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 هـدمـمق

جهان پس از یک دوره طووننی از پشوس سور انرانودن     

تجربه سکونریزم یا آرمان و کمال مطلوب قورار دادن آن  

 وای مخملوا از    ی دوم قرن بیسوم  شوا د اونوه    از نیمه

بازاشس به دین و احیای آن بوده اسوس  ایون بازاشوس    

یانوه و  نوه  االو گ ارا  یاارچه در ابمودا در قابوا احیاارا  

بنیادارایانه در مناطقی  مچون شبه قاره و شومال آرریقوا   

ظهور یارس  اما ظهور جریان  وای تکییوری جهوادی در    

د ه اخیر ضرورت بازخوانی و بازشناسی ایون جریوان و   

تحوّنت ایجاد شده در مرزبندی میان مسولمین را اموری   

 مسل  کرده اسس  

د کوه  شناسان غربی بور ایون باورنو    ارچه برخی تمدن

ررآیند مدرنیزاسیون اقمصادی و تغییورات رر  اجممواعی   
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 وای درازمودت بوومی جودا      در جهان مردم را از  ویوس 

ساخمه و با بحران جدی  ویس روبرو کرده  اموا بوه ن ور    

رسد این جریان در میان مسلمانان با ره  و تیسیر نص  می

و پایبندی به آن  بدون مراعات موازین علمی و اجمماعی 

ورده اسس  عنصر مهمی که خطای بزرگ تکییور و  اره خ

پیامد ای آن را به دنبال داشومه و از قورآن و روایوات بوه     

وده نمو عنوان نصوص مرجع و مادر برداشمهای نادرسومی  

 اسس 

شمسوی    1931از سال  مرکز تخصصی ائمه اطهار

سلسله نشسمهای علمی خود در نقد سلییه را با سه  د  

   این ا دا  عبارتند از:االلی برازار نموده اسس

 رسانی  د  تبلیغی و اط ع  1

  د  علمی و آموزشی  2

 پردازی   د  پژو شی و ن ریه  9

مخاطبان این سلسله نشسمها ع وه بر اساتید و دانو   

پژو ان مرکز از ط ب و دانشجویان ع قه مند به مباحث 

زیسمی  مقارن و مبلغان مناطق محروم کشور )که اغلا   

شیعه و سنی در آن وجود دارد( تشکیل موی شووند     میان

در سطح مقدماتی آشنایی مبلغان با مباحث مطرگ شده مد 

ن ر اسس  در سطح میانی دان  ارزایی دانو  پژو وان و   
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ط ب با مباحث روز و تبوار شناسوی و جریوان شناسوی     

مسائل سلییه و جدیدترین مباحث مطرگ در موضووعات  

 ای پی  رو  وم پرس نشسس مطلوب اسس  در سطح س

 ای جدیود در سوطح تخصصوی و     و زمینه  ای پژو  

مناسا برای ارو های پژو شی مرکز در ن ر اررمه شده 

 اسس 

به رضل پرورداار تاکنون پانزده نشسس از این سلسله 

نشسوس  وا بوا حضوور اسواتید  طو ب  پژو شوگران و        

دانشجویان برازار شده و مجموعه پی  رو دوموین دوره  

رود  در مجموعه نخسس   ا به شمار می ار این نشسسانمش

تواری   »  «شناسوی سولییه   میهووم »چهار نشسس با عناوین 

و « شناسووی سوولییه معاالوور جریووان»  «اووری تیکوور سوولیی

انمشار یارس  در ایون دوره شو    « شناسی و ابیس جریان»

مبوانی رقهوی   »  «توحید و شور  »نشسس دیگر با عناوین 

جایگاه قرآن و روایوات  »  «تکییر اس م و پدیده»  «تکییر

و « مبانی رجال و حدیث نوزد سولییه  »  «در اندیشه سلییه

تقودی   « مبانی علمی وحدت و تقریا مونا ا اسو می  »

 اندیشمندان  رض ء و رر یخمگان جامعه می شود  

اهلل  نزم اسس از ر نمود ای ارزشومند حضورت آیوس   

 یأت امنای رئیس  )مدظله ابعابی(محمدجواد راضل بنکرانی
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نسبس به مجموعه رعابیس  مرکز جهانی رقه ائمه اطهار

 ای مرکز تخصصی ائموه اطهوار بوه ویوژه در براوزاری      

دریغ   ای بی نشسس  ای علمی تشکر نمایی   نیز حمایس

تبوار مودیر    انس م و ابمسلمین دکمر حسین حبیبی حجس

محمرم مرکز تخصصوی ائموه اطهوار را گشوای بوه  مور       

 ت ش علمی بوده اسس نشسمن این 

انمقادات و پیشنهادات اساتید  رض ء و دان  پژو وان  

 ارامی موجا اممنان خوا د بود  

 

 علی رضا بهرامی

 معاون پژوهش مرکز تخصصی ائمه اطهار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بس  اهلل ابرحمن ابرحی 

 دبیر علمی

دیرزمانی اسس پدیده تکییر زنودای سیاسوی  اجممواعی     

قیدتی جامعوه اسو می را بوا چواب   وایی      اقمصادی و ع

مواجه ساخمه اسوس  ارچوه ویژاوی مشومر   موه ایون       

 ا زودانر بودن آن اسس  اما به مثابوه طوروانی در   جریان

 آورد   ای رراوانی وارد میمدت زمانی کوتاه آسیا

-د د تکییور اوروه  پیشینه تاریخی این پدیده نشان می

انجامیوده و اواه در    ای خوونین   ای مخملا ااه به نزاع

محدوده زبان و قل  تکییر کننداان بواقی مانوده و اوروه    

ی انوزوا رانوده و تنیور ارو وی را     مقابل را ااه به حاشیه

ارچوه  و      1نسبس به تکییر شوداان برانگیخموه اسوس    
                                                                 

اسوس کوه پوس از    « قطری بن ابیجواء »  نمونه روشن تسریع در تکییر داسمان 1
جئممونی »نماز ارو ی از مأمومین خود را به خاطر عمابشان کارر خواند و ایس: 

 ( حمووی محموود 78انسوو میین: ص )ن  : مقووانت «  کیوواراح حوو ل دمووا ک 
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- ا و    جامعه اس می در مقابل تکییور و جریوان  حکومس

-ی نشوان موی  اند اما سابقه تاریخ ای تکییری موضع اررمه

 ا در آغواز را شوان تعوداد زیوادی را کشومه و      د د تکییری

 اند  سرانجام خود نیز از عراله روزاار حن  شده

سورکرده   ابوابحسن اشعری بر این بواور اسوس عبیود   

خوارج الیریه به خ اله عقاید خوارج معمقد بود  حوال  

این عقیده چیسس؟ در یک جمله اینکوه مخوابیین ایشوان    

روش برخورد با ایشان  مان برخووردی   مشر   سمند و

اسس که پیامبر خدا با دشمنان جنگ طلا خوی  انجوام  

و این به منزبوه   1داد  یعنی مشرکینی که با آنان پیکار کرد 

 رود یک اع ن جنگ عمومی با مسلمان به شمار می

کنود   امروز نیز این خطر جامعه مسلمانان را تهدید می

کبیر جای خود را به شوعار  روزااری که ندای توحیدی ت

ای با تکبیر س گ تکییر را به سووی زن  تکییر داده و عده

ایرنود کوه جوز نودای توحیود سوایه       و مرد و کودکی می

 بینند  دیگری بر سر خوی  نمی
                                                                                                           

     بن عبدابو اب    این چنین به عمومیس تکییر قائل نبووده اسوس  او تکییور
دانود و تنهوا توار     کردند و جا ل را روا نمیعمومی کسانی که از او پیروی نمی

شومرد  کوارر موی    داند و کسی که  مه مسلمانان را کارر موی شهادتین را کارر می
   207و  22ی  محمد بن عبدابو اب: ص ابش خواند  عقید

  1 101  مقانت انس میین: 1
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این خطر بزرگ پیامد ای انسانی  اجمماعی و سیاسوی  

زیادی به دنبوال دارد کوه ضورورت مطابعوه و بوازخوانی      

اوای ایون غوده سورطانی را ضوروری موی      سریع آن و مد

 سازد 

تورین تهدیودات جریوان  وای     شاید بموان  موره مهو   

خ اله نموود  و  « تیرقه و تجزیه»تکییری را در دو کلمه 

این خود سرآغاز طمع دشمنان اس م برای ضربه بر پیکره 

 امس واحده پیامبر اسس 

در سلسله نشسس  ای  مرکز تخصصی ائمه اطهار

شناسی و نقد آراء و اندیشه  ای  به جریانتخصصی خود 

 ای مخملا کورده اسوس  ضوروری     این جریان در حوزه

اسس موضع اس م ناب و برآمده از تعابی  قورآن و سونس   

 پیامبر در قبال این جریان مورد بررسی قرار ایرد 

 وای   ابدین طبسی بوه ریشوه   اسماد ارجمند  ع مه نج 

 ند پرداخس  تاریخی این جریان و نقد آن خوا 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 پیش گفتار

امروز جهان اس م اررمار ارو کوی تکییوری اسوس     
کوه اسو م از او    ارو کی که مدّعی اس م اسس درحوابی 

بریء اسس   حرکوات زشوس  کار وای خو   شورع و      
زنود در مسویر تحقوق      ا سر می خ   انسانیّمی که از این

بوا   ا دا  دشمن اسس و دشمن از طریوق ایون ارو وک   
الر  کممرین  زینه  بیشمرین اسمیاده تبلیغواتی را علیوه   

 اس م و مسلمین می برد 
قبل از پرداخمن به موضوع نزم اسس بوه نکوات لیول    

 توجه شود:
مبنای اس م تسامح و تسا ل اسس؛ بدین  ی اول؛ نکته

ایورد    معنی که اس م در چارچوب قوانون  سوخس نموی   
در خ ل آیات ممعددی  چنانکه خداوند نیز در قرآن کری 

به این مسئله تأکید نمووده اسوس  از جملوه:    
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1  
 و2

 ایی  بنابراین اس م آمده تا این زنجیر ا و طناب  3
که به دسس و پای بشر بسمه شوده را بواز کنود  چورا کوه      
مبنای اس م بر تسامح اسس  اببمه این تسامح به معنای ک  
رنگ کردن دین نیسس  بلکه بدین معناسس که در اسو م  

 ورود به دین آسان و خروج از آن سخس اسس 

رراد به اس م بسویار آسوان اسوس     در اس م راه ورود ا

»ررمایود:  چنانکه نبی مکرم اس م موی 

 مانطور که در بگویید ن ابه ان اهلل تا رسمگار شووید     4«

این آیه بیان شده ایمن ن ابه ان اهلل نشوانه ورود رورد بوه    

 اس م اسس 

»در جایی دیگور آموده   

   ر کس بگویود ن ابوه ان   5«

اهلل به درسمی موال و خوون  محیوو      اهلل و محمد رسول

 اسس  
                                                                 

  87  حج  1

   171  بقره  2

  118  أعرا   9
تیسویر  ی مسود؛   لیل آیه اول سوره 712  10 ج: مجمع اببیان رى تیسیر ابقرآن  4

  مسد ی هسور  472  ص7 ج :ابقرآن ابع ی  )ابن کثیر(
  231  ص21  بحاراننوار: ج1
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 وای اسو م  ورود بوه اسو م را سواده        ر قدر آموزه

ایرنود  اسو م از    اند وبی خروج از آن را سخس می اررمه

برای کسوی کوه   انرد  در رقه  کنار قضیه ارتداد ساده نمی

 ابس شود از اس م خارج شده  ممناسا بوا اینکوه مرتود    

ای  ملی اسس یا رطری  زن بودن یا مرد  احکوام جدااانوه  

در ن ر اررمه شده اسس  برای مثال اار مرتد ملوی باشود   

د نود توا    شود  چند روزی به او مهلوس موی   بازداشس می

ام مجدداح به اس م بازاردد و اار بازنگشس حکو  او اعود  

که به اسو م   اسس  اار مرتد رطری باشد  حمی درالورتی

بازاردد باید حد بر او جاری شود )مثل کسی که شوراب  

خورده یا مرتکا زنا شود  چنین رردی حمی اار توبه    

بکند حد بر او جاری خوا د شد(   ر چند ممکن اسوس  

 اش قبول شود بین خود و خدای خود توبه

ایورد   خروج از دین سخس می که اس م در باب آنجا از

از کسانی که دیگران را بدون دبیل ممه  به خروج از اسو م  

اونرد و بورای چنوین ارورادی      راحموی نموی   کنند نیوز بوه   می

 مجازاتی مانند ش ق و تعزیر در ن ر اررمه اسس 

اس م با خشونس مخابا اسس؛ این مسئله  نکته دوم:

مشوخص اسوس    خوبی  در زندای و سیره پیامبر اس م به

د ند   ا به پیامبر اکرم خبر می برای مثال در یکی از جنگ
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 ای خودشان  یکی از مسلمین اسرای کیار را از کنار کشمه

خوا نوود و  کنوود  پیووامبر ناراحووس شووده او را مووی رد مووی

ررمایند: آیا رح  در دبس نبود که این اسویر را از کنوار    می

س کوه  کواری اسو   کنوی؟ ایون چوه    ی عزیزش رد می کشمه

 1کردی؟

چنووین وقمووی مسوولمانان  مکووه را بووا یووک االوول    وو 

کنند و کیار را خلع س گ  غارلگیری و رعا محاالره می

نمایند   نگام ورود نیرو ای اس م  برخی از مسلمین  می

»د ند:  خودسرانه شعار سر می

جووی   کنوی  و  امروز سر ایمان را از تون جودا موی    «

 ایموان را بوه    انودازی   اموروز روزی اسوس کوه زن     خون به راه موی 

  این خبر بوه پیوامبر رسوید ایشوان     ایری  اسارت و کنیزی می

 وا را از ایون    بسیار ناراحس شدند و ررمودنود: برویود آن  

شعار منع کنید  این حر  ما نیسس  برویود اعو م کنیود    

مروز روز رحموس  ا 2«»

                                                                 
ابرحمه یا ب ل حیث تمر بامرأتین علوی قملوی رجابهموا  تواری       کأنزعس من  1

اسود   جری  غزوه خیبر؛  8  حوادث سال 198  ص 2انم  و ابملو : ج 
ش   شرگ حال الییه بنوس حیوی بون اخطوا     123ص   8ج  :ری 
حیوی     شرگ حال الییه بنوس 210  ص 7و انالابه ری تمییز ابصحابه: ج  8029

  11408بن أخطا  ش 
و شورگ ابون ابوی ابحدیود:      138  ص2؛ انسومیعاب: ج 8  ص7  رمح ابباری: ج2
  282  ص18ج
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  شود  ا و نوامیس حمایس می امروز از حرمس  اسس
 ا در پی آن بودند کوه بوا    پیامبر اکرم پیوسمه در جنگ

کممرین تلیات و با کممرین ضایعات به ا دا  خود نائول  
جنگی که پیامبر اکرم در طول  701شوند  بنا در تمام این 

 نیور کشومه نشودند و حموی شواید      1100ده سال بی  از 
رسود و کممور از ایون      ا به این عدد    نموی  تعداد کشمه

 ا  دایس بشر بووده   باشد  چون  د  پیامبر از این جنگ
اسس نه خونریزی  چنانچوه پیوامبر نیوز لیول روایموی بوه       

»کننود:   حضرت علی  د  از جنگ را چنین بیان می
وسویله توو روردی را     برای اینکوه خودا بوه    2«

 س کند   دای

 3آیه 

بورای ایون آیوه در کمواب      نیز مؤیود  موین نکموه اسوس     

                                                                 
وبقد نصورک  اهلل روی موواطن    »توبه که می ررماید:  21  امام رضا در تیسیر آیه 1

  8ج ابکواری: جنگ معرری موی کننود     70تعداد جنگ  ای زمان پیامبر را  کثیر
  21ادر  حدیث  باب ابنو424ص
  برای آشنلیی بیشمر با منابع این حودیث  999  ص1  ابمسند  احمد بن حنبل: ج2

رقوال  مراجعوه شوود     118  ص2به کماب موسووعه أطورا  ابحودیث ابنبووی: ج    
یا رسول ابلّه أقاتله  حمى یکونوا مثلنا؟ قال: انیون علوى رسولک حموى      :علی

  بما یجا علیه  من حق ابلّوه روو   تنزل بساحمه     ادعه  ابى اإلس م و أخبر 
رج  واحدا خیر بک من أن یکون بک حمور ابونع   خیور      بک  ابلّه  یهدی  ابلّه بئن

  سریه علی بون  1083ص  2بک مما علیه ابشمس أو غربس  ابمغازی واقدی: ج 
 أبی طابا إبی ابیمن 

  34  نساء  9
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 اببیان دو شأن نزول بیان شده اسس: مجمع
جریوان محلو  بون جثاموه ابلیثوی       شأن نزول نخست:

ای اعوزام داشومه    اسس که پیوامبر اکورم او را بورای سوریه    

شخصی به نام عامر ابون انضوب    بودند  وی در مسیر به 

 اویود:   کنود و موی   کند  عامر به وی س م موی  برخورد می

  اما به دبیل مشکل و اخم   «من مسلمان  س مٌ علیک »

ای که بین این دو نیر بود  با اینکه عامر ایوس مون    دیرینه

مسلمان  سم  محل  او را کشس  بعد    نزد پیامبر اکورم  

اهلل  دو زانوو خودمس رسوول   براشس توا اوزارش بد ود     

نشسس و از ایشان خواسس تا برای  طلا مغیرت کنند  

ی خودایی   پیامبر ررمودند برای چه؟ عرض کرد: یک بنده

را در بین راه دیدم با اینکه س م کرد او را کشوم   پیوامبر   

  بلنود شوو بورو    خدا تو را نیامرزد  ال غفر اهلل لکررمودند: 

اریوان بوود از آنجوا بیورون     که  بیرون  پس محل  درحابی

یک  یمه نگنشمه بود که مُرد  او را غسول داده و   ررس و

کوه او را   خواسومند درون  کننود   موین     کین کردند و می

داخل قبر اناشمند  زمین او را به بیرون پرت کورد   موه   

مبهوت ماندند که چرا؟ جریان را برای پیوامبر اکورم نقول    

رض تَقبَل من هو شر ّ مـن  إنّ األ»کردند  پیامبر ررمودند: 
 مانوا زموین     «محلم لکن اهلل أراد أن یعظّم من حـرمتکم 
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بدتر از محل  را پنیررمه وبی )این اتیواق بودین خواطر اسوس کوه(      

 خواسس حرمس شما )مسلمین( را بزرگ بدارد  خداوند عزوجل می

بنابراین اراده خدا بر این امر تعلوق ارروس توا حرموس و     

ر  مه آشکار شود و تأکیدی باشود  احمرام خون مسلمان ب

بر اینکه کسی اجازه ندارد بدون دبیل خوون مسولمانی را   

بریزد  در نهایس محل  را بردنود و روی سونگی میوان دو    

 کوه قراردادند 

کوه   ی روق نازل شد مبنی بر ایون  این ماجرا آیه از بعد

کند )چه ایون ادعوا از تور      وقمی کسی ادعای اس م می

دیگر(  وظییه ما نیسس تا درون قلوا او   باشد یا  ر چیز

 1را کاوش نمایی   بلکه ما مأمور به ظا ر  سمی  

مربوط به جریان ررسمادن اسوامه بون    شأن نزول دوم:

سوی بنی ضمره از سوی پیامبر اسس  وی در بوین   زید به

کنود    راه به شخصی به نام مردا  بن نهیک برخوورد موی  

مو  مراه داشوس   سرخای اوسیند و چند شمر  مردا  اله

که ارزش موابی زیوادی داشومند  او ترسوید و الوه را در      

غاری پنهان کرد و نزد اسامه آمود و شوهادتین را جواری    

کرد  اسامه    دسس به شمشیر برد و او را کشس  ظوا راح  

که آنجا بودند اعمراض کردند و دامون اعمراضوات    کسانی
                                                                 

 سوره نساء  34لیل آیه 141  ص9 ج: مجمع اببیان رى تیسیر ابقرآن  1
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ضویه را بورای   توسعه پیدا کرد تا به پیامبر اکرم رسوید و ق 

حضرت نقل کردند  پیامبر اکرم ررمودند: تو یک مسولمان  

اهلل او رقو  شوهادتین را    را کشمی؟ عرض کرد: یوا رسوول  

جاری کرد تا در امان باشد و حقیقماح اس م نیاورده بوود و  

منارق بود  پیامبر ررمودند: آیا مأمور بودی که قلب  را باز 

اسوس؟ آیوا موا     طووری بووده   کنی ببینی درون      مین

  1مأمور به باطن  سمی ؟ اینجا بود که آیه روق نازل شد
حال شأن نزول آیوه  رکودام از ماجرا وای رووق کوه      
باشد  حکایس از این دارد که اس م سوخس و شودیداح بوا    

ای مخوابا   خشونس و ریخمن خون مسلمان به  ر بهانوه 
اسس  مگر در چارچوب حدودی که خوود اسو م معویّن    

 کرده اسس 
بنابراین ازآنجاکه  د  از ارسوال رسول تعلوی  و تزکیوه     

  در الدر اس م نیز سعی بر آن بوود توا کممورین    2بشر اسس
  یمود یب وا اتیواق     وا و درایوری   تلیات و ضایعات در جنگ

توان این سویره و مشوی پیوامبر را بوا آنچوه اموروزه        حال می
 ای تکییری در جهان اس م و به نام اسو م   توس  ارو ک

حال وقوع اسس مقایسه کرد  برای مثوال در مواه رمضوان     در
 وای   در شهر تکریس یک پاداوان اسوکیکر توسو  تکییوری    

                                                                 
    مان 1

  124و آل عمران:  123  بقره: 2
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 2شود  و کممر از البح توا ظهور )شواید     و ابی محاالره می
 ا قضایایی اسس که  برند  این شیعه را سر می 1810ساعس( 

 در  مین ایام اتیاق ارماده و تاری  نیسس 

  اسس؛ اری م امروز اررمار ارراطامس اس  نکته سوم؛

اری بوه اموس اسو م بطموه وارد      امروز این روند ارراطی

 وای تکییوری    سازد  امروز کواری کوه ایون ارو وک     می

کنند سبا شده اسس که مردم از اس م بیزار  اند و می کرده

یخرجـون مـن دیـن اهلل    شوند و شا د آن  سومی  کوه   
 شوند   ج میدسمه از دین خار مردم دسمه افواجاً

ایری اسس  این اعمقاد در جوامع اس می در حال شکل

که ااور دیون اسو م ایون اسوس موا نخواسومی   یکوی از         

ای  بانی مصر به ق  آمده بوود و طوی جلسوه    مسئوبین رده

که حزب اخووان ابمسولمین در    با الراحس ایس: از وقمی

مصر روی کار آمدند و این قضوایا را راه انداخمنود  طبوق    

 زار مسلمان مصری از دیون   210عاتی که من دارم  اط 

اار اس م این اسس ما نخواسمی   »اویند:  اند و می براشمه

کنود    کردی  اس م نووامیس موا را حیوی موی     ما امان می

 «کند  اس م حیثیس و آبروی ما را حیی می

ن وام    ای تکییوری پیواده   رسد این ارو ک به ن ر می

ایوری از    ا در پی انمقام اسطه آنو یهود  سمند که یهود به
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امس اس م اسس  جریان  جریان یهود اسس کوه در پوس   

 ووا   ووای و ووابی خووود را مخیووی کوورده و از آن ارو ووک

عنوان ابزاری برای  موار کردن مسیر رسیدن به ا دا   به

کنود  اببموه ممکون اسوس برخوی اروراد        خود اسمیاده موی 

حوال ایون یوک     ااین ا باشند  بو  شده نیز در میان آن اغیال

توانود بایود بورای     پدیده خطرنا  اسس و  ر کس که می

 جلوایری و درع این خطر بزرگ اقدام نماید 

 نمونه های تاریخی تکفیر مسلمانان

ی که در اینجا مطرگ اسس ایون اسوس کوه آیوا     سؤابحال 
پدیده تکییر  یک پدیده جدید اسوس؟ یوا اینکوه ااور بوه      

-الدر اس م و حکوموس  ای آن در  عقا براردی  ریشه

 خورد؟  ای به ظا ر اس می نیز به چش  می
اوردد کوه پدیوده تکییور       با بررسی تاری  روشن موی 

ی آن  خشونس  کشومار   پدیده جدیدی نیسس  بلکه ریشه
 و بعد    توجیه کار س طین توس  وعا  اسس  

ما در تاری  شا د تکییر کسانی  سمی  که پیامبر اکورم  
ن کسانی که سراپای وجودشوان را ایموان   عنوا از ایشان به

تورین   کردند  چوب تکییر را بوه مخلوص   ررااررمه یاد می
االحاب پیامبر اکرم زدند و به این بهانه خون مسولمین را  
ریخمنوود  شووهر مقوود  مدینووه را توواراج کردنوود و  مووک 
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 نوامیس نمودند 
ابن قمیبه دِینَوَری  ]نوه در کمواب اإلماموه و ابسیاسوه کوه       

سعد بن وقاص بوا  »اوید:  کنند[ در کماب ابمعار  میاشکال 
عمّار قهر بود تا اینکه روزی سعد بوه عموار برخوورد کورد و     

ما جزء اراضل االحاب پیامبر اکرم بوودی  و توو  و     »ایس: 
شخصیمی داشمی  اآلن دیگر چیزی از عمرت نمانوده  توو آدم   

اویود:   به عمار موی  «کردی؟ کار چهخوبی بودی  آخر عمری 
عموار در آن زموان بوا     چراکوه  «خرِ عمر از دیون براشومی   آ»

حکومس سومی )عثمان( درایر شوده بوود  درایور شودن بوا      
اش برچسا کیر و ارتوداد بوود  سوعد     حکومس امویین دنبابه

عمار حان که آخر عمر تو رسیده و عمرت رو بوه  »اوید:  می
کنی؟ اینکوه در ظوا ر بوا  و       پایان اسس کدام را انمخاب می

باط خوبی داشمه باشی  و با  و  منارقانوه برخوورد کنوی ؟     ارت
  یوا اینکوه بوا    خوا   ینمچرا که من تو را به سبا ارتدادت 

قطووع رابطوه کوون   »عمووار ایوس:   « و  قطوع ارتبوواط کنوی ؟    
قسو  توا    به خدااو    ایس:  «خوا   با من حر  بزنید  نمی

دون بینی  سعد بو    چنانکه می1زن  زنده  سم  با تو حر  نمی
 یچ مجوزی عمار یکی از یاران نزدیوک پیوامبر را مومه  بوه     

                                                                 
إن کنوا بنعودّ  مون أراضول أالوحاب      « : سوعد  » وقال به   110  ابمعار   ص1

حموى بو  یبوق مون عمور  إن ظو ء ابحموار           -اللَّى اهلل علیه وسول    -محمد 
على دخل    اإلس م من عنقک      قال به : أیما أحا إبیک   مودّأخرجس 

      رقال : هلل علیّ أبَّا أکلمک أبدا؟ قال : بل و أ



11   

 

 کند  تکییر و ارتداد می
برخووی از کووج اندیشووان  مووین تیکوور را نسووبس بووه  

اسس  1امیرابمؤمنین دارند؛ یکی از این ارراد نارع بن ازرق
د د  در روایموی از اموام حسوین     که به امام نسبس کیر می

رتُ أنّک تُکفِّـر أبـی و   یابن األزرق إنّی أُخبِآمده اسس: 
ای پسر ارزق به من خبر رسیده اسوس کوه توو      أخی و تکفِّرنی

ـ ذ لئن قلتُاو ایس: کنوی    پدر  برادر و خود مرا تکییر می ک ل
اار چنین ایم  شوما  و      معالم االسالم ام ولقد کنتم الحکّ

 فلمّا بدّلتم استبدلنا بکم  دار بودید باألخره حکام زعی  و پرچ 
  2دانی  عوض کردید و ما    شما را مسلمان نمیمسیر 

ی تکییور اموس اسو م  تکییور موؤمنین  تکییور        قضیه

بزراان و    مسئله جدیدی نیسس که امروز توسو  امثوال   

د د و  راحمی رموا می عُثَیمین به وجود آمده باشد که به ابن

کند  بلکه در الدر اس م نیز کسوانی   دیگران را تکییر می

اویند جزء عشره      سومند(   وقاص )که میدر حد سعد 

شخصیمی مثل عمار را تکییر کرده اسس  امیرابموؤمنین را  

طورکلی تکییر  کنند  به کنند  حسنین را تکییر می تکییر می

  بسیار رواج داشس  خوود  خلیادیگران در سطح حکّام و 
                                                                 

 روایس از روایات مابک از او نقل شده اسس  200وی کسی اسس که   1

و بحواراننوار:   273  ص9؛ تیسویر نوورابثقلین:ج  997  ص2  تیسیر عیاشوی: ج 2
  424  ص99ج
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إلـ    ونهکانوا یؤدّ 1لو منعونی عناقاًاوید:  خلییه اول می
اار   هم عل  منعها لل  اهلل علیه و سلم ألقاتلنّاهلل رسول

دادند  منع  که به پیامبر می سابه کمردم مرا از یک بزغابه ی

دادند و به من ند ند( به تحقیق به  کنند )یعنی به پیامبر می

 وی جنوگ  2 ا را خووا   ریخوس   خاطر منعشان خون آن

یوا  ردّه را    به راه انداخمند و تعداد کثیوری را کشوس  آ  

  ا مرتد بودند؟  ی آن  مه
إرتـدّ   ر چند ا ل سنس در ظا ر با ایون مسوئله کوه    

اهلل تمام مردم جوز   بعد از رسول 3اهلل إال أربع الناس بعد رسول

کننود و شویعه را در ایون       مخابیس موی چهار تن مرتد شدند
برند وبوی در عمول خودشوان پوس از      مورد زیر سؤال می

انند و در نمیجه جنگ رده را به د اهلل  مه را مرتد می رسول
راه انداخمند  ارو ی را که به بهانه ارتداد پوس از رسوول   

 خدا کشمند از دو حال خارج نبودند:

اروه اول کسانی بودند که از ابمدا اس م نیاورده بودند 

ترسیدند  ایون اروراد بوا رحلوس      وبی از مخابیس علنی می
                                                                 

 بها ابحولابعناق : األنثى من أوند ابمعز قبل اسمکما 1
  2کثیور(: ج  و اببدابه و ابنهابه )ابن 400  ص2کثیر(: ج   تیسیرابقرآن ابکری  )ابن2
  949ص

  و دعوته  ابی نصرتی رموا أجوابنی مونه  ان اربعوه ر و  سولمان و عموار و        9
  تاری  نبینا  باب رضائل سولمان و  927  ص 22ابمقداد و أبولر  بحار اننوار: ج 

  91عمار  گ لر و ابمقداد و أبی
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ه طور آشکار با پیامبر به مخابیس با حکومس پرداخمند و ب

 اس م به مخابیس پرداخمند 

اروه دوم کسانی بودند که اال ح مرتود نشودند  بلکوه    

کردند و وجوه و حقووق شورعی را    شهادتین را جاری می

د وی     ایمنود بوه ابووبکر نموی     نمودند اما می پرداخس می

 خلییه اول  این اروه را نیز جزو مرتدین به شمار آورد  

 اوید:  می انمّشارعی در کماب 

اهلل اللى اهلل علیه و سل  ضوربان    بعد رسول أ ل ابرد

 و و: غروا بعود انسو م مثول   أمنه  قوم 

منعووا   س م وو منه  قوم تمسکوا باإل  ابعنسی وأالحابه 

 1 ابصدقات

در جریان سقییه سعد بن عباده بوه خواطر مخوابیمی کوه     

ابخطواب ایوس:   کرد حک  ارتدادش الادر شد و عمور بون   

قاتل اهلل سعداح رإنه منارق  به این بهانه که سعد دین نودارد او  

  2 ا او را کشمند را ترور کردند و بعد اع م کردند که جنّی

                                                                 
  228  ص4  األمّ )شارعی(: ج1

ابنقبواء وآنسوابه  و الویاته   و مون        218  ص9  ابطبقات ابکبوری: ج 2
  931  ص8و ج بن کعا بن ابخزرج رج ن  سعد بون عبواد   ساعد بنی

  1؛ سویر أعو م ابنوب ء: ج   من نزل ابشام من أالحاب رسول اهلل  سعد بون عبواد  
و  229  ص2؛ أنسواب اإلشورا : ج  11سعد بن عباده  شماره  شرگ حال 288ص
و  220  ص4بکر؛ ابعقد ابیرید: ج من أبی   موقا سعد بن عباد  أمر 282

  124  ص2تاری  یعقوبی: ج
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نمونه دیگر رجاءه سلمی: وی کسی بود که ایوس بوه   

من س گ بد ید تا با مرتودّین بجونگ   سو گ ارروس و     

ازات چنوین  ی کورد  قورآن بورای مجو    را زنقطع طریق و 

 ررماید: رردی می

1  
این در حابی اسوس کوه دسومان او را بسومه و او را در     
آت  انداخمند  کجا چنوین حکموی در اسو م وارد شوده     
اسس ؟ اما برخی چون ابن ابوی ابحدیود بوه توجیوه ایون      

  باید پنیررس 2ماجرا پرداخمه و خلییه اول را تبرئه کردند
ی اول در این برخورد اشمباه کورده اسوس     که قطعاح خلییه
کما ا ول سونس مووارد ممعوددی بوه چشو          ر چند در

دارد کوه علوی یوا     راحمی بیان موی   ا به خورد که در آن می
راطمه ز ورا در ررموار و برخوورد خوود مرتکوا اشومباه       

شدت از نسبس خطوا و اشومباه بوه خلیوا ابوا       اما به 3شدند

                                                                 
  99  مائده: 1

  222  ص18  شرگ ابن ابی ابحدید: ج2

اویود   کند موی  یعثیمین خلییه را تبرئه م  در جریان قهر راطمه ز را با خلییه ابن9
بینود راطموه    د د و نموی  این اخم رات بوده و انسان اا ی عقل  را از دسس می

یموین:  عث علی الحیح مسل   ابون  ابمعلیقز را )اسمغیر اهلل( اینجا از این قبیل بود )
 شوورگ « ننووورث ماترکنووا رهووو : »  بوواب قووول ابنبووی87  ص3ج
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 وا را   کوشوند توا ررموار و برخوورد آن     دارند و پیوسمه می
 موجه جلوه د ند  

کننود     ا خود را تابع سلا معرروی موی   کییریامروز ت

زنند و بعود   بر روی مسلمان بنزین ریخمه و او را آت  می

سوزد  آری پی   اویند به خدا قس  دب  برای آنان نمی می

ی چنین ررمار ایی از سوی اس   آنوان   از این نیز نمونه

 در تاری  مشا ده شده اسس 

وی شخصوی  نمونه دیگر جریان خابد بن وبید اسوس   

بورای   بود  او در زمان پیوامبر اکورم   زیر خونخشن و 

جنیمه اعزام شد و در آنجا  انجام کاری به سوی طائیه بنی

خ   دسمورات اس م ررمار کرد و جنایواتی را مرتکوا   

شد  خبر به پیامبر اکرم رسوید ایشوان روورا  یئموی را بوه      

ه سرپرسمی امیرمؤمنان جهس دبجویی و جبران اتیاقاتی ک

ی کسانی که مشکلی  ارماده بود  اعزام داشمند تا از خانواده

سوی آنان  امیر مؤمنان به برایشان پی  آمده دبجویی شود 

                                                                                                           
 ن أبابکر موا اسومند إبوی رأی  و إنّموا       ابله  اعا عنها  و إنّ رإ1817 حدیث

  و : ننوورث  ماترکنوا   کان علیها أن تقبل قول ابنبی اسمند إبی نصّّ  و
بوه موا یقوول أو ماییعول أو       نیبقوی بننسوان عقول یودر    بکن عند 

دو ( رسوول اهلل ا عون  جرتهوا   مایمصر  ریه  رنسأل اهلل أن یعیو عنهو 
اوید و در آنجا نیز موی اویود    عدم بیعس علی با خلییه را میی  قضیه الیحه بعد

  بواب  71  ص3یمین: جعث علی الحیح مسل   ابن ابمعلیقامیرابمؤمنین اشمباه کرد)
  (1817شرگ حدیث« ننورث ماترکنا رهو : »قول ابنبی
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 وایی    ای آنان را پرداخس نمود  خسارت ررس  دیه کشمه

که به آنان وارد شده بود را جبران کرد حمی خسارتی کوه  

  به ظر  آب سگ آنان وارد شده بوود را پرداخوس کورد   

ازآنکه تمامی ارراد راضی شدند حضرت ررموود: آیوا    پس

کسی چیزی طلا دارد؟ ایمند: نه  حضرت مابقی امووابی  

که  مرا شان بود را نیز میان آنان تقسی  نموود و ررموود:   

  ایون روش  «اهلل مموا نیعلو  و نتعلموون    احمیاطاح برسول»

   1اس م و پیامبر اکرم اسس
ابوبکر او را بورای انجوام    بعد از پیامبر اکرم  حکومس
ررسومد  وی مابوک را بوه     کاری نزد مابک بون نوویره موی   

کند و دسمور  رساند و سر او را از بدن جدا می شهادت می
 وای دیوگ روی    عنوان پایه د د تا سر ای بریده را به می

آت  قرار د ند  سر مابک را    زیر دیوگ اناشومند توا    

                                                                 
و اببدابوه و ابنهابوه    942  ص2؛ تواری  طبوری: ج  22  ص2حبان: ج   ابثقات ابن1

رلما انمهى ابخبر إبى رسول اهلل اللى اهلل علیه وسل  ررع   132  ص9ثیر(: جک )ابن
   قال ابله  إنی أبرأ إبیک مما النع خابد بن ابوبید    دعا علی   یدیه إبى ابسماء
رقال یا علی اخرج إبى  ؤنء ابقوم ران ر ری أمر   واجعل أمر  بن أبی طابا

عه مال قود بعثوه رسوول اهلل الولى     اء   ومج  تحس قدمیک رخرج حمى
 به رودى به  ابدماء وما أالیا من األموال حموى إنوه بیودى     اهلل علیه وسل 
من ابمال رقوال  ب  یبق شئ من دم ون مال إن وداه بقیس معه  ابکلا حمى إلا

حین ررغ منه   ل بقى بک  دم أو مال ب  یود إبویک  قوابوا ن قوال     به  علی 
من  نا ابمال احمیاطا برسوول اهلل الولى اهلل علیوه وسول      ک   نه أعطی رإنی

  ون تعلمون ریعل مما ن یعل 
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إبى بشورته   س ابناروالل»غنا بکزند  تعبیرش این اسس که 
  1  تنها سری که سوخمه نشد  مین سور بوود  «ماخ  مابکاح

وی بعدازاین جنایوس در  موان شوا بوا  مسور او نیوز       
اردد   ازآن باارمخار به مدینه بازمی و پس 2شود می بسمر   

شدت برآشیمه شده  رسد او به خبر به عمر بن ابخطاب می
رای ارائه اوزارش  ازآن خابد ب کند  پس و با او برخورد می

اوید:  رود  ابوبکر پس از شنیدن ازارش می نزد ابوبکر می
داریود؟  او مجمهود اسوس و ن ورش در ایون       کار چهبا او 

   3مورد چنین بوده

ی که مطرگ اسس ایون اسوس کوه مگور اموروز      سؤابحال 

کنند که حاکموان مدینوه در    می کار چه ا با مسلمانان  تکییری

کننود کوه    کوار موی    ا چه مگر داعشیآن زمان انجام ندادند؟ 

 عنوان اس م انجام نشده اسس؟     مان کار ا در تاری  به

در زمان معاویه نیز ما شوا د چنوین اتیاقواتی  سومی       

برای مثال دسمگاه معاویوه عمورو بون حموق را دو سوال      
                                                                 

  113  ص8و ابغدیر: ج 202  ص11؛ األغانی: ج289  ص2  تاری  طبری: ج1

 ابطعن ابسابع عودم   204و202 ص18؛ ج183 ص1ابحدید:ج ابی  شرگ ابن2
و اببر وان )بحرانوی(:    211  ص9اإلیجوی(: ج ابحد علی خابد بن وبید؛ ابمواقا )

  212  ص2ج

أروراد عشویرته    و خابد بسیا اهلل عنودما قمول مابوک بون نوویر      رأبوبکر بقا  9
 أراد عمر حوده  موع أنوه قود  بوس بوه أن مابکوا و        زوجمه و نزا على ابمسلمین و

ابسقییه   برأ خابدا بأنه اجمهد رأخطأ ألخیه  وجماعمه کانوا مسلمین إلأعطى 
  37أم ابیمن )جواد جعیر ابخلیلی(: ص
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تعقیا کرد وبی نموانسس او را پیدا کند به  مین دبیل بوه  

او را دسومگیر کورده و بوه     خانه او یورش بردند و  مسر

عنوان ارواان دو سوال او را در زنودان نگوه داشومند توا      

عمرو بیاید و خود را معرری کند  بعد    او را کشومند و  

  1سرش را به نیزه کرده و شهر به شهر ارداندند

کموا بوه شومار     نیتور  یمیقددر کماب ابغارات که از 

بیان شده  غامدی و حمله او به عراق نیاسیجریان  دیآ یم

 اوید: اسس  معاویه در  نگام اعزام او  به وی چنین می
إنّی باعثک ری جی  کثیا  أُقمُل کلّ من بقیس ممون  »

بیس  و علی رأیک و احرب انموال رإنه شبیهٌ بابقمول یوا   
 وسییان إنّ  نه ابغارات علی أ ل ابعراق تر ا قلووبه   

  « قه کلّ من کان به رینا  وّاح منه  و یری ررا تجرئ
ررسم    ور کوس را    تو را با سکا ی ع ی  به عراق می

در بین راه دیدی که تابع دین تو نبود  بک  و امواب  را 
غارت کن  )چون رق  دین معاویه دیون اسو م اسوس و    

 وا را   بقیه کیار  سومند ( ای سوییان ایون اعموال  عراقوی     
ترساند و کسانی که با حکومس علی موارق نیسومند را   می

  2کند   ا را به ما نزدیک می داده و آن جرات
                                                                 

  291  ص2  تاری  یعقوبی: ج1

إن  نه ابغارات یوا سوییان علوى      سییان بن عو  ابغامدی  920  ابغارات: ص2
   یورى  تجرئ کل من کان بوه رینوا  ووى مونه  و     و أ ل ابعراق تر ا قلوبه 
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اسس کسی  نمونه دیگر مربوط به جریان بسر بن ارطا

اوینود: ایون رورد     او موی  حوال  شرگکه حمی مورخین در 

 ا شرمنده و  کار ایی انجام داده اسس که انسان از بیان آن

شود  او در یمن بعد از کشومار مسولمانان     می زده خجابس

برای رروش بوه بوازار بورد و بورای       ا را جمع کرد و زن

کرد تا ارورادی کوه     ا را کشا ساق می جلا مشمری  آن

سوواق پووای آنووان را ببیننوود  زنووان  نوودیآ یمووبوورای خریوود 

که ما کارر  ایمند: حمی زمانی کردند می که اریه می درحابی

بودی  پیوامبر چنوین ررمواری بوا موا نکورد  حوال کوه موا          

  1کنند  مسلمانی  با ما چنین می

خراشوی    وای دل  در عصر حاضر نیز انسان بوا الوحنه  

ای که به بند کشیده  شود زنان مسلمان و محجبه مواجه می

 وا را    ا اررمه شوده و آن  اند و شمشیر پی  روی آن شده

کشانند  چهار پنج  وزار زن مسولمان را    به زور س گ می

اند  این اتیاق جدیدی نیسس   ر جنایمی کوه اموروز    برده

                                                                                                           
 ل ما موررت بوه مون    یخا  ابدوائر  وخرب ک رراقه   وتدعو إبینا کل من کان

بیس  و على رأیک  واحرب األموال  رإنه شوبیه   ابقرى  واقمل کل من بقیس ممن
  بابقمل و و أوجع بلقلوب

؛ األغوانی:    شرگ حال بسور بون ارطوا   984  ص1: جری   أسد 1
 9ء: ج  لکر ابخبر ری مقمل إبنی عُبید اهلل بن ابعبا ؛ سیر األع م ابنوب  271  ص12ج
  شرگ حال بسور بون   904  ص2؛ قامو  ابرجال: جشرگ حال بسر بن ارطا 410ص
    شرگ حال بسر بن ارطا908  ص1اببحار: جو  ارطا
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 وایی از آن   شود در تواری  نمونوه   اع  انجام میتوس  د

وجود داشمه  در حقیقس بهمر اسس حکومس اموی را نیوز  

حکومس داع  بنامی   داع  در طول تاری  وجود داشمه 

 و این    اممداد  مان اسس  

 ی حرّه فاجعه

 زار نیوروی ن وامی    و یس سسیباوید:  عینی شارگ بخاری می

 ن ام سوارهحمله کردند  دوازده  زار به مدینه  ابحجه یلدر ماه 

نه مکان کوه مدینوه باشود بورای آنوان       1ن ام  و پانزده  زار پیاده

مقد  اسس و نه زمان که ماه حرام )لیحجه( باشد برای آنوان  

 حرمس دارد و نه خون مسلمان برایشان حرمس دارد 

مسل  بن عقبه پس از ورود به مدینه اعو م کورد: برویود    

قدر سر آوردنود کوه جووایز     جایزه بگیرید  این سر بیاورید تا

کنود  سوکس چنوین دسومور داد:      تمام شد  ایس: کیایوس موی  

بوه  «  کما یجزر ابقصاب ابغون   سمعرض أ لها بابسیا جزراحإ»

ی کی یکی مسلمین مدینه را به الا کشیدند  ی دسمور او بقیه

بریدند تا جوایی   خواباندند و مانند اوسیند سر می  ا را می آن

یعنوی پا وا    ری ابودم   قدامى ساخس األحمّ که در تاری  آمده:

 اویود:  و در اداموه موی   رروس  یررومشد و  در خون ناپدید می

                                                                 
  23  کماب ابمغازی  لیل حدیث113  ص18ابقاری: ج   عمد1
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ن خِو أُ و أ ول بودر   األنصار و ل أبناء ابمهاجرین ومِوقُ»

 وعلى کل من اسومبقاه مون   بیزید بن 

   کنا  ین یزید بنألمیرابمؤمن نّعلى أنه عبد قِ ابمابعین

از آن تعودادی کموی کوه      1«یوم ابحور  کانس الور

باقی مانده بودند نیز بیعس اررمه شد که عبد و بنوده خوابص   

ازآن مانند حیوانات بر دسس و اوردن آنوان    یزید باشند و پس

داغ بندای زدند توا نشوانی بور برداوی آنوان باشود  در ایون        

ری داشس از سووی یزیود بیشومر    جنایات  ر کس نق  بیشم

 مورد تشویق قرار اررس 

وقمی اس   داع  در مدینوه و در کنوار قبور پیوامبر     

چنین جنایاتی را مرتکا شدند  آنچه امروزه در سنجار و 

 ارمد دور از انم ار نخوا د بود  کوبانی و یمن اتیاق می

 واقعه کربال

ر در تمام طول تاری  جنوایمی بوه بزراوی جنایواتی کوه د     

کرب  اتیاق ارماد رخ نداده اسس و ایون مسوئله در بسوان    

                                                                 
  وعلوى  إبوى   بما قد جوی  ابحور    213  ص9ابحدید:ج ابی   شرگ ابن1

   ا  واسمعرض أ لها بابسویا جوزرا   ابمری  أباگ   بن ابجی  مسل
روی ابودم  وقمول أبنواء ابمهواجرین       کما یجزر ابقصاب ابغن   حمى ساخس انقدام

على کل مون اسومبقاه مون    بیزید بن أ ل بدر  وأخن واألنصار 
   کونا کانوس    یزید بنابمابعین  على أنه عبد قن ألمیر ابمؤمنین  و

  یوم  الور
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ائمه و سخن بزراان مورد تأکید قرار اررمه اسس  چنانکه 

ررمایند:  امام حسن خطاب به برادر خوی  امام حسین می

و جرجی زیدان نیز در ایون    1ن یوم کیومک یا ابا عبداهلل 

ری  اویود: در کورب  اتیواقی ارمواد کوه توا       مورد چنین می

   2ن یرش را ندیده بود

 ای کوچوک  و     در واقعه کرب  آب را بسمند  از بچه

 وا تاخمنود     نگنشمند   مه را سر بریدنود  بور روی بودن   

اموال را غارت کردنود  چادر وا را بوه آتو  کشویدند و      

 جنایمی نبود که مرتکا نشده باشند 

 ر چند مدعی  سمند که یزید خودش این جنایات را 

وبی آیا جنایمکاران را توبی  کرد؟ آیا به آنان  مرتکا نشد

اعمراض نمود؟ یا به جای اعمراض آنان را موورد تشوویق   

 قرار داد؟

ابن زیاد را کوه عامول ایون جنایوات بوود        تنها نهیزید 

 ای برای او ررسماد و چنین نوشس: توبی  نکرد بلکه نامه

                                                                 
ار بمووا سوویجری علووی ابحسوون و      أخبوو188األمابی)شووی  الوودوق(: ص   1

  إبوى ابحسون   دخل یوموا  طابا  أن ابحسین بن علی بن أبی  ابحسین
بما یصنع بک  رقوال   رلما ن ر إبیه بکى  رقال به: مایبکیک یاأباعبد اهلل؟ قال: أبکى

وبکن ن یوم  )علیه ابس م(: إن ابنی یؤتى إبی س  ید  إبی راقمل به به ابحسن 
  217  ص41و بحاراألنوار: ج کیومک یاأباعبداهلل 

و مع ابرکا ابحسوینی) وقوائع    183و189  تاری  األس م ) جرجی زیدان(: ص2
  20  ص1ابطریق(: ج
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رُرِعسَ رجاوزتَ ابسوحاب و روقَوهُ رمابوک إنّ مرقوا     

شمس مقعوُد إلا وقیوَس علوی کموابی  ونا راقوَدم علویّ        اب

قدر رریع شد کوه از   ألُجازیَک علی ما رعلسَ جایگاه تو آن

ابر ا نیز انر کرده و به خورشید رسیده اسس  ناموه مون   

که به دسس تو رسید نزد من بیا تا برای کاری کوه کوردی   

 به تو پاداش د   

و جمیع زیاد ری أرباب دوبمه و  رقَدِم علیه ابن»

بمّا دخلوا علی یزید قام به و اعمنقه و قبّل ما بین عینیوه و   

ابن زیواد بوا ا ول دوبوس و      ؛«قبّل )ابن زیاد( یدَه رأجلَسَه

و  برخاسوس امیه پی  یزید ررمند    یزید از جا  جمیع بنی

ابن را بوسید  و  ادیابن زاو را در آغوش اررس و پیشانی 

وأقوام  »وسید و نزد یزید نشسس     دسس یزید را ب ادیز

ابن زیاد یوک مواه مهموان او بوود و در کواخ       «عنده شهراح

 ای یزید بود از او پنیرایی شد  خضراء که از بهمرین کاخ

موضوعُ ابسور    »و یزید او را چنین خطواب کورد:   

رازدار و امین سر من  و زمانی که خواسوس بورود:    ؛«منّی

  یک میلیوون در و  بوه او داد     «  روَالَلَهُ بأبا أبا در»

ومثلهوا عروضواح و   »یعنی الد  زار دینوار طو  بوه او داد     

  و اموال غیور نقودی و مرکوا و    «جوا راح و دوابّاح و عبیداح

  یوک  «وأطلق به خراج ابعراق »  غ م و کنیز به او داد
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و  «وعاد إبی ابعراق»سال    مابیات عراق را به او بخشید 

 1 عراق بازاشس ابن زیاد به

 ا  آن  امیه انجام نداد؟ کنند که بنی  ا چه می مگر داعشی
کننود و   کننود  تعودّی موی    کنند  غارت موی     جنایس می

کننود و    ای به ظا ر اس می  آنان را حمایس می حکومس
امیه    در مدینه تعدی  د ند  بنی به آنان اموال و  دایا می

موردم مدینوه مبواگ     کردند  سه روز خون و مال و نامو 
بود   زار دخمر در نمیجه تجواوز بشوکر شوام  سوال بعود      

 وا حملوه    باردار بودند و وضوع حمول کردنود  بوه خانوه     
ای در مدینه حملوه   کردند  رردی از ا ابی شام به خانه می

کوورد کووه زن خانووه تووازه وضووع حموول نموووده بووود  وی 
مون   اونحتعدّی ناموسوی کورد  آن زن ایوس:    درخواسس 

در نیا   سم   انیاح ما بوه پیوامبر تعهود دادیو  کوه        نوز
چنین کاری نکنی   ایس: پس  ر چه داری بوه مون بوده     

چیزی ندارم  قبل از تو  ر چه بود بردند   و اهللزن ایس: 
بوو کوان عنودی     و اهللاش و ایس: یا بنویّ   رو کرد به بچه

دادم  شیءٌ نرمدیمک به  به خدا قس  اار چیزی داشم  می
 از او خو ص کون   ایوس:    راین آقا که خوودم و توو   به ا

نداری بد ی؟ در تاری  آمده: أَخَنَ برجل ابصبیّ و ابثودی  
                                                                 

وادث   حو 172  ص7)سوب  بون ابجووزی: ج    ابزمان ری توواری  األعیوان     مرآ1
  21سال
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ری رمه رضرب به ابحائ  رانمثر دماغه ری األرض دسوس  
ی مادر  نوز در د وان  بوود را از    ای را که سینه برد بچه

مغوز کوود     که یطور بهی دیوار زد  پای اررس و به سینه
  اموروز نیوز چنوین    1زموین و دیووار پخو  شود    بر روی 

 ارمد  جنایاتی توس  داع  اتیاق ارماده و می
خووا ی    کنند که می  ا تهدید می داعشی  رچندامروز 

امیه کعبه را آت  زد و خراب  کعبه را خراب کنی  وبی بنی
   2نمود

در انشمه نیز چنین اررادی امثال امیرابموؤمنین و اموام   
نمودند  در واقعه کورب  سوکاه دشومن     حسین را تکییر می

اموا از    3 ای خود را جمع نمود و درون کورد   جنازه کشمه
درن بدن شریا امام حسین و یارانشان خودداری نمودند 
تا به مردم بگویند که این ارراد از شمار مسولمانان خوارج   

 ای دین مبین اس م حمی با کسوی کوه    اند  در آموزه شده
اوردد نیوز    د بر او جواری موی  مرتکا خ ری شود که ح

شود  بلکه بدن او توسو  مسولمانان    چنین برخوردی نمی
اردد  حال چطور و بوه چوه مجووزی     تکیین و تدرین می

                                                                 
أ ل ابشام إبوی أ ول     211  ص1)ابن قمیبه دینوری(: ج  1

  
أربوع وسومین   وابیوم ابثابث منه   878  مصباگ ابممهجد )شی  طوسی(  ص2

  رمی حیطانها بابنیران رمصدعس وأحرق مسل  بن 

   22  ص41و بحاراألنوار: ج 44  ص2  مقمل ابحسین )خوارزمی(: ج9
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روا   وا  آنپیامبر را تکییر کرده و چنین سممی بر  سیب ا ل
 ؟   اند داشمه

ی  اردد کوه پدیوده   بنابراین با آنچه بیان شد روشن می
ی  ا برزه پساش   ا  مه یسس  اینتکییر  پدیده جدیدی ن

سقییه و کنار اناشمن غدیر و من کنس مونه رعلی موونه  
 ای جنس تقلبی و بدبی اسس کوه   برزه اش پس اسس   مه

زودی زود  به جای جنس االلی تحویل مردم دادند وبی به
شود  دنیا دیگر خسومه شوده و حقوایق     واقعیس آشکار می

 برای دنیا روشن خوا د شد 
 وا و    وا  و وابی   اس م دینوی باشود کوه داعشوی    اار 

اوینود:  اویند  مسویحیس و سوایر ادیوان موی     سعود می آل
بیوس    مان دین خودموان بهمور از ایون اسوس  وبوی ا ول      

 ا که در آن زموان تحوس    عصمس از  مان روز با داعشی
کردنود   عنوان امویان و عباسیان بر مسلمانان حکومس موی 

 به مخابیس پرداخمند 
شود  ن امام رضا رردی از سوی  ارون مأمور میدر زما

طابوا  تا به مدینه حمله کند و حجاب از سر زنان آل ابی
بردارد و ط  ای آنان را غارت کند  امام رضا  مه زنوان  

ایسمند  کنند و جلوی در خانه می را در خانه خود جمع می
خووا ی؟   کنند کوه چوه موی    و به مأمور  ارون ابمما  می

 ا درآورم   ا را از اوش زن مأمورم اوشواره اوید: من می
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ررماید: خودم ایون کوار را    و ط  ایشان را بگیرم  امام می
د    ر چه ط  داشمه باشند به توو   کن   به تو تعهد می می

  1بد    این کار را نکن 

 ا    پیامد ا  آری جریان داع  از آن روز بوده و این

مه طا رین در برابر این رو  مان جریان  سمند  ائ و دنبابه

 ای ظاب  و تکییوری توا پوای جوان ایسومادند و       حکومس

مرزبندی کردند تا این حقیقس را به دنیا برسانند که اعمال 

 وا   ایون   این جنایمکاران را به حساب پیامبر نگنارید  دینِ

اس م نیسس و نمونه اش خاندان معاویه اسس  اس م این 

ید دید که بوی عطور آل  زودی زود خوا  طر  اسس و به

 جا را خوا د اررس  محمد  مه

 اهلل و برکاتهوابس م علیک  و 

                                                                 
وکوان    توقیوع بلرضوا)ع(    121  ص2  عیون أخبوار ابرضوا )شوی  الودوق(: ج    1

 بعثوه ابرشید بما خرج محمد بن جعیور بون محمود    ابجلودی ری 
یسولا   ابرشید وأمره إن ظیر به أن یضرب عنقه وأن یغیر دور آل أبی طابوا وأن 

وقود کوان    إن  وبا واحدا ریعل ابجلودی لبوک  منهن نساء   ون یدع على واحد
باب دار أبوی   مضى أبو ابحسن موسى بن جعیر علیهما ابس م رصار ابجلودی إبى
ابرضوا جعول    ابحسن ابرضا علیه ابس م  ج  على داره مع خیله رلموا ن ور إبیوه   

ألبوی ابحسون علیوه     ابنساء کلهن ری بیس ووقا على باب اببیس رقال ابجلوودی 
رقوال ابرضوا    بد من أن ادخل اببیس راسلبهن کما أمرنی أمیور ابموؤمنین   ابس م ن

  أخنته علیه ابس م أنا أسلبهن بک واحلا أنی ن أدع علیهن شیئا إن


