباس عموي پيامبرحضرت آنان همچنين به 
كنند در حالي كه وقتي او مرد به اتفاق  وجود دارد، توهين و از ابوطالب تعريف و تمجيد مي

در صحيحين به نقل از  ؛اهل علم كافر بود، و احاديث صحيح نيز بر اين موضوع داللت دارند
گويد: هنگامي كه ابوطالب به  ابن مسيب بن حزن به نقل از پدرش روايت است كه مي

بن ابي اميه بن  نزد او آمد و ابوجهل و عبداهللا �خدااحتضار نزديك شد، رسول ي  لحظه
يا عم، قل: ال إله إّال اهللا کلمة أشهد لک بها «فرمود:  �خدامغيره را در كنار او ديد، رسول 

اي عمو، بگو: هيچ معبودي جز اهللا نيست، اين سخني است كه من در نزد خدا براي »: «عنداهللا
لب، آيا از آيين گفتند: اي ابوطا هابوجهل و عبداهللا بن ابي امي». دهم تو شهادت آن را مي
نمود و  همواره اين سخن را بر او عرضه مي �خداگرداني؟ رسول  عبدالمطلب روي مي

كردند تا اين كه  و آنان نيز آن سخن خودشان را برايش تكرار مي ،كرد برايش تكرار مي
ابوطالب سخن آنان را كه داللت بر آيين عبدالمطلب داشت، به زبان آورد و از گفتن ال إله 

كنم مادامي كه از آن  مي آمرزشفرمود: من حتماً براي تو طلب  �اهللا سرباز زد. پيامبرإال 

�mS�Tخداوند اين آيه را نازل كرد:  آنگاهنهي نشوم،  � �U�V�W�X�Y�

Z�[� �\�]�̂�_�`� �a�b�c�d�e�f�g�l ]:113 التوبة [
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، باشند شاوندخوي كه هرچند، كنند آمرزش طلب مشركان براي كه نسزد را مؤمنان و پيغمبر «
 اهل مشركان) و، اند رفته دنيا از شرك و كفر با( كه شود روشن آنان براي كه هنگامي

���m_�`�a�b�c�dنازل كرد:  اين آيه را ابوطالبي  و درباره ».دوزخند �e�f�g�

h�l]:و( داري ارمغان هدايت بخواهي كه را كسي تواني نمي تو!) پيغمبر اي(« ]56القصص 
 هر كه است خدا تنها اين ولي) برساني انسان مطلوب و مقصود منزل سر يعني ،ايمان به را او

  . )1( »نمايد مي عطاء هدايت بخواهد را كه

طالب: لوال أن قال أبو «گويد:  در آن مي آورده كه �ابوهريره طريق روايتمسلم نيز از 

�̀�_m تعالى: تعيرني قريش يقولون: إنه حمله على ذلك الجزع ألقررت بها عينك، فأنزل اهللا

a�b�c�d� � �e�f�g�h l����«2» : ابوطالب گفت: اگر قريش مرا به خاطر آن
ات را با  ويند: آن جزع و بي تابي او را بر آن سخن وا داشت، ديدهبگكردند و  سرزنش نمي

در ». m�_�`�a�b�c�lنازل كرد  اين آيه كردم كه خداوند متعال آن روشن مي
! آيا تو نفعي به خدارسول  ايگويد: گفتم:  آمده كه  صحيحين به نقل از عباس بن مطلب

نمود و به خاطر تو  كرد و تو را ياري مي او از تو حمايت مي ؛ چونابوطالب رساندي
نعم هو في ضحضاح من نار ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من «شد؟ فرمود:  خشمگين مي

زير ي  گر من نبودم او قطعاً در طبقهبله، او اكنون در عمق كم آتش قرار دارد و ا: «٣»النار
 ،ياد شد عدر حديث ابوسعيد آمده است: وقتي از ابوطالب در نزد پيامبر». آتش قرار داشت

 شايد: «»ه يغلی منهما دماغهبيلعله تنفعه شفاعتی فيجعل فی ضحضاح من نار يبلغ کع«فرمود: 
قوزك ده شود، كه تا دارساند و در قسمت كم عمق آتشي قرار  شفاعت من نفعي به او 

                                           
  ).81)، ب(23)، بخاري، ك(54مسلم، ص ( -1
  ).55مسلم آن را روايت كرده است، ص( -2
در اثر آن درون مغزش به جوش :«»يغلي منه أم دماغه«). 115)، ب(78) و بخاري ك(195صحيح مسلم ص( -3

  ». آيد مي
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. بخاري و مسلم آن »آيد ميمغزش به جوش و از شدت گرما و حرارت آن رسد  ميپاهايش 
  1اند. در صحيحين روايت كرده را

  �و همسر نوح لعايشهحضرت به  رافضي ها تهمت

او را به  انآن برخي از .دهند نسبت مي لعايشهحضرت گناهان بزرگي را به  رافضي ها
كنند كه خداوند او را از آن پاك و مبرا دانسته و آياتي از قرآن را در  فحشايي متهم مي

همسران ساير پيامبران نيز ي  شان درباره نازل كرد. سپس آنان از شدت جهل پاكدامني او
، و پسري كه نوح او را فرا كنند كه همسر نوح فاحشه بوده مي ادعايي ناروا دارند و گمان

����m�Hفرمايد:  قط پسر آن زن بود و معناي اين آيه كه ميخواند، پسر او نبود بلكه ف �I�J�K 

� l] :تو با است گرفته پيش كه پلشتي كردار و زشت رفتار سبب به( او كه چرا] «46هود 
اين است كه اين فرزند از عملي ». است ناشايست عمل) عين او ذات و، دارد فاصله فرسنگها

 و] «42هود: [ �mq�r�s�lاين آيه:ي  بارهنان درآمده است. و برخي از آ دنياناصالح به 
منظور (ابنها) است، يعني    مي گويند:»بود گرفته قرار) پدر از جدا( كناري در كه را پسرش نوح

��m�Cفرمايد: كنند كه مي . و به اين قسمت از آيه استدالل ميكردپسر آن زن را صدا  � �D�E�

F�l ] :نيست تو خاندان از پسرت] «»46هود.«  

��m�_�`�a�b�cفرمايد:  كه مي آيهاين  آنان � �d�e�f�hg�i�

j�k�l�m�n�o�l ] :زن و نوح زن، كافران براي خداوند] «10التحريم 
 و ساخت با( و بودند ما خوب بندگان از تن دو نكاح حباله در آنان. است زده مثل را لوط

اين گونه  ،»كردند خيانت دو آن به) بديشان اخبار و اسرار گزارش و، خود قوم با باخت

                                           
  ).249-248) ص(2ج( - 1
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، و او زن دن با كسي ديگر به او خيانت كردهكنند كه همسر نوح در همبستر ش تأويل مي
  فاحشه بوده است. 

حضرت اهل افك و فحشا كه  ، يعنينان و فاسقادر اين مورد، شبيه منافق رافضي ها
 شان ارهدرب عمتهم كردند و سپس توبه نكردند، عمل نمودند. پيامبر به زنا را لعايشه

 ، واً واهللا ما علمت على أهلي إال خير  أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي،«فرمود: 
مردي كه ي  اي مردم، چه كسي مرا درباره. «1»اً لمت عليه إال خير لقد ذكروا رجًال واهللا ما ع

ام جز خير و  هبه خدا قسم من از خانواد ؟دارد من رسيده است، معذور ميي  اذيتش به خانواده
  ».ام به خدا قسم جز خير و خوبي از او نديده كه برند و از مردي نام مي نديده امخوبي 

ترين انواع اذيت و آزار براي انسان اين است كه كسي نسبت به  كه بزرگپرواضح است 
همسرش حرف دروغ بزند و بگويد: او دچار فحشا شده است، و آن فرد را همسر يك زن 

  .2دهند... هايي است كه مردم به همديگر مي ترين دشنام دهد. اين از بزرگ فاحشه قرار

  لفاطمهحضرت به  رافضي هاتوهين 

مطالبي را ذكر  �بر پيامبر لفاطمهحضرت حزن و اندوه ي  شيعيان و ديگران درباره
كه  بنا كرد، با وجودي را احزاني  كه او خانه . آنان معتقدندكنند كه قابل وصف نيست مي

  اي است. از دست رفته چيزاندوه بر  ،نآ

را به خاطر از دست رفتن  بفاطمهحضرت و  �عليحضرت تابي و حزن  آنان بي
كند صاحب آن به دليل از  كنند كه اين امر اقتضا مي اموال فدك و ساير ميراث ذكر مي

�½�¼�«��m¹�ºدست رفتن مال دنيا اندوهگين است. خداوند متعال فرموده است:

¾� �¿�À�Á�l] :دادن دست از بر نه شما كه است خاطر بدان اين] «23الحديد 

                                           
  ) روايت كرده اند.58 -56) ح (49()، و مسلم ك34) ب(64)، ك(15، 2) ب(42بخاري آن را در ك( - 1
  ) مراجعه كنيد.242، 228،241) ص(2). و به كتاب بعض فضائل عايشه ج(250، 249، 246) ص (2ج( - 2
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 دستتان به خدا آنچه بر بشويد شادمان نه و، است رفته بدر دستتان از كه بخوريد غم چيزي
  ». است رسانده

افرادي كه دوستشان دارند، اخبار ي  ترين مردم هستند، درباره ها كه جاهل اين رافضي
كساني كه با آنان دشمني دارند، اخبار مذمت و ي  نند و دربارهك مدح و تمجيد را ذكر مي

  تر است. ها بهتر و شايسته كه عكس آن كنند، در حالي نكوهش را ذكر مي
كه  اظهار داشته اند لفاطمهحضرت ي  اين موارد، مطالبي است كه دربارهي  از جمله

د. مطالبي كه كسي جز انسان او وصيت نمود، شبانه دفن شود و كسي از آنان بر او نماز نخوان
فاطمه ي  كند و چيزي كه شايسته ها استدالل نمي آورد، و به آن زبان نمي رنادان آنها را ب

يك گناه مورد ي  اگر صحيح باشد بيشتر شايسته روايت دهد. اين نيست به او نسبت نمي
  .1مورد قدردانيبخشش است تا يك سعي و تالش 

هـاي   ن و گـروه او مشـرك  امله يهـود و نصـار  دشمنان خداوند از ج ،ها رافضي
حضـرت  دارند و به آنان در مبـارزه بـا مسـلمانان و آل     دين را دوست مي بي

 نمايند كمك و همكاري مي �محمد

و با  ها بيشتر از هر كسي تابع هوي و هوس هستند و بيشتر از هر كسي جهل دارند  رافضي
از مهاجرين و انصار و تابعين نيكوي  نپيشگامان نخستي يعني �از پيامبر پسخدا  دوستان

دين  هاي بي ن و گروهان از يهود و نصاري و مشركاكفار و منافقبا كنند و  آنان، دشمني مي
گونه كه مردم چندين  ند. همانكن مي يهمچون نصيريه و اسماعيليه و ساير گمراهان دوست

با اهل اسالم در خراسان،  ن را در مبارزهاترك و ساير مشرك مورد همكاري آنان با مشركانِ
عراق، جزيره و شام، و همكاري آنان با نصاري در مبارزه با مسلمانان در شام و مصر و ساير 

تجربه  بوده، چهارم و هفتمي  ترين حوادث در اسالم طي سده وقايع متعدد كه از بزرگ
يادي از مسلمانان هاي اسالمي آمدند و تعداد بسيار ز ترك به سرزمين اند. وقتي كه كفارِ كرده

                                           
  ).215) ص (2) ج(263) ص(4ج( - 1
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آنان بيشترين عداوت و دشمني را با  ،داند، به قتل رساندند را كه جز خدا مقدارش را نمي
مشهور است، به  يمسلمانان و همكاري را با كفار داشتند. همچنين همكاري آنان با يهود امر

   .دانند خران ميي  طوري كه مردم آنان را براي يهود همچون گله
نصراني و مسلماني و يا مشرك و مسلماني  يا هيچ يهودي و مسلماني و كهحتي گفته شده 

 مي ها با يهودي و نصراني و مشرك همكاري كنند مگر اين كه رافضي با هم جنگ نمي
  د.نكن

ن را در سخن، اهاست كه يهود و نصاري و مشرك رافضي هميشگيي  اين عادت و رويه
  دهند. ماعت مسلمانان ترجيح ميدوستي و همكاري و مبارزه و ساير موارد بر ج

تر از قومي است كه با سابقين اولين از مهاجرين و انصار دشمني و با  چه كسي گمراه
��كنند؟ خداوند متعال فرموده است:مي ن و كفار دوستي امنافق �

m�u�v� �w� � �x�y� �z�{�|�}�~�_�`�a�b�c� �d�e�f� �g�h�i�j�
k�l�m�on�p�� �q�r�s�� � � � �t�u�v�w�x�y�z�{�|�}�~���¡�
¢�£�¤�¥�¦�§�̈�©�«ª�¬�®�°¯�±�²�³�´�µ�¶� � �¸�¹�

º�»�¼� � �½�¿¾�À�Á�Â�ÄÃ�Å� � �Æ� � �Ç�È�É�Ê�Ë�Ì� �Í�Î� � �ÐÏ�
Ñ�Ò�ÔÓ�Õ�Ö��×�Ø�Ù�Ú�Û�l ] :19 – 14المجادلة [  

. است خشمگين آنان بر خدا كه گيرند مي دوستي به را گروهي كه كساني از آگاهي آيا «»
 سوگند آگاهانه بگونه كساني چنين. آنانند از نه و شمايند از نه )و نبوده بيش منافقاني( اينان

 آنان. است ديده تهيه و كرده آماده ايشان براي را سختي عذاب خداوند! كنند مي ياد دروغ
 و اند ساخته) خود مال و جان حفظ براي( سپري را سوگندهايشان آنان   !كنند مي بدي كار چه

 و اموالشان  .دارند اي خواركننده عذاب لذا و، اند بازداشته داراه خ از را مردمان وسيله بدين
 و دوزخيانند اينان. دارد نمي محفوظ و مصون خدا دست از را ايشان وجه هيچ به، اوالدشان

 به( خدا براي روز آن. گرداند مي زنده را آنان همه خداوند روزي   .مانند مي جاودانه دوزخ در
 و، خورند مي سوگند شما براي) دروغ به امروز( كه گونه همان خورند مي سوگند) دروغ



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               106

    

 

 سوگندهاي اين با و! (هستند) زرنگي و هوش از( چيزي داراي ايشان كه برند مي گمان
 خشم گرفتار و( دروغگويانند ايشان! هان). رسانند مي جائي به و رهانند مي را خويشتن، دروغ

 راستاي از را ايشان خود هاي وسوسه با و( است گشته چيره آنان بر شيطان). خدايند عذاب و
 قطعاً! هان. هستند شيطان حزب اينان. است برده خاطرشان از را خدا ياد و) است كرده بدر راه

  ».زيانبارند و زيانكار شيطان حزب
اي بيشتر از  ن در هيچ طايفه و فرقهااند، و شمار منافق ن نازل شدهامنافقي  اين آيات درباره

اي از  آنان شاخهي  ها نيستند به طوري كه در ميان روافض در همه يان رافضين از مامنافق
  :فرمايد مي �گونه كه پيامبر همان ؛هاي نفاق وجود دارد شاخه
صلة من النفاق من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خ ، واً خالص اً أربع من كن فيه كان منافق«

چهار خصلت «: »أؤتمن خان وإذا عاهد غدرث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا حتى يدعها: إذا حدّ 
ها در او  خصلتي از آن اشند، او منافق خالص است و هر كسهستند كه اگر در يك فرد ب

اين چهار خصلت عبارتند [.آن را كنار نهدباشد خصلتي از نفاق در او وجود دارد تا اين كه 
امانتي گاه  كند و هر د، خلف وعدههگاه وعده د و هر گويدهرگاه سخن بگويد، دروغ  ]از:

. »خيانت نمايد و هرگاه عهد و پيمان ببندد آن را نقض كنددر آن امانت ، به او سپرده شود
بسياري از آنان با كساني كه  1اند. اين حديث را در صحيحين روايت كرده بخاري و مسلم

ده كردند، كنند. آن چه را كه خودشان برايشان از پيش آما ورزند، دوستي برقرار مي كفر مي
 جاودان گيرد و در آتش جهنم چه سرنوشت بدي است كه خداوند بر آنان خشم مي

و پيامبر و آن چه كه بر او نازل شده ايمان داشتند، آنان را به عنوان  شوند، و اگر به خدا مي
  كردند اما بسياري از آنان فاسق هستند. دوستان خود انتخاب نمي

رد مگر اينكه دشمن اسالم را شاد و دوست اسالم هيچ يك از رافضي ها خصوصيتي ندا
  است. ان در اسالم همه اش ننگين و تاررا ناراحت مي كند. پس روزگار و حيات آن

                                           
  ).78)، و صحيح مسلم ص(24صحيح بخاري كتاب ايمان ب( - 1
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پس آيا كسي كه كافران را بر قتل و اسير كردن خاندان پيامبر و ساير مسلمانان مسلط 
  باشد؟ �پيامبرگرداند، مي تواند دوستدار آل 

آورده پيروي مي كنند و كساني را كه  از جانب پروردگاريامبر كه پ ياهل سنت از حق
اين حق مخالفت مي كنند، تكفير نمي كنند؛ بلكه اهل سنت از همه بيشتر نسبت به ي  درباره

حق علم دارند و از همه بيشتر نسبت به انسان ها رحم و عطوفت دارند؛ همان طور كه خداوند 

آل عمران: [ �m�N�O�P�Q�R�l:مي فرمايدمسلمانان را بدان توصيف مي نمايد و 
 ».ايد شده آفريده انسانها سود به كه هستيد امتي بهترين) �محمد پيروان اي( شما] «110

ابوهريره در تفسير آن گويد: شما بهترين مردمان براي مردمان هستيد. اهل سنت هم پاكترين 
   1مردم براي مردم هستند.مسلمانان هستند؛ پس آنان بهترين 

ساكن بودند و  در آن معلوم شده كه در ساحل شام كوه بزرگي بوده كه هزاران رافضي
كردند، و افراد بسياري را به قتل رسانده و  ريختند، اموالشان را غارت مي خون مردم را مي

 2،قازان شكست خوردندي  ردند. وقتي سپاه مسلمانان در سال حملهبمي غارت به اموالشان را 
قبرص فروختند و هر سربازي كه اي سليحات و اسرا را گرفتند و به كفار و نصارآنان اسبان، ت

دشمنانشان ضرر و خسران ي  گرفتند. آنان براي مسلمانان از همه مي ،گذشت شان مي از پيش
را حمل كرد و به او گفتند: كدام دسته  مسيحيان پرچمبيشتري داشتند. يكي از اميران آنان 

بهترند. به او گفتند: در روز قيامت با چه كساني  مسيحيان؟ گفت: سيحيانمبهترند: مسلمانان يا 
 مسيحيانهاي مسلمانان را به  برخي از سرزمين رافضي ها. مسيحيانشوي؟ گفت: با  محشور مي

  تسليم كردند. 
  از آن اطالع دارند.  همه اين قضايا و امثال آن بر كسي پوشيده نيست و خاص و عام

بين بردن اسالم و طعنه زدن به آن و كوبيدن و  برايتالش  جزو غمي  رافضيان را هيج هم
  !ندارند م ريختن قوانين و قواعد آنه به

                                           
  ).39، 38) ص (3) ج (103، 115) ص(2ج( - 1
بنده است، كسي كه رافضي  هجري بود، و غازان قازان پادشاه مغول بود و او  برادر خدا 699سال   آن واقعه در -  2

  ).699) ص(14البداية والنهاية، ج(نگا: براي او كتاب (منهاج الكرامة) را نگاشت. 



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               108

    

 

  باشد ها تقيه است كه همان نفاق مي اصلي رافضي ي سرمايه

ظاهر كردن چيزي بر خالف دشمني  تقيه به معناي .ها تقيه است اصلي رافضيي  سرمايه
كند. مسلمانان در اول اسالم در نهايت ضعف و  افق ميدروني است، همان كاري كه من

نمودند.  كردند و آن را كتمان نمي كمبود نفرات بودند در حالي كه دين خود را اظهار مي

�m�¬�®�¯�°�±�²�³ كنند: به اين آيه عمل مي به گمان خودها  رافضي

µ´�¶�̧�¹�º�»�¼�½�¾�¿� �À�Á�Â�Ã l ] :مؤمنان ] «28آل عمران 
 كند چنين كه هر و، گيرند دوستي به ايشان جاي به را كافران و كنند رها را نانمؤم نبايد

 آن مگر - نيست خدا) رحمت( از چيزي در را وي) اي بهره و است گسسته خدا با او رابطه(
 جان حفظ خاطر به( و داريد مصون ايشان) آزار و اذيت( از را خويشتن) و شويد ناچار( كه

  ». -)كنيد تقيه خود
با وجود اين كه آنان در  ،و ساير اهل قبله كافر اندكنند كه خودشان مؤمن  نان گمان ميآ

ديگري خالف آن را ي  : عده اي آنان را كافر و عدهدندارمسلمانان دو قول  تكفير جمهور
ام كه در كتاب و فتواهايش به  اما من از چندين امام و علماي بزرگشان ديده باور دارند.

هاي  هايشان خانه كه آنان مرتد هستند و خانه و بيان داشتهجمهور اشاره كرده صراحت به كفر 
ي  عقيدهشود و اين كه هر كس از آنان  حكم مي ها و به نجاست مايع اين خانه مرتدان است،

چون مرتدي كه بر اساس  ؛شود اش پذيرفته نمي سپس توبه كند، توبهو  پيدا كندجمهور 
  عليه آنان است... حجتبه اسالم را نمي پذيرد... اين آيه شود بازگشت  فطرت متولد مي

مفسران اتفاق نظر دارند كه اين آيه به دليل اين كه برخي از مسلمانان خواستند، مودت و 
  دوستي خود را با كفار اظهار كنند نازل شد و از اين كار نهي شدند. 

�¿��m: آيه ي �À�Á�Â�Ã �l ] :خويشتن) و شويد ناچار( كه آن مگر] «28آل عمران 
به اين معني  » )كنيد تقيه خود جان حفظ خاطر به( و داريد مصون ايشان) آزار و اذيت( از را

كار، نفاق  اين ؛ چوننيست كه دروغ بگويم و به زبان چيزي را بيان كنم كه در قلبم نباشد
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نه كه در گو همان ؛دهممي  ست كه آن چه را كه در توانم است انجامبه اين معنا بلكهاست 
فليغيره بيده، فإن لم  اً من رأى منكم منكر : «ندآمده كه فرمود �حديث صحيح به نقل از پيامبر

هركس از شما امر منكر و ناروايي را ببيند بايد با دست : «1»يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
آن را تغيير ، اگر نتوانست با زبان خود و اگر نتوانست با قلب خود ،خود آن را تغيير دهد

  ». دهد
، الزم نيست كه با وجود ناتواني خود و فاجران باشد مؤمن وقتي در ميان كافران بنابراين،

رت و در غير اين صو ،با زبان خود رويشان بلند كند، ولي اگر برايش امكان داشته دست ب
در قلبش با آنان مخالفت كند. و در نهايت همانند مؤمن آل فرعون و همسر فرعون باشد. 

گفت، و چيزي را  امور دينشان با آنان موافق نبود و دروغ هم نميي  در همه مؤمن آل فرعون
كتمان كردن ايمان  .كرد آورد بلكه ايمان خودش را كتمان مي كه در قلبش نبود، بر زبان نمي

را مجاز نكرده است  كاركه خداوند هرگز اين  ،ديگر يباطل چيز ت و اظهار دينِچيزي اس
كفرآميز برايش مباح ي  زبان آوردن كلمه رشود به طوري كه ب مجبورمگر براي كسي كه 

  فرق گذاشته است.  مجبورو خداوند متعال بين منافق و فرد  .شود مي
ن است نه از جنس حال و اقمناف وضعيتها، از جنس حال و  رافضي و وضعيتحال 
  شده به كفر در حالي كه قلبش سرشار از ايمان است. مجبورفرد  وضعيت

ديني كه  ؛ چونكندمي كه با نفاق با او برخورد  كند مگر اين با كسي معاشرت نمي  رافضي
در قلبش است دين فاسد است كه او را به دروغ، خيانت و فريب مردم و قصد سوء نسبت به 

كند و هيچ شرّي را كه در  دهد، و از هيچ تباهي در حق آنان كوتاهي نمي ميآنان سوق 
  2كه آن را براي آنان به كار گيرد. كند مگر اين توانش باشد رها نمي

و كسي از آنان  دروغ است ،شدهنقل  تقيهي  در باره هر آنچه كه از اهل بيت
  است به گفتن اين حرفها مجبور نشده

                                           
  ).69صحيح مسلم ص( - 1
  ).18) ص(1) ج(41) ص(4) ج(261- 259ص( - 2
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ها وجود دارد و بلكه هر يك از  ها بيشتر از ساير طوايف و گروه رافضينفاق و زندقه در ميان 
س نفاقي كه دروغ بر آن نهاده اسا ؛ چوناي از نفاق برخوردار است آنان به ناچار از شاخه

گونه كه خداوند در  زبان آورد همان ركه انسان چيزي را كه در قلبش نباشد ب است ، اينشده
  آورند. زبان مي رآنان چيزهايي را كه در قلبشان نيست ب دهد كه ن خبر ميامورد منافق

ي  را از ائمه كار نامند و اين و آن را تقيه مي دانستهرا از اصول دينشان  كار ها اين رافضي 
كنند در حالي كه خداوند آنان را از تقيه مبرا كرده است. به طوري كه از  اهل بيت نقل مي

. در حالي »تقيه دين من و دين پدران من است«گويد:  كنند كه او مي جعفر صادق روايت مي
كرده است. و بلكه  مبراپاك و  كار، اهل بيت و غير اهل بيت را از اين كه خداوند مؤمنانِ

بود نه  ابود، و دين آنان تقو شدهحقق مشان  صادق و ايمان ،مردمي  بيش از همه اهل بيت
  تقيه.

] 28آل عمران:[�m�¬�®�¯�°�±�²�³�́ �lفرمايد:  خداوند متعال مي

�¿��mفرمايد:  كه مي آنجاتا  �À�Á�Â�Ã �l] :اين آيه فقط امر به پرهيز از  28آل عمران [
  كفار است نه امر به نفاق و دروغ. 

به سخن كفرآميز شود، در صورتي كه قلبش سرشار از  مجبورخداوند متعال كسي را كه 
 مجبوراست اما كسي از اهل بيت به چيزي  دادهاين كار را به او ي  اجازهايمان و يقين باشد، 

و غير آنان را وادار به بيعت با خود نكرد.  اهل بيتكسي از  سابوبكرحضرت نشدند حتي 
ساير  علي وحضرت . بلكه داينمبآنان را به مدح و تمجيد خودش وادار اينكه  چه برسد به

ودند و به آنان ترحم و مهرباني نم و از آنان تمجيد مياهل بيت آشكارا فضايل صحابه را ذكر 
  د. مجبور نكر چيزهاكسي آنان را به اين  كردند و به اتفاق همه مي ي خيرايشان دعاو بر هنمود

 كنند از باب كذب و نفاق است، و ها به آن تظاهر مي معلوم شد كه آن چه رافضي پس
از  كار اين .د ندارندآورند كه قلباً به آن اعتقا زبان مي رچيزهايي را ب آنان كه مشخص شد

  كفر نيست. ي  شدن مؤمن به بر زبان آوردن كلمه مجبورباب 
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و ساير مردم از مذاهب ديگر  اند كنند كه فقط خودشان مؤمن با وجود اين، آنان ادعا مي
در اين قضيه  رافضي هاكنند.  مي متهمآنان سابقين اولين را به ارتداد و نفاق  .مؤمن نيستند

چون  ؛شود: مرا به درد خود متهم كرد و خود را جدا كرد است كه گفته ميمصداق اين كالم 
كنند كسي بيش از آنان به نفاق و ارتداد نزديك نيست  كساني كه تظاهر به اسالم مي ميان در

 آنان چون افراطيانشود.  گروهي همانند آنان مرتد و منافق يافت نمي و در ميان هيچ طايفه و
  1هستند. نهابي دينان اسماعيليه و امثال آ ن، و چونصيريه و ديگران

  �پيامبر و بر صحابه و نزديكان �پيامبرها بر خدا و  دروغ بستن رافضي

��m�B�C�D�E�F�G�H�Iفرمايد:  خداوند متعال مي �J�K �l] :الزمر
 كه را صداقت و حقيقت و، بندد مي دروغ خدا بر كه است كسي از ستمكارتر كسي چه] «32

  »كند؟ مي تكذيب) اي انديشه و پژوهش كمترين بدون( است رسيده بدو) انپيغمبر توسط(

 �پيامبرو صحابه و خويشاوندان  �پيامبر و ها بيشتر از هر طايفه و گروهي به خدا رافضي
اي امور و احاديث راست و  همچنين آنان بيشتر از هر گروه و طايفه .دهند دروغ نسبت مي

ور درست و صادق كه از طريق روايات صحيح نقل شده آنان ام .كنند صحيح را تكذيب مي

�mS�T�U  فرمايد: كنند. خداوند متعال مي و امور كامالً معقول را تكذيب مي

V�XW�Y�Z�[�\�l ] :آن كس كه سخن راست را آورد و آن ] «33الزمر
  ».  را تصديق كرد، از پرهيزگاران است

اي است كه  ن مشتمل بر صحابهبه حمد و سپاس خداوند اين آيه و مدح موجود در آ
راستي را آوردند و آن را  صحابهكنند. زيرا  ها بر آنان افترا بسته و در حق آنان ظلم مي رافضي

علي حضرت گيرند، و  اهل زمين در اين محدوده قرار ميي  باور كردند و آنان بيشتر از همه
دهند. اين  م را در آن قرار ميها مرد رافضي .آنان است. و در اين هيچ مذّمتي نيستي  از جمله

علي و عدم حضرت بر اختصاص  حجتييك حجت است كه از دو طرف عليه آنان است، و 
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 حجتيعليه آنان است و هرگز  حجت هر طريقاختصاص خلفاي سه گانه نيست، و اين به 
  نيست.  شانبراي ادعاي

و  گويندراستآنان  .مورد نظر اين آيه استي  ترين گروه و طايفه خالص شايسته اهل سنت
با حق  يكنند و آنان ميل و رغبتي جز همراه آن چه كه آورده، باور ميي  حق را همراه با همه

  1ندارند.

   از جانب آنان بر خداوند و تحريف قرآن رافضي هاهاي  دروغ برخي از

و احكام شريعت را  داخل كردهكساني كه اموري را كه جزء دين خدا نيست، در آن 
؛ ها نيستند اي بيشتر از افراد موجود در ميان رافضي ، در هيچ گروه و طايفهده اندكرتحريف 

كه كسي غير از آنان  نسبت مي دهند �هايي را به پيامبر در دين خدا دروغ چون رافضي ها
اند كه كسي غير از  هايي را نسبت نداده است، و امور راست و درستي را رد كرده چنين دروغ

گونه آن را  اند، كه كسي آن قرآن را طوري تحريف نموده ست. ا نكردهآنان آنها را رد 
  است.  تحريف ننموده

�m�¶�̧�¹فرمايد:  گويند: اين كالم خداوند متعال كه مي مثل اين كالم آنان كه مي

º�»�¼�½�¾�¿�À�Á� �Â�Ã�Ä�l ] :پيغمبر و خدا تنها ] «55المائدة 
 زكات و آورند مي جاي به را نماز خاضعانه و نهخاشعا كه شمايند دوست و ياور مؤمناني و او

علي انگشتر خود را در حضرت چون  ؛علي نازل شدحضرت ي  درباره ،» كنند مي در به مال
  نماز صدقه داد. 

 مختلف( درياي دو] «19الرحمن: [ �m�K�L�lاين فرمايش خداوند:  منظور از و
حضرت علي و حضرت » است كرده روان هم كنار در را) سرد و گرم و، شور و شيرين

�]�m�Y�Zي  ، و آيهفاطمه  � �\�]�l ] :و مرواريد، دو آن از ] «22الرحمن 
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�¼�«�m�¹�º، و فرموده ي:حسينحضرت حسن و حضرت »  آيد مي بيرون مرجان

½� � �¾�¿�l ] :سرشماري) محفوظ لوح( آشكار كتاب در را چيز همه ما و ] «12يس 
  است.  سي طالب علي بن اب» نگاريم مي و نمائيم مي

�m{�|�}�~�_�`�a�bمنظور از آيه ي: � � �c�d�e�f�g�l ] آل
 و) يعقوب و اسحاق و اسماعيل: قبيل از( ابراهيم خاندان و نوح و آدم خداوند ] «33عمران: 
 ،» برگزيد جهانيان ميان از را) مريم مادرش و عيسي و هارون و موسي: قبيل از( عمران خاندان
  است.  عمران بوده ،ابوطالب نامو  ابوطالب است، خاندان

�£�¢�¡mآيه ي: l]بجنگيد ضالل و كفر سردستگان با] «12: هالتوب، «

� m�i�j�k�l و آيه ي: ،زبير حضرت طلحه وحضرت  l] :و] «60اإلسراء 
) مذكور و است بزهكاران خوراك و رويد مي دوزخ ته در كه را زقّوم( شده نفرين درخت

  بني اميه هستند. »قرآن در

 كه دهد مي دستور شما به خدا] «67: هالبقر[m�t�u�v�w�x�y �lمنظور از آيه ي:

�§�mو است. فرموده ي: عايشهحضرت » ببريد سر را گاوي � �¨�©�ª�l ] :65الزمر  [
ميان » ،شود مي نابود و هيچ) و گردد مي پاداش بي و باطل( كردارت ورزي شرك اگر كه«

   د.بوعلي در واليت حضرت ابوبكر و  حضرت
  ام.  هايشان ديده اين موارد و امثال آنها را در كتابي  همه

ها به آنان  وقتي رافضي ،هايي كه اطالع كافي از دين اسالم ندارند به طوري كه حتي گروه
  خواهند گفت: شما يك جنس ديگر هستيد.  گويند: ما مسلمان هستيم، حتماً مي

واجبات و محرمات وارد شدند و آنان  سپس از اين طريق، اسماعيليه و نصيريه در تأويل
  1شان است. اصلي جايتأويلي شدند كه همان تحريف سخنان از  پيشوايان

                                           
). مؤلف رحمه اهللا بعد از اينكه تفاسير 209) ص(1) ج(110) ص(4) ج(111) ص(2) ج(111) ص(2ج( - 1

گويد: و امثال اين سخنان كه هر كس به خدا و كتاب او ايمان داشته باشد،  كند مي ها را به اين آيات ارائه مي رافضي
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گويد: از همين نوع است كه  گويي شباهت دارد تا به تفسير قرآن، مي آورد، و اين بيشتر به هذيان ها را به زبان نمي آن

 mY، �برپيام mO P Q R S l، فاطمهحضرت علي و حضرت  mK Ll گويد:  كسي مي
Z [   \ ] l   اي از علم و عقل  ترين بهره حسين هستند. هر كس كوچكحضرت حسن و حضرت

و اين از نوع تفسيري است كه در  ،. ابن عباس اين را نگفته استبرد برده باشد به ضرورت به بطالن اين تفسير پي مي
و اسناد آن از طريق سفيان ثوري شناخته  آورده،و آن را با اسنادي كه مجهول و ناشناس هستند  ،تفسير ثعلبي است

گفت:  گويد: حسن بن محمد دينوري به من . ثعلبي ميسفيان نسبت داده شده استبه است كه  ياين دروغ .شده نيست
موسي بن محمد بن علي بن عبداهللا براي ما روايت كرد و گفت: پدرم كه حسن بن محمد بن علويه قطان است، از كتاب 

شد،  دادم: يكي از ياران ما روايت كرد كه مردي از اهل مصر كه طسم ناميده مي خود براي من خواند و من گوش مي
 mK L M N O  نقل از سفيان ثوري روايت كرده كهروايت كرد كه ابوحذيفه به نقل از پدرش و او به 

P Q R S l   ي  و آيه علي هستندحضرت فاطمه و حضرتmY Z [   \ ] l�

. اين اسناد كامالً مبهم و تاريك است و چنين اسنادي قابل اثبات نيست، و حسين هستندحضرت حسن و حضرت 
  شود: كذب و دروغ بودن آن از چند وجه روشن مي

مكي است، در حالي كه حضرت ي  رحمن است، و اين سوره به اجماع مسلمانان سورهي  وع در سورهاين موض اول:
  حسن و حضرت حسين در مدينه به دنيا آمدند.

نامگذاري اين دو نفر به دو بحر، و نام گذاري اين يكي به لؤلؤ و ديگري به مرجان و قرار دادن نكاح به عنوان  دوم:
طور كه  گنجد بلكه همان نه به صورت حقيقت و نه به صورت مجاز در زبان عربي نميدرهم آميختن، چيزي است كه 

  يك دروغ بر خدا و قرآن است، يك دروغ بر زبان هم است.
  در اين آيه چيز زيادي كه داللت از آن چه كه در ساير بني آدم باشد، وجود ندارد. سوم:

   ¯ ® ¬ m فرمايد:  فرقان ميي  ر كرده ، و در سورهديگري لفظ مرج البحرين را ذكي  خداوند در آيه چهارم:
° ± ² ³ ´ µ ¶ l ] :در اين  ،فاطمه باشدحضرت علي و حضرت كه اگر منظور او  ]53الفرقان

  آيه به اجماع اهل سنت و شيعه مذمت يكي از آن دو آمده است.
 ،فاطمه باشدرت حضعلي و  حضرت اگر منظور از آن دو m O P Q R S lفرمايد:  خداوند مي پنجم:

و  ،ديگري ستم نكند هن دو بآيكي از تا  ،شود نان پيامبر و يا كس ديگري است كه مانع ميآن دو به گمان آبرزخ ميان 
  شباهت دارد تا به مدح.  مذمتاين بيشتر به 

د. ابن عباس اند علماي تفسير برخالف اين برداشت اتفاق نظر دارن گونه كه ابن جرير و سايرين ذكر كرده همان ششم:
گويد: منظور درياي روم و فارس   و حسن مي .كند سمان و درياي زمين هر سال با هم برخورد ميآگويد: درياي  مي
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  �خدادر روايت از رسول  رافضي هادروغگويي 

ها دروغگوترين طوايف و  علماي نقل و روايت و اسناد بر اين امر اتفاق نظر دارند كه رافضي
است. بنابراين، بزرگان اسالم  ي و ريشه دارامري قديمها هستند، و دروغ در ميان آنان  گروه

  . دانند گويي مي امتياز و ويژگي آنان را به كثرت دروغ
گويد: أشهب بن عبدالعزيز  گويد: شنيدم كه يونس بن عبداألعلي مي حاتم رازي ميابو

 ، و از آنها روايتگومسخن با آنها «ها سؤال شد. گفت:  رافضيي  گفت: از مالك درباره
گويد: حرمله براي ما روايت كرد و گفت: شنيدم  . ابوحاتم مي»دروغگو هستند هاآن مكن،

هاب إمل بن ؤ. م»ها دروغ بگويد كسي را نديدم كه آشكارتر از رافضي«كه شافعي گفت: 
در نويسيم  گذاري حديث مي از هر بدعت«گفت:  گويد: شنيدم كه يزيد بن هارون مي مي

. »گويند چون آنان دروغ مي ؛ها ت خود نباشد بجز رافضيگر به بدع دعوت صورتي كه
علم را از هر كس كه ببيني «گفت:  شنيدم كه شريكاز گويد:  محمد بن سعيد اصبهاني مي

كنند و آن را به عنوان دين و آئين خود  چون آنان حديث وضع مي ؛ها فرا گير بجز رافضي
  .»پذيرند مي

قاضي كوفه و از همتايان ثوري و ابوحنيفه  اين شريك همان شريك بن عبداهللا قاضي،
او از جمله شيعياني است كه به زبان خود گفته كه من شيعه هستم، و اين گواهي او  .است

  هاست.  رافضيي  درباره

                                                                                                             

 جزجا  ﴾ [ \ ] Y Z ﴿ :فرمايد و اين كه مي ،همان الجزاير است ﴾ O P ﴿هستند 
ز يكي از آن دو بيرون آيد از هر دو چون وقتي ا ؛شود و آن دو را با هم جمع كرده از درياي شور خارج مي :گويد مي

: به اين دليل مي گويد: گويد ابن جرير مي ]16: [نوح ﴾ d e  f g﴿ همانند اين آيه ،بيرون آمده است
﴿Z﴾  شود. و اما (لؤلؤ و مرجان) در موردشان دو قول وجود  هاي دريا و قطرات آسمان خارج مي صدفاز چون

- 66ص( )4ج( اين قول اكثر علما است. .است ترلؤلؤ بزرگ - دوم ،لؤ استتر از لؤ مرجان چيزي كوچك - اول :دارد
مراجعه  جا) هر كس بخواهد به آن80-68) ص(4ج( نگا: .تفاسيرشان از برخي آيات ذكر شدي  بيان بطالن بقيه .)68

  كند. 
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مردم را ديدم كه آنان را جز دروغگو «گفت:  گويد: از اعمش شنيدم كه مي معاويه ميابو
اين را از جانب من ذكر «گويد:  . اعمش مي»-سعيد رايعني ياران مغيره بن  -ناميدند،  نمي

  . »ايم چون از آنان در امان نيستم كه بگويند ما اعمش را همراه با يك زن ديده ؛نكنيد

و ديگران » اإلبانة الکبری«عبداهللا بن بطه در ت و اخبار ثابت شده هستند كه ابواين روايا
  اند.  ها را روايت كرده آن

علما بر اين امر اتفاق نظر دارند كه دروغ در ميان ي  ين است كه همهمقصود در اين جا ا
  ها و طوايف ديگر اهل قبله، آشكارتر و بارزتر است. فرقهي  ها از همه رافضي

اسامي راويان و نقل كنندگان احاديث ي  هاي جرح و تعديل كه درباره هر كس در كتاب
لي بن مديني، يحيي بن معين، بخاري، هاي يحيي بن سعيد قطان، ع تأمل كند همانند كتاب

قطني، ابراهيم بن م بن حبان، ابو احمد بن عدي، دارابوزرعه، ابوحاتم رازي، نسائي، ابوحات
يعقوب جوزجاني سعدي، يعقوب بن سفيان فسوي، احمد بن عبداهللا صالح عجلي، عقيلي، 

سعيد مصري و امثال محمد بن عبداهللا بن عمار موصلي، حاكم نيشابوري، حافظ عبدالغني بن 
؛ دروغ در سرشناس و نقاد و آشنا به احوال و اسناد هستند، معتقدند كه لماناين افراد كه عا

  نند بيشتر است. دا هايي كه خود را جزو مسلمانان مي ي فرقه رافضيان از همهميان 
صحيح همچون بخاري از هيچ يك از قدماي شيعه همانند عاصم بن  صاحبانبه طوري كه 

ه، حارث اعور، عبداهللا بن سلمه و امثال آنان روايت نكردند با وجود اين كه اين افراد از ضمر
  هستند. يانبهترين شيع

محمد بن حضرت حسين و حضرت حسن و حضرت بلكه آنان فقط از اهل بيت همچون 
 ه و كاتب او عبيداهللا بن ابي رافع، يا از ياران ابن مسعود همچون عبيده سلماني، حارثيحنف

نقل روايت و ناقدان آن  اند. و اين افراد از بزرگانِ بن قيس يا افراد مشابه آنان روايت كرده
مردم از هوي و هوس دور و به حاالت مردم آشناتر هستند، و بيشتر ي  هستند، و بيش از همه
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آورند، و در مورد خداوند از سرزنش هيچ سرزنشگري  زبان مي راز همه حق را به
   1ترسند. نمي

  سندهاي متصل صحيحي ندارند افضي هار

هرگز اسناد متصل و  از اين رونگرند.  شرعي و عقلي نميي  ها به اسناد و ساير ادله رافضي
در آن مواردي هست كه معروف به دروغ يا  حتماًصحيح ندارند بلكه هر اسناد متصل آنان 

آنان اسناد  ؛ چونندآميختگي زياد است. آنان در اين مورد شبيه يهود و نصاري هست درهم
، سپس در اسالم ويژگي هاي اسالماين امت و از  و ويژگي هاي ندارند و اسناد از خصائص

 ؛ها كمتر از هر كس به مسائل عنايت و توجه دارند اهل سنت است. رافضي ويژگي هاياز 
كنند كه با هوي و هوس آنان موافق باشد، و عالمت  چون آنان فقط چيزهايي را تصديق مي

  شان مخالف باشد. روغ بودن يك خبر اين است كه با هوي و هوسد
را كه به نفع آنان و  يگويد: اهل علم چيزهاي از اين رو، عبدالرحمن بن مهدي مي

نويسند  نويسند، اما اهل هوي و اميال فقط چيزهايي را مي است مي به ضررشانچيزهايي كه 
  كه به نفع شان باشد.

كه  هشان به گروهي رسيد آنان بسيار اهل دروغ بودند، و احاديثي  راويان اوليه به عالوه،
ها برايشان ممكن نيست مگر  دهند، و امكان تمايز بين آن صحيح را از ناصحيح تشخيص نمي

ها را تكذيب كنند و استدالل بر آن با  آني  ها را تصديق كنند، و يا همه آني  اين كه همه
   2اسناد است.از غير  ديگر يدليل

  شسلمان و عمارو و بر ابوذر،  و اهل بيتبر صحابه،  رافضي هاغ بستن درو

كه مبارزه اهل يمامه را انكار كند كه مسيلمه كذاب ادعاي نبوت كرد  سراغ نداريمكسي را 
و نسبت به آن  را انكار كرده ها اين مسأله و آنان به اين دليل با او مبارزه كردند، اما رافضي

                                           
  ).18 -16) ص(1ج( - 1
  ).11) ص(4ج( - 2



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               118

    

 

و  �در كنار پيامبر معمرحضرت ابوبكر و حضرت مدفون بودن  همان طور كه جهل دارند
كنند. برخي مي را انكار  �نسبت به پيامبر معمرحضرت ابوبكر و حضرت دوستي و محبت 
گويند: آنان  بودند و مي �كنند كه زينب، رقيه و ام كلثوم دختران پيامبر از آنان انكار مي

  ر بود.اش بودند كه كاف دختران خديجه از همسر قبلي
علي را غصب كرد و به زور گرفت تا حضرت عمر دختر حضرت  معتقدند،برخي از آنان 

عمر در آورد، و او به زور كسي را در اسالم به حضرت علي او را به ازدواج حضرت اين كه 
فاطمه را شكافتند حضرت شكم  صحابهكه  بر اين باورندازدواج خود درآورد. و برخي ديگر 

اش را بر سر كساني كه در داخل آن بودند خراب  خود را سقط كرد و خانهتا اين كه جنين 
اي از علم و معرفت برده باشد، به  هرههايي كه هر كس كمترين ب گونه دروغ كردند. و اين

  دروغ و ساختگي بودن آنها پي مي برد.
امور  سراغ بهكنند، و  ها را انكار مي ند و آنيآ امور معلوم و متواتر مي سراغ به هميشهآنان 

كنند. بنابراين آنان  و آنها را قبول مي مي آيند ،اي ندارند اساس كه حقيقت و اساس و پايه بي

��m}�~�_�̀�a�b�c�dفرمايد:  برند كه مي مي بهره بيشتر از اين آيه �e�f�

g�h l ] :و، بندد دروغ خدا بر كه است كسي از ستمگرتر كسي چه آخر «] 68العنكبوت 
ابوذر، سلمان و  زبان ههر چند شيعيان ب »!كند؟ تكذيب رسد بدو چون را حق) دين( يا

اين ي  ولي آنچه به تواتر غير قابل انكار از همه اند، بافتهدروغ  ي ديگر عليه صحابه شعمار
روايت شده اين است كه آنان از جمله كساني بودند كه بيش از هر شخصي براي  بزرگواران

دو از همه پيش قدمتر  رام قائل بودند و بر پيروي از آنعمر احتحضرت ابوبكر و حضرت 
گرفتند،  عثمان كمي سخت ميحضرت شود كه بر  بودند، هر چند از برخي از آنان روايت مي

  عمر هيچ روايتي نيست!حضرت ابوبكر و حضرت اما در مورد اختالفشان با 
علي نبودند  حضرتحسين اوالد حضرت حسن و حضرت  معتقدند،از ميان نصيريه برخي 

ابوبكر و حضرت گويند:  سلمان فارسي بودند، و برخي از آنان ميحضرت بلكه اوالد 
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علي نمرده است، و كه  بر اين باورنددفن نشده اند، و برخي  �عمر در كنار پيامبرحضرت 
  1گويند. ديگر نيز چنين مي افراديي  همچنين درباره

  ها رافضيهاي  تعصب و حماقت

ها بر باطل تعصب داشته باشند، به طوري كه  كه بيشتر از رافضي اغ نداريمسرهيچ گروهي را  
خود  انخود عليه مخالف انفقط از آنان معروف و مشخص است كه به دروغ براي موافق

تر از دروغ نيست. حتي آنان از روي تعصب،  اند، و در تعصب چيزي بزرگ شهادت داده
فاطمه از رسول خدا ارث حضرت كه بگويند:  ا ايندهند ت ميراث را براي دختر قرار ميي  همه
برد. حتي در ميان آنان برخي گوشت شتر نر  عباس از او ارث نميحضرت برد، و عمويش  مي

آنان در اين مورد  .علي جنگيدحضرت عائشه سوار بر شتر با حضرت دانند چون  را حرام مي
كنند، و اين  مخالفت مي يامبرپ و اجماع صحابه و نزديكان �خدابا كتاب خدا و سنت رسول 

به سوار بر آن بود، مرد، و اگر  لعائشهحضرت چون آن شتري كه  ؛امر ناشايستي است
كفار  .گردد ها نمي زنده باشد، سوار شدن كفار بر شترهاي نر موجب حرام شدن آن فرض

د، و گرفتن ا از آنان به غنيمت ميها ر ند، و مسلمانان آندش همواره سوار بر شترها مي
بر شتر موجب  لعايشهحضرت سوار شدن  چراگوشتشان براي مسلمانان حالل بود، پس 

  شود؟!  حرام شدن گوشت آن مي
 برخي از كساني كه كافرشان مي دانند،كنند اين است كه  گمان مي چيزي كه نهايت

دروغ  ب، حضرت عايشه، با وجود اين آنان در اتهام ام المؤمنينشده استسوار بر شتر 
  زنند. گويند و بر او افترا مي مي

برخي  به خاطر اينكه ؛كنند بني اميه دشمني ميي  آنان به جهت تعصب و جهل شان با همه
اي  اين در حالي است كه در ميان بني اميه عده .علي دشمني كردندحضرت با  از بني اميه

خدمت كردند، و  �پيامبر اي به صالح بودند كه قبل از فتنه مردند، و بني اميه بيشتر از هر قبيله
وقتي كه مكه فتح شد، عتاب بن اسيد بن ابي العاص بن اميه والي مكه شد، و خالد بن سعيد 
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بن عاص بن اميه و دو برادرش ابان و سعيد بر مناطق ديگر گمارده شدند، و ابوسفيان بن 
سه  �و پيامبرحرب بن اميه و پسرش يزيد بر نجران گمارده شدند و وقتي مرد والي آنجا بود. 

حضرت او دو دخترش را يكي پس از ديگري به  .دختر خود را به افرادي از بني اميه داد
آوردم. او  درمي عثمان بن عفان داد و فرمود: اگر دختر سومي هم داشتم به ازدواج عثمان

  آورد. العاص بن ربيع در وترش زينب را به ازدواج اب همچنين دختر بزرگ
چون در ميان آنان  ؛كنند شان با اهل شام دشمني مي ل و تعصبدر اثر جه رافضي ها

هم افرادي بودند كه با علي دشمني كردند و معلوم و مشخص است كه در مكه هم كفار و 
، و در اين دوران كسي در وجود داشتند و منافقان مؤمنان بودند و همچنين در مدينه مؤمنان

شان دامن  كند. اما آنان از شدت جهل و نادانيشام نمانده است كه به دشمني با علي تظاهر 
اميه سود و  كه از آثار باقي مانده از بني را شان كسي همچنين در اثر جهل .كشند برخي را مي

يزيد در حالي كه ي  نوشيدن آب از رودخانه مثل كنند؛ ، نكوهش و مذمت مياي ببرد بهره
اميه در  نند خواندن نماز در مسجد بنيو ما اش داد. يزيد آن را نكنده بود بلكه فقط توسعه

اي كه مشركان آن را بنا كردند  به سمت كعبه �حالي كه معلوم و مشخص است كه پيامبر
هايي كه آنان  هايي كه آنان ساخته بودند سكونت داشت و از آب چاه نماز خواند و در خانه
هايي كه  پوشيد و با درهم هايي كه آنان بافته بودند مي نوشيد و از لباس حفر كرده بودند مي

  كرد...  آنان ضرب كرده بودند معامله مي
، به اجماع مسلمانان ه باشدرا حفر كرد رودخانهد و آن اشيزيد كافر ب به فرضاگر 

مكروه نيست. يك فرد مورد اطمينان به من گفت كه يكي از  رودخانهخوردن آب از آن 
ير بكير) صاحب سگ گفت: آيا سگ آنان سگي داشت و فرد ديگري سگش را صدا زد (بك

 در زني؟ آن دو به اين دليل با هم درگير شدند تا اين كه مرا با نام اهل جهنم صدا مي
  ها وجود دارد؟! تر از اين پس آيا كسي نادان .درگيري ميان آن دو خون ريخته شد

كار زد كه براي هر گروهي از اهل جهنم به  هايي صدا مي اصحابش را با اسم �پيامبر 
مانند اسم وحيد كه خداوند در قرآن  ؛ها را در قرآن ذكر كرده است رفت كه خداوند آن مي
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 كسي آن با واگذار مرا « ]11المدثر: [ �m�Ä�Å�Æ�Ç�È�lفرمايد:  ذكر كرده و مي
و اسم او وليد بن مغيره بود و  » ام آفريده) اوالد و اموال و دارائي بدون و( تنها و تك را او كه

زد، و اسم پدر و پسر را در نماز  اسم پسر او را كه اسم پسرش هم وليد بود صدا مي �پيامبر
 .»پروردگارا، وليد بن وليد را نجات بده»: «نج الوليد بن الوليدأاللهم «فرمود:  برد و مي مي

   1گونه كه در روايت صحيحي نقل شده است. همان
 ه گرفتن را در آن دوست دارد،آنان از شدت جهل و تعصبشان روزي را كه خداوند روز

در خبر صحيح به نقل از ابوموسي  ؛معتقد به خوردن روزه در آن هستند مثل روز عاشورا
روز عاشورا را  يانيهود از اي هنگامي كه وارد مدينه شد ديد كه عده �آمده كه پيامبر

ما براي « :»هنحن أحق بصومه وأمر بصوم«فرمود:  �گيرند، پيامبر دارند و روزه مي گرامي مي
. بخاري اين »تريم، و دستور داد كه آن روز را روزه بگيرند روزه گرفتن در اين روز شايسته

  2حديث را روايت كرده است.
اذيت حيوان زبان بسته آزار وشان بدون دليل به  از شدت ناداني و تعصب رافضي ها

گونه كه  دارند. همان گيرند كه با آنان دشمني چون آن را به جاي كساني مي ؛پردازند مي
آورند. آنان  نامند و موهايش را در مي گيرند و آن را عائشه مي رنگ را مي ميش سرخ

و اسم برخي از آنها را ابوبكر و اسم برخي ديگر را عمر  به خدمت مي گيرندچهارپاياني را 
ر قلمداد زنند و آن را به عنوان مجازات ابوبكر و عم ها را مي گذارند، و بدون دليل آن مي
كردند و او را عمر نام  كنند. آنان همچنين شكل صورت انسان را از گچ درست مي مي
خورند و  كنند كه آنان گوشت او را مي شكافتند و گمان مي ند و شكمش را ميدگذار مي

نوشتند. به طوري كه وقتي  هاي آنان را بر كف پاهايشان مي آشامند. گاهي نام خونش را مي
گفت: تو فقط  شروع به زدن پاهاي كسي كه چنين كرده بود، نمود او مي يكي از واليان

شان ببرم. برخي از آنان  زنم تا از بين قدر آن دو را مي زني و من آن ابوبكر و عمر را مي
                                           

  ).675ماره حديث (صحيح مسلم، ش - 1
روز عاشوراء) آن را روايت كرده است. همچنين مسلم آن را روايت كرده ي  بخاري در كتاب روزه، (باب روزه - 2

  است.
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وقتي  .كردند كردند، و آن دو را لعن مي هاي خود را با نام ابوبكر و عمر نامگذاري مي سگ
ها بود، با او با  لي، جعفر، حسن يا حسين و اين گونه اسمكه كسي در نزد آنان اسمش ع

  كردند و هيچ دليلي براي انجام اين كارشان نداشتند كه او از آنان است. احترام برخورد مي
حضرت شود: خون  سوزانند چون گفته مي چوب درخت گز را نمي رافضي هابرخي از 

ه خود اين سوزاندنش مكروه حسين بر روي درخت گز ريخته شد. معلوم و مشخص است ك
نيست، حتي اگر بر روي آن هر خوني ريخته شده باشد پس چگونه خواهد بود درختي كه 

  باشد.  برخورد نكردهآن  هخون ب
اين است كه از گفتن يا انجام چيزي كه شمارش رقم  رافضي هاهاي  از جمله حماقت

كنند، و ده تير  ستون بنا نمي ده، ده باشد، كراهت دارند حتي در ساختمان سازي آن را بر

دهند، و اين گونه موارد چون كه با بهترين صحابه كه ده نفري  سقف برايش قرار نمي
 .علي دشمني دارندحضرت هستند كه بهشت برايشان گواهي داده شده است، به غير از 

 �má�â�ãl فرمايد: در حالي كه خداوند اسم ده را در چندين جا مدح نموده و مي

 و مندي بهره( اين) شود غفلت آنها از نبايد كه( است كاملي روز ده اين] «196رة: البق[

  .»...است كسي آن از) داري روزه يا و قرباني يا، عمره از آغاز
  ه نفر از آن ده نفر دشمني دارند.ه را دوست دارند چون با ُنعجيب است كه آنان لفظ ُن

ها براي كساني است كه  خواني  و نوحهها  هاي آنان برپايي عزاداري از جمله حماقت

اي از انبياء و غير انبياء به طور  اند. و واضح است كه عده چندين سال است كشته شده
حسيني كه پدرش ند؛ حسين برترحضرت اند كه از  ظالمانه و از روي ستم كشته شده

كشته شدن عثمان ظالمانه كشته شد، و  حضرت ظالمانه به قتل رسيد و از او برتر بود، و

از  پسبزرگ بود. كسي از مسلمانان و غير مسلمانان بر مرده يا مقتولي ي  او، اولين فتنه
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ها كه  كند به غير از اين احمق خواني برگزار نمي ، عزاداري و نوحهكشتنمدت زيادي از 

  .1شدند شدند، و اگر از چهارپايان بودند االغ مي اگر از پرندگان بودند، كركس مي
اين است كه براي امام منتظر خود چندين بارگاه قرار  رافضي هاهاي  حماقت ديگراز  

مانند سردابي كه در سامرا است و آنان گمان  ؛دهند، و منتظر ظهور او در آن جا هستند مي

  .)2(هاي ديگري نيز هستند يب شد، و جادر آنجا غ مهديكنند كه  مي

امر كند كه بيرون بيايد او بيرون  معلوم است كه اگر او موجود باشد و خداوند به او

  3آنان او را صدا بزنند و يا صدا نزنند... كند چه  آيد و ظهور مي مي
 طور كه مشركان بتها و دهند، همان او را مدار دوستي و دشمني قرار مي رافضي ها

ند. و او را يكي از اركان مهم ايمان قرار ددا خدايان خود را محور دوستي خود قرار مي

گونه كه برخي از مشركان خدايان  كند. آن هند، كه ايمان بدون او معني پيدا نميد مي

�`�_�m فرمايند: كردند. خداوند متعال مي خويش را تبجيل مي � � � �a� � � � � �b�c�d�e� ���

f�g�h�i�j�k� � � �l�m�n� �o�p�q�r� � � �s�t�u� � � � � � � � � � � � �v�
w� � � � �x�y� � � � � � � � � � �z�{�|�}�~�_� � �`� �a�cb�d�e� � �f�g�h�
i�j� �l  ]دا بدو كتاب ) را نسزد كه خهيچ كسي (از پيغمبران« .]79،80 :آل عمران

و پرستشو حكمت و نبوت بخشد، آن گاه او به مردمان بگويد: به جاي خدا، بندگان (

ايد و ياد ) با كتابي كه آموختهگويد كه:. بلكه (به مردمان اين چنين ميكنندگان) من باشيد
جز او را بندگي نكنيد و  وايد، مردماني خدائي باشيد (خوانده ايد و درسي كهداده

مبران را دهد كه فرشتگان و پيغ) به شما فرمان نميو (هيچ كسي از پيغمبران* ) نپرستيد

، بعد از آن ت كه) شما را به كفر فرمان دهدمعقول اسبه پروردگاري خود گيريد. مگر (
  »!ايد؟ان شده) مسلمايد وكه (مخلصانه رو به خدا كرده

                                           
  ).183، 180، 121) ص(2) ج(44، 43) ص(3) ج(13، 20، 7، 10) ص(1ج( - 1
  مانند مسجد و چاه جمكران در قم. (مصحح) -2
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  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               124

    

 

چنين مورد مؤاخذه و  كردند اين كه فرشتگان و پيامبران را خدا تلقي مي پس اگر آنان

وجود خارجي  شده كه اصالً گيرند، پس حال كساني كه شخصي گم بازخواست قرار مي

پوشانند چه خواهد بود؟!  به او پوستيني از صفات الهي مي و ندارد را امام قرار داده

�©m��̈ فرمايد: ميخدواند متعال  �ª�«�¬�®��̄°�±� �

²�³�´�µ�¶�̧�º¹� �»�¼�½� � � �¿¾�À�Á�Â�Ã� �l  
ود را هم به ، علماء ديني و پارسايان خيهوديان و ترسايان عالوه از خدا« .]31التوبة[

اند (چرا كه علماء و پارسايان، حالل خدا را حرام، و حرام خدا را حالل  خدائي پذيرفته

برند و  ، و ديگران هم از ايشان فرمان مينمايند نونگذاري ميو خودسرانه قا، كنند مي

گردند. ترسايان افزون بر  ورانه به دنبالشان روان ميدانند و كورك سخنان آنان را دين مي
ماني و از .  (در صورتي كه در همه كتابهاي آسشمارند ح پسر مريم را نيز خدا مي) مسيآن

تنها خداي يگانه را : است كهن دستور داده نشده ) بديشان جز ايسوي همه پيغمبران الهي

ورزي و چيزهائي است  . جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از شركبپرستند و بس

  .»دهند كه ايشان آنها را انباز قرار مي
، آنها خدارسول  ايدر حديث ترمذي و ديگران از عدي بن حاتم آمده كه او گفت: 

، و حالل را را  برايشان حالل آنها حراممگر رت فرمودند: كردند. آن حض را عبادت نمي

  اين عبادت آنها بود. ؟نمودند، و آنان نيز از آنها پيروي كردندن بر آنان حرام
اين حكايت قومي است كه افرادي زنده را در بين خود ارباب قرار دادند. اما اينها 

اند،  واقعيت ندارد آويزان كرده و شتهوجود خارجي ندا حالل و حرام را به امامي كه اصالً

يا حرام كرده، هر  كنند كه او حالل نموده و و هر آنچه منسوبان به آن امام خيالي ادعا مي
  كنند! و اجماع امت باشد عمل مي �پيامبر اكرم ي  چند مخالف كتاب الهي و فرموده

ي  اماميه آن سخنان و اعمال ناپسند از جنس شيعه تنها دري  است كه همه شايان ذكر

ها در ميان غاليه و بسياري از عوام  اثنا عشريه و زيديه وجود ندارند، بلكه بسياري از آن
همانند حرام كردن گوشت شتر و اين كه شرط طالق رضايت زن  ؛شود آنان ديده مي
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آورند هر چند كه علمايشان چنين نظري  است، و مانند اين موارد كه عوام آنان بر زبان مي

شان بر جهل تكيه دارد، بيشر از هر گروه و  ما از آن جايي كه اصل مذهبندارند، ا
  1اي دروغگو و جاهل هستند. طايفه

  حسينحضرت خواني براي  از برگزاري عزاداري و نوحه شيعيان هدف

همراه با بر سر و صورت زدن، گريه و شيون و تشنگي و خواني  اندوه و نوحهروز عاشورا در 
و لعن فرستادن بر آنان و وارد  گذشتگانكه منجر به دشنام دادن به مرثيه خواني و آنچه 

شود به طوري كه به سابقين اولين در دين دشنام داده  گناه با گناهكاران مي كردن افرادي بي
كه بسياري از آنها دروغ هستند،  حضرت حسينشود، و اخبار مربوط به كشته شدن  مي

  شوند. خوانده مي
 ؛است اسالم دن به اين مسائل، گشودن باب فتنه و تفرقه بين امتآنان از رواج دا هدف

خواني و  چون به اتفاق مسلمانان اين كارها نه واجب هستند و نه مستحب، بلكه برپايي نوحه
ترين اموري هستند كه خدا و  هاي قديمي و گذشته از بزرگ براي مصيبت شيون و زاري

  2اند. ها را حرام كرده آن پيامبر

  كنند روايت مي حسينحضرت  كشته شدن ي يي كه دربارهها دروغ

اند، موارد زيادي را به دروغ به آنها  حسين را نقل كردهحضرت كه جريان كشته شدن  كساني
همچنين ند. ه اهايي افزود عثمان دروغحضرت گونه كه به جريان كشته شدن  اند، همان افزوده

  .وده اندبه جنگ ها و فتوحات و مانند آنها چيزهايي افز
اند، همچون بغوي،  حسين نوشتهحضرت اخبار كشته شدن ي  برخي از كساني كه درباره 

كنند  وجود در آنچه كه روايت مياين الدنيا و برخي ديگر، اهل علم هستند، ولي با  ابن أبي
شود. اما آنچه كه مصنفان بدون اسناد  اخباري منقطع و اموري باطل و بي اساس ديده مي

                                           
  ).16ص () 1ج ( - 1
  ).44) ص (3ج ( - 2



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               126

    

 

كنند بيشتر آنها دروغ هستند همانند ظاهر  روايت مي حضرت حسين كشته شدني  درباره
حسين كه قبل از آن ظاهر نشده بود. حضرت شدن نوري سرخ در آسمان در روز كشته شدن 

شود و  اساس است، و اين سرخ رنگي همواره در آسمان ظاهر مي اين مطلب از امور پوچ و بي
شفق است. همچنين برخي ي  ارد و به منزلهآن يك علت طبيعي از جانب خورشيد د

شد مگر اين كه در زير آن  گويند: در آن روز هيچ سنگي در دنيا از زمين برداشته نمي مي
به اسارت ي  شد. اين هم يك دروغ آشكار است. اما آنچه كه دربارهمي اي يافت  خون تازه

ختلف و سوار كردن هاي م و چرخاندن آنان در سرزمين همراه حضرت حسينگرفتن زنان 
دروغ و بي اساس است، و به شكر خدا  ف همگياند پاالن ذكر كرده بر شتران بي انآن

بني هاشم  اسير كردنهرگز  �پيامبرمسلمانان هرگز يك زن هاشمي را دشنام ندادند، و امت 
و اما اهل هوي و هوس  حجاب و برهنه نبردند و هيچ يك از زنان آنان را بي را جايز ندانستند

  1گويند. جاهالن بسيار دروغ مي

  ؟دكر را صادر حسينحضرت قتل  دستورچه كسي 

حسين دستور نداد و در اين مورد هم حضرت اند كه يزيد به قتل  افراد زيادي نقل كرده
به او امر كرده  سگونه كه معاويه غرضي نداشت بلكه او قصد داشت او را گرامي بدارد همان

حسين حضرت كند. وقتي كه  شورشواليت او شود و عليه او  بود. اما قصد داشت كه مانع
اند، خواست كه يا نزد  تسليم كردهاو را و   آمد و متوجه شد كه اهل عراق او را تنها گذاشته

اسير يزيد بازگردد و يا به محلي در كوه برود، اما آنان مانع رفتن او شدند تا اين كه او را 
  !خداوند از او راضي باد مظلومانه شهيد شد. تا اين كه و با او جنگيدند كردند

يزيد رسيد، آنان را ناراحت كرد و به خاطر كشته ي  وقتي خبر قتل او به يزيد و خانواده
به  !شدن او گريستند. و يزيد گفت: خداوند پسر مرجانه (يعني عبيداهللا بن زياد) را لعنت كند

كشت، و گفت: من  ي بود او را نميخويشاوندي  رابطهحسين حضرت خدا قسم اگر بين او و 
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حضرت ي  شدم. او براي خانواده حسين راضي ميحضرت از طاعت مردم عراق بدون كشتن 
 ازوجود اين و آنان را به مدينه فرستاد، اما با  وسايل و امكانات را تدارك ديدحسين بهترين 

  انتقام او را نگرفت. نكرد و دستور نداد كه قاتل او را به قتل برسانند و  دفاعحسين حضرت 
ي  حسين كشته شد افرادي همراه با مختار بن ابي عبيد ثقفي به بهانهحضرت سپس وقتي 

سپس وقتي مصعب بن زبير  .خونخواهي او به پا خاستند و عبيداهللا بن زياد را به قتل رساندند
  1شود. يكرد كه به او وحي م گو بود و ادعا مي مختار دروغ. آمد مختار را به قتل رساند

  زد؟! حسينحضرت هاي پيشين  دندان هچه كسي با چوبدستي ب

حسين كشته شد سر او به نزد عبيداهللا بن زياد حضرت در روايت صحيح آمده كه وقتي 
و  سهاي پيشين او زد. در آن مجلس انس بن مالك آورده شد و او با چوبدستي بر دندان

نقل از محمد بن سيرين به نقل از انس بن ابوبرزه اسلمي حضور داشتند. در صحيح بخاري به 
حسين به نزد عبيداهللا بن زياد آورده شد و آن را در حضرت گويد: سر  آمده كه  �مالك

 .گفت يك تشت قرار دادند و او با چوبدستي خود بر آن زد، و در حسن و زيبايي آن چيزي 
گياه موي او رنگين شباهت داشت، و با نوعي  �خداانس گفت: او بيشتر از همه به رسول 

  شده بود. 
شنيدم كه مردي در مورد «گويد:  در صحيح بخاري به نقل از ابونعيم آمده كه همچنين 
شما  !اهل عراق اي او گفت: ،حرم كه يك مگس را بكشد، از ابن عمر سؤال كردحكم مرد م

ديد؟! و را به قتل رسان �كنيد در حالي كه پسر دختر پيامبر ال ميؤدر مورد كشتن مگس س
  2».آن دو (حسن و حسين) دو گل خوشبوي من در دنيا هستند«فرمود:  �پيامبر

حسين در مقابل يزيد بود و به نزد او آورده حضرت با اسناد مجهول روايت شده كه سر 
اين كه  يحسين زد. با وجودحضرت هاي پيشين  شد، و او بود كه با چوبدستي بر دندان

. بر دروغ و ساختگي بودن آن داللت دارداي هست كه  مسأله ، اما در آنثابت نشده روايت،
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هاي او حاضر بودند در شام نبودند، بلكه فقط در  اي كه هنگام زدن چوبدستي بر دندان صحابه
  1عراق بودند.

  حسين مظلومانه كشته شدحضرت 

طور كه شهداي مظلوم  حسين مظلومانه شهيد شد، همانحضرت اما شكي در اين نيست كه 
  ري همانند او كشته شدند، و قصد او از اول اين نبود كه مبارزه كند. ديگ

و به  دست داشتندحسين از جانب كساني كه او را كشتند و در كشتن او حضرت كشتن 
آن راضي شدند، يك معصيت در برابر خدا و رسول اوست. مصيبتي بود كه مسلمانان از 

براي او شهادت و  حسينحضرت كشتن ر شدند. او به آن گرفتاي  خانوادهاو و غير ي  خانواده
شود. او و برادرش پيش از آن نيز به سعادتي از  ارتقاي جايگاه و منزلت عالي محسوب مي

آن دو ي  شوند و سابقه نائل نمي بال و مصيبت بدان جانب خدا رسيده بودند كه جز با تحمل
در عزت و امنيت تربيت يافتند آن دو در آغوش اسالم و  .شان نبود اهل بيتي  همانند سابقه

، و ديگري كشته شد تا به اين ترتيب به جايگاه خوشبختان و 2ردبا مسموميت م يكي كه اين
ها استرجاع  گونه است، پس در هنگام بروز مصيبت اين كه حال .زندگي شهيدان نائل شوند

  .3(گفتن: إنا هللا وإنا إليه راجعون) و صبر واجب است

  اند حسين سه دستهحضرت شدن  مردم نسبت به كشته

  :به سه دسته تقسيم شدند �حسينحضرت قتل  قبالمردم در 
خواست اتحاد مسلمانان را  او ميچون حسين به حق كشته شد، حضرت  معتقدند، دسته اي

من «آمده كه فرمود:  �هم بزند و جماعت را متفرق سازد، و در حديث صحيح از پيامبر هب
                                           

  ).226) ص(3) ج(323)ص(2ج( - 1
است. اما با يك دليل شرعي و با يك اقرار معتبر و يا روايت قطعي ثابت نشده كه  �منظور حضرت حسن  - 2

  شود: همسرش او را مسموم كرد. وم كرد اما گفته ميمعاويه او را مسم
  ).152، 150، 291) ص(2) ج(323، 322، 331) ص(2ج( - 3
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 در حالي هر كس نزد شما بيايد: «1»حد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوهجاءكم وأمركم على رجل وا
. »بخواهد جمع شما را متفرق سازد، او را بكشيداو و  ايد، حاكمي اتفاق كرده يككه شما بر 

 كه مسلمانان بر شخصي اتفاق كرده بودند، در حاليحسين آمد حضرت گويند:  مي اين دسته
  سازد.خواست جمع آنان را متفرق او و 

او امامي بود كه اطاعتش واجب بود و هيچ يك از امور  بر اين باورند، يديگري  دسته
گردد مگر پشت  شود، و هيچ جمعه و جماعتي بر پا نمي ايمان جز با اطاعت از او عملي نمي

گونه  شود، و اين سر كسي كه او را دوست بدارد، و با هيچ دشمني جز به اذن او جنگ نمي
  موارد.
گويند و نه  همان اهل سنت هستند كه نه اين را مي و سوم كه رأي ميانه دارندي  ستهداما 
حسين مظلومانه شهيد شد، و متولي امور امت نبود، و حديث مذكور حضرت  معتقدندآن را، 

اند،  كار كردهه چون وقتي متوجه شد كه با پسر عمويش مسلم بن عقيل چ ؛شود شامل او نمي
مرزها براي نظر كرد و درخواست كرد يا به نزد يزيد برود يا به  خود صرفي  از خواسته

برود و يا به وطن خود بازگردد، اما آنان اين شرايط را برايش مهيا نكردند، و از او  جهاد
  2خواستند كه اسير آنان شود و اين بر او واجب نبود.
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  شيعه

  و زيديه ن به رافضيهاشيعه و تقسيم آن پيدايش

كسي نبود كه شيعه ناميده شود، و شيعه  معمرحضرت ابوبكر و حضرت  در دوران خالفت
عثمان حضرت وقتي  .شود علي و نه ديگران اضافه نميحضرت عثمان و نه به حضرت نه به 

علي حضرت عثمان و گروهي به حضرت گروهي به  ؛كشته شد، مسلمانان دچار تفرقه شدند
علي حضرت ه به ابن عباس گفت: تو بر آيين متمايل شدند، و دو گروه با هم جنگيدند. معاوي

عثمان هستم بلكه حضرت علي و نه بر آيين حضرت گفت: من نه بر آيين ابن عباس هستي؟ 
  هستم. �خدامن بر آيين رسول 

دانستند،  عمر را مقدم ميحضرت ابوبكر و حضرت علي بودند و حضرت شيعيان اصحاب 
عثمان بود، و در آن حضرت علي بر حضرت و نزاع و درگيري فقط در مورد مقدم دانستن 

  شد. زمان كسي اماميه و رافضي ناميده نمي
شدند به اين دليل بود كه وقتي زيد بن علي بن حسين در  اي كه رافضي ناميده مي اما عده

عمر از حضرت ابوبكر و حضرت زمان خالفت هشام در كوفه خروج كرد، شيعيان در مورد 
رفضتمونی، «ن ترحم نمود، ولي گروهي او را ترك كردند او گفت: ال كردند و او بر آناؤاو س

به اين ترتيب رافضي ناميده شدند،  ».شما مرا ترك كرديد. شما مرا ترك كرديد:«»رفضتمونی
او رفتند و به دليل انتساب به او زيديه ناميده شدند، و از آن  دنبالو گروهي او را پذيرفتند و 
  و زيديه تقسيم شد.زمان شيعه به رافضي اماميه 

كردند همراه با ساير مسلمانان بر  علي كه همراه او مبارزه ميحضرت بنابراين، شيعيان 
عمر اتفاق نظر داشتند جز گروهي كه اين را انكار حضرت ابوبكر و حضرت مقدم بودن 

با وجود تعداد اندك و حقارت و سستي و  . اينانكردند كردند و مذمت مي مي
و افراط را در پيش غلو راه  عليحضرت ي  گروه هستند: گروهي درباره شان سه پراكندگي

روزي بيرون آمد و آنان برايش سجده علي حضرت و ادعاي الوهيت او كردند.  گرفتند
علي به آنان گفت: اين چه كاري است؟ گفتند: تو همان هستي. گفت: من حضرت  .كردند

علي حضرت حقي جز او وجود ندارد. رفتند: تو خدايي هستي كه معبود بچه كسي هستم؟ گ
زنم.  و گرنه گردن شما را مي برگرديد و توبه كنيدگفت: واي بر شما اين كفر است، از آن 
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آنان در روز دوم و سوم نيز چنين كردند. او به آنان سه روز مهلت داد، چون به مدت سه روز 
علي حضرت رار نمودند كار خود اص  . اما وقتي آنان بر درخواست توبه مي شوداز مرتد 

حفر شدند و  هها در كنار باب كند كنند. اين چاله آمادههايي از آتش  دستور داد چاله
  آنان را در آن آتش انداخت و گفت: عليحضرت 

أججـــــــــــــــــت نـــــــــــــــــاري ودعـــــــــــــــــوت قنبـــــــــــــــــرا  لمـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت األمـــــــــــــــر أمـــــــــــــــًرا منكـــــــــــــــرا
  ».ر را صدا زدموقتي كه كار آنان را امري ناپسند ديدم آتشم را بر افروختم و قنب«

اين گروه را  أعبداهللا بن سب .عمر دشنام دادندحضرت ابوبكر و حضرت گروهي هم به 
علي خواست او را به قتل برساند اما او به مدائن گريخت. گروهي حضرت  .سيس نمودأت

گفت:  عليحضرت  .دانستند برتر مي عمرحضرت ابوبكر و حضرت بر  را حضرت عليديگر 
عمر برتر دانسته است او را به حضرت ابوبكر و حضرت سد كه كسي مرا بر اگر به من خبر بر

  زنم. حد شخص افترا زننده شالق مي
علي روايت شده كه او بر منبر كوفه گفت: بهترين اين حضرت از  طريقاز حدود هشتاد 

   1عمر است.حضرت ابوبكر و سپس حضرت از پيامبرش،  پسامت 
 .كنند ه از گذشتگان و متأخرين به آن اعتراف مياين چيزي است كه علماي بزرگ شيع

گويد: فردي از شريك بن  كند و مي حتي كسي همچون ابوالقاسم بلخي اين را ذكر مي
حضرت علي؟ او جواب داد: حضرت ابوبكر يا حضرت اند،   يك برتر عبداهللا پرسيد: كدام

گويي؟! جواب داد: بله،  ال كننده به او گفت: تو كه شيعه هستي اين را ميؤابوبكر. فرد س
طلسم شده بودم، و  چوبهااين ي  به خدا قسم من به وسيله .هركس اين را نگويد شيعه نيست

حضرت ابوبكر و سپس حضرت از پيامبرش  پسسپس گفت: آگاه باشيد كه بهترين اين امت 
عمر بودند. پس چگونه سخن او را نپذيريم و چگونه آن را تكذيب كنيم، به خدا قسم او 

                                           
  ).195) ص(4) جزء(5) ب(62ست. ك(بخاري آن را روايت كرده ا - 1
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گويد: ابوالقاسم  اين را نقل كرده و مي النبوة تثبيتگو نبود. عبدالجبار همداني در كتاب  دروغ
  .1بلخي در نقض بر ابن راوندي به دليل اعتراض او به جاحظ آن را ذكر كرده است

ابـوبكر و  حضـرت  علي را بـر  حضرت در ميان علماي حديث كسي نيست كه 
  عمر برتر بداندحضرت 

خواسته شد حديثي در فضيلت معاويه بگويد. او  است منسوب به تشيع كه رياز حاكم نيشابو
 . اواو را به خاطر اين امر زدند اما او چنين نكرد آيد. از دل من نمي آيد، گفت: از دل من نمي

كند؛  روايت ميجعلي در نزد بزرگان حديث  يحتي احاديثو  ي ضعيفاحاديث »األربعين«در 
اما تشيع او و امثال او از علماي  .»برويد نگ با ناكثين، قانطين و مارقينبه ج: «روايتمانند اين 

حضرت علي را بر حضرت حديث مانند نسائي و ابن عبدالبر و امثال آنان به حدي نيست كه 
علي را بر حضرت عمر برتر بدانند. در ميان علماي حديث كسي نيست كه حضرت ابوبكر و 

عثمان برتر بدانند يا حضرت لماي متشيع اين است كه او را بر آن دو برتر بداند. بلكه نهايت ع
اند، خودداري كند،  كالمي را از او ثابت كند و يا از ذكر محاسن كساني كه با او مبارزه كرده

و اين گونه موارد. چون علماي حديث آن علم و شناختي كه از احاديث صحيح داللت 
  آنان را مقيد و سالم مي گرداند.  ،دارند مرعحضرت ابوبكر و حضرت  كننده بر برتر بودن

از ميان كساني كه نوعي اشتغال به امر حديث دارند، آنان كه رافضي هستند همانند ابن 
علي آمده احاديث حضرت فضائل ي  چه كه درباره آن اعقده و امثال او، در نهايت همراه ب

كنار  ،فضائل شيخين آمدهي  دربارهد آنچه را كه به تواتر نتوان د، و نمينآور دروغ و جعلي مي
 هاز فضايل صحيح ذكر شد فد در حالي كه به اتفاق علماي علم حديث اين فضايلنبگذار
  2ترند. تر و در داللت داشتن صريح علي بيشتر و صحيححضرت براي 
  

                                           
  ).137) ص(4) ج(110-228-226، 4) ص(1ج( - 1
  ).99) ص(4ج( - 2
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  هاي شيعه تعداد فرقه

هاي  به طور كلي فرقه .هاي شيعه است اثنا عشريه، يا دوازده امامي، يكي از هفتاد فرقه از فرقه
  1.ندهاي بزرگ آنان بيش از بيست فرقه ا شيعه بسيار متعدد هستند، و فرقه

  :يهزيد

عمـر و  حضرت ابوبكر و حضرت ميان  برتري دادن راجع به ها زيديمذهب 
 احكامراجع به بر ائمه و  شورشخالفت و  ي و راجع به قضيه ،عليحضرت 

الب در زمان هشام بن عبدالملك در كوفه خروج زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي ط
زيد، علي بن ابي طالب را بر اصحاب رسول  . -امير كوفه يوسف بن عمر ثقفي بود-كرد 
 شورشعمر را دوست داشت، و معتقد به حضرت ابوبكر و حضرت دانست و  برتر مي عخدا

با او بيعت كرده بودند، جور و ستم بود. وقتي او در كوفه در نزد ياران خود كه ي  عليه ائمه
كار آن فرد را  زيد .عمر شنيدحضرت ابوبكر و حضرت از يكي از آنان توهين به  ،ظاهر شد

اي از كساني كه با او بيعت كردند، متفرق شدند و او به آنان گفت:  عده، ناشايست دانست
  شما مرا ترك كرديد. سپس با يوسف بن عمر جنگيد و كشته شد.

د: زيد بن علي بن حسين در سال بيست و دو هجري در كوفه كشته گوي حاتم بستي ابو
او از فضال و علماي اهل بيت بود، و شيعه مذهب او را بر  .شد، و بر چوبي آويخته شد

آمدند و در كنار او  شبانه نزد صليب او مي زاهدانگزيد. وقتي كه بر صليب بسته شد  مي
  كردند.  عبادت مي

گويند: آنان فقط به اين خاطر كه به قول زيد  و مي اظهار داشتها اشعري و سايرين نيز اين ر
بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب تمسك جستند، زيديه ناميده شدند، و در زمان 

  خالفت هشام بن عبدالملك در كوفه با يزيد بيعت كردند.

                                           
شود. و شايد در جايي از  ) نگا: تعريف لغوي شيعه. شيعه غالباً در باب نكوهش به كار برده مي129) ص(2ج( - 1

  ).. 155، ص/1قرآن كريم نيز جز در معناي نكوهش نيامده است. (بدائع الفوائد.ج/
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كنند  مي عثمان را مذمتحضرت علي، بسياري از آنان و يا اكثر آنان حضرت اما شيعيان 
كنند، و  فرستند مذمت مي عمر رحمت ميحضرت ابوبكر و حضرت و حتي زيديه را كه به 

كنند.  مي نكوهش او را دهند و عثمان دشنام ميحضرت در ميان آنان كساني هستند كه به 
به او رحمت  نه كند، عثمان سكوت ميحضرت ي  بهترين آنان كسي است كه درباره

  كند. مي او را لعننه فرستد و  مي
  به حد زيادي مشاركت دارند. برتري دادنو معتزله در توحيد، عدل، امامت و  شيعيان

عمر حضرت ابوبكر و حضرت علي از حضرت گويند:  بسياري از بهترين شيعيان زيديه مي
حضرت چون  ؛كرد عثمان برتر بود، اما مصلحت ديني خالفت آنان را اقتضا ميحضرت و 

سلمانان جايي نداشت و بسياري از نزديكان مسلمانان را به قتل رسانده علي در دل بسياري از م
  بود، و بر اطاعت از او توافقي وجود نداشت به اين دليل خالفت مفضول جايز شد. 

كردند  كه گمان مي اند بسياري از بهترين شيعيان اين را در نظر دارند، و آنان كساني
دانستند كه  عمر را حق ميحضرت و ابوبكر حضرت علي برتر است و خالفت حضرت 

 ،اشكالي در آن وجود ندارد. آنان بين اين دو امر را اين گونه جمع بسته بودند. عذر اين گروه
اند و اموري هستند كه آنان را به اين گمان انداخته و اقتضا  هستند كه شنيدهاتي و رواي اخبار

  علي بر آنان برتري داده شود. حضرت كنند كه  مي
كند  رحمه اهللا وقتي احاديث امر به دست كشيدن از امرا را ذكر مي ابن تيميه إلسالما شيخ

دانيد و  امرائي خواهند آمد كه شما آنان را خوب مي«كه فرمود:  �همانند اين سخن پيامبر
كنيد. گفتند: آيا با آنان مبارزه نكنيم؟ فرمود: نه، تا زماني كه نماز  برخي را انكار مي

  ي گويد:م 1،»بخوانند

                                           
نه، تا زماني كه در ميان شما نماز بر پا : « »ال، ما أقاموا فيكم الصالة) «1481، 1480صحيح مسلم شماره ( -  1

دارند.  تا زماني كه دين بر پاي مي »ما أقاموا الدين«) فرمايش او ذكر شد: 1482، 1481صحيح مسلم شماره (». دارند
  كرده است. آن را روايت» األمراء من قريش«بخاري در باب 
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گونه  اين حديث بر اين داللت دارد كه جايز نيست با شمشير با آنان مخالفت كرد، همان
ي  كه خوارج، زيديه، معتزله و گروهي از فقهاء و سايرين معتقدند كه بايد با واليان امر مبارزه

  مسلحانه كرد.
برد، و اگر  مي ها را از بين نيكيي  گويند: فسق همه برخي از زيديه، معتزله و خوارج مي

رود، و اگر ايمان از بين رود آن فرد كافر و  ها از بين رفتند ايمان هم از بين مي نيكيي  همه
  گردد. شود، و قتل او واجب مي مرتد مي

 تهمت زنكنند كه زناكار، سارق و  نصوص كتاب و سنت و اجماع بر اين داللت مي
ين بيانگر آن است كه آنان مرتد نيستند. شود، و ا شوند بلكه حد بر آنان جاري مي كشته نمي

�m�r�qفرمايد:  گونه كه خداوند مي همان po�n�m�l�k� �j�i
� �̈§�¦¥�¤�£�¢��¡���~}�|���{�z�y���x��w�v�u�t���s

�«��ª�©l پرداختند جنگ به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه ] «9: [الحجرات ،
 و( ورزد تعدي و كند ستم ديگري حق در آنان از يكي اگر. سازيد برقرار صلح آنان ميان در

 به كه زماني تا بجنگيد ورزد مي تعدي و كند مي ستم كه اي دسته آن با)، نشود پذيرا را صلح
 فرمان و بازگشت هرگاه. شود مي پذيرا را او حكم و گردد برمي خدا فرمان از اطاعت سوي
 انجام و مواد اجراي در( و سازيد برقرار صلح دادگرانه ايشان ميان در، شد پذيرا را خدا

  ».  دارد دوست را عادالن خدا كه چرا، بريد بكار عدالت) آن شرائط
زيديه همانند معتزله معتقد به جاودانه شدن اهل گناهان كبيره در آتش جهنم هستند و 

  .1دارنددو قول  در اين زمينهاماميه 
  

 اگر قدرت پيدا ها هستند و رافضي رافضي ها  خوارج پيشگامان و بزرگان اين
  بدترند نانكنند از آ

                                           
  ).278 -219 -19) ص(3) ج(286 -10 -9) ص(1) ج(106 -109 -108 -107 -133 -130) ص(2ج( - 1
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اين  اندر تكفير اهل سنت و جماعت و در مبارزه با آنان پيشگام بريده،خوارج از دين 
آنان براي اولين بار در اسالم (عليه مسلمانان) شمشير كشيدند، و به طور  .هستند رافضي ها

د كساني كه همراه با عبداهللا بن ها همانن كلي برخي از معتزله، زيديه و فقها و غير از اين گروه
حسن بن حسين و برادرش ابراهيم بن عبداهللا بن حسن بن حسين و سايرين خروج كردند، در 

  شمشير با خوارج موافق هستند.ي  خروج عليه ائمه به وسيله
اين حالت عمومي اهل هوي و هوس همچون جهميه است كه كساني را كه با رأي و نظر 

نمايند. و  مجازات مييا با قتل يا با حبس و يا با عزل و قطع رزق ، كنند آنان مخالفت مي
كنند و با  . آنان با كفار دوستي و همكاري ميندها اگر قدرت پيدا كنند از آنان بدتر رافضي

  كنند.  مسلماناني كه در رأي و نظرشان با آنان موافق نباشند دشمني مي
وارج در به كار بردن شمشير و مبارزه كردن از . اما خندها در اعتقاد از خوارج بدتر رافضي

اند كه ساير  ترند. در اظهار نظر و مبارزه با مسلمانان كارهايي كرده آنان جسورتر و گستاخ
آورند كه در دل ندارند، چنين  زبان مي رني هستند كه چيزهايي را باها كه از جنس منافق گروه
  اند. نكرده

كه آنان اهل بدعت هستند و صحاب او ثابت شده و اتفاق ا �سنت مستفيض از پيامبر
  . اندكار و گمراه خطا

ي  هايي كه بيشر از همه از عقل و دين، صداقت، شجاعت، پرهيزكاري و همه پس رافضي
  1هاي نيكو به دور هستند، چگونه خواهند بود. خصلت

از خيـر ناشـي از آن    شود غالباً ايجاد مي حاكمانشري كه در اثر خروج عليه 
  تر است شتر و بزرگبي

كند مگر اين كه شر ناشي از اقدام او بيشتر  امام صاحب قدرت خروج مي عليهبه ندرت كسي 
تر از خير آن باشد. همانند كساني كه در مدينه عليه يزيد خروج كردند، و ابن اشعث  و بزرگ

                                           
  ).229) ص(3)، ج(317، 316) ص(2ج( - 1
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 خروج كرد، و ابن مهلب كه در خراسان عليه پدرش خروجعليه عبدالملك كه در عراق 
كرد، و ابومسلم صاحب دعوت كه در خراسان عليه آنان خروج كرد و همانند كساني كه در 

  مدينه و بصره عليه منصور خروج كردند و امثال اين افراد.
و قدرتشان  حكومتنهايت اين افراد اين بود كه يا شكست خوردند و يا پيروز شدند و 

رقم نخورد. عبداهللا بن علي و ابومسلم افراد دوام نياورد و عاقبت و سرانجام مناسبي براي آنان 
و ابن  هزيادي را به قتل رساندند و هر دو توسط ابوجعفر منصور به قتل رسيدند. اما اهل حر

اشعث و ابن مهلب شكست خوردند و ياران آنان نيز مغلوب شدند و نه دنيايي برايشان برقرار 
  شد و نه ديني برايشان باقي ماند.

كند  امري كه نه صالح دين و نه صالح دنيا در آن محقق نشود امر نمي خداوند متعال به
از اهل بهشت باشد. بزرگان  و اين امر از بندگان پرهيزكار خداوندي  هر چند انجام دهنده

و به دليل وجود احاديث  مطلب كردند. بنابراين مسلمانان از خروج و مبارزه در فتنه نهي مي
، و اين را در عقايدشان ترك شود جنگ ها در فتنه رسيده كه نتيجه اين اهل سنت به ،صحيح

  1كنند. ذكر مي كنند و به صبر در مقابل ستم ائمه و ترك مبارزه با آنان امر مي

  شيعه اساس هر فتنه و شري است

 بوده وگردد، و آنان اساس هر نوع فتنه و شري  فتنه در اسالم فقط از طرف شيعه ظاهر مي
  . ها هستند محور فتنه

در قتل او  شيعيانبود كه  �عثمانحضرت اي كه در اسالم به وجود آمد قتل  اولين فتنه
 خاطرعلي گرد آمدند، نه به حضرت تالش كردند، و اين اولين فتنه بود. سپس در اطراف 

فقط براي اين كه بازار فتنه را در ميان  بلكهاهل بيت،  ه خاطر دوستي بادوستي با او و نه ب
از  پساي  علي بودند عدهحضرت سپس همين كساني كه همراه  .نگه دارند مگرمسلمانان 

آن، او را تكفير و با او مبارزه كردند همانند خوارج كه شمشير آنان اولين شمشيري بود كه بر 
  جماعت مسلمانان كشيده شد.
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ها كردند، و به  به خلفاي سه گانه توهين كردند همان كاري كه رافضي خوارجبرخي از 
هايي همچون غاليه از نصيريه و ديگران و قرامطه باطنيه و اسماعيليه و  آنان زنديقي  سطهوا

  اي هستند. منشأ هر نوع فتنه شيعيانبنابراين  .ديگران شكل گرفتند
دشمنان اسالم كه مرتد شده بودند، همچون پيروان مسيلمه  ازبيني كه شيعيان  مي از اين رو

ابولؤلؤ  ازو  .گويند: آنان مظلوم بودند و مي كردهر همدردي اظهابا آنان دفاع كرده، كذاب 
خواهند كفر  كنند و مي ، و در برابر مسلمانان با كفار همكاري ميكنند دفاع ميكافر مجوسي 

  1شوند. و چيره غالب كفرو اهل 

و زهـد و   اي از علـوم اسـالمي   در ميان بزرگان و شيوخ رافضيه در هيچ زمينه
 وجود ندارد واييو پيش امام ،سخن حق

حديث، فقه،  چونهاي علوم اسالمي هم در ميان بزرگان و شيوخ رافضي در هيچ يك از زمينه
تفسير، و قرآن امامي وجود ندارد بلكه شيوخ رافضي يا جاهل هستند و يا همانند شيوخ اهل 

  كتاب زنديق هستند.
ي در ميان آنان يك رافض زاهدان امت ذكر شده،هاي مسلمانان كه در آنها  اين كتاب

هستند و در راه خدا سرزنش  مشهور اين افرادي كه در ميان امت به گفتن سخن حق .نيست
  ندارد. وجود هم يك رافضي حتيدارد، در ميان آنان  هيچ سرزنشگري آنان را باز نمي

اماميه به طور كلي معتقد به صحت اسالم در باطن هستند به جز آن دسته از آنان كه 
و يا  ندياري از شيوخ شيعه در باطن بر غير اعتقاد خود هستند: يا فلسفه باف ملحدو بس ندملحد

  موارد ديگر. 
مي اسالم  حقّدين بر بهبيني كه غالباً  را مي همچنين در ميان اهل هر ديني فضاليشان

كه در باطن زنديق و  امانند بسياري از علماي نصار ؛شوند و يا اين كه ملحد مي گروند
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 و بطالن چون فساد ؛در باطن ميل به دين اسالم دارند نيزاي  شان هم عده در ميان ، وندملحد
  شده است. برايشان محرزا دين نصار

براي هر انسان عاقلي معلوم و مشخص است كه در ميان علماي مشهور مسلمانان هيچ 
و ها و گمراهي آنان اتفاق نظر دارند  كس رافضي نيست بلكه همگي آنان بر جهل رافضي

طوايف همگي به اين امر ي  هاي همه كتاب .استهاي آنان شاهد اين امر  كتابي  همه
ها و جهل و  به ذكر رافضيكه كند  نمي مجبوردهند با وجود اين كه كسي آنان را  گواهي مي

كه با  سخن مي گويندها  جهل و گمراهي رافضي از اما آنان دائماً ،شان بپردازد گمراهي
ترين  ترين و گمراه ها جاهل رافضي شود كه آنان معتقدند، ع مشخص ميطوجود آن به طور ق

  1.نداز هدايت به دور اسالم طوايف امتي  مردم هستند و بيشتر از همه

  هستند ، مراجعشانآنان: ابن نعمان مفيد، موسوي، طوسي، كراجكي ي از جمله

كي، ابوالقاسم موسوي، ها ابن نعمان مفيد و پيروان او همچون كراج شيوخ رافضيي  از جمله
  . مي باشندطوسي و امثال آنان 

اهل علم و خبر از طريق نظر و مناظره و معرفت و شناخت ادله و موارد  ،ها در اصل رافضي
شناخت منقوالت و ي  ها همچون منع و معارضه نيستند. همچنين آنان در زمينه متعلق به آن

 .اند ترين مردمان ن، جاهلها از ضعيفشا احاديث و روايات و تشخيص صحيح آن
هاي داراي اسناد منقطع است، و بسياري از  اصل و اساس آنان در منقوالت متكي به تاريخ

اند. علماي آنان  ديني مشهور هستند، جعل شده توسط افرادي كه به دروغ و بي اين تاريخ ها
و امثال  مخنف لوط بن علي و هشام بن محمد بن سائب وبه نقل و روايت افرادي چون اب

از  انوجود اين اين با .كنند مي تكيهها كه در نزد اهل علم مشهور به دروغگويي هستند  اين
آنان به كساني همچنين  كنند. مي تكيهها ترين كساني هستند كه در نقل و روايت به آن بزرگ

علم  شود و علماي اهل كه در نهايت جهل و افترا هستند و در كتاب ها نامي از آنان برده نمي
  كنند.  مي تكيهشناسند،  رجال آنان را نمي
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گويد: خداوند  ، از جمله كساني است كه ميهمنهاج الكرام كتاب طوسي استاد صاحب
شرح «گونه كه در كتاب  او معتقد به قديم بودن عالم است همان .است بالذات موجب

اسماعيليه باطنيه  و در نزد عوام و خواص مشهور است كه او وزير .او آمده است» اإلشارات
هاي مشرك (هوالكو) آمدند به آنان پيشنهاد  سپس زماني كه ترك .بود »الموت«ملحد در 

كرد كه خليفه و اهل علم و دين را به قتل برساند، و اهل صنايع و تجارت را كه در دنيا به او 
راواني از آن را او بر امور وقف مسلمانان استيال يافت و مقدار ف .رسانند، زنده بگذارد نفع مي

  كرد. به علماي مشركين و شيخ هاي ساحر مئاب نخشي و امثال آنان عطا مي
هاي مشرك بنا كرد كساني كه به اهل دين  يبئصاي  مراغه را به شيوهي  وقتي او رصدخانه

تر بودند از آن ناچيزترين بهره را بردند و بيشترين بهره را افرادي  و آيين اسالم نزديك
بردند كه از اهل دين به دور  ن مياهاي معطله و مشرك هاي مشرك، گروه همچون صابئي

  كردند.  ها ارتزاق مي نجوم و طب و مانند ايني  بودند هرچند كه آنان به وسيله
كردند، و به  توجهي مي مشهور است كه او و پيروانش به واجبات و محرمات اسالم بي

و فحشا و ساير  شراب خواريرم خداوند همانند همانند نماز پايبند نبودند و از محا  واجبات
شود كه در ماه رمضان نماز آنان فوت  آنان گفته ميي  حتي درباره .كردند منكرات پرهيز نمي

دادند و آنان هيچ  شدند و كارهايي ديگر انجام مي مي و زشت اشد و مرتكب امور فحش مي
نشان از دين يهود و نصارا بدتر خودنمايي و قدرتي نداشتند مگر به همراه مشركاني كه دي

  است. 
به دليل  نانها قوي شد، قدرت اي مغول و ساير تركي  بنابراين، هر چه اسالم در دوره

 »امير تورون«تر شد. به همين دليل، آنان در نزد  ضعيف مسلمانانشان با اسالم و  مخالفت
ترين  الم دعوت كرد، پايينمجاهد كه در راه خدا شهيد شد، و او پادشاه مغول غازان را به اس

شأن و منزلت را داشتند. امير تورون با پادشاه غازان عهد كرد كه اگر اسالم آورد، او را 
نياوردند را به قتل رساند و مشركان نخشيه ساحر و ديگران را كه اسالم  او .كند كمك مي

م پاشيد و يهود و شكست و جمع آنها را كامالً از ه ها را ها را ويران نمود و بت خانهفساد
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نصاري را ملزم به پرداخت جزيه كرد و آنان را خوار نمود. به سبب آن، اسالم و پيروان آن 
  مغول قوي شدند.ي  در دوره

تر از آن  طوسي و پيروان او در ميان مسلمانان مشهورتر و معروفي  قضيهبه طور كلي 
نمازهاي خود را  شعمر راواخشود: او در  است كه توصيف شود. با وجود اين، گفته مي

ها مشغول بود و اگر او از الحاد و بي  گرفت، و به تفسير بغوي و فقه و مانند اين جدي مي
  1پذيرد. ديني توبه كرده باشد خداوند نيز توبه را از بندگانش مي

  شان هاي آنان و نهايت جهل حجت

استدالل سست و ها مشهور به  يش از رافضيبهاي اهل بدعت هيچ گروهي  در ميان گروه
اهل و يا يك ظالم هوي پرست كه استدالل آنان هرگز بر كسي جز بر يك ج .ضعيف نيست

 كند. پذيرد، اثر نمي ، ميبا ميل او باشد چه حق و چه باطل چه موافقآن
: آنان نه عقل و نه نقل و نه دين صحيح و نه دنيايي موفق اندآنان گفته ي  بنابراين، درباره

  دارند. 
ها را در  ترين مردم نسبت داده شود، رافضي اند: اگر حكمي به جاهل ز علما گفتهگروهي ا

ترين مردم دشمن هستم. اما اگر به  گيرد، مثل اين كه كسي قسم بخورد كه من با جاهل بر مي
 ايفقط بر وصيت چون ؛شود وصيت درست واقع نمياين  وصيت كرد،ترين مردم  جاهل
  2.مي باشد ان و خويشاونداننزديك

يـك رافضـي يافـت     ،در ميان پادشاهان و وزرايي كه اسالم را يـاري دادنـد  
  شوند؟ ها كجا يافت مي شود. رافضي نمي

سر زمين آشكار كردند، يك ا را فتح كردند و دين را در سرتاه خلفاي سه گانه كه سرزمين
  نبود. شان رافضي همراهنفر 
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علي، و دشنام حضرت ي  دربارهنان وجود انحراف زيادي از آ اميه، با از آنان، بني پس
ي  زير سلطهدادن به او توسط بعضي از آنها، بر شهرهاي اسالم غالب شدند و شرق و غرب را 

  از آنان بود. پستر از دوران  و اسالم در زمان آنان بسيار با عزت خود در آوردند
 اسالمدشمنان در ميان پادشاهاني كه اسالم را ياري كردند و آن را بر پا داشتند و با 

شود. و در ميان وزرايي كه داراي سيره و سرنوشت ستودني  جنگيدند هيچ رافضي يافت نمي
  هستند، كسي رافضي نيست.

ها يا در ميان منافقان ملحد و زنديق و يا در ميان جاهالني كه علمي به  بيشتر رافضي
از مسلمانان به  و اند تهياف بزرگ شده اندها  ها و كوه منقوالت و معقوالت ندارند و در دشت

ا اين كه آنان را در ميان ي شوند.  ، يافت ميدور بودند و با اهل علم و دين همنشيني نداشتند
آوردند و يا به نسب خود  و هوس كه از اين طريق قدرت و يا مالي به دست مي هوياهل 

  شدند.  كردند، يافت مي مي مردم جاهليتورزيدند همان كاري كه  تعصب مي
توان  ها همچون نصيريه، اسماعيليه و ملحدهاي طرقيه مي فضي را در ميان بدترين گروهرا
  يافت.

كند  شود كه بر نفاق آنان داللت مي در ميان آنان دروغ، خيانت و خلف وعده ديده مي 
آية المنافق ثالث: إذا «فرمايد:  آمده كه مي �گونه كه در صحيحين به نقل از پيامبر همان

: هرگاه سخن بگويد ي منافق سه تاست نشانه: «1»إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانحّدث كذب، و 
 ،امانتي به او سپرده شودكند و هرگاه  هرگاه وعده دهد خلف وعده عمل مي ،گويد دروغ مي

  ».كند خيانت مي در آن
يافت  ها  رافضيي  هاي اهل قبله به اندازه هاي سه گانه را در هيچ يك از گروه اين خصلت

  2شود. نمي
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 ها و منكرات عظيمي را جمع كرده است مذهب اثناعشريه بدعت

جهميه، قدريه، و  چون آنان ؛را با هم جمع كرده است يهاي ناپسند بزرگ مذهب اماميه بدعت
  رافضيه هستند.

فقط خدا  كه آن قدر زياد است ها سخن گذشتگان و علما در مذمت هر يك از اين دسته
هاي حديث و روايات، فقه، تفسير، اصول و  هايي همچون كتاب تابداند و ك تعدادش را مي

  ها هستند. فروع و غيره سرشار از اين مذمت
  . ندها، مثل مرجئه و حروريه بدتر هاي اهل بدعت اين سه دسته از ديگر گروه

هاي اهل قبله هيچ  انديشمندان مسلمانان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه در ميان گروه
به هر نوع تر  نزديكگزارتر،  گوتر، بدعت تر، دروغ تر، گمراه گروه اماميه جاهل گروهي از

  از هر نوع خيري نيستند. دورتر شري و
شناخت سخنان و مذاهب ي  ام درباره كه من با وجود بحث و مطالعه شاهد استخداوند 

مذهب اماميه و به  باشد، داشته يزبان صادق اسالم مردم، مردي را نشناختم كه در ميان امت
  باشد.  باور داشتهدر باطن به آن  ، چه رسد كهمتهم باشد

شود:  حسن بن صالح بن حي كه يك فقيه زاهد بود به مذهب زيديه متهم است. گفته مي
عمر شكي حضرت ابوبكر و حضرت ر امامت د اوعالوه به اين در حق او دروغ است، و 

  1كرده است. توهينعمر رت حضابوبكر و حضرت ، كسي نگفته كه او به نداشته

كه قصـد ايجـاد    اولين كسي كه بدعت رفض را بنا نهاد يك منافق زنديق بود
 فساد در اسالم را داشت

ي  قضيهكه اولين كسي كه بدعت رفض را بنا نهاد و  اظهار داشته اندتعداد زيادي از اهل علم 
منافق زنديق بود علي به عنوان امام و عصمت او را مطرح كرد، يك حضرت شدن  منصوب

خواست با مسلمانان همان كاري را بكند  كه قصد ايجاد فساد در دين اسالم را داشت و مي
شدين بود. عبداهللا بن سبأ و دار و كرد. اين قضيه در اواخر دوران خلفاي را اكه بولس با نصار

                                           
  ).345) ص(1) ج(178) ص(2ج( - 1
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امر به سپس  و كرد عبادت اظهار نخستاو  .نددروغگوي او اين افترا را بنا نهادي  دسته
  معروف و نهي از منكر نمود. 

د و هيچ ملحد و نكن كه حق را پشتيباني مي ندستهبه شكر خدا در اين امت هميشه گروهي 
تواند با غلو خود آن را فاسد كند و يا بر حق پيروز شود. اما هر كس در  ي نميذارگ بدعت

  شود. گمراهي از او تبعيت كند، گمراه مي
آنان احاديثي را جعل  .و دين اسالم بود پيامبرتوهين به قرآن،  ،ي اين موضوع بافندههدف 

اي  هايي عرضه كردند. عده ها را بر گروه و آن .كردند كه تصديق آنها توهين به اسالم بود
ها را پذيرفتند و در  خود آن هوسبودند به دليل هوي و  و هواهاي نفساني كه تابع اميال

اين در  كه صاحب نظر و انديشه بودند،اي  د. و عدهدقت نظر نكردن هاآن و ماهيت حقيقت
ها را پذيرفتند و به اين  ، اما آناستتوهين به اسالم  همه اش و ديدند كه انديشيدند عقايد

يا به دليل فساد اعتقادشان در دين و يا به اعتقاد اين كه  . حاالدليل به اسالم توهين كردند
   ند.، اين عقايد را پذيرفتها صحيح هستند آن

ها  هايي كه رافضي دروغي  از اين باب وارد شدند، و به واسطهعموم زنديقها از اين رو، 
از دروغ بودن آن اطالع  انجام دادند، به توهين به دين اسالم پرداختند، و براي كساني كه

واقف بودند و شناختي عميق از  ، يك شبهه شد، اما براي كساني كه به حقيقت اسالمنداشتند
  داشتند چنين نبود. اسالم

هاي ملحد و منافق  ها از زنديق هاي زيادي مانند اسماعيليه و نصيريه و ساير گروه گروه
تفسير ي  كه درباره رافضيان بودهاي  دروغ باوركردن ،شان گمراهي اساسگمراه شدند، و 

   .ندردك قرآن و حديث ذكر مي
ها خلق كرده بودند،  يي كه رافضيها ها ادعاهاي خود را با دروغ عبيديي  بزرگان و ائمه

پذيرفتند. و به اين ترتيب،  كردند تا شيعيان گمراه در آن مورد ادعاي آنان را مي مطرح مي
و سپس به الوهيت  �علي و سپس به پيامبرحضرت آنان از توهين به صحابه به توهين به 
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برايشان  »س األعظمالبالغ األكبر والنامو«گونه كه اين موارد را صاحب  رسيدند، همان مي
  ترتيب داده بود.

  ورود به كفر و بي ديني شد.ي  ترين باب و دروازه از اين رو، رفض بزرگ
ها اتفاق نظر دارند و  هاي روايات كه علماي منقوالت بر صحت آن هركس در كتاب

ها، اسماء و  و منقوالت متواتر در كتب حديث همچون صحاح، سنن، مسانيد، معجم  تارواي
و كتب اخبار صحابه و كتب سيره و مغازي و كتب تفسير و فقه و ساير كتب بنگرد با  فضايل

ها بودند، و  هدايت و چراغ تاريكيي  پيشوايان و ائمه �تواتر يقيني پي خواهد برد كه صحابه
اصل و اساس هر فتنه و مصيبتي، شيعيان و كساني بودند كه به آنان ملحق شدند. و بسياري از 

برد كه اصل و  پي مي همچنين .ه عليه اسالم كشيده شدند از جانب آنان بودشمشيرهايي ك
هايي را به وجود آوردند، و آراء و نظرات فاسدي را  ني هستند كه دروغاآنان منافقي  ريشه

و كساني را كه صاحب خرد از بين ببرند ها دين اسالم را  آني  بدعت گذاشتند تا به واسطه
   1.گمراه كنندنيستند 

  كردن دين بود تباهنيز هدفشان در حكومت، يران آنها ام

تباه كردن دين اسالم و  ،كنند كه هدف آنان از حكومت بسياري از شيعيان اعتراف مي
 وگونه كه اين موضوع از سخنان باطنيه و امثال آنان كه جز همان ؛است �دشمني با پيامبر

حقيقت اعتقاد به دين اسالم  كنند كه در شود. آنان اعتراف مي شيعه هستند، مشخص مي
ي  كنند تا به واسطه ندارند و فقط به دليل كم عقلي شيعيان و جهل آنان، تظاهر به تشيع مي

اين افراد و بلكه بهترين آنان مختار بن  نخستينآنان به اهداف و اغراض و اميال خود برسند. 
ا به قتل رساند و تظاهر به ياري بود، و عبيداهللا بن زياد ر »امين شيعه«او . ابي عبيد كذاب است

را كشت. و به اين ترتيب، به محمد بن  حسينحضرت  حسين نمود تا اين كه قاتلحضرت 
آيد. در  ه و اهل بيت نزديك شد. سپس ادعاي نبوت كرد و اين كه جبرئيل نزد او مييحنف

                                           
  ).8، 4) ص(1) ج(269،4،60،210،266) ص(4) ج(243، 208،261) ص (3ج( - 1
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در ميان :«1»مبير سيکون فی ثقيف کذاب و«آمده كه فرمود:  �صحيح مسلم به نقل از پيامبر
و  بودگو همان مختار  دروغ». ثقيف يك دروغگو و يك هالك كننده خواهند آمدي  قبيله

  2هالك كننده نيز حجاج بن يوسف ثقفي بود.

                                           
)، و 87،91)، ص(2، و در مسند احمد ج(»ومبيراً إن في ثقيف كذاباً«) با لفظ 2545) ص(44صحيح مسلم ك( - 1

  ).73) و در المناقب(44ترمذي در الفتن (
  ).220) ص(1ج( - 2



 

  شيعه التغ

  اسماعيليه، نصيريه و قرامطه باطنيه

  اسماعيليه

 بني عبيد قداح كه مدتي در مغرب اقامت داشتند و حدود دويست سال در مصر بودند به
و نسب آنان باطل است. آنان نه در باطن و نه در دين  نداتفاق نظر اهل علم و دين، ملحد

بلكه به دروغ نسب خود را بيان كردند و به تشيع تظاهر كردند  ؛ندارند عخدا نسبتي با رسول
چون آنان كمتر از هر گروهي از عقل و دين  ؛تا به اين طريق شيعه را به تبعيت خود درآورند

  طوايف جاهل اند.ي  اند، و بيشتر از همه ردهبهره ب
هر تر از آن است كه بر  هاي منتسب به اسماعيل بن جعفر روشن اين عبيديي  قضيهاما 

  بماند.  پوشيدهمسلماني 
مسلماناني كه در ميان طوايف شيعه مؤمن هستند از آنان اعالم بيزاري ي  بنابراين، همه

ي  دارند، و فقط اسماعيليه كافر و خود را از آنان مبرّا ميكنند، و زيديه و اماميه آنان را  مي
شان كفري هست كه در ميان يهود  كساني كه در ميان ؛نندك ملحد خود را به آنان منتسب مي

   1ترور با چاقو را بنا نهاد. و نصاري وجود ندارد. و ابن صباح براي آنان روش 
، ادعاي داشتن علم غيب و كشف نابزرگان اسماعيليه همچون معز و حاكم و امثال آن

تر از ادعاي اثناعشريه براي  كردند كه اين ادعاي آنان بزرگ باطن شريعت و علو درجه مي
امامانشان بود. و با وجود حالل كردن محرمات و ترك واجبات اين امر را براي خود تضمين 

و ساقط كرديم و به گويند: ما نماز، روزه، حج و زكات را از ت دانند و به مردم مي شده مي
 و يقين كنيم، و ما در اين مورد به طور قطع دوستي ما برايت بهشت را تضمين ميي  واسطه

  كنيم. عمل مي

                                           
او و پيروانش ي  اي براي محقق ساختن اهداف خود به كار گرفت. درباره حسن صباح اصل قتل و ترور را وسيله - 1

  مراجعه كنيد.) 175) ص(1اسماعيليه به كتاب الملل والنحل ج (ي  از طايفه



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               148

    

 

الناموس األكبر والبالغ «اما پيروان  صفات خداست. حقيقت قول اسماعيليه تعطيل
 ، فاعلين عالممعتقدند كه ا ،كه آخرين مرتبه در نزد آنان است، و از دهريه هستند 1»األعظم
  و خالقي ندارد. و علت

 فالسفه .واجب الوجودي  بين ما و فالسفه اختالفي وجود ندارد مگر درباره معتقدندآنان 
و  خدا اءندارد. آنان اسم در حالي كه آن چيزي است كه حقيقت و اساسيآن را قبول دارند 

نويسند  در كف پاهايش ميكنند. حتي برخي از آنان، آن را  اهللا را مسخره مي اسممخصوصاً 
  كنند. و لگدمال مي

معتقد به سابق و تالي هستند كه در نزد فالسفه از آنها به عقل و نفس و  ،ها اما غير از اين
  2.ندملحد و از نصيريه كافرتر ،شود. اسماعيليه در نزد مجوس به نور و ظلمت تعبير مي

  نصيريه

 اجماعآنان به  .مي باشندعلي حضرت ت به الوهي قائل رافضي هستند كه تنصيريه از غال
  است:اين نصيريه  از جمله آيين. ندمسلمانان از يهود و نصاري كافرتر

حيــــــــــــــــــــــــــــــدرة األنــــــــــــــــــــــــــــــزع البطــــــــــــــــــــــــــــــين  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال

ــــــــــــــــــــــــــين  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال ــــــــــــــــــــــــــوة المت ســــــــــــــــــــــــــلمان ذو الق
شكم (علي) داراي پيشاني خالي از مو و هجز حيدر معبوديدهم كه هيچ  گواهي مي«

 ».بزرگ نيست
 .»جز سلمان داراي قدرت و قوت استوار نيست معبوديدهم كه هيچ  گواهي مي«

  
گويند: ماه رمضان اسامي سي مرد است. و ساير انواع كفر شنيع كه وصف آنها  آنان مي

  طوالني است.

                                           
  مؤلف آن ابوالقاسم قيرواني است. - 1
  ).320) ص(1) ج(309،137) ص(2) ج(228) ص(3ج( - 2
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 .دارند را گرامي مي به وحدت، قائالن رهبر و شيخ ،نصيريه كساني همچون تلمساني 
گرامي و به نصيريه گرايش يافت و برايشان كتابي را تصنيف كرد و آنان او را بسيار  تلمساني
  1د.دارن ميبزرگ 

  قرامطه باطنيه

هر به دين آنان به طور كلي تظا .ابوسعيد جنابي هستند يارانبدتر از اسماعيليه، قرامطه بحرين، 
گرفتند و مدتي نزد آنان جاج را به قتل رساندند و حجر االسود را كنند بلكه ح اسالم نمي

، اين وجودبا  .2آن پيش آمد تا اين كه بازگردانده شدي  عبرت آميز درباره يا قضيه .ماند

                                           
  ).320،350) ص(1) ج(309) ص(2ج( - 1
) 1هاي عام مجموع الفتاوي ج( ) و فهرست447، 446) ص(2) (بنگريد به مجموع الفتاوي) ج(281) ص(1ج( - 2

  ). 31-21ص(
ويد: چندين نفر اظهار داشته اند كه وقتي قرامطه حجراألسود را گرفتند آن را سوار بر گ مي -رحمه اهللا-ابن كثير 

هايشان زخم شده و بيمار شدند، و وقتي آن را بازگرداندند آن  آنها خسته و كوهاني  چندين شتر حمل كردند كه همه
پيش نيامد. حجراألسود  را بر يك شتر كه مخصوص نيازهاي چوپان بود حمل كردند و هيچ مشكلي هم برايشان

  ). 223، 1/161بيست و دو سال نزد آنان ماند تا اين كه آن را بازگرداندند (البداية والنهاية ج
گويند: خداوند پاك اصحاب فيل را كه نصارا بودند مجازات كرد، بر اساس آنچه  برخي در اينجا يك سؤالي دارند و مي

اري را كه قرامطه كردند انجام ندادند، و معلوم است كه قرامطه از يهود و در كتابش بيان كرده است در حالي كه آنان ك
  نصارا و مجوس و بلكه از بت پرستان بدترند. پس آيا آنان به اين دليل عذاب و مجازاتي نديدند؟!

جواب سؤال اين است كه اصحاب فيل به جهت نشان دادن شرافت بيت مجازات شدند؛ چون كه قصد شد با ارسال 
بر بزرگوار به سرزميني كه در آن بيت الحرام بود، شريف و بزرگ داشته شود. وقتي خواستند به كعبه اهانت كنند پيام

ها به فضيلت آن اقرار نكرده بودند، و اگر آنان داخل آن مي شدند و آن  بالفاصله خدا آنان را هالك گردانيد. شريعت
  ردند. ك ها فضيلت آن را انكار مي كردند، قلب را خراب مي

ها و فراهم سازي قواعد و علم به شرافت مكه و كعبه كه از طريق دين خدا حاصل  اما اين قرامطه بعد از اقرار شريعت
شد، آن كار را كردند لذا احتياج به مجازات سريع آنان نبود بلكه خداوند متعال مجازات آنان را براي روزي كه در آن 

  ).162) ص(11. (با اختصار از البداية والنهاية ج(شوند به تأخير انداخت ها خيره مي چشم
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كه  آنان با اهانت نتوانستند بر كعبه مسلط شوند بلكه كعبه معظم و مشرف باقي ماند در حالي
  1آنان كفار و كافرترين خلق بودند.

                                           
  ).330، 309) ص(2) ج(228) ص(3ج( - 1



 

  تاز شرك بزرگتر اسصفات خدا تعطيل 

را قرار داد تا به  غرايزو در آنان  آفريدخداوند متعال مخلوقات را فقط براي عبادت خودش 
شود،  هر كس خداوند را عبادت نكند هالك مي .به عبادت او برسند حد توانآن تا ي  واسطه

 پرستشبخشايد كه به او شرك ورزيده شود و همراه او كسي ديگر  و خداوند اين را نمي
را  خداكند و همانند فرعون و امثال او هرگز  را تعطيل مي خداكه عبادت شود. پس كسي 

���m��z�y�xخداوند متعال فرموده است: ؟ند چگونه خواهند بودنكعبادت  �w�v�u�t

`��_�~��}�|�{ �l] :از( را خود به ورزيدن شرك خداوند بيگمان] «116النساء 
». .بخشد مي) بداند صالح و( بخواهد كه هركس از را آن از تر پائين بلكه و آمرزد نمي) كسي

كبر دارد،  خداتر از آن است. و كسي كه از عبادت  تر از شرك نيست بلكه بزرگ كمتعطيل 
غير او را هم  خداكنند و همراه  را عبادت مي خداتر از كساني است كه  جرمش بزرگ

  1.بخشوده نمي شوندبه طريق اولي ها  پس اين را نمي بخشايد.آنان  و خدا كنند، عبادت مي

  هاي زيادي دارد علم به وجود صانع و حدوث عالم راه

هاي زياد و متعددي دارد. اما طرق اثبات صانع  هر نوع علم به وجود صانع و حدوث عالم راه
قابل شمارش نيست بلكه آن چه جمهور علما بر آن هستند اين است كه اقرار به صانع يك 

حدوث  ذاتاست. همچنين با  اسالم ان جماعت امتامر فطري، ضروري و معروف در مي
شود، و همين گونه است حدوث هر چيزي كه حدوثش مشاهده  انسان، صانع او معلوم مي

  است.  آمده شود. اين روش در قرآن مي
توان به ضرورت يا  تواند با گوش و عقل به آن استدالل نمود. و مي اما حدوث عالم مي

. به صانع علم پيدا كرد ها و يا با روش غير از اين دثاتحدوث محي  فطرت و يا مشاهده
  گردد.  با طرق دال بر آن كه فراوان هستند، معلوم مي �پيامبرسپس صداقت 

 .گردد داللت معجزات يكي از اين طرق است، و طريق تصديق در معجزات محصور نمي
 كه مثل اين شود؛ حدوث عالم معلوم مي عقلي  و يا به وسيله �سپس با خبر دادن پيامبر 

                                           
  ).98) ص(3ج( - 1
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، زاركنيم مانند حدوث ابر، باران، كشت شود: بدون شك ما حوادث را مشاهده مي گفته 
و حدوث شب و روز و ساير  1درخت و حدوث خورشيد و حدوث انسان و ساير حيوانات

كننده داشته  حادث شده به ناچار بايد حادث ءموارد، و به ضرورت عقل معلوم است كه شي
ل محدثات به اين كه يك محدث يك محدث ديگر داشته باشد و آن محدث باشد، و تسلس

محدث ديگري داشته باشد و تا بي نهايت، ممتنع است، و اين تسلسل مؤثرات و علل و 
  به اتفاق نظر اهل عقالء ممتنع است. كهشود،  فاعليت ناميده مي

و مخلوق بايد همچنين اگر گفته شود: موجود يا مخلوق است و يا مخلوق نيست، 
وجود موجودي كه مخلوق  ،اين دو تقديرر اساس غير مخلوق داشته باشد. ب آفريدگاري

  شود. نباشد ثابت مي

                                           
در نزد گذشتگان و آيندگان مشهور است كه خداوند باران را از هوا و از بخار متصاعد مي آفريند، اما آفرينش  -1

ش درخت و گياه از دانه و هسته است. اين شناخت باران از هوا توسط آن همانند آفرينش انسان از نطفه و آفرين
شود،  گردد، نمي اي است كه از آن مي آفريند و به اتفاق نظر انديشمندان خود ماده موجب آنچه از آن خلق مي ماده

آن اين شكل به اين وجه آفريده شود. و اين دليل بر وجود قادر مختار ي  بلكه به ناچار بايد چيزي باشد كه به واسطه
بارد،  كيمي است كه باران را به مقدار معلوم و در وقت مورد نياز مي آفريند. براي زمين باير از آن جايي كه باران ميح

 ¢  ¡  � ~ {  | } m�w x y z فرمايد: آيد همان طور كه خداوند متعال مي آب مي
£ ¤ ¥ §¦ ¨ ª©�l ] :بر و ابرها البالي در( را آب ما كه بينند نمي آيا ] «27السجدة 

 هم آن از كه رويانيم مي كشتزارها آن وسيله به و رانيم مي برهوت و خشك سرزمينهاي سوي به) بادها پشت
بنابراين، زمين باير همانند سرزمين مصر باران ».  بينند؟ نمي آيا نمايند؟ مي تغذيه خودشان هم و، خورند مي چارپايانشان

ابليز و كند؛ چون آن سرزمين گل ابليز ( ن هميشگي ببارد براي آن كفايت نميبارد و اگر بارا كافي بر آن نميي  به اندازه
نيل بر روي زمين باقي ماند. نگاه كنيد به المعجم ي  گل ابليز: گل مصر است كه پس از بريده شدن سيالب رودخانه

ها  ه مدت يك ماه ببارد خانهو اگر باران زياد مانند باران ب الوسيط. گويم: كالم ابن تيميه در وصف آن واضح است).
بارد، سپس  تعالي باران در سرزميني دور دست مي شوند، بنابراين بر اساس حكمت و رحمت خداوند باري خراب مي

اي  آيد. بنابراين، بر اساس اين آيه به علم خالق و قدرت و مشيت و حكمت و اثبات ماده آن آب به سرزمين مصر مي
  )].111) ص(3ج(شود. [المنهاج  اند، استدالل مي يوان از آن خلق شدهكه باران و درخت و انسان و ح
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و  ،است و يا به غير خود نيازمندبي نياز همچنين اگر گفته شود: موجود يا از غير خود 
از غير خود  نياز يك بيي  نيازش جز به واسطه محتاج است و فقير و نيازمند، به غير خود

  گردد. الزم مي موجودي بي نيازبر اساس اين دو تقدير، وجود  پسشود.  مرتفع نمي
همچنين اگر گفته شود: موجود زنده يا خود به خود زنده است، يا زنده است و حياتش را 

آن غير، به حيات  ،چه كه حياتش را از غير خودش بگيرد از غير خود گرفته است، و هر آن
ثابت  كه خود به خود زنده است،و با اين دو تقدير، وجود يك موجود زنده  .ستتر ا شايسته

  شود.  مي
 به ديگريهمچنين اگر گفته شود: عالم يا خود به خود عالم است، و يا عالمي است كه 

شايسته است كه عالم باشد، و اگر از  او ،علم بياموزد ديگريعلم آموخته است، و هر كس به 
بنابراين بر اساس اين دو تقدير،  .نياموخته باشد به خودي خود عالم استغير خودش چيزي 

  وجود ندارد. تقدير ديگري گردد، و غير از اين دو تقدير، مي وجود عالم به نفس خود ثابت
حال وقتي كه به غير از اين دو تقدير ممكن نيست و بر اساس هر تقدير عالم به نفس خود 

به نفس خود موجود است، و قديم  بي نيازموجود است، به نفس خود  زندهموجود است، 
شود، و  امر الزم و عدم او ممتنع مي واقعيتوجود او در  ،واجب به نفس خود موجود است

  1آن مطلوب است.

                                           
هاي عام مجموع الفتاوي  ) و فهرست447-446) ص(2) (بنگريد به مجموع الفتاوي) ج(284 -281) ص(1ج( - 1
  ).31 -21) ص(1ج(



 

ها و  ناجيه وصف حال اهل سنت و جماعت است نه رافضيي  فرقه

رقساير ف 

 انيدرمذي و ابن ماجه و صاحبان مسناجيه را صاحبان سنن همچون ابوداود، تي  هحديث فرق
   1اند. همچون امام احمد و ديگران روايت كرده

 �خداتفسير اين حديث از دو وجه روايت شده است: يكي اين كه هنگامي كه از رسول 
كساني »: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي«ال شد فرمود: ؤس ناجيهي  هفرقي  درباره

هم «در روايت ديگر فرمود: ». من و اصحابم امروز بر آن هستيم، باشند هستند كه بر آنچه كه
  ».آنان جماعت هستند« »:الجماعة

كند كه آنان خارج از اين  ها با قول اماميه تناقض دارد، و اقتضا مي دوي اين تفسير هر
، و ائمه و بزرگان جماعت اند چون آنان از جماعت مسلمانان خارج ؛هستندناجيه ي  فرقه

اميه و  ن بنيهامعاويه و پادشاهمراه عثمان را حضرت عمر و حضرت ابوبكر، حضرت مچون ه
پرهيزگاران اهل سنت و دانند. آنان همچنين علما و  يا فاسق مي و كنند عباس يا تكفير مي بني

همچون مالك، ثوري، اوزاعي، ليث بن سعد، ابوحنيفه، شافعي، احمد، اسحاق،  جماعت
ها  سليمان داراني و معروف كرخي و امثال اينن ادهم، فضيل بن عياض، ابواهيم بابوعبيد، ابر

  شمارند. كنند و يا فاسق مي را يا تكفير مي

                                           
إن من كان قبلكم أال «د: از ميان ما برخاست و فرمو �گويد: رسول خدا ابوداود به نقل از معاويه روايت كرده كه  - 1

من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين و سبعين ملة وإن هذه األمة ستفترق على ثالث و سبعين، ثنتان و سبعون في النار 
بدانيد كساني از اهل كتاب كه قبل از شما بودند به هفتاد و دو فرقه، پراكنده شدند « »:و واحدة في الجنة و هي الجماعة

آن در آتش و يك فرقه در بهشت قرار خواهد ي  تاد و سه فرقه متفرق خواهد شد كه هفتاد و دو فرقهو اين امت به هف
) در سنت و باب شرح سنت استخراج كرده است: 4596ابوداود با شماره(». گرفت كه آن يك فرقه، جماعت است

، ترمذي به »ما أنا عليه وأصحابيكلها في النار إال ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول اهللا! قال: من كان على «
) آمده است. نگا: كنز العمال 332) ص(2) آن را استخراج كرده و در مسند امام احمد در ج(2643شماره(
  ).1055،1057،1059،1060، 1053شماره(
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 �صحابه و اقتداء به آنان در دوران حيات پيامبري  آنان بيشتر از هر كسي از شناخت سيره
، اين را ثقهد به دور هستند، و كسي جز عالمان به حديث و منقوالت و شناخت اخبار افرا

  شناسد. نمي
مردم نسبت به حديث به دليل كنار گذاشتن آن و دشمني با اهل آن ي  آنان بيشتر از همه

  اطالعي دارند. جهل و بي
 باشد، و اين شعار �خدارسول  در زمانپيروي از صحابه  ناجيهي  پس اگر وصف فرقه 
  نت و جماعت هستند. همان اهل س ناجيهي  بنابراين، فرقه ،سنت و جماعت است اهل

بر آن بودند كه شامل  زمان خود حضرتدر  يارانشو  �سنت آن چيزي است كه پيامبر
   اقوال و كردار و تقريرات آن حضرت مي شود.

فرقه فرقه نكرده  را دارند و دينشان و يكپارچگي كه با هم اجتماع اند اما جماعت كساني
و از  را فرقه فرقه كردها كساني كه دينشان ام و دچار حزب گرايي و گروه گرايي نشده اند.

  پيامبرش را از آنان مبرّا داشته است.  ،خارج هستند، خداوند ناجيهي  فرقه
وصف اهل سنت و جماعت است، و وصف ناجيه ي  فرقهشود كه  به اين ترتيب، معلوم مي

بر  يارانشو  �را به پيروي از سنتي كه پيامبر ناجيهي  مذكور، فرقهها نيست، و حديث  رافضي
  ف كرده است. يوصت ،اند و به همراهي با جماعت مسلمانان آن بوده

بنابراين  »أصحابی علی مثل ما أنا عليه اليوم و«اگر گفته شود: در حديث فرموده است: 
اي از  نيستند و عده ناجيهي  بر روش فرقه ،از اين طريق خارج شدند پيامبراز  پسكساني كه 
  نيستند.  ناجيهاز فرقه  ،شدندمرتد  مسلمانان نيز

و مشهورترين مردم كه مرتد شدند دشمنان  اين طور است گوييم: بله، ميدر جواب 
و پيروان آنان همچون مسيلمه كذاب و پيروان او و ديگران بودند،  سابوبكر صديقحضرت 
ديق صابوبكر حضرت گويند: آنان بر حق بودند و  دارند و مي ها آنها را دوست مي و رافضي

  به ناحق با آنان جنگيد.
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سپس كساني كه پيش از همه ارتدادشان آشكار بود، كساني بودند كه وقتي ادعاي 
ها  سبئيآنان  .علي آنان را با آتش سوزاندحضرت را مطرح كردند،  سعليحضرت الوهيت 

  . دشنام مي دادند معمرحضرت ابوبكر و حضرت  آشكارا بهپيروان عبداهللا بن سبأ بودند كه 
از منتسبين به اسالم كه آشكارا ادعاي نبوت كرد، مختار بن ابي عبيد بود كه  اولين كس
  از شيعيان بود.

بنابراين، معلوم شد كه بيشترين كساني كه مرتد شدند از ميان شيعيان بودند، و هيچ 
ديده ارتدادي بدتر از ارتداد اهل غلو همچون نصيريه و مرتدين اسماعيليه باطنيه و مانند آنان 

  نشده است. 
خود باز  و جاهليت مانند و به گذشته كه مرتديني كه همواره مرتد مي نشان مي دهداين 

شان  اگر در ميان البته مي چسبد تا به اهل سنت و جماعت، ها رافضي بيشتر بهگردند  مي
  مرتدي باشد. 

د و داللت بايد از هفتاد و دو فرقه جدا شو ناجيهي  فرقهكه  بيان مي دارداين حديث 
از اين  ناجيهي  فرقه گونه كه هستند همان جدااز همديگر  همگي و دو فرقه كند كه هفتاد مي

. در اين حديث چيزي كه داللت بر اشتراك هفتاد و دو فرقه در اصول عقايد جداستها  فرقه
ا و سه فرقه با همديگر ر هفتادي  داشته باشد، وجود ندارد بلكه ظاهر حديث جز مخالفت همه

است نه ستايش، و  نكوهشي  شود اين افتراق مايه دهد. در اين صورت معلوم مي نشان نمي
�فرمايد: مي فرموده است؛و همبستگي امر كرده و از تفرقه و اختالف نهي  اجتماعخداوند به 

m�a�b�c�d�e�f l� ] :ناگسستني( رشته به همگي و ] «103آل عمران 

���mv�w�xفرمايد: ميدر جاي ديگري . »يدنشو پراكنده و زنيد چنگ خدا) قرآن
y�z�{�|�}�~�¡��¢�£�¤�¥�¦�§�̈�©�ª� �¬«�®�
¯�°�±�²�³�́� � � � �µ�¶�̧�¹� � � �º�»�¼�½�¾� ��
¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�l ] :كه نشويد كساني مانند و ] «107 - 105آل عمران 
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 از پس) هم آن( ورزيدند اختالف و شدند پراكنده) منكر از نهي و معروف به امر ترك با(
 ياد به. (است بزرگي عذاب را ايشان و، رسيد آنان به) پروردگارشان( روشن هاي نشانه كه آن

 كه آنان اما و. گردند مي سياه روهائي و سفيد روهائي، روزي) چنين در كه را روزي آوريد
) اندوه و غم اثر بر و سرافكنده و شرمنده پروردگارشان پيشگاه در بد كارهاي انجام سبب به(

 خود) حق به اذعان و فطري( ايمان از بعد آيا:) شود مي گفته بديشان( است سياه روهايشان
 به( كه آنان اما و   ! بچشيد را عذاب ايد ورزيده مي كه كفري سبب به پس! ايد؟ شده كافر
) سرور و شادي اثر بر و سرافرازند آفريدگارشان پيشگاه در شايسته كارهاي انجام سبب

  ».  !ماندگارند آن در جاودانه و ورند غوطه خداي رحمت در، است دسفي روهايشان
هر يك از طوايف كه از جماعت بيشتر متفرق شده باشد و در  پساست،  كه چنينحال 

است، و هر  نكوهشي  طوايف شايستهي  درون خود هم بيشتر تفرقه داشته باشد بيشتر از همه
از  .تر است است، به حق نزديك جدا شدهاعت از جم كمتر كدام كه كمترين تفرقه را دارد و

مخصوصاً آنان در  ندمتفرق و دور از سنت و جماعت اماميه بيشتر از ساير فرقه ها آنجا كه
شود: آنان  هاي امت اختالف دارند و حتي گفته مي فرقهي  داخل خودشان نيز بيشتر از همه

  ق به دورند.فرقه ها از حي  ، پس بيشتر از همهو دو فرقه هستند هفتاد
تصنيف  هايي هاي شيعه كتاب تعداد فرقه راجع بهحسن بن موسي نوبختي و سايرين 

  اند. كرده
كمترين اختالف را دارند. آنان در ميان  مخالفشي  جماعت از هر طائفه سنت و اما اهل

 رو اديان ميانههستند همان گونه كه اهل اسالم در ميان اهل  رو گروهي ميانهاهل اسالم 
  ند.هست

در باب صفات خداوند متعال بين اهل تعطيل و اهل تمثيل هستند.  اهل سنت و جماعت
در اين  .»بهترين امور وسط آن هاست»: «خير األمور أوسطها«فرموده است:  �خدارسول 

  هاست.  صورت اهل سنت و جماعت بهترين فرقه
  تند.آنان در باب قدر بين اهل تكذيب و اهل استدالل و احتجاج به آن هس

  بين وعيديه و مرجئه هستند. ،و احكام ءدر باب اسما
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  هستند. جفاكارانو  تدر باب صحابه بين غال
كنند و همچون خوارج او را تكفير  ها غلو نمي علي همچون رافضيحضرت ي  درباره

عثمان و حضرت ها و  عمر را همچون رافضيحضرت ابوبكر و حضرت كنند. آنان  نمي
  كنند. وارج تكفير نميعلي را همانند خحضرت 

چون  ؛ها هستند هدايت شده و نصرت داده شده رافضيي  دورترين مردم از اين طايفه
 ترين ترين و ظالم آنان در ميان طوايف اهل هوي و اميال كه منتسب به قبله هستند، جاهل

  هستند. طايفه
گونه كه  همانها نيست،  اي از طوايف امت بيشتر از رافضي گمراهي و گناه در هيچ طايفه

اي از طوايف امت بيشتر از اهل حديث و سنت  هدايت و راهيابي و رحمت در هيچ طايفه
و  ندبرگزيدگان پيامبر اهل سنترسانند.  را ياري و نصرت نمي �خدانيست كه جز رسول 

مگر اين كه از قول  حمايت نمي كنندقول كسي  ازآناني كه  .مطلق آنان است پيشواي پيامبر
  ست.پيامبر انصرت و ياري رساندن به خدا و  تنها آنان و مقصود ،بعيت كنندت پيامبر

بيش از  و ترند هر چند صحابه و سپس اهل حديث و سنت به هدايت و دين حق شايسته
  ها عكس اين هستند.  رافضي اماطوايف از گمراهي و گناه به دور هستند، ي  همه

هاي غير از آنان مانند  و بسياري از گروهكفر  هوس و ها و ساير اهل هوي و ادعاي رافضي
كه ايمان آورده و عمل صالح  اند آنان فقط خوارج و بسياري از معتزله و جهميه اين است كه

�¾�½�¼�«��m�¹�ºگويند: اند نه غير آنان، همانند يهود و نصاري كه مي انجام داده
¿� � �À�Á�ÃÂ�Ä�ÆÅ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�
Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ�ß�l ]111: هالبقر 

 در بهشت به) ديگري كس( هرگز باشد مسيحي يا يهودي كه كسي جز: گويند و ] «112 –
). باشد نمي ناروا سخنان و ياوه مشتي جز و( است ايشان دلخوشيهاي و آرزو اين. آيد نمي
 و كند خدا روبه خالصانه هركس! آري. بياوريد را خويش دليل گوئيد مي راست اگر: بگو

 نه و است آنان بر بيمي نه و، است محفوظ خدايش پيش در او پاداش، باشد نيكوكار
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 خاصي نژاد و طائفه هيچ انحصار در اخروي سعادت و بهشت و( گرديد خواهند اندوهگين
  ». )نيست

او عمل  ه خاطربه صورت عام براي هر كسي است كه بر اساس اوامر خدا ب امر اين
اخالص براي  خدا، نيت براي سالم كردنو  د امر واقع شدهمور ،پس عمل صالحكند.  مي

  خداوند است.

بنابراين  .كساني هستند كه خالفت خلفاي سه گانه را قبول دارند »اهل سنت«مراد از 
  شوند.  داخل مي اصطالح ها در اين به جز رافضي اسالمي طوايفي  همه

ه صفات خداوند متعال را فقط كساني هستند ك واقعيو مراد از اهل حديث و اهل سنت 
شود، و قدر را  ست و خداوند در آخرت ديده مينيو معتقدند كه قرآن مخلوق  شتهقبول دا

  1كه در نزد اهل حديث و سنت معروف و مشهور هستند. اعتقاداتيقبول دارند و ساير 

  2و دو فرقه اگر در كفر و يا شرك واقع نشوند حكم هفتاد

اين است كه آنان پشت سر خوارج  ،ارج را تكفير نكردندكه صحابه خو دهد نشان مين اي
خواندند،  خواندند، و عبداهللا بن عمر و ديگر صحابه پشت سر نجده حروري نماز مي نماز مي

گونه كه يك مسلمان با مسلماني ديگر  پذيرفتند، و همان و همچنين از او حديث و فتوا مي
گونه كه عبداهللا بن عباس هنگامي كه  شدند همان  كند، با آنان هم صحبت مي صحبت مي

مسائلي از او پرسيد، عبداهللا بن عباس به او ي  نجده حروري كسي را نزد او فرستاد و درباره
مسائل مشهوري به ي  گونه كه درباره همان 3در بخاري آمده است. اين روايتجواب داد، و 

طور كه  كرد همان با او مناظره ميمسائلي در قرآن ي  رق نيز جواب داد و نافع دربارهزنافع بن ا

                                           
  ).70) ص (4) ج(272) ص(1) ج(242، 241) ص(3) ج(140، 129، 125) ص(2ج( - 1
ك سر بزند حكمشان در اين مورد همانند حكم امثالشان است. و گفته شده كه حضرت اما اگر از آنان كفر و يا شر - 2

شوند همانند شرك به  خود را سوزاند. علما در باب حكم مرتد مسائلي كه موجب كفر ميي  علي غلو كنندگان درباره
  خواهد آمد.اند، و در كالم مؤلف نيز اقسام ارتداد و انواع مرتدين  خداوند را به تفصيل بيان كرده

  مسلم در صحيح خود در كتاب (جهاد و سير) آن را آورده است. من اين حديث را در بخاري نيافتم. - 3
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سيره و روش مسلمانان همچنان به اين ترتيب بوده و  .كنند دو مسلمان با هم بحث و مناظره مي
اين در با آنان جنگيد.  �صديقحضرت ابوبكرآنان را مرتد قرار ندادند، همانند كساني كه 

  ده است.در احاديث صحيح دستور به جنگ با آنان دا �پيامبر حالي است كه
هاي اهل بدعت و هوي و هوس از شيعه، معتزله و ديگران نيز چنين  همچنين ساير فرقه

سنت و اجماع صحابه و تابعين  و كند با كتاب و دو فرقه را تكفير  هفتاد هر كسهستند و 
  واقعي آنان مخالفت كرده است.

از فرمايش  1»الجنةواحدة فی  ثنتان وسبعون فی النار و« كه فرمود: �اين فرمايش پيامبر

�|�}��m�t�u�v�w�x�y�zفرمايد:  خداوند بزرگتر نيست كه مي

}�_~�̀�a�b�l ] :به را يتيمان اموال كه كساني بيگمان ] «10النساء 
 كه چرا. (خورند مي) و ريزند مي( خود شكمهاي در آتش انگار، خورند مي ستمگرانه و ناحق
  سوزاني آتش با) قيامت روز در( و) شود مي دوزخ به ايشان دخول سبب خورند مي آنچه

��m�s�tفرمايد:  و اين فرمايش او كه مي». سوخت خواهند �u�v�w�x�

y�{z�|�}�~�_�̀�a�l ] :يعني( كاري چنين كه كسي و ] «30النساء 
 را او، شود مرتكب ستمگرانه و تجاوزگرانه را) ديگران اموال ناحق به خوردن يا خودكشي

و امثال اين نصوص »  است آسان خدا براي) هم عمل( اين و، يمسوزان مي دوزخ آتش با
  شود. مي كند هر كس چنين كند داخل آتش جهنم ميصريح كه اشاره 

شود، شهادت  ميجهنم آتش  داخلشده كه  مشخصبا وجود اين، ما براي كسي كه 
ين رفته چون امكان دارد توبه كند، و يا حسنات از ب ؛شود مي جهنم آتش داخلدهيم كه  نمي

  ها و ساير موارد از او گذشت كرده باشد. مصيبتي  داشته باشد يا اين كه خداوند به وسيله

                                           
  تخريج آن ذكر شد. - 1
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ها نه منافق هستند و نه كافر، بلكه برخي از آنان ايمان و عمل صالح  بسياري از رافضي
ي ادارند و برخي خطاكارند كه اميد مغفرت خدا براي آنان وجود دارد، اما جهل نسبت به معن

ي  شان امامي از امامان مسلمانان در زمينه ، و در مياناستآنان ي  همه خصلتآن و حديث قر
  علم و دين وجود ندارد.

زيادي در ظاهر و باطن مسلمان ي  شان، عده در ميان اماميه با وجود شدت جهل و گمراهي
  كنند. ند، و زنديق و منافق نيستند اما جهل دارند و از اميال خود تبعيت ميا

از نصيريه و اسماعيليه  تگيرد، همانند ارتداد غال مي صورتتداد گاهي از اصل اسالم ار
بخشي از دين است  درها به اتفاق نظر اهل سنت و شيعه مرتد هستند. و گاهي ارتداد  كه اين

آورد كه آنان  متعال گروهي را ميي خداو  هاي اهل بدعت و ديگران. داد رافضيهمانند ارت
از دين و يا بخشي از آن باز كه دارند و با كساني  آنان نيز او را دوست مي را دوست دارد و

ها با  زماني  آورد كه در همه گونه كه كساني را مي كنند همان گردند، مبارزه مي مي
  1كنند. هاي از دين بازگشته مبارزه مي رافضي

  ها اهل شبهات هستند اهل بدعت

اند،  اند، آميخته ها را با آنچه كه فرستادگان آورده هايي را خلق كرده و آن اهل بدعت، بدعت
اي بر حق و  در ميان هر گروه عده پس را فرقه فرقه كرده و گروه گروه شده اند. شانو دين
اي بر باطل هستند. آنان حقي را كه با گروه ديگر است تكذيب و باطلي را كه با  عده

شود، و گرنه باطل محض بر كسي  مي شبهه ايجاددر نتيجه كنند، و  خودشان است تصديق مي
  شود.  مشتبه نمي

.  و را با خود دارندآنان حق و باطل  چون ؛اهل بدعت استي  همه و وضعيت اين حال
هر گروهي با باطلي كه همراه آن است آن را فرقه فرقه و گروه گروه شده اند. آنان دينشان 

  وارج و شيعه. كنند، همانند خ حقي را كه با گروه ديگر است تكذيب مي

                                           
  ).60) ص(4) ج(208، 63، 62) ص(3ج( - 1
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چه را كه  كنند، و آن را تكذيب مي سعليحضرت  مؤمنانخوارج فضايل ثابت شده امير 
چه كه  كنند و آن تصديق مي ،روايت شده معمرحضرت ابوبكر و حضرت فضايل ي  درباره
اند،  دارند، بدعت كرده علي و تكفير كساني كه او را دوست ميحضرت تكفير ي  درباره

  . نمايند تصديق مي

چه  كنند و آن ، تصديق ميروايت شده سعليحضرت فضايل ي  چه را كه دربارهشيعه آن
كنند، و  تكذيب مي روايت شده، معمرحضرت ابوبكر و حضرت فضايل ي  كه درباره

و توهين به  �عثمانحضرت عمر و حضرت ابوبكر و حضرت تكفير ي  چه را كه درباره آن
  كنند. اند تصديق مي آنان بدعت كرده

علي مابين حضرت ي  آنان درباره .هستند ميانه روامورشان ي  اهل سنت در اسالم در همه
عثمان مابين مروانيه و زيديه هستند. حضرت ي  ها هستند، و همچنين درباره خوارج و رافضي

آنان و توهين كنندگان به ي  ساير اصحاب آنان مابين غلو كنندگان دربارهي  همچنين درباره
  1آنان هستند.

                                           
  ).46، 40) ص(3ج( - 1



 

  اصول فقه شيعه

  1ها در دين خود عقليات و شرعياتي دارند رافضي

عقليات بر ي  ها در دين خود عقليات و شرعياتي دارند كه متأخرين آنان در زمينه رافضي
اي  پردازند كه يا فيلسوف هستند و يا آميخته مذهب معتزله هستند به جز آناني كه به فلسفه مي

  افزايند.  بودن را هم به آن مي  فضياز فلسفه و معتزله هستند، و را
شود...  شرعيات، تكيه گاهشان آن چيزي است كه از اهل بيت روايت ميي  اما در زمينه

ها دانش و شناختي  شود دروغ است. و رافضي چه كه از اهل بيت نقل مي بيشتر آن ولي
  2ندارند. هغير ثق راويان و راويان ثقهاسناد و تمايز بين ي  درباره

  در تفسير شيعيانگاه  تكيه

دال بر معاني آن اعتنا ي  و به دنبال ادله ها به حفظ قرآن و شناخت معاني و تفسير آن رافضي
 اند، تفسير كتاب نوشته ي  كه در زمينه همچون طوسي و موسوي كساني از آنان .كنند نمي

ساني هستند كه اند. در اينجا منظور از اهل سنت ك تفسير خود را از تفاسير اهل سنت گرفته
خالفت خلفاي سه گانه را قبول دارند. بنابراين معتزله هم داخل در اهل سنت هستند، و 

هاي  گيرند. همچنين در بحث ها در تفسير منقوالت از كالم معتزله كمك مي رافضي
 اعتقادشان ويژگي آنان .اند شان، هر چه درست است، آن را از اهل سنت گرفته عقالني
و ادعاي تعيين امام و مانند اين مسائل  مسلمانان جويي از صحابه و جمهورعيب ي  درباره
  3است.

  در حديث شيعيانگاه  تكيه

و  �پيامبربه دورند، و از همه بيشتر حديث از شناخت اسناد و متن حديث ي  در زمينه شيعيان

                                           
ود شريعت خود را از امامان اند و فقط به گمان خ گفته شده كه آنان اعتقادشان را از اهل بيت دريافت نكرده - 1

  اند. دوازده گانه دريافت كرده
  ).19) ص(1) ج(40) ص(3ج( - 2
  ).275، 356) ص(1) ج(246،240) ص(3ج( - 3
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آن  م نسبت بهمردي  كنند، از همه را نقل مي احاديثيشناسند. بنابراين وقتي  احوال او را نمي
بيابند بدون شناخت آن حديث  ،كه موافق اميال آنان باشد را چهترند، و در هر كتابي آن جاهل

  كنند.  آن را نقل مي
فضائل « ،»تفسير ثعلبي«كنند مانند  ها نقل مي هايي كه از آن اگر آنان آن چه را در كتاب

كتاب  موجود در »يادات قطيعيز«نعيم و  واز اب» فضائل صحابه«از احمد بن حنبل و  »صحابه
كردند  ، هم مطالب به نفع خود و هم مطالب عليه خود را نقل مي»زيادات ابن احمد«احمد و 

باشد، تصديق  اميال شانچه را كه موافق گرفتند. اما آنان جز آن آنان مي مردم حق خود را از
  1كنند. نمي

  در فقه شيعيانگاه  تكيه

. اصل دينشان در شريعت همان ندمردم از فقه به دوري  ز همهآنان بيش ا ،فقهي  اما درباره
جعفر محمد، ت، همچون علي بن حسين و پسرش ابومسائلي است كه از برخي علماي اهل بي

از بزرگان دين و سادات مسلمانان هستند، اما  �كنند. اين افراد و جعفر بن محمد نقل مي
آنان  . در واقعين نقل از آنان درست است يا نهنگرند كه آيا ا ها در اسناد به آنان نمي رافضي

كسي از آنان چيزي را هر گاه سپس  و اسناد حديث ندارند. علم حديثهيچ شناختي به 
و  با او مخالفت نمي كنندخواهند و  بگويد، آنان دليل آن سخن را از كتاب و سنت از او نمي

به خدا و  نا به فرمان خدا و پيامبر،، بدارند و اختالف نزاع اش چه را كه مسلمانان درباره آن
  اند: دهند بلكه آنان براي خود سه اصل قرار داده رسولش ارجاع نمي

گويد و كسي حق  پيامبر است و جز حق نميي  هر يك از آنان امامي معصوم و به منزله
و آن مطلب با او نزاع داشت به خدا ي  ندارد با او مخالفت كند و اگر كسي غير از او درباره

 گويند كه او و اهل بيتش از آن مبرا هستند. او چيزهايي ميي  دهند. و درباره ارجاع نمي پيامبر
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گويم  من هر آنچه را مي :بگويد معلوم است كه او گفته است ي از آنهاهر چيزي كه يك 
كردند  كاش آنان به مراسيل تابعين همانند علي بن حسين قناعت مي 1كنم. نقل مي �از پيامبر

هر چه كه يكي  :گويند مي مراجعه مي كنند و ها عسكري مچونمتأخر هي  ائمهبه ه آنان بلك
 آن را گفته است. �از آنان بگويد، پيامبر

همانند همتايان هاشمي خود در آن زمان بودند، و  ها داند كه عسكري مي دمنديرخهر 
ند هر چه را كه يكي از خواه داراي علمي نبودند كه آنان را از ديگران متمايز كند. آنان مي

 تقرآن و سني  قرار دهند كه خداوند آن را به منزله �خدا رسولي  فرمودهآنان گفته، 
عالميان فرستاده است. و اين چيزي است كه كسي دينش را بر اساس آن ي  متواتر براي همه

   مردم نسبت به روش اهل علم و ايمان دورتر باشد.ي  نهد مگر كسي كه از همه بنا نمي
عترت در نزد  .ها همان اجماع عترت است، و اجماع عترت معصوم است اجماع رافضي

بر  شان ، همهچه كه از يكي از آنان نقل شده آنكنند هر  آنان دوازده نفر هستند، و ادعا مي
 اند.  آن اجماع نموده

 ي دروغ به آنان است، برايشان به منزلهنسبت دادن اين سخنان كه برخي راست و برخي 
  است. در آمده آنان ايبراسالم اجماع امت ي  قرآن و سنت و به منزله

، تصور اين امر بيش از نمك بسيار شناخت داشته باشددين اسالم از براي هر عاقلي كه  
اهل علم  روش هايشور و حنظل بسيار تلخ برايش ناخوشايند خواهد بود، به خصوص اگر به 

 كه بدون شك انشب اهل حديث و روايات صحيح هم شناختي داشته باشد، مخصوصاً مذاه
  .نقل شده اندگويد،  معصومي كه از روي هوي سخن نميپيامبر از 

                                           
نقل شده، دروغ نسبت به آنان است؛ چون  �اما اين ادعا كه هر چه يكي از آنان فتوا كرده، در نزد او از پيامبر - 1

شدند. علي  گفتند و ساير مطالب فرق قائل مي كردند و آن چه كه خود مي روايت مي �ه كه از پيامبرچ آنان بين آن
براي شما حديث روايت كردم به خدا قسم اگر از آسمان به زمين بيفتم براي من  �هرگاه من از رسول خدا«گويد:  مي

آن چه كه ميان من و شماست با شما ي  تر از آن است كه به او دروغ نسبت دهم، و هرگاه درباره دوست داشتني
  ).307) ص(1صحبت كردم، اين بحث ديگري است. ج(



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               166

    

 

دهند كه نصي در  مسائلي قرار ميي  كساني كه ادعاي اجماع عترت دارند آن را درباره
و  نمي نگرند سندنيست، و بلكه نص بر خالف آن است. بنابراين آنان به دليل و  اش باره

  اند. دين خارج شده از فقه و فهمِ همانند خارج شدن مو از خمير بلكه نبال آن نمي روندد
يكي  كهاي بر سر دو قول  چنين حالتي اين است كه آنان هنگامي كه در مساله آثاراز 

اختالف نظر پيدا  ،ناشناس است ي صاحبشصاحبش مشهور و شناخته شده است و ديگر
گويند: اگر صاحب آن قول  مي .قول فرد ناشناس است، قول درست معتقدند كنند، مي

چيز ديگري ترين جهل  آيا اين جز بزرگ .از اقوال معصوم است اين گفتهناشناس باشد، 
  است؟!

  1باشد. قياس جلي همكنند هر چند كه  نمي تكيهآنان به قياس هم 

، زهد و شرح حال، اصول فقه، مسائل اختالفيي  درباره رافضي هاهاي  كتاب
  و دعاها و ساير مواردات ارسايي، عبادپ

و اصول فقه  مسائل اختالفيي  اگر هم كسي از آنان همچون موسوي و ديگران كتابي درباره
مورد نزاع بين علما باشد، حجت و استدالل موافقان خود را ي  نوشته باشند، اگر مسأله

ف و معارض خودشان را با كنند. و جواب موارد مخال گيرند و با استدالل آنان استدالل مي مي
ي  كه اين كتاب بزرگي درباره چنين مي پندارددهند. و انسان ناآگاه و جاهل  جواب آنان مي
داند كه قسمت عمده آن گرفته شده از  نوشته است، و نمي فقه و فقه و اصول مسائل اختالفي

 كنند. كالم اهل سنتي است كه آنان را تكفير و با آنان دشمني مي
چون مداد  ؛مدادش هم نيستي  به اندازه اش ارزش ،اند نوشته خودشان كه تنهاو آن چه 

  مي رساند و نفعي ندارد.  رساند، اما اين كار آنان ضرر رساند و ضرر نمي نفع مي
ها  ذكر شده كه در آني  بر اصول سه گانه مخصوص به خودشان باشد، لهأوقتي هم مس

  .كنند ميتكيه  آشكار وجود دارد،جهل و گمراهي 
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، زهد و پارسايي، عبادات و دعاها و ساير موارد شرح حالي  سخنان آنان دربارههمچنين 
  نيز اين گونه است.

بيني كه بخشي از آن چيزي  آنان بنگري ميي  همچنين اگر به عبادات و اخالق پسنديده
  1.بر آن هستند اهل سنت است كه جمهور

راه خطـا را  كنند،  مخالفت مين در آ هر آنچه كه با اهل سنت ي شيعه درباره
 پيموده اند

عصمت امت زماني تحقق پيدا مي  .متعال عصمت را براي امت تضمين كرده است يخدا
ديگري  ،اي دچار خطا شد لهأكه تعدادي از علما را قرار دهد كه هرگاه يكي در مس كند

ر قول برخي از اگ از اين روآن به درستي عمل كند تا اين كه حق ضايع نگردد. ي  درباره
آنان در مسائلي اشتباه باشد، صواب و درستي آن در قول ديگري است، و اهل سنت هيچ 

  رسند. وقت بر گمراهي به اتفاق نظر نمي
، راه خطا را پيموده كنند مخالفت مي در آن هر آنچه كه با اهل سنتي  اما شيعه درباره 

راه كنند،  مخالفت مي در آن با مسلمانان كه آنچهي  درباره اگونه كه يهود و نصار ، هماناند
  .خطا را پيموده اند

فقط به خودشان مربوط است و از جمهور مسلمانان اماميه در هيچ يك از مواردي كه 
  2كنند. نمي استنادو نص و اجماع  نقلي يا عقلي دليل، به جدا شده اند

فـظ  را ح شآنان ديـن  ي اهل سنت همان كساني هستند كه خداوند به واسطه
 كرده است

 اهل سنتدارند،  دين اسالم را در شرق و غرب برپا مي گذشته و حالمسلماناني كه در 
  هستند.

                                           
  ).246) ص(3ج( - 1
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ها تالشي جز براي تباهي اسالم و كم ارزش كردن آن و ايجاد فساد و تباهي در  رافضي
  اند. آن نداشته اصول
جمهور آن توسط برپا داشتن  سبب به ،مقدار اندكي از اسالم نيز كه در بين آنهاستو 

  .استمسلمانان 
از اين رو، قرائت قرآن در ميان آنان اندك است، و هر يك از آنان كه بسيار به خوبي 

، آن را از اهل سنت آموخته است. همچنين در حديث نيز فقط اهل سنت رآن حفظ كردهق
  مشهور و قابل اعتماد هستند.

ثر و ؤهاي اهل سنت م فقط گروه فقه، عبادت، زهد، جهاد و مبارزهي  همچنين در زمينه
آنان دين را از لحاظ علمي و ي  ند كه خداوند به واسطها همان اهل سنتاند، و  مفيد بوده

  ان و مبارزان آنان حفظ كرده است.عملي به كمك علما، عابد
ترين مردم نسبت به دين اسالم هستند، و كسي چيز خاصي از جانب آنان  ها جاهل رافضي

كند، و مي را ناراحت و آزرده  اسالماين كه دشمن اسالم را شاد و دوست  نديده است، مگر
  1آنان در اسالم تيره و تار است.ي  سابقه تمام

                                           
  ).111) ص(4ج( - 1



 

  فقه شيعه

  اند سه دسته شيعياناحكام فرعي 

اند. در حالي كه  كنند كه آنان شريعت خود را از ائمه دريافت كرده رافضي گمان مي بزرگان
  موافق با مذهب اهل سنت است.  ،عتاغلب نظرات آنان در شري

و  ظاهريهآنان در اين زمينه مواردي جدا از مذاهب اربعه دارند كه غير از آنان سلف و 
ها جزء  مشابه آن و موارد . اين مواردآن ها را گفته اندهاي ديگري  فقهاي معتزله و گروه

  .كاري آسان براي مجتهدان و صاحب نظران استكه  استمسائل اجتهادي 
دارند كه كسي در آنها با آنان موافق  مخصوص به خود را آنان موارد زشت و ناپسند 

و كسي قبل از شناخته نشده  پيامبرنيست، و اصل و اساسي براي آنها در كتاب خدا و سنت 
  1نپرداخته است. اين مسائلآنان به 

 اند كردهشبيه يهود و نصاري عمل  آنكه در  رافضي هابرخي از موارد ناپسند 

 تر و دورتر از اسالم بيگانه ها رافضي چوناي  در ميان طوايف منتسب به اسالم هيچ طايفه
 ؛بيني كه آنان در موارد خاص خودشان سخناني در نهايت فساد دارند مي از اين رونيست. 

كنند، در حالي كه  يهود عمل مي چونمانند به تأخير انداختن نماز مغرب تا طلوع ستاره كه 
  2تعجيل در نماز مغرب وجود دارد.ي  درباره �متواتري به نقل از پيامبراحاديث 

                                           
  ).297، 296) ص(1ج( - 1
خوانديم كه اگر  گويد: ما همراه پيامبرص نماز مغرب مي حديث به نقل از رافع بن خديج آمده كه همچنان كه در  - 2

خود را هنوز مشاهده مي كرد. بخاري اين حديث را در ي  يكي از ما پس از نماز مي خواست برود اسباب و اثاثيه
وداود به نقل از سلمة بن اكوع روايت اند. و شيخين، ترمذي و اب ) روايت كرده637) ص(51باب وقت المغرب و مسلم(

خواند. بخاري آن  شد، نماز مغرب مي كرد و تاريك مي زماني كه آفتاب غروب مي �گويد: رسول خدا اند كه مي كرده
) در باب وقت 417) و ابوداود در شماره(5/636) و مسلم در ك(2/36باب وقت المغرب (» اوقات نماز«را در مبحث 

ال «اند. ابوداود به نقل از ابوايوب روايت كرده است:  روايت كرده» الصالة«) در باب 164ماره(المغرب و ترمذي در ش
امت من همواره خوب ): «418شماره( »تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم

  ».ستارگان به تأخير نيندازند بر فطرت است مادامي كه نماز مغرب را تا زمان بر آمدن -يا فرمود -است
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گران اهل كتاب كه از  همانند روزه گرفتن آنان دو روز قبل از مردم، همچون بدعتيا 
 و شمردن روزها اند و روزه را با حساب عدول كرده شمردن روزهارؤيت هالل به  روزه با

إنا أمة أمية ال : «ندفرمودآن حضرت آمده كه  �پيامبر اند. در صحيحين به نقل از قرار داده
. در »كنيم نويسيم و نه حساب مي هستيم نه مي درس ناخواندهما امتي :«1»نكتب وال نحسب

هرگاه هالل ماه را ديديد : «2»إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا« جاي ديگري مي فرمايد:
فإن غم عليكم « . همچنين مي فرمايد:»يد، بخوريدروزه بگيريد و هرگاه هالل ماه را ديد

آمده  ديگر در روايتي .»آن را حساب كنيد ،بر شما پنهان ماند ماه هرگاه هالل: «3»فاقدروا له
  ».مدت آن را كامل كنيد: «٤»فأکملوا العدة«است: 

ام هاي حالل را حر ها كه همچون يهود نعمت و همانند حرام دانستن برخي از انواع ماهي
  كنند. مي

كمك به كفار در جنگ با مسلمانان و ترغيب كفار براي مبارزه با مسلمانان كه اين  مثلو 
  هاي امت ديده نشده است.  مورد از هيچ يك از فرقه

 آييناز جنس  كار اين .اند نجس دانستن مايعاتي كه اهل سنت با آن تماس داشته اننديا م
ها در ميان  آنان در ميان يهود همچون رافضي ند، مي باشد.هاي يهود رافضيكه  سامره

 پسها به هيچ پيامبري  ها در موارد زيادي شبيه آنان هستند. سامري مسلمانان هستند. و رافضي
ها فضل و امامت هيچ  گونه كه رافضي از موسي و هارون به غير از يوشيع ايمان ندارند. همان

  ل ندارند.علي را قبوحضرت  از يك از خلفا و صحابه به غير
دانند.  باشند، نجس مي  ها مايعاتي را كه كساني غير از خودشان با آن تماس داشته سامري

شوند،  خودشان ذبح ميي  ها جز گوشت حيواناتي كه به وسيله ند. رافضيا ها نيز چنين رافضي
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دانند،  ها نيز گوشت ذبح شده توسط اهل كتاب را حرام مي خورند همان طور كه رافضي نمي
اند و ذبح مرتد  چون آنان مرتد شده ؛دانند را حرام مي اهل سنت جمهوري  هحياكثر آنان ذب و

ها با وجود تعداد اندك و ذلت و خواري خود، كبر، بي خردي  نزد آنان حالل نيست. سامري
  اند. ها نيز اين گونه و حماقت و ادعاهاي كاذب دارند و رافضي

دهند و هميشه نماز ظهر و عصر را با هم و  قرار ميها نمازهاي پنجگانه را سه تا  رافضي
دين و كند، و اين به  اي غير از آنان چنين نمي خوانند، و هيچ فرقه مغرب و عشا را با هم مي

  چون نمازها در نزد آنان سه تا هستند.  ؛شباهت دارد يانيهود آيين
صحاب خود واجب گران اهل غلو نماز چاشتگاه و نماز وتر و نماز شب را بر ا عبادت 
  است. اشود و اين همچون دين نصار گردانند و نماز در نزد آنان هفت وعده مي مي

ها نماز جمعه و جماعت را نه در پشت سر اصحاب و هم مذهبان خود و نه در  رافضي
معصومي هم ندارند. اين امام و  ،معصومامام خوانند مگر پشت سر  پشت سر ديگران نمي
نماز  بدعت گزارانساير  .شود ها ديده نمي رافضيي  به اندازه  از فرقه مورد در ميان هيچ يك

گونه كه خوارج و معتزله  خوانند همان  جمعه و جماعت را جز پشت سر هم مذهبان خود نمي
خوانند و اين مختص  اين نمازها را هيچ وقت نمي شيعيانكنند. اما  عمل مي چنين و ديگران

  هاست. رافضي
اي از  گويند و هيچ فرقه آمين نمي رخي از نمازهايا ب هانمازي  همهدر  شيعيانهمچنين  

به دليل آمين  ياناست، و يهود يانيهود و آيين گونه نيستند بلكه اين دين اين امت اسالم
  .ورزند گفتن مؤمنان به آنان حسادت مي

ار عائشه سوحضرت چون  ؛دانند كه گوشت شتر را حرام مي نقل شدهاز گروهي از آنان 
  است.  يانين يهودآيبر شتر شد. اين از آشكارترين كفرهاست، و از جنس 

شود، و علمايشان اين  گويند: طالق جز با رضايت زن جاري نمي بسياري از عوام آنان مي
  را كسي غير از آنان نگفته است.  رأي كنند. اين را رد مي
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را نديده و اثري از او ديده  اعتقاد به امام منتظر موجود غائب دارند كه چشمي اوشيعيان 
او ي  ايمان جز به واسطه معتقدند،نشده است، و نه با حس و نه با خبر قابل شناخت نيست. و 

  . تحقق پيدا نمي كند
خواني و بر سر و صورت زدن و پاره كردن  همچنين برپايي مراسم سوگواري و نوحه

ه و خوردن شوريجات تا اين كه جامه، بر سر پاشيدن خاكستر، آويختن گليم و پشميني  يقه
و به قتل  هنوشند تا اين كه شبيه كسي شوند كه مورد ظلم واقع شد تشنه شوند و آب نمي

اي به غير از آنان شناخته شده نيست.  اين موارد از هيچ طايفه از اعمال شيعيان است. 1ه،رسيد
 .د فراوانندشان دارن ها كه داللت بر نهايت جهل و گمراهي امور منحصر به رافضي

هستند از  �اي به غير از اهل سنت و حديث كه پيرو احاديث پيامبر هيچ گروه و طايفه 
ساير  از بيش از ديگران نيز ها در اين مورد ساير طوايف جدا و متمايز نيستند. و رافضي

  2.طوايف جدا شده اند

 كشند شويند و ُخفَّين را مسح نمي پاها را نمي شيعيان

  �فرمايد: يخداوند متعال م

mH�I�J�K�L�M�N� � �O�P�Q�l
 يا همه( خود سرهاي و، بشوئيد آرنجها با همراه را خود دستهاي و صورتها«]. 6المائدة: [

   ».بشوئيد آنها قوزكهاي با همراه را خود پاهاي و، كنيد مسح را) آنها از قسمتي
است كه دو نوع مخالفت ندارد. مسح اسم جنس  ،لفظ آيه با آنچه به تواتر در سنت آمده

تمسحت «گويد:  گونه كه عرب مي همان ؛دارد: جاري كردن آب و بدون جاري كردن
اگر مسح با جاري كردن آب باشد در اين . »براي نماز در وضو مسح كشيدم: «»للصالة

                                           
  آيد. از آن مي منظور از اين قتل حضرت حسين است كه قبالً گفته شد، و بخشي - 1
  ).6) ص(1) ج(44، 43) ص(3ج( - 2
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به صورت متواتر از پيامبر  در سنت مسح بر خفين و شستن دو پا ) است.نصورت غسل(شست
  1است. نقل شده

كنند كه  چون گمان مي ؛كنند ا اين سنت متواتر مخالفت ميب همچون خوارج ها رافضي
. در حالي كه تواتر شستن دو پا و مسح خفين بيشتر از مخالفت داردبا ظاهر قرآن  كار اين

  دينار و يا سه درهم يا ده درهم يا مانند اين موارد است. يك چهارمتواتر قطع دست به خاطر 
چون در  ؛كم ريختن آب بر پا است در خصوصنبيه و يادآوري ذكر مسح دو پا براي ت

چون اگر معطوف و معطوف  ؛اختصار كالم است عبارت، اين .شود پا بسيار اسراف مي شستنِ
  شود.  باشند به ذكر يكي از دو نوع اكتفا مي يعليه از جنس واحد

  آمده است. »أرجلكم«لفظ و نصب كسرهدر اين آيه دو قرائت مشهور، 
گويند: منظور شستن پا است،  خوانند، بسياري از آنان مي با نصب مي آن را كه يكسان

  اين دو قرائت همانند دو آيه هستند. .»وامسحوا برءوِسکم واغسلوا أرجَلکم إلی الکعبين«يعني: 
است:  معنايش چنين، به محل جار و مجرور عطف شده اين عبارتگويند:  مي كساني كه

قسمتي از سرتان را مسح كنيد وپاهايتان :« »سحوا أرجَلکم إلی الکعبينوامسحوا برءوِسکم وام«
   ».را تا قوزك ها مسح كنيد

مسحت «، مترادف عبارت »مسح كردم پا را« :»مسحت الرِجلَ «اين كه بگويي: 
شود  با حرف جر باء متعدي مي فعلچون وقتي ؛ نيست »قسمتي از پا را مسح كردم«»:بالرجل

  است. يعني چيزي را به آن ماليدم. منظور از آن الصاق 

كند كه به اين معني باشد كه چيزي را به آن ماليدم  اقتضا نمي »مسحُته«وقتي گفته شود: 
  كند. بلكه بنابر اجماع فقط مسح با دست را اقتضا مي

و اين مجمل است كه  .شود كه منظور مسح پا با آب است در اين صورت، مشخص مي
  آمده است. »أرجلكم«مكسور بودن طور كه در قرائت  ، همانكند سنت آن را تفسير مي

                                           
) كتاب طهارت، باب 154)، ابوداود حديث شماره (48)، ب(4)، صحيح بخاري ك(227،230صحيح مسلم ص( - 1

) در كتاب طهارت، 81) ص(1)، در كتاب طهارت، باب مسح بر خفين، و نسائي ج(93مسح بر خفين، و ترمذي شماره(
  باب مسح بر خفين.
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به طور كلي، در قرآن نفي ايجاب غسل (شستن) نيامده است، بلكه در آن ايجاب مسح 
، واجب چه قرآن واجب كرده بيشتري از آن آمده است. پس اگر فرض شود كه سنت مقدار

آن را  سنتوقتي  استچگونه قرآن نيست، پس  عنايكند اين به معناي رفع و برداشتن م مي
1؟!دو معنايش را روشن نماي دتفسير كن

 

  شويند ها كف و پشت پاهايشان را نمي رافضي

قالوا: أولسنا إخوانك يا  ،»وددت أنا رأينا إخواننا«آمده كه فرمود:  �در صحيح به نقل از پيامبر
لوا: كيف تعرف من لم يأت بعد ، قا»أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد«رسول اهللا؟ قال: 

أرأيتم لو أن رجًال له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أال «من أمتك يا رسول اهللا؟ فقال: 
محجلين من الوضوء وأنا  اً فإنهم يأتون يوم القيامة غر «قالوا: بلى، يا رسول اهللا. قال: . »يعرف خيله؟

ما  مگر! خدارسول  ايگفتند:  .»ميديد ا ميدوست داشتم كه برادرانم ر»: «فرطهم على الحوض
شما اصحاب من هستيد، برادران من آناني هستند كه هنوز «برادران تو نيستيم؟ فرمود: 

شناسي؟!  اند مي ! چگونه آن دسته از امتت را كه هنوز نيامدهخدارسول  اي. گفتند: »اند نيامده
ها در  و پاهاي سفيد داشته باشد و آن بگوييد: ببينم آيا مردي كه اسباني داراي دست«فرمود: 

 2! فرمود:خدارسول  ايگفتند: آري، » شناسد؟ ميان اسبان سياه باشند، آيا او اسبان خود را نمي
آيند و من در  مي گرفتن آنان نيز در روز قيامت با چهره و دست و پاهاي روشن به دليل وضو«

  ». شوم... پيشاپيش آنان بر حوض وارد مي
صورت و دست و پاهاي خود را  و كند كه هر كس وضو بگيرد يان ميب حديث اين

جمهور امت  افراد  گيرد. و اين پا نوراني قرار ميافراد روشن سيما و دست و  وبشويد جز
  دارند.  عمر را مقدم ميحضرت ابوبكر و حضرت هستند كه فقط اسالم 

                                           
  ).194، 191) ص(2(ج - 1
  ).3) ب(4)، صحيح بخاري ك(249) ح(2صحيح مسلم ك( - 2
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نان درخشان و نوراني پاهاي آ پسشويند،  ها كف پاها و پشت پاهايشان را نمي رافضي
ويل لألعقاب و بطون األرجل من «:آمده كه فرمود �نيستند. در صحيحين به نقل ار پيامبر

  1».واي بر پشت و كف پاها از آتش جهنم« »:النار

شود و به جانشـين   درآمد و كار مسلمانان از آنان گرفته مي (خمس)يك پنجم
 گردد ها پرداخت مي معصوم در نزد رافضي

ساقط  عخمس با وفات پيامبر معتقدندگروهي  ؛دارند يمتفاوت آرايخمس ي  بارهعلما در
شان يتيم  كه در ميان شود مگر اين هاشم مستحق چيزي از خمس نمي ، و هيچ يك از بنيهشد

شود. اين مذهب ابوحنيفه  يا مسكيني باشد كه به دليل يتيم بودن يا مسكين بودن به او داده مي
  و ديگران است.

از خودش است، و هر ولي پس خمس براي نزديكان ولي امر  بر اين باورند، گروهي
 وحسن و ابوثور جز مگمان به گروهي است كه رأياين  .كند امري به نزديكان خود عطا مي

  نيز نقل شده است. سعثمانحضرت آنان هستند. اين قول از 
ن قول شافعي و اي .شود خمس به پنج قسمت مساوي تقسيم مي ،معتقدندديگري ي  عده

  قول مشهور احمد است.
گويند: خمس بر اساس اجتهاد امام است، و خودش آن را در راه  مي ديگر گروهي

اين قول اكثر سلف  .شود گونه كه فيء تقسيم مي كند، همان تقسيم مي پيامبراطاعت خدا و 
 ،ين رأيهمچنين اعمربن عبدالعزيز و مذهب اهل مدينه، مالك و ديگران است.  رأياست و 

داللت  آنكتاب و سنت نيز بر  كه اقوال استترين  روايت ديگري از احمد است، و صحيح
  دارند.

                                           
ويلٌ لألعقاب من «) 29، 27) ص(3) ب(3) بخاري آن را روايت كرده است ك(213،215صحيح مسلم ص( - 1

). 41ه(نگا: شمار ».ويلٌ لألعقاب وبطون األقدام من النار«روايت شده كه فرمود:  �گويد: از پيامبر ترمذي مي »النار
) 162) ص(1روايت كرده، و حاكم ج( »ويلٌ لألعقاب وبطون األقدام من النار«) با لفظ: 191) ص(4امام احمد در ج(

  آن را آورده است.
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كسب و كار مسلمانان از آنان گرفته شود  يك پنجمگويند كه  ها مي چه كه رافضي اما آن
شود، اين قول هرگز از  دانند، و يا كسي غير از او داده مي و به كسي كه جانشين معصوم مي

علي و نه ديگران و نه كسي از تابعين واقعي آنان و نه كسي حضرت نب كسي از صحابه نه جا
  نشده است. نقلهاشم و نه ديگران  ، نه بنيپيامبر از نزديكان

حسن، حضرت  همچونعلي يا علماي اهل بيت او حضرت چه كه در اين باره از  آن  تمام
شود، دروغ نسبت به  ن محمد نقل ميحسين، علي بن حسين، ابوجعفر باقر و جعفر بحضرت 

چهار سال  او ؛ چوناست سعليحضرت ي  آنان است، و اين خالف روايات متواتر از سيره
دار شد و چيزي از اموال مسلمانان را نگرفت بلكه در واليت او هرگز  و اندي خالفت را عهده

  . نبودخمسي 
اموالي كه از كفار به غنيمت  اماخمس اموالشان را ندادند.  ديگرانو نه  عليحضرت نه 

او مسلمانان به دليل فتنه و  زمانشد. اما در  گرفته شد بر اساس كتاب و سنت تقسيم مي
  شان ايجاد شد وقتي را براي جنگ با كفار نيافتند.  اختالفي كه ميان

خمس اموال مسلمانان را نگرفت، و  �همچنين ضرورتاً معلوم و مشخص است كه پيامبر
و  1گرفت. از آنان ميصدقات را بلكه فقط  نخواستسلمانان خمس مالش را از كسي از م

كرد كه با جان و مال  به آنان امر مي . آن حضرت2اي ندارند از آن بهره پيامبر  فرمود كه آل مي
كرد، تقسيم و غنائم را بين  خود جهاد كنند و او همان فيء را كه خداوند نصيب مسلمانان مي

تقسيم  به طور عادالنه ميان مسلمانان نيز كرد و خمس و فيء را يتقسيم م مستحقان اش
  3نمود. مي

                                           

] و در جاي ديگري 103: [التوبة mj k l m n o plفرمايد خداوند متعال مي - 1
  ]60: [التوبة lة  mp q r  s فرمايد:  مي
  ).751آن را روايت كرده است ؛ص(مسلم ». يا نمي داني كه ما صدقه نمي خوريمآ«و به حسن گفت:  - 2
  ).156، 154) ص(3ج( - 3
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حتـي در   متعـه دانند در حالي كه  ها متعه (ازدواج موقت) را جايز مي رافضي
  نزد اهل بيت حرام است

آن را حرام كرده بود، حالل  مدتي كه ازدواج موقت را از پسروايت شده كه او  �از پيامبر
به  حديثي در صحيحين و ساير منابع و ثقه حديث را افراد مورد اطمينان كرد. همچنين اين

ه از علي فيه از پدرشان محمد ابن حنفينقل از زهري از عبداهللا و حسن دو پسر محمد ابن حن
حضرت كه وقتي ابن عباس ازدواج موقت را مباح دانست،  1اند روايت كرده سبن ابي طالب

                                           
گويد: مالك بن اسماعيل براي ما نقل كرد كه ابن عيينه به ما گفت كه او از زهري شنيده كه گفت:  بخاري مي - 1

داد كه حضرت علي به ابن عباس گفت: حسين بن محمد بن علي و برادرش عبداهللا به نقل از پدرش به ما خبر 
  ). 31) ب(67. بخاري(»هاي اهلي نهي كرد در زمان خيبر از متعه و خوردن گوشت االغ �پيامبر«

مسلم روايت كرده كه يحيي بن يحيي به ما گفت: از ابن شهاب از عبداهللا و حسن پسران محمد بن علي از پدرشان از 
زنان و ي  در روز خيبر از متعه �كردم كه حضرت علي گفت: رسول خداحضرت علي بن ابي طالب براي مالك نقل 

). عبداهللا بن محمد بن اسماء ضبعي روايت 1407. (نگاه كنيد به حديث شماره »هاي اهلي نهي كرد خوردن گوشت االغ
ه فالني گفت: تو گويد: از حضرت علي بن ابي طالب شنيد كه ب كند و مي كند كه جويرة از مالك با اين اسناد نقل مي مي

  ما را نهي كرد از.... (همانند حديث يحيي بن يحيي از مالك). �انسان گمراهي هستي، رسول خدا
ابوبكر بن ابي شيبة براي ما نقل كرد و گفت كه يونس بن محمد براي ما نقل كرد و گفت كه عبدالواحد بن زياد براي ما 

در سال اوطاس به مدت  �رسول خدا«رش روايت كرد كه گفت: نقل كرد و گفت كه ابوعميس از اياس بن سلمة از پد
  )1405(حديث شماره ». متعه داد سپس از آن نهي كردي  سه روز اجازه

محمد بن عبداهللا بن نمير براي ما نقل كرد و گفت كه پدرم براي ما نقل كرد و گفت كه عبدالعزيز بن عمر براي ما نقل 
بوده است، و  �ي ما نقل كرد و گفت كه پدرش به او گفته كه با رسول خداكرد و گفت كه ربيع بن سبرة جهني برا

يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إلى يوم «فرمود:  �رسول خدا
ي  من به شما اجازه اي مردم،»: «القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا

جويي از زنان را دادم و خداوند متعال آن را تا روز قيامت حرام كرد. پس هر كس زني به صورت موقت در اختيار  كام
  ». ايد چيزي را از آنان پس نگيريد دارد رهايش كند و از آن چه كه به آنان داده

ي ما نقل كرد و گفت كه ابراهيم بن سعد به نقل از اسحاق بن ابراهيم براي ما نقل كرد و گفت كه يحيي بن آدم برا
در  �رسول خدا«عبدالملك بن ربيع بن سبرة جهني به نقل از پدرش و او به نقل از جدش براي ما نقل كرد و گفت: 

سال فتح مكه هنگامي كه وارد مكه شديم به ما امر كرد متعه كنيم. سپس از مكه خارج نشديم تا اين كه ما را از آن 
  ).1406(صحيح مسلم، حديث شماره». كرد نهي



    
  و صحابه ايشان �اهل بيت رسول اهللا               178

    

 

متعه و خوردن گوشت  ،در سال خيبر �پيامبر .ه هستيعلي به او گفت: تو انساني گمرا
اهل  ترين و حافظ ترين . اين حديث را زهري كه عالم»هاي اهلي را حرام اعالم كرد االغ

اسالم در زمان خودشان همچون مالك بن ي  و بزرگان و ائمه سنت بودي  زمان خود در زمينه
حفظ آنان مورد توافق است، روايت  و ساير افرادي كه علم و عدل و هانس، سفيان بن عيين

، اختالف نظر ندارند. همچنين در حديث صحت و قبول اين حديث محدثان دراند و  كرده
 رأيتا روز قيامت حرام اعالم كرد...  مكه فتح  متعه را در جنگ �صحيح آمده كه پيامبر

يگر حالل از آن د پسحرام شد، مكه از اين كه در سال فتح  پسدرست اين است كه متعه 
  نشد. 

از نظر خود  ،از متعه را شنيد �از ابن عباس روايت شده كه وقتي او حديث نهي پيامبر
   1بازگشت.

ي  درباره �علي و ساير خلفاي راشدينحضرت عمر و حضرت چه كه  اهل سنت از آن
  كنند.  اند، تبعيت مي متعه روايت كرده

و از قول مخالفان  كردهده مخالفت روايت كر �علي از پيامبرحضرت چه كه و شيعه با آن
  اند. او تبعيت كرده

در كتاب خود فقط همسر و كنيز را مباح كرده است، و كامجويي  همچنين خداوند پاك 
آن زن اگر همسر  ؛ چونهيچ يك از اين دو مورد نيست واز يك زن به صورت موقت جز

شد، و طالق  واجب مي زنوفات بر ي  ند، و عدهدبر از همديگر ارث مي با شوهرش ،بود

                                           
آمد  گويد: در آغاز اسالم متعه بود و هرگاه مردي به جايي مي كند كه او مي ترمذي به نقل از ابن عباس روايت مي - 1

كرد و آن زن مورد  جا ساكن باشد، با زني ازدواج مي اي كه او قرار بود در آن جا شناختي نداشت به اندازه كه در آن
 ﴾ a b c d e ` _ ^ [ \ ]﴿ يي او قرار مي گرفت تا اين كه آيه ي:كامجو

در نكاح و  1122گويد: هر نوع نزديكي و كام جويي غير از اين دو حرام است. (ترمذي شماره نازل شد. ابن عباس 
اس از منصرف شدن ابن عبي  گويد: روايات متعددي در زمينه باب تحريم متعه). ابن حجر در كتاب فتح الباري مي

  كنند. نظرش نقل شده كه همديگر را تقويت مي
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ها احكام همسر در كتاب خداوند متعال است كه  اين ؛ چونديگرد گانه بر او جاري مي سه

mVفرمايد:  ميWXYZ[\]̂_̀abc
defghijklml ] :را خود عورت و ] « 7 – 5المؤمنون 

. نيست ايشان مالمت جاي صورت اين در كه، خود كنيزان يا همسران از مگر  .كنند مي حفظ
 بشمار) مشروع حدود از( متجاوز، كنند دنبال را) زناشوئي راه دو( اين از غير كه اشخاصي 

 همسرشود نه  كامجويي مي اوكه با  زني ازدواج موقتو در  ».)باشند مي زناكار و( آيند مي
  قرآن حرام شمرده شده است. احترو متعه به صر از اين .است و نه كنيز

  مملوك و كنيز نيست مشخص است.  ،آن زناين كه 
ي  نكاح درباره آثار كه ، بدين خاطر استهمسر نيستزن در ازدواج موقت، اما اين كه 

 ثبوتنكاح اين است كه نكاح موجب ارث بردن از يكديگر و  جمله آثاراو منتفي است. از 
و ساير موارد  ديكينزگانه و نصف شدن مهريه با طالق قبل از  و طالق سه شوهروفات ي  عده

��m�N�O�P�Q�R�S�Tفرمايد: است. خداوند متعال مي � �U�V�W�

YX�Z�[�\� �]�̂�_�l ]:واجب شما بر خدا را اين] «24النساء 
 مراعات را آن و بدانيد حرام است نموده حرام شما بر او كه را آنچه پس( است گردانده

 گشته حالل) حرام مؤمن زنان جز يعني( اينان جز ديگري زنان با ازدواج شما براي). داريد
 كنيد ازدواج ايشان با و شويد جويا را زناني) شرعي راه از( خود اموال با توانيد مي و است

 پس. باشيد خويشتندار زنا از و پاكدامن) و نباشد بازي دوست و زنا منظورتان كه شرط بدان(
 مقرّر كه چنان( را او مهريه كه بايد، گرفتيد كام او از و كرديد ازدواج زنان از زني با اگر

  ». بپردازيد) خود موعد در و كاست و كم بدون است
در اين آيه چيزي كه داللت كند متعه تا زمان مشخصي حالل است، وجود ندارد. خداوند 

كه براي شما حالل است كه تا زمان مشخصي از زنان كامجويي كنيد  فرمودهدر اين آيه ن

�\�]��m�Zفرمايد:  بلكه مي �]�̂�_�l ] :آيه هر نوع ]. اين 24النساء
 شبهه از رويگيرد خواه حالل بوده باشد و يا  ، در بر ميكامجويي را كه صورت گرفته
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شود،  مهريه واجب مي اجماع،در نكاح فاسد بر اساس سنت و  از اين روباشد.  صورت گرفته
. زدپرداببايد مهريه  ند،اگر معتقد به حالل بودن متعه باشد و اين كار را بكو شخص كامجو 

از زني بدون عقد و با  كسي اگر شامل آن نمي شود؛ چون اين آيه ،اما كامجويي حرام
 به اين كار مجبورو اگر زن  نيست،آن  درست و مهريه عمل، زنا ، اينزن كام بجويدرضايت 

  1اختالف نظر مشهور در اين باره وجود دارد. ،شده باشد

  اذان افزودند هرا ب »العمل حي علي خير« شيعيان عبارت

، و كسي نقل نكرده ه استنبود �پيامبر زماناند كه در  اذان اضافه كرده شيعيان عبارتي را به
 اين عبارت كه شيعيان به اذان افزوده اند، است.امر كرده  در اذان به چنين چيزي �كه پيامبر

شود اگر صحيح  نقل مي در اين زمينه چه كه است. نهايت آن »حی علی خير العمل« عبارت
كيد أرا براي تعبارت اين  گاهي گاه مباشد، اين است كه برخي از صحابه همچون ابن عمر

  .ندگفت مي

 »حی علی الصالة حی علی الفالح« عبارت اذان و اقامهميان  صحابهگونه كه برخي از  همان
از برخي  .امندن شود، و برخي آن را تثويب مي و اين نداي امراء ناميده مي مي گفتند.
، و كراهيت آن را از ابن دانسته اند مكروهو اكثر علماء آن را  جايز دانستهآن را دانشمندان 

  اند.  عمر و پسرش و ديگران روايت كرده
گفتند  در مدينه مي �خدادانيم اذاني كه بالل و ابن مكتوم در مسجد رسول  ما ضرورتاً مي

 ها در آن نبود، و اگر رافضي عبارتاين  ،گفت اء ميدر مكه و سعد القرظ در قب هو ابومحذور
كردند،  كردند و از آن چشم پوشي نمي آن را نقل مي، قطعاً مسلمانان اذان بود در اين عبارت

يك  عبارت شود كه اين . پس معلوم ميندتر از آن را نقل كرده ا طور كه چيزهايي ساده همان
  بدعت باطل است. 

                                           
  ). براي توضيح بيشتر راجع به اين آيه به مرجع مذكور نگاه كنيد.196) ص(2ج( - 1
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اذان را آموختند  آن حضرتگفتند و از  اذان مي �دستور پيامبر به نامبردهاين چهار فرد  
گفتند، و اذان آنان  مسجد مكه، مسجد مدينه، و مسجد قباء اذان مي ، يعنيو در بهترين مساجد
  است.  به تواتر نقل شدهنزد عوام و خواص 

عراب آيه رواضح استپمثل آيه ياي  كه نقل كردن اذان توسط مسلمانان از نقل ا: 

﴿O﴾ ها بيشتر و مهمتر است. و مانند اين  
رو نقل و  از اين ؛اسالمي چون اذان مشهور و معلوم نبوده و نيست يرهيچ موردي از شعا

  است. بيشتر از نقل ساير شعاير اسالميروايت آن 
  وجود دارد؟  نظر آن اختالف كيفيتاگر گفته شود: در 

آمده همان سنت صحيح و روش هر آنچه در روايات ثابت  شود: گفته ميدر جواب 
   بوده است. �درست پيامبر اكرم 

در اين  ، وشك و ترديدي وجود ندارد �توسط پيامبر هدر آموزش اذان به ابومحذور
و اقامه به صورت دو  ) وجود داردحی علی الصالة و حی علی الفالحع(گفتن آموزش، ترجي

  2 1.مي باشدتا دو تا همچون اذان 

  هاست ترين گمراهي ر از شهادتين در اذان از بزرگغي هر عبارتيذكر   

نيست، و اگر به  پيامبرطور كه در شهادتين و اذان و نماز و ساير موارد جز ذكر خدا و  همان
  1هاست. ترين گمراهي كسي از ائمه ذكر شود، اين از بزرگ پيامبرغير از خدا و 

                                           
) مراجعه كنيد.  ابن تيميه 379به لفظ اذان ابومحذورة كه پيامبر آن را به او تعليم داده، در صحيح مسلم به شماره ( - 1
اند.  كرار مجدد شهادتين) چيزي است كه صاحبان سنن در اذان بالل آن را روايت كردهگويد: ترك ترجيع ( ت مي

همچنين فرد بودن اقامه در اذان بالل و زوج بودن اقامه در اذان ابومحذورة در صحيح ثابت شده است. اما احمد و 
بالل عمل كرده و ابوحنيفه ي  اقامهبالل عمل كرده و شافعي به اذان ابومحذورة و ي  ديگر فقهاي حديث به اذان و اقامه

جايز هستند، هر چند �اين امور بر اساس سنت رسول خداي  ابومحذورة عمل كرده است. همهي  به اذان بالل و اقامه
شمارند؛ چون معتقدند كه سنت بودن آن در اذان ثابت نشده است، و اين در علم  كه برخي از فقها اين را مكروه مي

  ).159ص 3كند. (ج ن سنت است ، اشكالي وارد نميكسي كه دانسته كه آ
  ).205) ص(3ج( - 2
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  است اشتباه بدون ديگران عليحضرت فقط براي  فرستادن صلوات

وانمود فرستند، و چنان  فرستند و بر غير او صلوات نمي علي صلوات ميحضرت شيعه فقط بر 
 ديگران به آن امر نشده است، و اين در حقكه گويا صلوات در حق او امر شده و  مي كنند

فرستادن بر پيامبر خود امر  متعال به صلوات ياشتباه است. خدا دانشمنداني  همه به اتفاق كار
 .بر خود و آل خود تفسير كرده است فرستادن را به صلوات دستور اين �و پيامبر ه است.كرد
به اعتقاد شافعي و احمد  پيامبرآل شود.  آل او صلوات فرستاده ميي  بر همه به تبع پيامبرپس 

   .كساني هستند كه صدقه بر آنان حرام شد

 عمحمدحضرت كه آل  گروهي از اصحاب مالك و احمد و سايرين بر اين اعتقادند 
اولياء امت او هستند كه  محمدحضرت آل  بر اين باورند كهاي از صوفيه  امت اوست. و دسته

  ارند.گپرهيز انمؤمن
ه داعلي صلوات فرستحضرت فقط بر  جماعتي از نظر گويند: اگر و ديگران مي ها حنفي

بفرستد، صلوات  عليحضرت بر  و هرگاه او ،شود و بر ساير صحابه صلوات فرستاده نشود
در اين صورت صلوات فرستادن بر  به وجود آيد كه او از اين جماعت است،گمان  اين

تا گمان نشود كه او رافضي است. اما وقتي معلوم شود كه بر علي مكروه است حضرت 
ه شود،، در اين صورت صلوات فرستادن بر دافرست علي و ساير صحابه صلوات حضرت 
اگر در انجام يك مستحب  ؛ چوناين نظر ساير ائمه و علما است علي مكروه نيست.حضرت 

برخي از فقهاء معتقدند كه  از اينجا .نيستمستحب  ، ديگرعمل قوي باشد آني  يك مفسده
تبديل شوند بايد ترك  و عادت خاص آنان اگر برخي از مستحبات براي مسلمانان به شعار

                                                                                                             
  ).337) ص(2ج( - 1
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عمل، مشابهت با  انجام دادن ايندر واجب نيست. اما  كار شوند. هر چند كه ترك اين
از شود، و مصلحت تمايز  نمي مشخصسني از رافضي  صورت مي گيرد و ديگر رافضي ها
  به جهت دوري از آنان و مخالفت با آنان از مصلحت اين مستحب بيشتر است.  رافضي ها

و  كند كه امر مشروع هميشه مشروع نباشد. اما اين يك امر عارضي است، و اقتضا نمي
چون  ؛اند امامان خودشان و ديگران واجب ندانسته اعم از �اهل سنت صلوات بر غير پيامبر

متعال  يهاي گمراه كننده و مخالف با شريعت خدا واجب كردن اين امر از جمله بدعت
  1است.

و يا كشيدن تصوير آنان بر  علي و يا دوازده امامحضرت  ازفقط  اعالم رضايت
كـار  قصـد آنـان از ايـن     اسـت. ناپسـند   ن بر ميت بدعتديوار و يا تلقين آنا

   چيست؟

گويند: اكتفا كردن  بلكه مي ،خلفاء در خطبه فرض است بردن گويند كه نام اهل سنت نمي
علي و ذكر نام دوازده امام بدعت ناپسندي است كه كسي از صحابه حضرت فقط به ذكر نام 

گويند: دشنام دادن به  اند. همچنين مي انجام نداده اآن ر عباس نه بني اميه و و نه تابعين و نه بني
آنان  كشيدن تصوير، آناز  ناپسندترناپسند است.  يبدعت پيشينيان صالحعلي و ساير حضرت 

بر روي ديوار و تلقين آنان به ميت است كه اين يك بدعت ناپسندي است كه ضرورتاً از 
  . مي باشدها در دين اسالم  ن بدعتتري از بزرگ اين كار ؛ چونشود دين اسالم معلوم مي

دشمني با ساير مسلمانان و از اين كار، قصدشان  مي برند،شان را  نام شيعيان آناني كهالبته 
پيامبر را  ،كه خداوند است هدايت و دين حقينور كردن  خاموشن و اكمك به كفار و منافق

همچنين  گرداند. پيروز و مسلط ها ديني  آن را بر همه كهوعده داده  با آن فرستاده و
كردن  تباهو نفاق براي كساني است كه قصد  بي دينيگشودن باب  قصدشان از اين كار،

  را دارند.  امت اسالم
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فقط بسنده كردن به  .اگر خطيب نام چهار خليفه را ذكر نكند اشكالي بر او وارد نيست
شان برتر  تر و سيره ان كاملاول كه خالفتشي  ذكر نام يكي از خلفا و رها كردن نام سه خليفه

عمر به دليل اين كه ابوموسي نام او را بدون نام حضرت طور كه  بود، امري ناپسند است. همان
زنده  آن موقع عمرحضرت كه  يبا وجود .ابوبكر ذكر كرد كار او را ناپسند دانستحضرت 
  1وقت بود.ي  و خليفه

ها  رافضي اعم ازدعت چه كه مشروع باشد به صرف انجام آن توسط اهل ب آن
 شود و ديگران، رها نمي

چه كه مشروع باشد به صرف انجام آن  اسالم بر آن هستند، اين است كه آني  چه كه ائمه آن
و  2مانند مسطح كردن قبرها. ؛شود ها و ديگران رها نمي رافضي اعم ازتوسط اهل بدعت 

  باشد. ها بان درست كردن براي قبر هر چند كه اين قول رافضي سايه
گويد: سجده كردن بر چيزي غير از جنس زمين مكروه است.  همچنين مالك مي

  دانند.  ها هم سجده كردن بر غير از زمين را درست نمي رافضي
كند. او و  داند و به انجام آن امر مي حج را مستحب ميي  متعه همچنين احمد بن حنبل

مستحب  ،احرام بسته صورت قارن هساير علماي حديث براي كسي كه به صورت تنها و يا ب
چرا كه احاديث صحيح بر آن داللت  ؛و نيت تمتع كند تغيير دهدرا به عمره  كه آن مي دانند

عبداهللا، تو وقتي براي اهل خراسان فتوا وتا جايي كه سلمه به امام احمد گفت: اي اب دارند.
 گفت: در جواب . اوها را تقويت نمودي هاي رافضي حج صحيح است، قلبي  دادي كه متعه

از تو دفاع مي كردم اما هستي و من  ياحمق اي سلمه! از تو به من خبر مي رسيد كه تو انسان

                                           
  ).191، 188، 187) ص(2ج( - 1
طور كه در صحيح  مذهب ابوحنيفه و احمد اين است كه برآمده كردن قبرها از مسطح نمودن آن بهتر است همان - 2

  بخاري آن را در كتاب الجنائز روايت كرده است.». برآمده بود �قبر پيامبر»: «مسنماً كان أن قبر النبي«آمده است: 
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در اين زمينه  �كه تو احمق هستي. من يازده حديث صحيح از پيامبرحاال برايم ثابت شده 
  ؟كنم دارم آيا آنها را به خاطر حرف تو رها سراغ 

دانند، باطل نيست بلكه برخي از سخنان آنان سخناني  ند ميها ناپس چه كه رافضي آن تمام
هستند، و برخي هم با آنان مخالف  هم نظرها با آنان  هستند كه برخي از اهل سنت در آن

هيچ آنان مهم اين است كه كنند. اما  هستند در حالي كه موافقان با آنان درست عمل مي
  1شان درست باشد. عقيده ندارند كه در آنرا خودشان  وص بهخصماي  مسأله

                                           
شان كه مختص خودشان است و از اهل سنت  ). برخي از اين مطالب راجع به احكام فرعي12) ج(183) ص(2ج( - 1

  جدا شده اند، گفته شد.



 

  فقهاي اهل بيت

  اهل سنت نيز هستند ي علماي اهل بيت ائمه

اند مگر اين كه اهل سنت به او و به گروهي  شيعيان به امامي داراي علم و زهد اقتدا نكرده
  1كنند. ميتر هستند، اقتدا  تر و زاهد ديگر كه در علم و زهد همانند او هستند بلكه از او عالم

  سعليرت حضعلم 

روايت  �چه از پيامبر او در آن به سن تمييز رسيده بود. ،�پيامبر بعثت زماندر  عليحضرت 
 آن حضرت ازياران پيامبر در نقل حديث  .مورد اطمينان و راستگو بود مي كرد،

   .نسبت دهدحضرت دروغ  آن هكسي نبود كه بدر ميان شان  بودند وگوترين مردم  راست

لم، بيان، دين، ايمان و سابقه و پيشگامي در اسالم است كه داراي ع سعلي حضرت 
 ؛اين باشد كه او شمشيري از شمشيرهاي خداوند است شتر از آن هستند كه فضيلت بزرگ

  جنگ و مبارزه است. تنها چون خاصيت شمشير

  آموخت. سابوبكرحضرت از سنت را از  برخي سعليحضرت 
نشيني داشتند مانند علقمه، اسود،  معلي هحضرت عمر و حضرت علماي كوفه كه با 

دادند. اما تابعين  علي ترجيح ميحضرت قول  رعمر را بحضرت شريح و برخي ديگر، قول 
مدينه، مكه و بصره، اين مسأله در نزدشان آشكارتر و مشهورتر از آن است كه ذكر گردد. 

در آنان  نزد و در كوفهبنا به مقام و جايگاهش در فقط علي در كوفه حضرت علم و فقه 
به  �عثمانحضرت مشهور شد، و با وجود اين، اهل كوفه قبل از اين كه مدت خالفتش 

  . علم داشتندخالفت برسد، به قرآن و سنت 
حضرت او در ميان آنان بيشتر و باالتر از  جايگاهو  معاذ به اهل يمنحضرت ختن علم آمو

حضرت ند، از ه اعلي روايت كردرت حضچه كه از  اهل يمن بيشتر از آن از اين رو .علي بود
اند. و شريح و ساير بزرگان تابعين فقط در نزد معاذ بن جبل فقه و علم  معاذ روايت كرده

                                           
  ).173) ص(2ج( - 1
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ابوعبيده سلماني و و ا آنجا قاضي بود، و علي به كوفه آمد، شريححضرت آموختند. و وقتي 
   1.علي علم و فقه آموختندحضرت از غير 

  اند علي نقل شدهحضرت علم اجع به بررسي رواياتي كه ر

 ،»علي استحضرت ترين شما براي قضاوت  شايسته»: «أقضاکم علی: «�پيامبري  فرمودهاين 
   .ندارد معتبري ثابت نشده و اسناد

 ،»براي قضاوت شايسته تر استما ي  علي از همهحضرت «عمر گفت: حضرت و اين كه 
ظاهر گفته است، با وجود اين  ت دراحل و فصل خصومي  عمر اين را فقط دربارهحضرت 

  تواند خالف اين باشد. كه در باطن مي

بسيار  ،»علي درِ آن استحضرت من شهر علم و : «»علی بابها نة العلم ويأنا مد«و حديث: 
به شمار  و ساختگي جعلي جزو روايات اين روايت از اين رو .است بي اساسو   ضعيف

ابن جوزي آن را (در كتاب  است. هرود هر چند كه ترمذي آن را روايت كرد مي
و بيان كرده كه ساير طرق آن ساختگي هستند. دروغ بودن آن از  آوردهالموضوعات خود) 

اين شهر جز يك در نداشته  و شهر علم باشد �اگر پيامبر ؛ چونمعلوم است اش خود متن
دچار تباهي و در اين صورت امور اسالم  ،باشد، و كسي جز يك نفر، علم او را دريافت نكند

  شود.  فساد مي
 اين كرده كهگمان  و  كرده جعل نادانرا يا يك زنديق  روايتشود كه اين  معلوم مي پس

 ؛دهد ها را به عيب و ايراد گرفتن بر اسالم سوق مي زنديق ،مدح است در حالي كه اين سخن
  . استكه فقط يك نفر از او علم گرفته 

از طريق  �پيامبرست كه به تواتر معلوم شده كه علم ف چيزي االخم به عالوه، اين روايت
شهرهاي اسالم رسيده است. اهل مكه و مدينه كه مسأله در ي  علي به همهحضرت غير 

 قضيه شان آشكار است؛ چون شام و بصرهاهل موردشان واضح و آشكار است. و همچنين 

                                           
چه كه مربوط به ياد گرفتن تفسير و فتواي ابن  ) آن137) ص(4ج( )295) ص(2) ج(309، 307، 306) ص(1ج( -  1

  آيد. عباس از حضرت علي است، هنگام سخن از ابن عباس مي
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علي فقط در حضرت لم اند. اما اكثر ع علي روايت نكردهحضرت جز مقدار اندكي از  اناين
صرف نظر از -عثمانحضرت كوفه بود با وجود اين اهل كوفه قبل از به خالفت رسيدن 

خالفت  زمان. و فقهاي اهل مدينه دين را در علم داشتندبه قرآن و سنت  -عليحضرت 
  1عمر آموختند.حضرت 

  اند نسبت داده عليحضرت علوم باطلي كه به 

كه خداوند يك علم باطني اين و دهند علي نسبت ميحضرت به خود را ي  عقيدهقرامطه باطنيه 
علي آمده كه گفت: حضرت به نقل از  »صحيحال«. در ه استبه او عطا كرد را خالف ظاهر

لم يعهده إلى الناس، إال ما في هذه  اً شيئ �برأ النسمة ما عهد إلي النبي  والذي فلق الحبة و«
في  اً م بكافر إال فهما يؤتيه اهللا عبدر، وأن ال يقتل مسلفكاك األسي كان فيها العقل و الصحيفة و

چيزي به من نگفت كه  �پيامبر آفريد،را  روحقسم به كسي كه دانه را شكافت و : «2»الكتاب
 عاقله وي  ديهبه مردم نگفته باشد مگر آنچه كه در اين صحيفه است كه عبارت است از: 

در  . و خدا فهم اين دو راشوند افر، كشته نميآزادي اسير و اين كه مسلمان به خاطر قتل ك
  ».دهد به يك بنده ميقرآن 

                                           
  ) برخي از اين مطلب نيز گفته شد.142، 137) ص(4ج( - 1
لي گفتم: گويد: به حضرت ع ) به نقل از ابوجحيفه روايت كرده كه او مي171) ب(56بخاري اين روايت را در: ك( - 2

آيا به جز آنچه در اين كتاب خدا هست وحي ديگري نيز نزد شما وجود دارد؟ گفت: نه، قسم به كسي كه دانه را 
براي ما  �گويد: علي بن ابي طالب شكافت...(حديث). و مسلم به نقل از ابراهيم تيمي از پدرش روايت كرده كه مي

اي در غالف  گويد: صحيفه ز كتاب خدا و اين صحيفه (راوي سخنراني كرد و گفت: هر كس گمان كند كه چيزي به ج
خوانيم دروغ گفته است. در اين صحيفه احكام متعلق به شتران و  شمشيرش آويزان بود) نزد ماست كه آن را مي

المدينة حرام ما بين عير إلي «فرمودند:  �چيزهايي در مورد جراحات است، و در آن اين روايت است كه پيامبر
  ) آن را روايت كرده است.1370. مسلم به (شماره »حرم است  ثور ي  عير تا منطقهي  مدينه  از منطقه: «»ثور..
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نسبت  عليحضرت و غيره را به  1همچون جفر يبرخي از مردم سخن گفتن از حوادث
است دهند كه معلوم  و امور ديگري را به او نسبت مي 2اي ديگر بطاقه دهند، و عده مي

  3ست.ها پاك و مبرا علي از آنحضرت 

  علم غيب نداشت! �يعلحضرت 

اگر بعضي از صحابه و يا افراد نيكوكار از برخي از امور آينده خبر دهند، اين دليل آن نيست 
پندارند سخت  علي را عالم به آينده ميحضرت گراني كه  كه آنان از آينده باخبرند. افراط

  اند. در اشتباهند و اين دروغي بيش نيست كه بافته
نبوده، و دانستن هر آنچه در آينده  بزرگوارده از ويژگيهاي آن اطالع از برخي مسائل آين

  است و نه در قدرت و توان ديگران. ايشانافتد نه در قدرت و توان  اتفاق مي
از آينده  عليحضرت كه  نشان مي دهندصورت بسيار واضح و روشن ه از شواهدي كه ب

چيزهايي را  مان خالفتشدر ز و در جنگهايش شدر واليت وياطالع نداشت، اين است كه 
عكس آن صورت  برد و انتظاراتي داشت كه هيچ يك تحقق نيافت، و يا كامالً گمان مي
وقوع ه با معاويه آنچه صورت گرفت ب برد كه در جنگ اگر ايشان گمان ميگرفت. 

گرفت در مقام و عزت  چرا كه اگر جنگ صورت نمي ؛جنگيد پيوندد هرگز با ايشان نمي مي
چون بيشتر مردم طرفدار او بودند. و بيشترين سرزمينهاي اسالم از او  ؛روزي بودو قوت و پي

تر شد، و بسياري از  افتاد قدرتش ضعيف كردند، اما وقتي با آنها در فرمانبرداري مي
سرزمينهايي كه زير فرمان او بود چون مصر و يمن به دشمنان پيوستند. و سرزمين حجاز 

  ا ديگران.يشان بود و گاهي باگاهي با 

                                           
  بني اسرائيل است.ي  كردند در آن علم پيامبران، اوصياء و علماي گذشته جفر يك ظرف چرمي است كه گمان مي - 1
كه شامل امال كردن پيامبر و  �س بازوي پيامبراي است به طول هفتاد گز براسا بطاقه بنا به گمان شان صحيفه - 2

كنند، حتي  دستخط حضرت علي است، كه در آن هر نوع حالل و حرام و هر آنچه كه مردم به آن احتياج پيدا مي
  خسارت در جراحت آمده است. (احسان الهي ظهير آن را نقل كرده است).ي  درباره

  ).146، 145) ص(4ج( - 3
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كنند هرگز به  به آنچه اتفاق افتاد حكم مي دو قاضيتحكيم ي  با قضيه دانست اگر مي
  شد. تحكيم راضي نمي

كسي را كه  ،كند زند و او را بركنار مي دانست يكي از قاضيان ديگري را گول مي اگر مي
  كرد. انتخاب نمي ،با بركناري او موافقت كند يا گول قاضي ديگر را بخورد

معاويه را در امارتش بگذار تا وضع كشور مستحكم  كساني كه به او گفتند فعالً رأيبه و 
 ميانداد. اين مشورت در واقع  گوش مي ،هايت كن شود، سپس اقدام به اجراي سياست

  بود. ،تر از آنچه صورت گرفت دوستان و اطرافيان آن حضرت بسيار سنجيده

دانست كه قبول واليت معاويه  داشت، مي الع از آينده اط عليحضرت اگر  خالصه اينكه:
بسيار بهتر بود. در جنگ  خونريزي و فساد و شر در آن،در ابتداي كار از جنگ صفين و از 

دست نيامد بلكه خونهاي بسياري ريخته شد و فسادها و ه صفين نه تنها چيزي از مصلحت ب
طالع داشت هرگز حاضر از آينده ا عليحضرت بار آمد. اگر ه ب زيادي هاي هرج و مرج

  .كند شام اين امر ترجيح دهد كه از ابتدا معاويه را واليشد اين فساد و شر را بر  نمي
شاهدي  داده بود، خودبر بسياري از كارهايي كه انجام  عليحضرت  همچنين پشيماني

كنم  يام، ولي عقب نشيني نم بسيار ناتوان و درمانده گفت: و ميا .است گويا از ندانستن آينده
م ه تكه پاره شده را به دهم و اين امرِ و با هوشياري و ذكاوت بيشتر راهم را ادامه مي

  دوزم. مي
اي حسن، اي حسن، پدرت نمي دانست كه كار به اينجا «گفت: و در شبهاي صفين مي

اهللا بن عمر، اگر كار درستي باشد حقا كه اجر چه خوش گفتند سعد بن مالك و عبد كشد. مي
 اين روايتي است». است بزرگ، و اگر كار اشتباهي باشد خطرش بسيار اندك است و پاداشي

اند. و رأي امام حسن نيز بر ترك جنگ بود. روايتهاي صحيح بر درست  فان آوردهنكه مص
إن «ان فرمودند: آمده كه ايش �بودن نظر امام حسن داللت دارند. در بخاري از پيامبر اكرم 
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ه اين پسر من آقا است، و ب:«١»هللا بين فئتين عظيمتين من المسلمينسيصلح ا ابنی هذا سيد، و
  .»كند ي او صلح و صفا برقرار مي واسطهه زودي خداوند بين دو گروه بزرگ از مسلمانان ب

  روايت، علم و زهدشان، م حسينحضرت حسن و حضرت 

 تمييزو در سن  خردسالوفات نمود  �حسين هنگامي كه پيامبرحضرت حسن و  حضرت
  اندك است.  �بودند. بنابراين روايت اين دو از پيامبر

از علم  نشاني گرفت، و اين حسن از پدر خود و ديگران و حتي از تابعين علم ميحضرت 
  اوست.و تقوا و ديانت 

و  بدون دليل يترين بودند، اين سخن كه آن دو در زمان خودشان زاهدترين و عالماما اين
  2است. بي اساس

  حنفيه)بن ابي طالب (محمد بن د بن علي محم

را ديد و  �عمرحضرت وفات كرد، به دنيا آمد، و  �ابوبكرحضرت ايشان در سالي كه 

  و ديگران روايت كرد. �از پدرش و ابوهريره و عثمان و عمار بن ياسر و معاويهو از او 
ر جعد و منذر ثوري و ابوجعف پسرانش عبداهللا، حسن، ابراهيم و عون، و سالم بن ابي

باقر و عبداهللا بن محمد بن عقيل و عمرو بن دينار و محمد بن قيس بن مخرمه و 

معاويه و  به خدمتو ا .اند عبداألعلي بن عامر ثعلبي و ديگران از او حديث نقل كرده
  . )3( نيز آمده است مروان بن عبدالملك

  روايت و فتواهاي او ،م ابن عباس

عمر، ابوهريره، عبدالرحمن بن حضرت : او از كند ابن عباس از چندين صحابه روايت مي
 حديث بن زيد و چندين نفر از مهاجرين و انصار هعوف، زيد بن ثابت، ابي بن كعب و اسام

                                           
  ).181ـ  179) ص(4ج( - 1
  ).144) ص(4) ج(151، 150) ص(2) ج(307، 306) ص(1ج( - 2
  سير أعالم النُّبالء. -3
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  كند. روايت مي
حديثي از او به نقل از   علي بسيار كم است و صاحبان صحيححضرت روايت او از 

، عبدالرحمن بن عوف و عمرحضرت و حديث او را از  ،اند علي روايت نكردهحضرت 
  ند.ه اابوهريره و ديگران روايت كرد

گرفت. ابن عباس از ابن مسعود و ساير ياد عمر حضرت تفسير را از  ابن عباسهمچنين 
اي از او كه در  و تفسير ثابت شده بودند  نياموخته �عليحضرت اي كه چيزي از  صحابه

  آموخت. دست مسلمانان مشهور باشد وجود ندارد،
ها  هاي تفسير و حديث سرشار از رواياتي از صحابه و تابعين هستند كه در آن كتاب
  علي بسيار اندك است. حضرت روايت از 

داد، و در مسائلي با  عمر فتوا ميحضرت ابوبكر و حضرت ي  گفتهابن عباس بر اساس 
دي تعدا«گويد:   ،بخاري در صحيح خود روايت كرده علي بحث و مناظره كرد. مثالًحضرت 

علي آنان را سوزاند. اين خبر به ابن عباس حضرت علي آوردند و حضرت زنديق را نزد 
كه كسي را از ايننهي كرد  �چون پيامبر ؛سوزاندم گفت: اگر من بودم آنان را نمي او رسيد،

 �خداچون رسول  ؛رساندم ، و من آنان را به قتل ميداده شودبا عذاب خداوند، عذاب 
اين خبر به  .»هر كس دينش را تغيير دهد، او را بكشيد: «1»دينه فاقتلوه َمن َبدل« فرمود:

  2ه گير و دقيق است!ردچقدر ُخ علي رسيد و گفت: واي بر ابن عباس!حضرت 

ايـن   ه از او روايت شده است، و مناقـب چه ك و آناو  روايت ،علي بن حسين
  بزرگوار

حسين در حضرت ديگران علم آموخت. حسين علم بياموزد، از حضرت كه از  بيشتر از آن  او
در حالي كه علي كم سن و سال بود، شهيد شد. وقتي كه او به مدينه بازگشت از  61سال

                                           
  بخاري اين را در باب حكم مرتد روايت كرده است. - 1
  ).154، 153، 155، 144) ص(4ج( - 2
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 - عائشه، ام سلمه، و صفيه - مادران مؤمنانعلماي اهل مدينه علم آموخت. علي بن حسين از 
و سعيد بن مسيب و  و مروان بن حكم �رافع غالم پيامبرو ابو هز ابن عباس، مسور بن مخرمو ا

  سايرين علم آموخت. 
 تمجيد و تعريف علما از علي بن حسين، و مناقب او فراوان است.

گويد: در مدينه كسي را بهتر از علي بن حسين نيافتم. يحيي بن سعيد انصاري  زهري مي
گويد: به سخنان  ام. حماد بن زيد مي گويد: او بهترين هاشمي است كه من در مدينه ديده مي

اي «گفت:  ، كه ميـ و او بهترين هاشمي بود كه من ديدمـ ام  علي بن حسين گوش فرا داده
عار شده ي  حب شما نسبت به ما همواره برايمان مايه .مردم، ما را با حب اسالم دوست بداريد

 و گفت كه گويد: عارم به ما خبر داد مينام او را آورده و . محمد بن سعد در الطبقات »است
گويد: گفتند: علي بن حسين مورد اطمينان و مورد  سپس ابن سعد مي .ه ما خبر دادحماد ب

  مرتبه و ارجمند بود. حديث فراوان داشت و بلنداعتماد بود و 
او فوت  وقتي ،.به بخل متهم بودگويد: علي بن حسين  روايت شده كه مي هبن نعام هاز شيب

  كرد. مين ميأخانه را در مدينه تمردم ديدند كه او مخفيانه معاش اهل يكصد كرد، 
و ساير فضايل او مشهور است. حتي او به خاطر صالح و  پنهانيصدقه دادن در  خشوع و

عمر بن خطاب حضرت گذشت و با زيد بن اسلم غالم  دين خود از همنشيني با بزرگان مي
بود. به او بهترين تابعين اهل علم و ايمان  وداشت در حالي كه او جز رفت و آمدهمنشيني و 

در كني؟! او  همنشيني مي شخص كني و با اين شد: مجالس قوم خودت را رها مي گفته مي
  نشيند كه صالح قلب خود را آنجا بيابد.  : انسان جايي ميگفتجواب 
بن اسلم و پسرش، و  سلمه بن عبدالرحمن، يحيي بن سعيد انصاري، زهري، ابوزناد، زيدابو

  اند. ردهروايت ك حديث ابوجعفر از او

او كساني كه او از آنـان علـم آموختـه و كسـاني كـه از       ،باقر ،محمد بن علي
  و علم او ندا روايت كردهحديث 

  محمد بن علي باقر از بهترين اهل علم و دين است. 
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شود: او به اين دليل باقر ناميده شد چون علم را شكافت، نه به خاطر اين كه در  گفته مي
 فته شده بود.اش شكا اثر سجده پيشاني

او علم را از جابر و انس بن مالك فرا گرفت، و همچنين از ابن عباس و ابوسعيد و ساير 
حديث علي حضرت ه و عبداهللا بن ابي رافع كاتب فيصحابه و سعيد بن مسيب و محمد بن حن

  روايت كرده است. 
عبدالرحمن  بيبن ا هبن دينار، زهري، عطاء بن ابي رباح و ربيع ابواسحاق همداني و عمرو

تر است، و پسرش جعفر و ابن جريج و يحيي بن ابي كثير و  و اعرج در حالي كه از او مسن
  اند.  روايت كرده حديث اوزاعي و ديگران از او
 عصران زهري از هم .به دليل دارد نيازترين اهل زمانش بوده است، اين  اما اين كه او عالم

  1است. تر عالم و احوال و سخنان او از باقر عپيامبردر نزد مردم نسبت به احاديث  كه اوست

  جعفر بن محمد (صادق)

  هاي اهل علم و دين است.  بهترين از سجعفر صادق 
بن  ددختر قاسم بن محمد بن ابي بكر صديق و محم هاو از جدش، پدر مادرش ام فرو

  و زهري و عطاء بن ابي رباح علم آموخت.  -غالم ابن عمر -منكدر و نافع 
، ابن جريج، شعبه، هينحيي بن سعيد انصاري، مالك بن انس، سفيان ثوري، سفيان بن عيي

يحيي بن سعيد قطان، حاتم بن اسماعيل، حفص بن غياث و محمد بن اسحاق بن يسار از او 
  اند.  روايت كرده

دانستم كه او  كردم مي گويد: وقتي من به جعفر بن محمد نگاه مي م ميامقدي عمرو بن اب
از جعفر نُه  فقط، او روايت نكردهي  پيامبران است. مالك از هيچ يك از ذريهي  اللهاز س

ابوحنيفه است، و ابوحنيفه با وجود شهرت علمي  عصرانهم حديث روايت كرده است. او از 
  علم فرا نگرفت.  ويجعفر از 
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ز چيزي ا هيچ يك -مالك، شافعي، ابويوسف، و احمد -به طور كلي، اين چهار امام: 
طور كه از غير او  اند همان قواعد فقه را از جعفر فرا نگرفته است. اما از او حديث روايت كرده

از لحاظ قوت و  جعفر صادقاند، و حديث زهري و حديث  نيز چندين برابر آن روايت كرده
چون  ؛. بخاري در مورد برخي از احاديث او به شك افتاده استقابل مقايسه نيستكثرت 

حديثي  او پس ازاو به گوش بخاري رسيده است، ي  يي بن سعيد قطان دربارهسخني از يح
  1.ه استنياورد

  اند آنچه كه به دروغ به او نسبت داده
 به همين خاطراين آفت از جانب كساني كه به او دروغ بستند ايجاد شد نه از جانب خود او. 

پيشگويي نجوم و ي  بارهها همچون كتاب بطاقه و سخنان ناسنجيده و سخن در انواع دروغ
ها و پريدن ناگهاني اعضاي بدن و ساير موارد به او نسبت داده شده  رعد و برقي  درباره
هايي از او نقل كرده كه  دروغ» حقائق التفسير« كتاب حتي ابوعبدالرحمن سلمي در 2است.

 مي خواستحتي اگر كسي . مبرا نموده استاز چنين دروغهايي  جعفر را ،خداوند
. و حتي گروهي از مردم ادد ها را به جعفر نسبت مي آنخورد مردم دهد، ه بهايي را  غدرو

هايي آشكار  ، و اين از دروغاز او گرفته شده» رسائل إخوان الصفاء« كتاب كنند كه گمان مي
چرا كه جعفر در سال يكصد و چهل و هشت وفات كرده و اين رسائل حدود دويست  ؛است
يه را سال سيصد و كه قاهره معزِّ -دولت اسماعيليه باطنيه پيدايش در زمان اواز  پسسال 

بود كه اين رسائل به سبب ظهور اين  اوقات. در اين نوشته شد -پنجاه و اندي بنا كردند
  مذهبي كه ظاهرش رفض و باطنش كفر محض است، نوشته شدند.

ديگر بزرگان  اگر كسي گمان كند كه در نزد ائمه علمي پنهان وجود داشت كه در نزد
اي  پس علم پنهان چه سود و فايده :بايد گفتكردند،  وجود نداشت، اما آنان آن را كتمان مي

  رساند...؟! به مردم مي

                                           
  ).143) ص(4) ج(154) ص(2ج( - 1
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كردند و براي  و اگر كسي بگويد: ائمه آن علم نزد خود را براي خواص خود بيان مي
  كردند.  ديگر بزرگان بيان نمي

 پس ؛ چونوغ است كه به آنان نسبت داده شده استاين در اوالًشود:  گفته ميدر جواب 
از جعفر بن محمد كسي همچون او نيامد، و او علم را از اين بزرگان همچون مالك، ابن 

، فرا گرفته عيد و ساير علماي مشهور و برجستهه، شعبه، ثوري، ابن جريج، يحيي بن سينعي
  است. 

كردند و  رادي همچون آنان پنهان مياگر كسي گمان كند اين امامان علم را از اف ثانياً
كردند، در واقع به آنان  براي افراد ناشناس كه در ميان امت اعتباري هم ندارند، بيان مي فقط

  1گمان بد زده است.

  (كاظم)موسي بن جعفر

از بزرگان مورد او گويد:  مي اش ابوحاتم رازي درباره كسي است كه امام موسي بن جعفر
  مسلمانان است. ي  گوي، و از ائمهاطمينان، امين و راست

و بيست و اندي در مدينه به دنيا آمد، و مهدي او را به بغداد  : موسي در سال يكصدگويم 
هارون  پسس. به مدينه بازگرداند، و او در آنجا تا زمان رشيد اقامت گزيداو را  آورد، سپس 

كرد تا اين كه  زندانيدر آنجا  گشت موسي را با خود به بغداد برد و او را كه از عمره باز مي
  وفات نمود.  زنداندر 

و  ،او از پدرش جعفر روايت كرده .هاي زيادي وجود ندارد روايت موسي بن جعفراز 
  .2آورده اندترمذي و ابن ماجه روايت او را  .برادرش علي از او روايت كرده است

  )رضا( علي بن موسي
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ه و مدح و تمجيدهاي مناسب حال خود است هاي شناخته شد او داراي محاسن و بزرگواري
  شناسند.  ها مي آني  كه اهل معرفت او را به واسطه

احمد  ه،ياسحاق بن راهو ،يمثل شافع ؛اند از او عالمتر و زاهدتر بودهدر زمان او، افرادي 
  .اينانو امثال  يمعروف كرخ ،يداران مانيابوسل ز،يبن حنبل، اشهب بن عبدالعز

و چيزي از او در روايت نكرده كه كسي از علماي حديث چيزي از او  اين در حالي است
هايي به نقل از  هاي سنت روايت نشده است. فقط ابوصلت هروي و امثال او نسخه كتاب

هاي صادق  هايي هست كه خداوند انسان ها دروغ كنند كه در آن پدران او، از وي روايت مي
  1.داشته استها پاك و مبرا  را از آن

  )جواد(د بن علي محم

هاشم بود و به سخاوت و بزرگواري مشهور بود، و از همين رو جواد ناميده  او از بزرگان بني
  در سن بيست و پنج سالگي از دنيا رفت.  يو .شد

) درهم هزار هزار درهم (يك ميليون ،سال هرمأمون دخترش را به ازدواج او درآورد، و 
 جا از دنيا رفت. بغداد آورد و او آنمعتضد او را به  .فرستاد براي او مي

اي از علم برده باشد، شكي در  گويد: كسي كه بهره اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا ميشيخ 
، ليث بن سعد، هاين امر نخواهد داشت كه مالك بن انس، حماد بن زيد، حماد بن سلم
بن حنبل، اسحاق  اوزاعي، يحيي بن سعيد، وكيع بن جراح، عبداهللا بن مبارك، شافعي، احمد

از موسي بن جعفر، علي بن موسي و  عخداحديث رسول ي  بن راهويه و امثال آنان در زمينه
به  نقليتر بودند. اين امري است كه روايات و اخبار مكتوب و  تر و آگاه محمد بن علي عالم

  دهند.  آن شهادت مي
كه از  �ده شده به پيامبركند اين است كه احكام اسناد دا آن چه كه اين امر را روشن مي

  گردد. از علماي نامبرده نقل ميچندين برابر آن شود،  اين افراد نقل مي
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 �، در نزد خودش از پيامبرفتوا داده اين افرادكند كه هر چه يكي از  اما كسي كه ادعا مي
نقل  �چه را كه از پيامبر چون آنان آن ؛است، به اين افراد دروغ نسبت داده استنقل شده 

: ويدگ مي سعليحضرت  به عنوان مثالكردند.  مشخص مي ديگر رواياتكردند از  مي
برايتان حديثي آوردم قسم به خداوند اين كه از آسمان بر زمين  �خداهرگاه از رسول «

دروغ ببندم، و هرگاه درمورد آنچه  �تر از آن است كه بر پيامبر بيفتم برايم دوست داشتني
اين بحث ديگري است و احتمال صحت و عدم ا صحبت كنم، كه بين من و شماست با شم

  1.» صحت آن وجود دارد

  شود كه به او عسكري هم گفته مي )هادي(علي بن محمد 

و او حكايتي داراي اسناد منقطع ذكر شده است. البته فضيلتي در آن وجود ندارد ي  درباره
چه را كه در ساير مسلمانان  آن، و داردمسلمانان نيز وجود ي  در بسياري از عامه اين خصلت

  2تر است. وجود دارد از اين فضيلت او بزرگ

  )عسكري(حسن بن علي 

روايت كه در زمان حسن بن علي عسكري بودند، روايت مشهوري ي  علماي مشهور در زمينه
هاي اهل سنت، بخاري،  او ندارند در حالي كه بزرگان كتابي  در كتب اهل علم درباره

ترمذي، نسائي، و ابن ماجه در آن زمان و نزديك به آن زمان قبل و بعد از آن  مسلم، ابوداود،
  بودند.

اين امامان را جمع آوري كرده است. در ي  حافظ ابوالقاسم بن عساكر اسامي شيوخ همه
كه هزاران حديث از  يميان اين افراد كسي از حسن بن علي عسكري روايت نكرده با وجود

  1د.ان اهل حديث روايت كرده

                                           
  ).109، 308، 307) ص(1) ج(158، 155) ص(2ج( - 1
  ).163، 160) ص(2ج( - 2
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  منتظر)مهدي محمد بن حسن عسكري (

  2ندارد. شيعيانامام منتظر وجود ندارد و مفقودي است كه خيري براي 

                                                                                                             
  ).164) ص(2ج( - 1
  تواند به آنجا مراجعه نمايد. دهم در بحث امامت به طور مفصل بحث شد هر كس بخواهد ميامام دوازي  درباره - 2



 

  گانه فضيلت و علم امامان دوازده ي    اي درباره خالصه

گانه از او برتر و خالفت و  است كه خلفاي سه سعليحضرت اين دوازده امام، ي  از جمله
اي هستند  اند: برخي از آنان صحابه ما ساير دوازده امام چند دستهامامتشان از او كاملتر بود. ا

كه در اين  ،حسينحضرت حسن و حضرت كه به بهشتي بودن آنان شهادت داده شده مانند 
  هستند.  مثل آنان، تي بودن آنان نيز شهادت داده شدهمورد تعداد زيادي از صحابه كه به بهش

و آن دو هر چند  .مانند اهل بدر ند؛ه از اين دو برتردر ميان سابقين اولين كساني هستند ك
 عمر سرور ميانساالن اهل بهشتحضرت ابوبكر و حضرت اما  اند سرور جوانان اهل بهشت

  قبلي برترند.ي  و اين دسته از دسته اند
در ميان دوازده امام برخي همچون علي بن حسين و پسرش ابو جعفر، و پسر او جعفر بن 

ها حكم امثال خود را دارند، و در ميان امت افراد  اين .ين مشهور بودندمحمد در علم و د
  .وجود دارندها و برتر از آنان  زيادي همچون اين

امام منتظر هست كه وجود ندارد و مفقود است، و هيچ نفعي  اين دوازده امام،در ميان 
  ندارد. شيعيانبراي 

هاشم از علويان و عباسيان افراد زيادي  يدر ميان بن بايد گفت كه ساير امامانراجع به اما 
  1تر و دين دارتر بودند. در علم و دين همچون آنان بودند و برخي هم از آنان عالم

  شافعي مطلبي

، مسلمانان او را به اين ويژگي ي قابل استفاده بوداز آنجايي كه شافعي داراي علم و فقه
  2ا علم و فقه آشكار شد.شناختند و از او بهره بردند و ذكر نام او همراه ب

  ////ابن تيميههاشم در زمان  بني

كه بسياري  بيني مي را در نظر بگير تبه قرآن و حديث و فقه زمان خود عالمانِ زمينه،در اين 
را  عكنند، و جز مقداري اندك چيزي از حديث پيامبر هاشم قرآن حفظ نمي از بني

                                           
  ).248) ص(3) ج(190) ص(2ج( - 1
  ).348) ص(3ج( - 2
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گفت: جد ما از جبرئيل و او از خداوند  كسيدانند. اگر  ها را نمي شناسند، و معاني آن نمي
  باري تعالي روايت كرده است.

از  كه جد شما از جبرئيل روايت كرده، ها در آنچه شود: آري، اين در جواب گفته مي
  كنيد. ترند و شما در اين زمينه به آنان مراجعه مي شما عالم

  گانه است. ها امامان دوازده اگر بگويد: منظور من از اين
ها، از حديث جدشان  چه كه علي بن حسين و ابوجعفر و امثال اين شود: آن گفته مي به او

  شود. ها از امثال آنان نيز پذيرفته مي اند، مورد قبول است. همان گونه كه اين روايت كرده
چه كه در نزد موسي بن جعفر و علي   اگر مردم در نزد مالك، شافعي و احمد، بيش از آن

به سمت آنان  را رها نمي كردند و ها يافتند، اين اند، نمي علي يافتهبن موسي و محمد بن 
 موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن عليرا بر  مالك و شافعي و احمدرفتند و  نمي

  1دادند. ترجيح نمي

                                           
  ).177) ص(1ج( - 1


