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  مقدمه
  …اما بعد

های امـت از    را اهللا وفات داد، فرقه-صلی اهللا عليه وآله-ز روزی که حممد   ا
 امی و پس از درگذشت هر امامیمتشيعان و جز آا در هر زمانی و در حيات هر ام      

  . اختالف افتادند برسرِ امامت به
تفرقـه در   سـبب  و علتـهائی کـه    عقايدشـان ها و     فرقهما در اين کتامبان دربارۀ      

اســت و آنچــه کــه خودمــان    و در حفظمــان مانــده   آنچــه کــه بــه مــا رســيده     شــد، آــا
  .کنيم میايم را ياد  دريافته

  .وبِاهللاِ التوفيق و منه العون
  



وخالفت برسرِامامت امت اختالف  
ــول اهللا  ــه  -رسـ ــلی اهللا عليـ ــهصـ ــع األولِ -وآلـ ــاه ربيـ ــس از   در مـ ــالِ پـ ــين سـ  دمهـ

 . ســـال بـــود۲۳ -عليـــه الـــسالم-نبـــوتش .  ســـال بـــود۶۳ســـنش . هجــرت درگذشـــت 
 ابن زهره ابن کالب ابن مره ابن کَعب ابـن  مادرش آمنه دختر وهب ابن عبدمناف  

   .لُوی ابن غالب بود
  :سه فرقه تقسيم شدند پس، امت به

طالـب ۔عليـه    بـن ابـی  ئی از آـا شـيعه ناميـده شـدند، و آـا شـيعۀ علـی ا          فرقه
   .های شيعه از آا منشعب شدند السالم۔ بودند، و مهۀ فرقه

  اختالف مهاجرين و انصار
ئــی مــدعیِ رياســت و حاکميــت بــرای خودشــان شــدند، و اينــها انــصار         فرقــه

  .بودند، و خواستار بيعت گرفنت برای سعد ابن عباده خزرجی شدند
اش گفتنـــد کـــه   و دربـــارهرفتنـــدرا گقحافـــه   ابـــوبکر ابـــن ابــی جانـــبِئـــی  فرقــه 

صلی اهللا عليه وآله۔ جانشينِ مشخصی برای خودش تعيين نکرده است و   -پيامرب  
. شـان باشـد را برگزيننـد    اختيار امت واگذار کرده تا هرکه مـورد خـشنودی          امر را به  

گفـت پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔       روايتی اسـتناد کردنـد کـه مـی     برخی از اينها به 
را   اصــحابش شــود، و ايــن منــازِ پــيشابــوبکر فرمــود کــه    وفــات يافــت بــه در شــبی کــه

 شايـستگیِ ابـوبکر بـرای خالفـت تلقـی کردنـد و گفتنـد کـه پيـامرب ۔صـلی                  بردليلی  
ــه    ــان بـ ــر دينمـ ــه۔ در امـ ــه وآلـ ــه      اهللا عليـ ــان بـ ــر دنيامـ ــز در امـ ــا نيـ ــود و مـ ــشنود بـ او  او خـ

  . دانستندخشنوديم؛ و بر اين اساس بود که او را شايستۀ خالفت 
 ابـــوبکر و عمــــر و  مهـــراه   و فرقـــۀ انـــصار اخـــتالف نظـــر يافتنـــد     بـــا ايـــن فرقـــه   

انــصار . ســاعده رفتنــد ســقيفۀ بنــی ابوعبيــده ابــن جــراح و مغيــره ابــن شــعبه ثقفــی بــه 
خواستار انعقاد خالفت برای سعد ابن عباده خزرجی بودند و رياست و حاکميت    



 ۹

 یرئيـس «اع افتادند تا آنکه انصار گفتنـد   نز  اينها و انصار به   . دانستند  را حقِ او می   
ــه الــسالم۔       . »از مــا باشــد و رئيــسی از مشــا   ايــن فرقــه دليــل آوردنــد کــه پيــامرب ۔علي

جـز   رياسـت بـه   «:شان گفتند کـه پيـامرب گفتـه     و برخی . »اند  امامان از قريش   «:گفته
ئــی از انــصار و کــسانی کــه بــا آــا مهنظــر بودنــد      پــس فرقــه . »در قــريش روا نيــست 

 ازمشاری که مهراه سعد ابن عباده بودند و  ياست ابوبکر را پذيرفتند مگر اندک ر
  . که از او پيروی کردهرخاندان خودش 

 بـا ابـوبکر   در خمالفت نشد تا آنکه    با ابوبکر  بيعت  سعد ابن عباده حاضر به    
شـام رفـت و در آجنـا در حـوران کـشته شـد، روميـان او را کـشتند، و کـسانی               و عمر به  

عنوان دليل آوردند و   معروف را بهاند، و اين بيت شعرِ  که جنيان او را کشتهگفتند
  : اند گفتند که جنيان گفته

  سعد ابن عباده سرور خزرجيان را کشتيمما 
  قلبش نشانديم راست به او افکنديم و يک دوتا تير به

 يـان  کـه جن پـذيرد  خرد منـی و اين سخنی است که بايد در آن نگريست، زيرا   
  . دنو آنان را بکُش دندميان تير اندازآ به

کنـار عمـر    ۀ مردم از ابـوبکر جانبـداری کردنـد و در کنـارِ او و سـپس در             نبيشي
  . هردو خشنودی منودند  و بهيافتندماندند و بر درستی خالفتشان اتفاق نظر 

  اهلِ رِده
شـد  ئی از ابوبکر کناره گرفتند و گفتند تا وقتـی کـه برايمـان معلـوم نبا            و فرقه 

کــه چــه کــسی رئــيس اســت و پيــامرب ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ چــه کــسی را جانــشينِ           
دسـتان    ـی او خنواهيم پرداخت، و زکـات را در ميـان     خودش کرده است زکات به    

  . و نيازمندان خودمان تقسيم خواهيم کرد
حنيفــه هواخــواه نبــوت    بنــی. پــس مردمــی مرتــد شــدند و از اســالم برگــشتند    

. کـه در زمـان پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔ ادعـای نبـوت کـرده بـود            مسيلمه شـدند    



 ۱۰

 ابــن وليــد ابــن مغيــره خمزومــی بــر سرشــان    فرمانــدهی خالــد   ســپاه ســواره بــه ابــوبکر
ــتاد ــدند، و        . فرسـ ــشته شـ ــز کـ ــسيارانی نيـ ــد، بـ ــشته شـ ــسيلمه کـ ــد، مـ ــا جنگيـ ــا آـ او بـ

  . ده شدند نامياهلِ رِدهاينها . نزد ابوبکر برگشتند ز بهبسيارانی ني

  خمالفت با عثمان
خـاطر   مردم با يکديگر اختالفی نداشتند تا آنگاه که بر عثمان ابـن عفـان بـه          

 و برخـی در  کنـاره گرفتنـد  امـور نوپديـدی کـه آورده بـود خـشم گرفتنـد؛ برخـی از او        
کــشتنش شــرکت کردنــد، و از او کــسی محايــت نکــرد جــز اهــل خانــدان خــودش و        

  . راجنام کشته شدمشاری از ديگران، تا س اندک

  خالفت علی عليه السالم
 مجاعـت اينـها  . عليه السالم۔ بيعت کردندچون او کشته شد مردم با علی ۔    

يــک فرقــه بــر واليــت علــی ابــن      : ســپس بــه ســه فرقــه تقــسيم شــدند     . ناميــده شــدند 
مهراه سعد ابن مالـک ۔يعنـی سـعد     يک فرقه به. طالب ۔عليه السالم۔ ماندند   ابی

ــسلَمه انــصاری و      وقــاص۔ و  ابــن ابــی  عبــداهللا ابــن عمــر ابــن خطــاب و حممــد ابــن م 
اُسامه ابن زيد ابن حارثه کلبی موالی پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔ از علـی کنـاره             

اينها پس از آنکه داوطلبانه با او بيعت کرده بودنـد از جنگيـدن برضـد او     . گرفتند
اميـده شـدند و بـرای مهيـشه      نمعتزِلَـه  در کنار اوخـودداری منودنـد، لـذا         جنگيدنو  

 اســت و نــه جــايزاينــها گفتنــد کــه نــه جنگيــدن برضــد علــی . پيــشينيان معتزلــه شــدند
انـد کـه پـس از آن اَحنـف ابـن قَـيس        و برخی از اهل علم گفتـه     .جنگيدن در کنارِ او   

خـاطر   متيم بودند کناره گرفتند، که البته نـه بـه   متيمی با گزيدگان قومش که از بنی 
خواسـتند کــه مالـشان را هزينــه نکننـد و خودشــان را     اعتــزال بـود بلکــه مـی   عقيـده بـه  

  .»از فتنه کناره بگيريد که برايتان تر است«قومش گفت  او به. کشنت ندهند به



 ۱۱

  اصحابِ جمل
يک فرقه نيز بـا علـی خمـالف شـدند، و اينـها طلحـه ابـن عبيـداهللا و زبيـر ابـن                

ــر ابـــوبکر بودنـــد   ــوام و عائـــشه دختـ ــه اي. عـ ــها بـ ــد و    نـ ــد و بـــصره را گرفتنـ بـــصره رفتنـ
پـــس علـــی ۔عليـــه  . کـــارگزاران علـــی ۔عليـــه الـــسالم۔ را کـــشتند و ماهلـــا را گرفتنـــد  

 و يارانــشان شکــست  طلحــه و زبيــر کــشته شــدند  . الــسالم۔ بــر سرشــان لــشکر کــشيد   
  .  بودنداصحاب جملاينها . يافتند

  اهلِ صفّين
ــد      ــشان بردنـ ــه مهراهـ ــائی کـ ــا ماهلـ ــز بـ ــی نيـ ــه  بـــهمجعـ ــه بـ ــام رفتـ ــن   شـ ــه ابـ معاويـ

سفيان پيوسـتند و بـا علـی ۔عليـه الـسالم۔ خمالفـت منودنـد و خواهـان قـصاصِ                 ابی
خـون عثمــان شــدند و علـی ۔عليــه الــسالم۔ و يــارانش را مـسبب کــشته شــدن عثمــان    

. ی ۔عليــه الــسالم۔ جنگيدنــد  ســپس از معاويــه محايــت کردنــد و بــا علــ     . دانــستند
  .  بودنداهلِ صفّيناينها 

  خوارج
 با علی ۔عليه السالم۔ بودنـد پـس از صـدورِ رأی          که سپس خبشی از کسانی   

 بودنــد شــوريدند و بــا علــی  ]داوری کــرده [ کــه ميــان او و معاويــه و اهــل شــام داوردو 
 کـسی جــز  ازآن داوری(» ال حکـم االّ للّـه  «الم۔ خمالفـت کردنـد و گفتنــد   ۔عليـه الـس  

 منودنـد و ذوالثَّديـه   تبـرا  تکفير کردنـد و از او  ، و علی ۔عليه السالم۔ را   )نيستاهللا  
علـی ۔عليـه الـسالم۔ بـر سرشـان      .  بودند مارقيناينها  . را فرمانده خودشان کردند   

اينـها  . شت و ذوالثَّديـه را کـشت  لشکر کشيد و در روان بـا آـا جنگيـد و آـا را کـ               
 ناميـده شـدند و   خـوارج  و مهـۀ اينـها  . بب رخداد حـروراء س  ناميده شدند به حرورِيه

  . های خوارج از اينها منشعب گشتند مهۀ فرقه
ئـی کـه بـا     ئی که بـا او بودنـد بـا فرقـه     چون علی ۔عليه السالم۔ کشته شد فرقه 
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ــک فرقـــه دادنـــد و            ــدند و تـــشکيل يـ ــا هـــم يکـــی شـ ــشه بودنـــد بـ ــه و زبيـــر و عائـ طلحـ
] ـا      معاويـه ابـن ابـی   ] خالفـتسـفيان را پذيرفتنـد جـز انـدکی از آ  و علـی  از شـيعيان 

  . کسانی که معتقد به امامت پس از پيامرب ۔صلی اهللا عليه وآله۔ شدند

  مرجِئَه
روان  معاويه را پذيرفتند بيشينۀ مردم و ظاهربينان و دنباله   ] خالفت[ آا که   

ــهشــان  اينــها مهــه. يروزمنــدان بودنــدران پو و يــاحاکمــان  ناميــده شــدند، زيــرا  مرجِئَ
کـسانی کـه منـاز مـسلمانان     :  را بر راه درست دانستند و گفتند   الفهردو طرف اخت  

انـد؛ و برايـشان اميـدوارِ آمـرزش      کننـد مـؤمن      ايمـان اقـرار مـی      شروط  خوانند و به    می
  . شدند

ئی تندروی کردنـد و اينـها    فرقه: چهار فرقه تقسيم شدند مرجِئه پس از آن به 
همـ جـفوان   هيهـم ابــن صج رجِئَـۀ اهــل خراسـان  اينــ.  بودنـد پيــروانئــی  فرقـه . انــد ها م

ــه ــۀ اهــل شــام     غَيالنِي ئــی  فرقــه. انــد  بودنــد پيــروان غــيالن ابــن مــروان؛ و اينــها مرجِئَ
انــد، و   بودنــد اصــحاب عمــرو ابــن قــيس ماصــر؛ و اينــها مرجِئَــۀ اهــل عــراق  ماصــريه

ــه و شــکاکانئــی  فرقــه. مهگنــانش از آــا بودنــد ابوحنيفــه و  ترِيد، و  ناميــده شــدنب
انـد، و سـفيان ابــن سـعيد ثـوری و شـريک ابـن عبـداهللا و ابــن         اينـها اصـحاب حـديث   

نانشان از اينهاينـد، و  ليال و حممد ابن ادريس شافعی و مالک ابن انس و مهگ      ابی
  .  ناميده شدندحشوِيهاينها 

های اينها دربـارۀ امامـت گفتنـد کـه پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔ از               خنستی
مــردم و تــالش در امــور   کــسی کــه جانــشينش بــرای وحــدت خبــشيدن بــه دنيــا رفــت و

 فرمانــدهان و گــسيل ســپاه و حفاظــت گماشــنتِحاکميــت و رعايــا و برقــراری صــلح و 
ناآگاهـان و دفـاع از مظلومـان شـود را      دادن بـه  شرزِ اسالم و بازداریِ دمشن و آموز  م

امامــت  عليــه وآله۔بــهآــا گفتنــد کــه هرکــه پــس از پيــامرب ۔صــلی اهللا  . تعيــين نکــرد
  . نشست شايستۀ اجنامِ اين کارها است



 ۱۳

برخــی گفتنــد کــه مــردم بايــد در انتخــاب امــام  . نــديافت ســپس اينــها اخــتالف
رأی  آرای خودشــان اجتــهاد کننــد، و مهــۀ امــور ديــن و دنيــا بــر مبنــای اجتــهاد بــه      بــه

وده مـردم فرمـ   باطل است ولی خدای عز وجل به» رأی«برخی نيز گفتند که  . است
  . عقل خودشان امام را انتخاب کنند که بهاست 

و مجعـــی از معتزلــــه عقيــــدۀ پيشينيانــــشان را نپذيرفتنـــد و گفتنــــد کــــه پيــــامرب   
ــام را تعيـــين کـــرده ولـــی از کـــسی      ــه وآلـــه۔ صـــفت و خـــصوصيات امـ ۔صـــلی اهللا عليـ

اين سخنی اسـت کـه   .  نکرده استامام نام نربده و نسبش را نيز مشخص     عنوان    به
نيـز، مجعـی از اهـل حـديث، وقتـی داليـل اماميـه آـا را            . انـد   را درانداخته آا اخي 

ســـخنِ پيـــامرب ۔صـــلی اهللا عليـــه وآلـــه۔ درآويختنـــد کـــه   ريـــز گرفتنـــد و بـــه گُ راهگَزيـــد
اينـها مـذهب   .  خـودش تعيـين کـرد   جانـشينیِ  منـاز کـرد پـس او را بـه        پـيش ابوبکر را   

ت پيــامرب ۔عليــه الــسالم۔ گفتــه  کردنــد کــه پــس از درگذشــاپيـشينيان خــويش را رهــ 
دهـيم کـه پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه       امـامی خـشنودی مـی    مـا بـرای دنيايمـان بـه    «بودند  

   .»بوداو خشنود  وآله۔ برای امر دينمان به

  اهل امهال
 ازنظـــر  پيــامرب دربــارۀ امامــت را   يعنــی شــيعيانی کـــه ســفارش   [و اهــل امهــال   

شــان گفتنــد   بيــشينه. تالف يافتنــد اخــفاضــل و مفــضول  دربــارۀ امامــت  ]انداختنــد
استجايز مفضول وقتی در فاضل علتی باشد که جلو امامتش را بگيرد امامت  .  

ــ و عمــوم معتقــدان بــه ناتفــاق نظــر ] پيــامرب دربــارۀ امامــتســفارشِيعنــی  [ص 
 برترجايزيافتند که امامت نيست مگر برای فاضلِ دارای صفات  .  

پيامرب : بيشينۀ اهل امهال گفتند . ف يافتند  اختال سفارششان دربارۀ     و مهه 
 نکــرد کــه کــسی از مــردم جانــشينش ســفارشدنيــا رفــت و  ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ از

برخی نيز گفتند که دربارۀ صفات امام سفارش کرد زيرا مردم را بـه تقـوای          . باشد
  .اهللا عز وجل سفارش کرد
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  اختالف بر سر خصوصيات امام
ه امام بايد چه خصوصياتی داشـته باشـد اخـتالف       سپس برسر امامت و اينک    

 که اصحاب حسن ابن صاحل ابن حی و مهفکرانش بودند گفتنـد کـه       بتريه. يافتند
تـرين بـرای امامـت بـود      علی ۔عليـه الـسالم۔ پـس از پيـامرب برتـرينِ مـردم و شايـسته               

 دربــارۀ عثمــان نظــری ندادنــد، و حــزب آنــان. يعــت بــا ابــوبکر نيــز خطــا نبــودولــی ب
انـد، و دليـل    علی ۔عليه السالم۔ را تأييد کردند و گفتند که خمالفان او اهـل دوزخ           

 تـسليم  ]ابـوبکر و عمـر   بـه يعنـی  [دو  آن عليـه الـسالم۔ امامـت را بـه      آوردند که علـی ۔    
آن کــس  کــرد، و او مهچــون کــسی بــود کــه حقــی بــر کــسی داشــته ولــی آن حــق را بــه      

  . واگذاشته است
و مهفکـرانش گفتنـد کـه علـی ۔عليـه الـسالم۔ امـام         رِقّـی مان ابن جرير  يو سل 

آـا    آن نـامِ فاسـق بـه   خـاطر  بـه تـوان کـه    بود، بيعت ابوبکر و عمر خطا بود ولـی منـی          
ا از عثمـــان تـــربا هاينـــ. داده شـــود، زيـــرا آـــا تأويـــل کردنـــد و مرتکـــب خطـــا شـــدند  

 کـافر  کسانی که با علی جنگيدنـد نيـز نـزد اينـها       . کفرش گواهی دادند    منودند و به  
  . مشرده شدند

ــار و مهفکــرانش گفتنــد کــه حــقِ امامــت ازآن علــی ۔عليــه الــسالم۔      مو ابــن ت
 مــردم بــود ولــی امــت بــا خليفــه کــردن ابــوبکر و عمــر  بــود و او پــس از پيــامرب برتــرينِ

 خطا کردند که افضل را رهـا  اما که باعث گناهکاری باشد  نشدند مرتکب خطائی 
 بـــا علـــی ۔عليــه الـــسالم۔ جنگيدنـــد تـــربا   کـــه کــسانی  و ازاينـــها از عثمـــان . کردنــد 

  . کفرِ آا گواهی دادند منوده به
ــفوان و        ــن صـــ ــم ابـــ ــروان و جهـــ ــن مـــ ــيالن ابـــ ــومشر و غـــ ــی و ابـــ ــضل رقاشـــ و فـــ

قـرآن و سـنت باشـد     مهفکرانش از مرجئه گفتند که هرکه امـام شـد چنانچـه آشـنا بـه         
  .  عمومیِ امتيابد مگر با آرای  است، و امامت حتقق منیجايزامامتش 

 نيـست مگـر در قـريش؛ و هـر     جـايز امامـت  : ه گفتنـد  مرجئـ سـاير و ابوحنيفه و    
د امامتش درست عدل فراخوان قرآن و سنت و عمل به ئی که مردم را به امامِ قريشی
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مهراهش جهاد کنند، و دليلش خـربی اسـت کـه      است و بر مردم واجب است که به       
  . »اند امامان از قريش«ه که از پيامرب ۔صلی اهللا عليه وآله۔ رسيد

 امامت برای هرکس که احکام قرآن و :ه۔ گفتندجز نجدي و مهۀ خوارج ۔به
 اســت، و جــايزســنت را اجــرا کنــد و شــناخت درســت از قــرآن و ســنت داشــته باشــد     

  . کافی است که دو مرد با امام بيعت کرده باشند
ندارنـد ولـی مـا و مـردم     امـام و جـز او نيـاز       امـت بـه    :و جنديه از خـوارج گفتنـد      

  . اجرا درآوريم حکم کتاب اهللا عز وجل را در ميان خودمان بهکه بايد 
 اسـت کـه امـام    جايز هرکه احکام کتاب و سنت را اجرا کند       :و معتزله گفتند  

ــه يـــک قريـــشی و يـــک نبطـــی   شـــو ــرِ عـــربِ عـــرب يعنـــی [د؛ و چنانچـ  ]شـــده زبـــان غيـ
شـود مگـر بـا     نيم، و امامت منعقد منیک داوطلب امامت باشند ما قريشی را امام می 

  . دهی امجاعِ امت و انتخاب و رأی
 چنانچـــه يـــک قريـــشی و يـــک نبطـــی : گفـــت]از معتزلـــه[و ضـــرار ابـــن عمـــرو 

کنــيم، زيــرا  کنــيم و قريــشی را رهــا مــی  داوطلــب امامــت باشــند مــا نبطــی را امــام مــی  
افرمـانی کنـد و مـا    ترنـد، و چنانچـه از اهللا ن   اش کمتـر و يـارانش انـدک         نبطی عـشيره  

 ايـن را کـه گفـتم نظـرم     :]گفت [خبواهيم که او را برکنار کنيم زورش کمتر است؛ و        
  . مسلمان بودن داوطلبِ امامت است به

هرکـه احکـام قـرآن و سـنت     :  و مهفکرانش گفتند]از معتزله[و ابراهيم نظّام    
کــرمکُم عنــد اهللاِ انَّ اَ «:را اجــرا کنــد شايــستۀ امامــت اســت، زيــرا اهللا عــز وجــل گفتــه  

چنانچــه مــردم مطيــع فرماــای اهللا باشــند و ظــاهر و باطنــشان را  : و گفتنــد. »اَتقــاکُم
اصالح کنند تعيين امام برايشان واجب نيست؛ ولـی اگـر يـک امـامی وجـود داشـته           

و . شناسند اطاعتش بر آا واجب اسـت  باشد که از وجودش خرب دارند و او را می      
ـــ  نيـــست کـــه اهللاجـــايز ف بـــه شـــناخنتِ امـــامی کنـــد کـــه امکـــان   عـــز وجـــل آـــا را مکلَّ

  . کند امرِ ناممکن منی آا نداده است، و او آا را مکلف به شناخنتِ او را به
 گفتند که کارشان ،و دربارۀ انعقاد امامت ابوبکر که مسلمانان اجنام دادند 
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را تأييـد    هـم خـرب ايـن   ترينشان در آن وقت بود و هم قيـاس و      درست بود و او شايسته    
بـر مـردی و   اسـر فـرودآوردن در بر   از آجنا که انسان حاضـر بـه     : و اما قياس  . کنند  می

يـــا مـــردی کـــه دارای    : پيـــروی از او در هرچـــه کـــه بفرمايـــد نيـــست مگـــر از ســـه راه       
دار باشـد و    او درآورنـد؛ يـا مـردی کـه مـال     بـریِ  فرمـان  بـه ئی باشد کـه مـردم را       عشيره

لش از او فرمــان بربنــد؛ يــا ديــنش چنــان باشــد کــه بــر مــردم برتــری  خــاطر مــا مــردم بــه
اش کمتـر از ديگـران و خـودش نيـز       ابوبکر عـشيره وقتی دانستيم کهو . داشته باشد 

و امــا . خــاطر ديــنش بــود  آــا بــود پــی خــواهيم بــود کــه برتــریِ ابــوبکر بــه   فقيرتــر از 
. راضـی شـدند  امـامتش   و بـه امجـاع يافتنـد     مـردم بـر سـر خالفـت ابـوبکر         آنکـه : خرب

گـــاه امـــت مـــرا بـــر  اهللا تبـــارک و تعـــالی هـــيچ «:پيـــامرب ۔صـــلی اهللا عليـــه وآلـــه۔ گفتـــه
و اگــر امجــاعِ مــردم بــر ســر خالفــت ابــوبکر خطــا  . »گمراهــی مهدســت خنواهــد کــرد

اش فاسد شدن مناز و مهۀ واجبـات، و باطـل شـدن قـرآن اسـت کـه           نتيجه ه باشد بود
  . لی اهللا عليه وآله۔ استحجت بر ما پس از پيامرب ۔ص

  .  بودنها داليل مهگیِ معتزله و مرجِئهاي

  اختالف بر سرِ جنگ جمل
و عمـرو ابـن عبيـد و ضـرار ابـن عمـرو و واصـل ابـن عطـاء کـه سـتوای اصـلی             

ــه   ] …[انـــد گفتنـــد  معتزلـــه و عمـــرو ابـــن عبيـــد و مهفکـــرانش گفتنـــد کـــه علـــی ۔عليـ
يـک   دامن کـدام  من منـی : ضرار ابن عمرو گفتو  . تر از ديگران بود     السالم۔ برحق 

ــلِ علــی و  :ا طلحــه و زبيــر؟ و واصــل ابــن عطــاء گفــت    بودنــد، علــی يــ تــر راهيافتــه  مثَ
زنـد و    مـی کـاری زن مـت خطا  خمالفانش مهچون زن و شوهری اسـت کـه شـوهر بـه     

زنــد؛ و معلــوم نيــست کــه کدامــشان راســت       شــوهرش مــت دروغگــويی مــی    زن بــه
  . شان دروغگويد و کدام می

شــان اتفــاق نظــر يافتنــد کــه بايــد هــم بــه علــی تــوال کــرد و هــم بــه        مهگــیاينــها
 و شکی نيست کـه آنکـه بـر    ه است،طلحه و زبير؛ ولی يکی از دو طرف بر خطا بود 
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 علی و طلحه و زبير پس از آنکـه بـا      ]گفتند که  [و.  اهل دوزخ است   ه است خطا بود 
شــان پذيرفتــه  اهی دهنــد گــواهیگــو بــر ســر يــک درهــم  چنانچــهيکــديگر جنگيدنــد

ــا يکـــی از مـــردم معمـــولی طـــرف شـــود گـــواهيش را    .نيـــست ــر علـــی بـ ــايز ولـــی اگـ  جـ
عيتی کـه پـيش از   و گفتند که آا بر اساس وضـ . دانستند و مهچنين طلحه و زبير را      

شـوند؛ و وقتـی هرکدامـشان      در کنـار يکـديگر مـؤمن ناميـده مـی           اختالفشان داشـتند  
نناميدنـد و گـواهيش   تنـهايی را مـؤمن    اشد، هرکدام از آا بـه     تنهايی مورد نظر ب     به

  . شمردندرا مقبول ن
رِ و امــا بتريــه از اصــحاب حــديث از پيــروان حــسن ابــن صــاحل ابــن حــی و کُثَيِــّ    

ويبه و سلمه ابن کهيـل و ابواملقـدام ثابـت        اء و سامل ابن ابی    نتکَم ابن عحفصه و ح
را  اليت علی ۔عليه السالم۔ کردند سـپس آن ابن حداد و مهفکرانشان دعوت به و    

شان اتفاق نظر يافتند که علی ترين  با واليت ابوبکر و عمر درآميختند، و مهگی 
ه حــال آــا احکــامی کــه ابــوبکر و عمــر مقــرر کــرد       و برتــرينِ مهــۀ قــوم بــود، بــا ايــن    

  مــاهیِنکننــده و خــورد  و مــسح خفَّــين و شــربِ نبيــذ مــست ،نــد را قبــول دارنــدا بــوده
دانند  میجايزنيز ری را ج .  

و دربارۀ جنگ با علی ۔عليه السالم۔ و جنگ با کسانی که بـا او جنگيدنـد     
ــيار ابــراهيم ابــن  شــيعيان و زيديــه، و ازمجلــه  . يافتنــداخــتالف  ظّــام سشر ابــن  و بِــن

 و از مجلـــۀ مرجئـــه ابوحنيفـــه و ابويوســـف و بِـــشر مريـــسی و  ،معتمـــر و مهفکرانـــشان
 گفتند کـه علـی ۔عليـه الـسالم۔ در جنـگ بـا طلحـه و زبيـر و جـز آـا                ،رانشانمهفک

برحق بود، و مهۀ کسانی که با علی ۔عليـه الـسالم۔ جنگيدنـد بـر خطـا بودنـد و بـر              
دلـيلش آيـۀ قـرآن    .  ۔عليه السالم۔ با آا جبنگند   مردم واجب بود که در کنارِ علی      

لــذا . »فرمــان اهللا گــردن ــد  تــا بــهد جبنگيــد نــک بغــی مــیکــه  آنبــا  «:اســت کــه گفتــه 
 جنگيدن با آا واجب بود؛ زيرا ادعای چيزی آنکه بر ضد او بغی کردند   خاطر    به

خـواهیِ عثمـان ولـیِ دم نبودنـد      کردند که حقشان نبود، و مادام که در ادعای خـون     
  . برضد او بغی کردند
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مـن   بـه «: فتـه بـود   دليل را از خربی از علی ۔عليه السالم۔ آوردند کـه گ     اينها
 بـا  پيکـار  و لـذا بـا آـا جنگيـد؛    ؛ »امر شده که با ناکثين و قاسطين و مارقين جبـنگم    

  . آا واجب بود
 علــی و طلحــه و   ه و مهفکــرانش گفتنــد کــ  �خــواهرزاده عبدالواحــد �و بکــر 

انـد، زيـرا پيـامرب      اهـل ـشت  شـان  حـال مهـه      ولـی بـا ايـن      زبير مشرک و منـافق بودنـد      
هرچــه : اهــل بــدر نگريــست و گفــت اهللا عــز وجــل بــه «:ه وآلــه۔ گفتــه۔صــلی اهللا عليــ

  . »ام دلتان خواست بکنيد که من مشا را آمرزيده
و بقيۀ معتزله، ازمجله ضرار ابـن عمـر و معمـر و ابواهلُـذَيل عـالّف و ديگـران             

ــد ــا : گفتنــ ــمــ ــه   یمنــ ــيم کــ ــشاندانــ ــق و کدامــ ــشان برحــ ــود؛  کدامــ ــا بــ ــذا برخطــ ــه لــ  بــ
و . کنــيم شــان بــا هــم تــوال منــی     مهگــی کنــيم ولــی بــه   ا تــوال مــی هرکدامــشان جداجــد 

تنــهايی واليــت و عــدالتش بــا امجــاع ثابــت     شان آن بــود کــه هرکــدام از آــا بــه   لــدلي
  .شود جز با امجاع زائل منی است، و عدالتش به

و حــشوِيه و ابــوبکر اَصــم و مهفکرانــشان گفتنــد کــه علــی و طلحــه و زبيــر در          
ســت نبــود و کــسانی کــه از آــا کنــار کــشيدند کارشــان درســت  جنگــشان کارشــان در

جوينـد و    تربا مـی جنگهائی که کردندکنند ولی از  شان توال می   مهگی   به اينها. بود
   .کنند اهللا عز وجل حواله می امرشان را به

  اختالف بر سرِ جنگ صفّين
ــ  ]نداوریِ پـــس از جنـــگ صـــفّييعنـــی [وع حکَميـــت حکَمـــين و دربـــارۀ موضـ

  .  يافتند نظراختالف
کـافر بودنـد، و   ] يعنـی ابوموسـا و عمـرو عـاص     [خوارج گفتند کـه هـر دو داور         

 اهللا عـز  گفتـۀ و از .  کـافر شـد  دو سـپرد  آن داوری را بـه  وقتـی     نيـز  علی ۔عليه الـسالم۔   
ــابر آنچــه کــه اهللا نــازل کــرده اســت داوری نکنــد       «وجــل دليــل آوردنــد کــه     هرکــه بن

 اهللا تبــارک و گفتــۀو . »فاســفان مهااينــداينــد، ان مهاظاملــ… کــافران مهااينــد
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و او چونکـه  . »فرمـان اهللا گـردن ـد    کنـد جبنگيـد تـا بـه     ی مـی غـ کـه ب  بـا آن  «تعالی که   
  . با آا را رها کرد پس کافر شدجنگيدن 

ــر گفتنــد کــه علــی ۔عليــه     معتــام و بِــشر ابــن م و شــيعيان و مرجئــه و ابــراهيم نظّ
ضـــوع داوری کـــارش درســـت بـــود زيـــرا اصـــحابش دســـت از جنـــگ   الـــسالم۔ در مو

و . ن آن بود که الفت برقرار کنندناو نظر مسلما. کشيدند و بر حتکيم پای فشردند    
دو  دو فرمــوده بــود کــه بــر اســاس کتــاب اهللا عــز وجــل داوری کننــد؛ ولــی آن    او بــه آن

  . بوددو بودند که مرتکب خطا شدند ولی او کارش درست  خالف کردند، و آن
دليــل اينــها آن بــود کــه پيــامرب ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ بــا مــردم مکــه پيمــان       و 

ــهيلصــلح بــست و ابوجنــدل پــسر     مــرو را بــا زجنيرهــائی کــه بــر پــا داشــت       سابــن ع 
 قُريظَه بنی را در ميان خودش و سعد ابن معاذ] ديگر آنکه[و . مشرکان برگرداند به

  . ضير از يهودان داور کردن و بنی
 خطـا  ]بـا معاويـه   [يـدن جنگ   بـه  نفسِ تصميم گرفنتِ علی   : هو ابوبکر اَصم گفت   

و ابوموسـا اشـعری وقتـی او را خلـع کـرد      . بود، و حکميت که پذيرفت نيز خطا بـود  
اتفـاق   کارش درست بود، زيرا اين کار را کرد تا مردم برای انتخاب يک امامی به    

  . نظر برسند
هاد کند کارش درسـت اسـت؛ و علـی ۔عليـه     هرکه اجت:  معتزله گفتند سايرو  

السالم۔ اجتهاد کـرد و کـارش درسـت بـود و مـا حـق نـداريم کـه متـی را متوجـه او                  
  . او برحق بود. کنيم

اهللا عـز   گوئيم و امرشان را به ما در اين باره هيچ سخنی منی   : و حشويه گفتند  
دانـد کـه درسـت     تـر مـی  اگر کارشان درست يـا خطـا بـود اهللا    . کنيم  وجل حواله می  

آـا تـوال     ما بر اسـاس آنچـه کـه پـيش از جنگيدنـشان بـر آن بودنـد بـه            و! بود يا خطا  
  . کنيم می

* * *  
ها از اهـالیِ ارجـاء و خـوارج و جـز آـا کـه نامـشان را            و مهۀ اين صنفها و فرقه     
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هـای بـسيارند کـه سـخن گفـنت        دارنـد و فرقـه   نظـر  در ميان خودشان اختالف    آورديم
 امامـت و احکـام   برخی از آا برخی ديگـر را دربـارۀ      . کشد  درازا می   شان به  درباره

کننــد، برخــی يکــديگر را نفــی   گنــاه مــی  ديــن متــهم بــه  و ديگــر امــورِا و توحيــدو فتــو
ــی و کننـــد،  مـــی ــر مـ ــاتی  . کننـــد برخـــی يکـــديگر را تکفيـ ــۀ اختالفـ ــا مهـ ــا بـ ــه در آـ کـ

ورشـــان آن اســـت کـــه بـــر  نامنـــد، و منظ  مـــیمجاعـــتمذاهبـــشان دارنـــد خودشـــان را 
شود، چه نيکوکار باشد و چه بدکار، اتفـاق نظـر دارنـد       رئيسشان که     کسی واليت  .

بـر خودشـان   » مجاعـت «آا بدون درنظر گرفنتِ موضوع جمتمع شدن بـر دينـی نـامِ           
   .شدند» فرقه فرقه«ولی درست آن است که آا . ندا هاد



  تشيع اهل اختالف های آغازه
شــان يکــی از ايــن چهــار فرقــه   ريــشه] کــه در اســالم پديــد آمدنــد [هــا  مهــۀ فرقــه

  . شيعه، معتزله، مرجئه، خوارج: است
طالـب ۔عليـه الـسالم۔      است، و اينها فرقۀ علـی ابـن ابـی        شيعهخنستين فرقه   

هــستند، و در زمــان پيــامرب ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ و پــس از او شــيعيان علــی ۔عليــه     
امـــــامتش  د آمـــــدن در پيرامــــون او و عقيـــــده بـــــه گـــــر الــــسالم۔ ناميـــــده شـــــدند، و بــــه  

د و ســلمان فارســی و ابــوذر جنــدب ابــن    ســوازمجلــۀ آــا مقــداد ابــن اَ  . انــد معــروف
جناده غفاری و عمار ابن ياسر هستند و کسانی که حمبـت علـی ۔عليـه الـسالم۔ در       

ر خودشـان   را بـ تـشيع کسانی از اين امـت بودنـد کـه نـامِ      اينها خنستين   . دل داشتند 
  ادند؛ زيرا تشي    نـامی قـديمی اسـت شـيعيان ابـراهيم و موسـا و عيـسا و     ]مهچـون [ع 

  . پيامربان، صلوات اهللا عليهم امجعين
و چون اهللا عـز وجـل پيـامربش ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔ را برگرفـت فرقـۀ شـيعه               

  : سه فرقه تقسيم شدند به

  فرقۀ خنست شيعه
۔ امــامِ مفتــرض الطاعــه پــس از پيــامرب علــی ۔عليــه الــسالم: يــک فرقــه گفتنــد

 بپذيرنــد و] فرمــان[۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ اســت، واجــب اســت بــر مــردم کــه از او      
 از او بگيرند نه از غيرِ او، زيـرا او اسـت کـه پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔           ]دين را [

ودمند دين آن نياز دارند و حالل و حرام و مهۀ امور س هرچه از علمِ دين که مردم به      
.  استاو سپرده و او را نگهبان آا کرده به را  دقيقه و جليله  و دنياشان و مهۀ علوم      

او سپرد؛ لذا امامت و جانشينی پيامرب ۔صـلی اهللا عليـه     مهۀ اينها را نزد او اد و به       
خـاطر سـخاوت و    خـاطر پـاکی مولـدش و بـه     خاطر عصمتش و بـه     وآله۔ حقِ او بود به    

يعنـی  [ اهللا عليـه وآلـه۔ نـص بـر او کـرد      و پيامرب ۔صـلی  . ر رعيتش زهد و عدالتش د   
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 او اشــاره کــرد، امامــت   و بــا نــام و نــسب و شــخص بــه  ]امامــت منــصوب کــرد  او را بــه
او ســـپرد و او را برايــشان مهچـــون پرـــی برافراشــت و از آـــا بـــرای او    امــت را بـــه 

غـدير خـم و جاهـای    عنـوان اميراملـؤمنين بيعـت گرفـت، و در چنـد مـورد مهچـون                به
مــردم فهمانــد کــه جايگــاه او   ديگــر او را برتــر و تــر از مهــۀ مــردم معرفــی کــرد، و بــه  

مهچــون جايگــاه هــارون نــسبت بــه موســا ۔صــلی اهللا عليهمــا۔ اســت ولــی پــس از او    
 امام واينها دليل امامت او است و او جانشين پيامرب بود . کسی پيامرب خنواهد بود 

خــودش   او را بــهزمــان حيــات خــودش  در ]پيــامرب [ و چونکــه.پيــامرب نبــود ولــی بــود 
دليـل ايـن    تشبيه کـرد کـه برتـر از مهگـان اسـت و بـر جـان آـا نيـز برتـری دارد، و بـه              

داريد يا مردی را بـر   دست برمیيا «وليعه که  سخنش ۔صلی اهللا عليه وآله۔ به بنی 
امرب ۔صـلی اهللا  ؛ لـذا مقـام پيـ    »ان گسيل خواهم کرد کـه مهچـون خـود مـن اسـت             سرت

          باشـد  او عليه وآله۔ پس از او برای کسی خنواهد بود مگر کسی که مهچـون خـود .
يعنـی پـس   [و گفتند که البـد پـس از او   .  استو امامت پس از نبوت مهمترين امور    

جايش بنشيند که فرزند او از فاطمه دختر حممد ۔علـيهم      نيز کسی بايد به    ]از علی 
دار و بـری از عيـوب    دل و امانـت   پاکيزه از عيب و پـاک    السالم۔ و معصوم از گناه و     

 باشند کـه خطـا و اشـتباه عمـدی     و مولد باشد و مردم اطمينان داشتهدر دين و نسب    
جای خودش منصوب کرده و او را با نام معرفی  کند، بعالوه امام قبلی او را به        منی

بـا او دمشنـی کنـد    يافتـه اسـت و هرکـه     جنـات هرکه واليت او را بپـذيرد   . رده باشد ک
. هرکه واليت کسی جز او را بگيرد گمراه و مشرک اسـت . شده است کافر و هالک 

  . اهللا برقرار است امامت در اعقاب او برقرار خواهد بودو تا زمانی که امر و یِ
               او اسـتوار ماندنـد   اين فرقه ۔بـر مبنـای آنچـه کـه گفتـيم۔ مهچنـان بـر امامـت 

م۔ در ماه رمـضان کـشته شـد، عبـدالرمحان ابـن ملجـم       تا آنگاه که علی ۔عليه السال  
او ضــربت زد، و او در شــب   مــرادی ۔کــه لعنــت اهللا بــر او بــاد۔ در شــب نــوزدهم بــه      

.  ســـال داشـــت۶۳بيـــست يکـــم، شـــب يکـــشنبه ســـال چهلـــم از هجـــرت درگذشـــت و  
مــادرش فاطمــه دختــر اســد ابــن    .  مــال بــود ۹ ســال و ۴ ســال و خالفــتش  ۳۰امــامتش 
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اف بــود ۔رضــی اهللا عنــهما۔ و او خنــستين هــامشی بــود کــه پــدر و   هاشــم ابــن عبــدمن
  . مادرش هامشی بودند

  فرقۀ دومِ شيعه
گفتنـــد کـــه علـــی پـــس از پيـــامرب ۔صـــلی اهللا وآلـــه۔       ] از شـــيعيان [ئـــی  و فرقـــه

خاطر فضل و سابقه و علمش برترينِ مهۀ مردم و شـجاعترين و سـخاومتندترين و      به
 مشردنـد و  جـايز  را ]و عمـر  [حال امامـت ابـوبکر    اينپارساترين و زاهدترين بود؛ با 

هردو را شايستۀ آن جايگـاه و مقـام دانـستند، و گفتنـد کـه علـی ۔عليـه الـسالم۔ امـر           
دو بيعـت کـرد و    دو سپرد و داوطلبانه و بدون اکـراه بـا آن     آن  را با رضايت خودش به    

رضـای   دو بـه  نده بـا آن کن گونه که مسلمانان بيعت مهان. آا سپرد  خودش را به حقِّ
 نيـست و جـز ايـن نيـز     جـايز او راضی شدند مـا نيـز راضـی هـستيم و جـز ايـن برايمـان            

خـاطر آنکـه علـی      ابـوبکر بـه  گـوئيم کـه واليـت    و مـی  . حق نداريم کـه چيـزی بگـوئيم       
آن راضی شده بود باعث هدايت و راهيافتگی شد؛ و اگر جـز    او سپرده و به     را به   آن

  . اينها اوائلِ بتريه بودند. شده بود بر خطا و گمراه و هالکود ابوبکر ب میاين 
خـاطر   و از اين فرقه يک فرقه بيرون آمدند که گفتند علی ۔عليه الـسالم۔ بـه   

خـاطر سـابقه و علمـش برتـرينِ مـردم       پيامرب ۔صلی اهللا عليه وآله۔ و به      نزديکيش به 
رياســت  را بــهباشــد  جــز او کــه شايــستۀ خالفـت کـسی  ] مــسلماا[بـود، ولــی چنانچــه  

 چـه   و راضـی باشـد  ]يعنـی علـی   [ اوچـه  خودشان برگزينند انتخابشان درست اسـت  
 کننــد بــا رضــای خودشــان بــرای رياستــشان انتخــاب   مــردم کــسی کــهواليــت. نباشــد

از واجــب از او   و اطاعــتاســتبــری از اهللا عــز وجــل   هــدايت و راهيــافتگی و فرمــان 
هاشـم، چـه علـی باشـد و       از قـريش و بنـی  ، و چنانچه کـسی استجانب اهللا عز وجل    

  . است خمالفتش باعث گمراهی و کفر کندچه جز او، با او خمالفت 
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   شيعهسومِفرقۀ 
شوند معتقد به برتری علی ۔عليـه    ناميده میجاروديهو يک فرقه از آا که  
او اسـت کـس ديگـری      نيـست مقـامی کـه متعلـق بـه        جـايز السالم۔ شدند و گفتند کـه       

دور داشتند کافر شـدند؛ و    و گفتند که آا که علی را از اين جايگاه به  اشغال کند؛ 
حـسن   و گفتند که امامـت پـس از او بـه   . خاطر بيعت نکردن با او کافر شدند امت به 

شـورا   حـسين ۔عليـه الـسالم۔ رسـيد، سـپس بـه       ابن علی ۔عليهما السالم۔ سـپس بـه     
دارِ امامت اسـت   که قيام کند حقدر ميان پسران اين دو واگذار شد؛ و هرکه از آا      

  . و امام است
امامـت زيـد ابـن علـی ابـن حـسين و امامـت زيـد          اند کـه قائـل بـه        و اين دو فرقه   

  .  شدند، و اصناف زيديه از اينها منشعب شدند طالب ابن حسن ابن علی ابن ابی

  سبائيه فرقۀ 
 بودنـد  ئی کـه بـر امامـت او اسـتوار     چون علی ۔عليه السالم۔ کشته شد، فرقه     

گفتند که پذيرش امامت او را اهللا بر مردم واجـب کـرده اسـت انـشعاب يافتنـد         و می 
ئـی گفتنـد کـه علـی کـشته نـشده اسـت و منـرده اسـت و کـشته              فرقـه : و سه فرقه شدند   

خنواهد شد و خنواهد مرد تا عرا را عـصايش برانـد و زمـين را پـر از عـدل و قـسط          
  . ه استکند مهچنان که پر از ظلم و جور شد

اينها خنستين فرقه در اسالم بودند که پس از پيامرب قائـل بـه توقـف بـر يـک              
امــامی شــدند و جانــشين بــرای امــام را قبــول نکردنــد، و خنــستين فرقــه بودنــد کــه           

شوند پيروان عبـداهللا ابـن     ناميده می سبائيهاين فرقه   . غلو را درانداختند    بهعقيده  
وبکر و عمـــر و عثمـــان و اصـــحاب پيـــامرب را  ســـبا؛ و او کـــسی بـــود کـــه بـــدگويی از ابـــ 

او  را بــه تــربا از آــا شــد و گفــت کــه علــی ۔عليــه الــسالم۔ ايــن    مطــرح کــرد و قائــل بــه 
 او را گرفت و دربارۀ سخنانش از او جويـا شـد؛      �عليه السالم  �علی. فرموده است 

يـا  «ه مـردم فريـاد برآوردنـد کـ    . فرمود تـا او را بکُـشند   او اقرار کرد که گفته است، و  
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کُــشی کــه مــردم را دعــوت بــه حاکميــت اهــل بيــت و    آيــا کــسی را مــی ! اميراملــؤمنين
  . مدائن تبعيد کرد او را بهپس » کند؟ میتو ائت جسنت از دمشنان واليت تو و بر

انـد کـه عبـداهللا     و مجاعتی از اهل علم از اصحاب علی ۔عليـه الـسالم۔ گفتـه           
واليــت علــی ۔عليــه الــسالم۔ شــد؛ و     بــهابــن ســبا يهــودی بــود و مــسلمان شــد و قائــل  

 کــه در هگفتـ   دربــارۀ يوشـع ابـن نــون پـس از موسـا مهـان چيزهــا مـی      هوقتـی يهـود بـود   
مـسلمانيش دربـارۀ علـی۔ عليــه الـسالم۔ پـس از درگذشــت پيـامرب۔ صـلی اهللا عليــه        

و او خنـستين کـس بـود کـه آشـکارا دربـارۀ واجـب بـودن امامـت علـی                . گفـت وآله۔  
ــه الــسالم۔   سنت از دمشنــان او ســخن گفــت و بــا خمالفــانش آشــکاره      و تــربا جــ ۔علي

  . خمالفت برخاست به
ــان شـــيعيان   ــهو از اينجـــا اســـت کـــه خمالفـ ــه ريـــشۀ رافـــضی انـــد گفتـ گـــری از   کـ

  . يهوديت آمده است
 را �عليــه الــسالم  �عبــداهللا ابــن ســبا در مــدائن بــود کــه خــرب درگذشــت علــی     

اگــر مغــز ســرش را در   «: او داد گفــت هکــسی کــه ايــن خــرب را بــ      و بــهبــرايش بردنــد، 
    او گــواهی    عــادل بيــاوری کــه بــه  هفتــاد کيــسه برايمــان بيــاوری و هفتــاد گــواه مــردن

دانــيم کــه او منــرده اســت و کــشته نــشده اســت و تــا وقتــی کــه      يقــين مــی دهنــد، مــا بــه 
  . »سراسر زمين را نگرفته باشد خنواهد مرد

  کيسانيه فرقۀ 
مد ابن حنفيه شـدند؛ زيـرا او پرـدار پـدرش     امامت حم و يک فرقه قائل به 

ــرادرش   ــه دو بـ ــود نـ ــل بـ ــها . در جنـــگ مجـ ــسانيهاينـ ــدکيـ ــسانيه  و از آن.  بودنـ رو کيـ
عبيد ثَقَفی رئيسشان بـود و لقـبش کيـسان بـود، و او      ناميده شدند که خمتار ابن ابی  

بـــود کـــه بـــه خوخنـــواهیِ حـــسين ابـــن علـــی ۔صـــلوات اهللا عليهمـــا۔ برخاســـت تـــا           
او  را بــه ان او و ديگرانــی را کــشت، و ادعــا کــرد کــه حممــد ابــن حنفيــه ايــن       کــشندگ

  . فرمان داده است، و او امام پس از پدرش است
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اش ابـوعمره بــود   و خمتـار را کيـسان ناميدنـد زيـرا فرمانــده پلـيسِ او کـه کنيـه       
عمل و در کـشتارگری تنـدروتر از خمتـار بـود      و  در عقيده  کيسان. کيسان نام داشت  

و طالــب اســت و امــام اســت    گفــت کــه حممــد ابــن حنفيــه وصــی علــی ابــن ابــی     و مــی
 کسانی که پيش از علی خليفـه شـده بودنـد      کيسان. خمتار نائب و کارگزار او است     

 کــه جربئيــل گفــت مــیکــرد، و  کــرد و اهــل صــفين و مجــل را تکفيــر مــی  را تکفيــر مــی
دهـد   او خـرب مـی   د و بـه آور ۔عليه السالم۔ برای خمتار از نـزد اهللا عـز وجـل وحـی مـی      

  . بيند را منی ولی او وی
 از نــام کيــسان آمــده کــه مــوالی   »کيــسانيه«انــد کــه  و برخــی نيــز روايــت کــرده 

خوخنـواهیِ   طالـب ۔عليـه الـسالم۔ بـود و او بـود کـه خمتـار را وادار بـه          علی ابن ابی  
 دارِاو معرفی کـرد، و او راز  حسين ابن علی ۔عليه السالم۔ کرد و کشندگانش را به  

  . خمتار بود و بر امرِ خمتار تسلط داشت

   و سازش با معاويهذکرِ امام حسن
مشـارِ  امامت حسن ابـن علـی پـس از پـدرش شـدند مگـر            معتقد به   فرقه و يک 

 از آا که وقتی حسن با معاويه سازش کرد و مـالی کـه بـرايش فرسـتاده بـود         اندکی
دنـد و بـا او خمالفـت ورزيدنـد و     را پذيرفت و با معاويه آشتی کـرد از او بـدگويی کر         

ولــی . گفتنـد   مـردم مـی  عامـۀ امـامتش دسـت کـشيدند و مهـان گفتنــد کـه       از عقيـده بـه  
 وقتــی از جنــگ بــا   و. متش ماندنــد تــا وقتــی کــه کــشته شــد      اصــحابش بــر امــا  ســاير

ــمِ ســاباط  « معاويــه کنــار کــشيد و بــه    رفــت مــردی در آجنــا برجهيــد کــه نــامش      » مظَلَ
گونـه کـه    مهـان ! اهللا اکـرب «:  لگـام سـواريش را گرفـت و گفـت         جراح ابن سنان بـود و     

؛ و بــا خنجــری کــه در دســت داشــت بــه     »پــدرت مــشرک شــد تــو نيــز مــشرک شــدی     
رانش زد و رانـش تـا اسـتخوان دريـده شـد؛ و حـسن او را در بغـل گرفـت و بـا هـم بـر                    

 او زدنـد تـا کـشتندش؛    زمين افتادنـد؛ و مـردم بـر جـراح گـرد آمدنـد و بـا لگدشـان بـه              
مـدائن بردنــد؛ و در منـزل ســعد ابــن     بلنـد کردنــد و بــه ختتــیسـپس حــسن را بـر روی   
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مدينـه رفـت و از آن    سـپس بـه  . شـد تـا زمخـش بـود يافـت          مسعود ثقفی معاجلـه مـی     
خــورد و از  تلخــی فرومــی خــاطر بــود و خــشمش را بــه ضــربت کــه خــورده بــود رجنيــده

دل بود تا آنگـاه کـه در    ردهدست کسانی که او را آزردند و پيروان خودش بودند آز  
انــد کــه در ســال  و گفتــه.  مــاه داشــت۶ ســال و ۴۵ وفــات يافــت، و ۴۷آخــر صــفر ســال 

.  ماه بـود ۵ سال و ۶امامتش . دنيا آمده بوده است سوم از هجرت در ماه رمضان به      
 کــه مــادرش خديجــه دختــر بــودمــادرش فاطمــه دختــر پيــامرب ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ 

  .  عبدالعزی ابن قُصی ابن کالب بودخويلد ابن اسد ابن

   و کربال ذکر امام حسين
امامــت حــسن ابــن علــی پــس از پــدرش بودنــد     ســپس ايــن فرقــه کــه معتقــد بــه  

امامت برادرش حسين ۔عليهما الـسالم۔ شـدند، و بـر ايـن عقيـده ماندنـد         معتقد به 
 پـسرِ  درش راپـ ه شـد، عبيـداهللا ابـن زيـاد کـه      روزگار يزيد ابـن معاويـه کـشت      که به تا آن 

   . او را کشتناميدند میابوسفيان 
ويـه بـر کوفـه و بـصره بـود؛      و عبيداهللا پسر مرجانه بود و کارگزار يزيد ابن معا    

او   بيابــان بــر ســرش فرســتاد، يکــی از ايــن ســپاهيان در بيابــان بــه       در ســپاهيانش را
عمـر  کـربال رسـيدند؛ سـپس عبيـداهللا در آن هنگـام       رفتنـد تـا بـه       رسيد و مهراهش می   

او  او و کــشتنش را بــه بــا پيکــاروقــاص را بــر ســرش گــسيل کــرد و    ابــن ســعد ابــن ابــی 
  .  ابن سعد او را کشتسپرد؛ و عمر

ــرم      ــوراء ده روز از حمـ ــنبه روز عاشـ ــربال در روز دو شـ ــسالم۔ در کـ ــه الـ او ۔عليـ
مــادرش فاطمــه دختــر   .  مــاه بــود ۵ ســال و ۵۶ســنش .  کــشته شــد ۶۱ســال  گذشــته بــه 

  . روز بود۱۵ ماه و ۱۰ سال و ۱۶امامتش .  عليه وآله۔ بودپيامرب ۔صلی اهللا

  رها کردن برخی از شيعيانْ پس از کربال تشيع را 
 کــشته شــد يــک فرقــه از اصــحابش ســرگردان      �عليــه الــسالم  �چــون حــسين 
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!  حسين چه بگوئيم؟ حسن و کردارِدانيم که دربارۀ کردارِ  ما منی : ماندند و گفتند  
جــا بــود کــه بــا معاويــه ســازش کــرد و بــا    ق و درســت و بــهاگــر کــاری کــه حــسن کــرد حــ 

 نيرومنــد کــه داشــت نتوانــست کــه بــا معاويــه جبنگــد و تــسليم شــد،         مهــه يــاوران  آن
انـدک بـودن يـاورانش بـرای جنگيـدن بـا يزيـد ابـن معاويـه             رغـمِ     بهکاری که حسين    

 شـدند  مهه ياوران که يزيد داشت تا کشته شد و يارانش نيز مهگـی کـشته       کرد با آن  
زيــرا حــسين بــرای جننگيــدن بــا يزيــد و ســازش کــردن و  . جــا بــود کــاری باطــل و نابــه

 عذر بيشتر از حـسن داشـت کـه بـا معاويـه جننگيـد بلکـه بـا او         اودرخواست صلح با   
  . سازش و صلح کرد

ــه          لــذا اينــها دربــارۀ امامــت حــسن و حــسين شــک کردنــد و از راهــی کــه گرفت
 اصحابِ سايرولی .  مردم داشتندعامۀگرفتند که  بودند برگشتند و مهان عقيده را       

 پـس از او بـه   واو بر مهان عقيده که تا روز درگذشتش به امامت او داشـتند ماندنـد           
   .سه فرقه شدند

  



  کيسانِيه های فرقه
امامـت حممـد ابـن     معتقـد بـه   ]پـس از کـشته شـدن حـسين در کـربال       [يک فرقه 

ــر بــه  حنفيــه شــدند و گفتنــد کــه پــس از حــسن و حــس      اميراملــؤمنين  ين کــسی نزديکت
تــرين کــس بــرای امامــت    ۔عليــه الــسالم۔ از حممــد ابــن حنفيــه نيــست و او شايــسته    

رو  از ايـن . تر از فرزندان حسن بـود  گونه که حسين پس از حسن شايسته    است مهان 
  .حممد ابن حنفيه پس از حسين امام است

   فرقۀ خنست کيسانيه
د ابـن حنفيـه ۔رحمـه اهللا تعـاٰلی۔ امـام مهـدی        گفتند که حمم از اينهائی  فرقه

طالــب ۔عليــه الــسالم۔ اســت و کــسی از اهــل بيــتش   اســت و او وصــی علــی ابــن ابــی 
 يـا مشـشيرش   شـود امامت او بيـرون    به و از عقيده کند با او خمالفت     حق نداشت که  

جنـگ معاويـه برخاسـت     اجازۀ او بـه  و حسن ابن علی به    . اجازۀ او    مگر به  برکشدرا  
جنــگ يزيــد   اجــازۀ او بــه  و حــسين بــه . اجــازۀ او بــا معاويــه ســازش و صــلح کــرد     و بــه

و هرکـه  . شـدند  و اگر بدون اجازۀ او برخاسته بودند هالک و گمـراه مـی        . برخاست
  . با حممد ابن حنفيه خمالفت کند کافر و مشرک است

ه عبيد را بـر کوفـ    خمتار ابن ابی  پس از کشته شدن حسين      ابن حنفيه  و حممد 
خـواهیِ حـسين برخيـزد و کـشندگانش را      خـون  او فرمـود کـه بـه      و بصره گماشت و بـه     

خاطر آنکـه بـسيار    و او را کيسان ناميد به. گيری کند و بکشد در هرجا که باشند پی    
کــرد و او خـاطر پـذيرفنتِ قيـامی کـه      و بـه . خـاطر آنکـه او قيـام کــرد    و بـه . بـاهوش بـود  

  .  گويندکيسانيه نامند و ريهخمتا داشت آا را  اوئی که عقيده
 ۶۵در آن هنگــام .  در مدينــه درگذشــت ۸۱حممــد ابــن حنفيــه در حمــرم ســال    

مـادرش  .  سـال ۴۱ سال زيسته بود و پس از پـدرش    ۲۴سال داشت، در زمان پدرش      
خوله دختر جعفر ابن قَيس ابن مسلَمه ابن عبيد ابن يربـع ابـن ثعلبـه ابـن دؤل ابـن                
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مـادرش    بـه ]ابـن حنفيـه   [ علی ابـن بکـر ابـن وائـل بـود، و حممـد         حنيفه ابن طيم ابن   
  . شد نسبت داده می

  فرقۀ دومِ کيسانيه
يـــک فرقـــه : چــون حممـــد ابــن حنفيـــه درگذشـــت اصــحابش ســـه فرقـــه شــدند    

ه الـسالم۔ او را مهـدی ناميـده    گفتند که حممد ابن حنفيه مهدی اسـت، علـی ۔عليـ       
يــرد، ولــی غيبــت کــرده   ست کــه مب نيــجــايز او منــرده اســت و خنواهــد مــرد و   اســت،

 و بازخواهد گشت و جهـان را خواهـد گرفـت،    !د که او کجا است    است و کس ندان   
تا روز برگشتنش کسی امام نيست  اوو پس ازغيبت .  

و محزه ابن عماره . شوند  ناميده میکَربِيهاينها اصحاب ابن کرب هستند و 
ز آــا جــدا شــد و ادعــا کــرد کــه    بربــری از اينــها بــود و از مــردم مدينــه بــود، ســپس ا    

             لُـوـك عـن ذٰلکَاپيامرب است و حممد ابـن حنفيـه خـدا اسـت ۔تعـاٰلی ع  ا۔ و محـزه  بيـر
وســيلۀ آــا جهــان را    آيــد و بــه  امــام اســت و هفــت اســباب از آمســان بــر او فــرود مــی     

مجعی از مردم مدينه و اهل کوفـه از او پيـروی   . خواهد گرفت و متلک خواهد کرد  
ساز ناميد و   ابوجعفر حممد ابن علی ابن حسين ۔عليه السالم۔ او را دروغ        .کردند

  . جستنداز او تربا جست و شيعيان از او تربا 
شان نامش صائد و ديگری  اش را پذيرفتند، يکی د عقيده  دو مرد از بنیو

 ادعـا کـرد   کـرد سـپس   بيانْ کاهفروش بود در کوفه کاهفروشی مـی     . نامش بيان بود  
خالـد ابـن عبـداهللا    . ين او را نائـب خـودش کـرده اسـت    مـد ابـن علـی ابـن حـس     کـه حم 

 مــرد از پيــروانش را گرفــت و مهــه را در نــیِ بيــشه پيچيــد و در مــسجد   ۱۵قَــسری او و 
بگريــزد، يکــی از آــا توانــست کــه   . کوفــه نفــط بــر آــا ريخــت و آتــش در آــا زد    

سـوزند، لـذا برگـشت     تش مـی پشت سرش نگريست و ديد که يارانش در آ      سپس به 
  . و خودش را در آتش افکند و مهراه آا سوخته شد

 را حرامهـا زنـی گرفتـه بـود و مهـۀ      و اين محـزه ابـن عمـاره دختـر خـودش را بـه             
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شناسـد هرچـه دلـش خواسـت بکنـد کـه        حالل کرده بود و گفته بود هرکه امام را می    
  . هيچ گناهی خنواهد داشت

صــحاب بيــان منتظــر برگــشنت آــا و اصــحاب ابــن کــرب و اصــحاب صــائد و ا
برگـــشنت اصـــحاب اوينـــد و عقيـــده دارنـــد کـــه حممـــد ابـــن حنفيـــه پـــس از اســـتتار از   

ــرد و   ــر بـــه ]از آمســـان[خملوقـــانش ظهـــور خواهـــد کـ  خواهـــد آمـــد و اميراملـــؤمنين  زيـ
  . است» آخرت«و اين نزد آا . خواهد بود

  فرقۀ سومِ کيسانيه
ــه    ــد ابــــن حنفيــ ــد کــــه حممــ ــه گفتنــ منــــرده اســــت و   و  زنــــده اســــت و يــــک فرقــ

نـزدش   وا در ميان مکه و مدينه است، بام و شام آهـوان بـه   ضگاهش در کوه ر     نشيمن
 راسـتش يـک   دسـت خـورد، و بـر    نوشد و از گوشتـشان مـی    روند و از شيرشان می      می

کننــد تــا    چــپش يــک شــيری ايــستاده اســت و او را نگهبــانی مــی    دســتشــيری و بــر  
و برخـی از آـا گفتنـد کـه بـر      . مدنش و قيـامش برسـد  آنگاه که هنگام خروجش و آ    

  .  چپش پلنگی ايستاده استدست راستش شيری و بر دست
او نزد اينها امام منتظَر است که پيامرب ۔صلی اهللا عليه وآله۔ خربش را داده 

  . است که جهان را پر از عدل و قسط خواهد کرد
مشـاری از فرزندانـشان    دکآا بر اين عقيده ماندند تا منتقـرض شـدند و انـ      

  . اند های کيسانيه ماندند که يکی از فرقه
ــرغ   و ازمجلــۀ کيــسانيه ســيد امساعيــل ابــن حممــد ابــن يزيــد ابــن ربيعــه ابــن مفَ

  : حميری شاعر است که گفته است

شود؟ تا کی نگهداری  چرا کسی که در تو است ديده منی! ای درۀ رضوا
  ای؟ شوی در حالی که نزديک می

جامن در فراقت در گداز ! کنيۀ حممد فرزند وصی و ای مهنام و همای 
  . است
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اندازۀ عمر نوح نيز از ما غائب باشد جاای ما يقين دارد که  اگر به
  . بازخواهد گشت

  : و هم دربارۀ او گفته است

  او سالم برسانيد از جانب من به! ای ساکنان درۀ رضوا
  اند  تو را خليفه و امام ناميدهکسانی از ما در واليت تو هستند وکه 

 هفتاد سال و تو. اند  مردم روی زمين دمشنی ورزيدهخاطر تو با مهۀ و به
  .شد که از آا دور هستی

روند و با او سخن  او در کنار درۀ رضوا است و مالئکه به نزدش می
  .گويند می

ان پسر خوله مزۀ مرگ نچشيده است و زمين ايش را در خوداستخوا 
  .نکرده است

ر آن با او او شيرين سخن است و اجنمنی دارد که بزرگواران د
  .اند سخن هم

 از ايـن عقيـده برگـشت و معتقـد      سـپس  اند که سـيد ابـن حممـد         و روايت کرده  
برگــــشنت از اش و  امامــــت جعفــــر ابــــن حممــــد ۔عليــــه الــــسالم۔ شــــد و در توبــــه        بــــه

  : که آغازش چنين استای گفت اش قصيده عقيده

  !اهللا اکرب! بسم اهللا!  شدمجعفرگرا

  . اش ابوهاشم بود و اين سيد کنيه

  فرقۀ چهارمِ کيسانيه
و يـک فرقـه از آـا گفتنـد کـه حممـد ابـن حنفيـه مـرده اسـت و امـامِ پــس از او            

پــسرِ اش ابوهاشــم بــود و  و ايــن عبــداهللا کنيــه . عبــداهللا ابــن حممــد ابــن حنفيــه اســت  
ــزرگش ــود بـ ــه  [ و.بـ ــد کـ ــت ر ]گفتنـ ــدرش امامـ ــه پـ ــت  ا بـ ــپرده اسـ ــه را  . او سـ ــن فرقـ ايـ
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  . ابوهاشم  ناميدند منسوب بههامشيه
 گفتنــد کـه مهـدی اســت و   ک فرقـه مهچـون کيــسانيه دربـارۀ پـدرِ ابوهاشـم     و يـ 

ــوآميز       و زنــده اســت  منــرده اســت و او مردگــان را زنــده خواهــد کــرد؛ و چيزهــای غل
  . اش گفتند درباره

  فرقۀ پنجمِ کيسانيه
بن حممد ابن حنفيه درگذشت اصحابش چهار فرقـه      چون ابوهاشم عبداهللا ا   

بـرادرش   يک فرقه از آا گفتند کـه عبـداهللا ابـن حممـد مـرده و امامـت را بـه              : شدند
مـــادرش از قـــضاعه بـــود و نـــامش ام عثمـــان دختـــر  . علـــی ابـــن حممـــد ســـپرده اســـت 

جدير ابن عبده ابن معتب ابن جد ابن عجالن ابن حارثه ابن ضبيعه ابن حرام  ابی
 جعل ابن عمر ابن جـثم ابـن ودم ابـن ذبيـان ابـن مهـيم ابـن ذهـل ابـن هنـی ابـن                    ابن

انـد کـه او     کـسانی کـه گفتـه   :اينـها گفتنـد  . بلی ابن عمر ابـن حـاف ابـن قـضاعه بـود          
حممد ابن علـی ابـن عبـداهللا ابـن عبـاس ابـن عبـداملطلب سـپرده اسـت                  امامت را به  

نيز امامت را به پسرش حـسن سـپرد   علی ابن حممد . اند  اشتباه افتاده   دربارۀ نام به  
و حــسن نيــز امامــت را بــه پــسرش علــی ابــن حــسن ســپرد کــه     . کــه مــادرش کنيــز بــود 

و علـی ابـن حـسن    . مادرش لبانه دختر ابوهاشـم عبـداهللا ابـن حممـد ابـن حنفيـه بـود           
امامت را به پسرش حسن ابن علی سپرد که مادرش عليه دختر عون ابـن علـی ابـن              

  . حممد ابن حنفيه بود
ــا بيـــرون          ــت و از آـ ــن حنفيـــه اسـ ــد ابـ ــت در تبـــار حممـ ــها امامـ ــدۀ اينـ در عقيـ

  . ديگران منتقل خنواهد شد؛ و قائم مهدی از اينها است خنواهد رفت و به
و ايــن . آــا اختــصاص يافتــه اســت  انــد کــه ايــن نــام بــه  اينــها کيــسانيۀ خــالص

شوند  ناميده میخمتاريها فرقه اختصاص .  
 منـشعب شـدند و معتقـد بـه خـتم امامـت شـدند و گفتنـد          ولی يک فرقه از آا    

 مــرد و کــسی را پـس از خــودش امــام نکــرد و ديگــر  ]ابــن علــی ابـن حممــد  [کـه حــسن 
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  . کسی امام نيست تا آنگاه که حممد ابن حنفيه برگردد، و او قائم و مهدی است

  فرقۀ ششمِ کيسانيه
ه امامـــت را و يـــک فرقـــه گفتنـــد کـــه ابوهاشـــم عبـــداهللا ابـــن حممـــد ابـــن حنفيـــ  

 و اين مهـان اسـت   .طالب سپرد ن ابیعبداهللا ابن معاويه ابن عبداهللا ابن جعفر اب    به
کــه در کوفــه قيــام کــرد، و مــادرش ام عــون دختــر عــون ابــن عبــاس ابــن ربيعــه ابــن            

ئـی بـود و ابوهاشـم سـفارش را       و او در آن هنگـام بچـه       . حارث ابن عبداملطلب بـود    
را نگــاه دارد تــا عبــداهللا ابــن معاويــه  او فرمـود کــه آن   ســپرد و بــهمــدرِکصــاحل ابــن  بـه 
  . لذا او امام است و عالم به مهۀ امور است. او بسپارد سن بلوغ برسد آنگاه به به

دربــارۀ او غلــو کردنــد و گفتنــد کــه اهللا عــز وجــل نــور اســت و در عبــداهللا ابــن  و 
  . معاويه است

و ايــن ابــن . شــوند ميــده مــی ناحارثيــهانــد و  اينــها پيــروان عبــداهللا ابــن حــارث
  . حارث از مردم مدائن بود

گويند هرکـه امـام را شـناخت هرچـه دلـش خواسـت        اند و می مهۀ اينها غالت  
  . بکند

و ايــن عبــداهللا ابــن معاويــه مهــان اســت کــه اصــفهان را گرفــت و ابومــسلم در         
  . سپاهش او را کشت

  فرقۀ هفتمِ کيسانيه
 ابـن حممـد ابـن حنفيـه امامـت را بـه       عبـداهللا ] ابوهاشم[و يک فرقه گفتند که     

حممــد ابــن علــی ابــن عبــداهللا ابــن عبــاس ابــن عبــداملطلب ســپرد، زيــرا نــزد او در           
ــرد و ســفارشِ    پــدرِ او علــی ابــن عبــداهللا ابــن      امامــت را بــه ســرزمين شــرات در شــام م

عبــاس ســپرد زيــرا وقتــی ابوهاشــم درگذشــت حممــد ابــن علــی بچــه بــود و ابوهاشــم     
او  ســن بلــوغ رســيد ســفارش امامــت را بــه  رش کــرد کــه وقتــی حممــد بــه پــدرِ او ســفا بــه
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اقــرار پــس او امــام اســت و او خــدا اســت و عــالم بــه مهــه چيــز اســت و هرکــه  . بــسپارد
  .  هرچه که دلش خواست بکندامامت او کرد به

  . اند  راونديه غالتاينها
 و اصــحاب عبــداهللا ابــن معاويــه و اصــحاب حممــد ابــن علــی بــر ســر ســفارش       

نــام ابوربــاح  امامــت از جانــب ابوهاشــم حبــث کردنــد و بــر ســر يکــی از خودشــان بــه   
ــق کردنـــد کـــه داور شـــود    ــران و علمايـــشان بـــود  . توافـ او گـــواهی داد کـــه  . و او از سـ

حممد ابن علی ابـن عبـداهللا ابـن     ابوهاشم عبداهللا ابن حممد ابن حنفيه امامت را به 
ــپردهعبـــاس  ــشينۀ اصـــحاب عبـــ  .  اســـتسـ ــه، بيـ ــده  ابـــن داهللا درنتيجـ ــه از عقيـ معاويـ

معاويه دست کشيدند و امامت حممد ابن علـی را پذيرفتنـد و      ابن  امامت عبداهللا     به
  . وسيلۀ آا نيرو گرفتند راونديه به

   کيسانيههشتمفرقۀ 
 خالئـق اسـت و    مهـدی اسـت و ولـیِ    قـائمِ  امـامِ ابوهاشـم   و يک فرقه گفتند که      

اهـد داشـت و جهـان را خواهـد گرفـت، و      وخبرخواهد گشت و امور مردم را استوار        
 پيـروان اند  اينها بيانيه.  پس از او وصی و امام نيست؛ و دربارۀ او غلو کردند  یکس

اسـت و بيـان   بيان داده  و گفتند که ابوهاشم پيامربی را از جانب اهللا به    . بيان دی 
 بيـانٌ للنـاسِ   ٰهـذا  «:ن را در بـارۀ بيـان تأويـل کردنـد کـه گفتـه      پيامرب است؛ و آيۀ قـرآ  

   .)يانی برای مردم است و رهنمود استاين ب(» وهدی
ابـوجعفر حممـد ابـن     بيان پس از درگذشت ابوهاشـم ادعـای نبـوت کـرد و بـه        

ــود و       ــروش شـ ــه پيـ ــته از او خواســـت کـ ــه نوشـ ــه الـــسالم۔ نامـ ــسين ۔عليـ ــن حـ علـــی ابـ
 و در ســالمت  تــا ســامل مبــانی تــسليم بــاش«او نوشــت کــه  نبــوتش اقــرار کنــد؛ و بــه  بــه
دانــی کــه اهللا   زيــرا تــو منــیچنــگ آوری؛ يافتــه شــوی و غنــايم بــه تســر بــری و جنــا بــه

ــی    ــرار مـ ــا قـ ــالت را در کجـ ــوت و رسـ ــام را      نبـ ــه پيـ ــت کـ ــول آن اسـ ــۀ رسـ ــد؛ و وظيفـ دهـ
عذری منانده استبرساند؛ و پس از هشدار « .  
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 کاغـذ فرسـتادۀ بيـان فرمـود و او      ابوجعفر حممـد ابـن علـی ۔عليـه الـسالم۔ بـه            
  . ئی که برده بود را بلعيد نامه

  . و اين بيان بر اين عقيده کشته شد و بر دار کرده شد
عفيـف ازدی   نزد ابوجعفر فرستاده بود نامش عمر ابـن ابـی     بهاو  و مردی که    

  . بود

   کيسانيهمفرقۀ 
اش پــس از او  فرقــهچــون عبــداهللا ابــن معاويــه را ابومــسلم در زنــدانش کــشت   

 از اصــناف شــيعه بــه عبــداهللا ابــن معاويــه گرويــده    دل مردمــی ســاده  .فرقــه شــدند ســه
جانــب خــود   نــام عبــداهللا ابــن حــارث بــه     و اينــها را مــردی از اصــحاب او بــه  ؛بودنــد

 پيــروان او خــودش را رهــربِ. کـشيد، و ايــن مــرد پــدرش زنــديقی از مــردم مــدائن بــود 
   لّــه و     بــه  غلــوآميز در ميانــشان درانــداخت و قائــل    عبــداهللا کــرد و عقايــدتناســخ و اَظ

جـابر ابــن عبــداهللا انــصاری و سـپس بــه جــابر ابــن يزيــد     شـد و ايــن عقايــد را بــه اَدوار
اين وسيله آا را فريفت و کاری کرد که آا از مهۀ واجبات  جعفی نسبت داد و به   

 جابر ابن عبداهللا و دين و شرايع و سنتها دست کشيدند؛ و ادعا کرد که اين مذهبِ
   . که از اين چيزها بری بودند کناد خدا هردو را رمحت- يزيد استجابر ابن

   کيسانيهدهمفرقۀ 
ئــی از آــا گفتنــد کــه عبــداهللا ابــن معاويــه منــرده اســت و در کوهــستان     و فرقــه

دست   بهرا گرفته يالِ اسپگاه خنواهد مرد تا وقتی که  اصفهان نشيمن دارد و هيچ
  . بسپاردهاشم از فرزندان فاطمه  مردی از بنی

   کيسانيهيازدهمفرقۀ 
معاويه قائم مهدی اسـت کـه پيـامرب ۔صـلی     ابن و يک فرقه گفتند که عبداهللا      
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اهللا عليه وآله۔ خربش را داده که جهان را خواهد گرفت و آن را پر از قـسط و عـدل          
ــم و جــور شــده اســت؛ ســپس بــه         هنگــام وفــاتش   خواهــد کــرد پــس از آنکــه پــر از ظل

طالــب ۔عليــه الــسالم۔   هاشــم از فرزنــدان علــی ابــن ابــی   بنــیمــردی از  امامــت را بــه
  . ميرد سپارد و آنگاه می می

   کيسانيهدوازدهمفرقۀ 
کــسی   و امامــت را بــهاز دنيــا رفــتو يــک فرقــه گفتنــد کــه عبــداهللا ابــن معاويــه  

  . نسپرد و پس از او کسی امام نيست
 ولـی امامـت   شـدند   پراکنـده اينها سرگشته ماندند و در ميان اصناف شيعيان         

  . کسی را نپذيرفتند

  ذکرِ غالت کيسانيه
 عباسـيه جـز   اند به اند و منتظر مردگان  امام  گونه است که مهۀ کيسانيه بی       اين

  . اند کنند و تا امروز رسانده که امامت را در فرزندان عباس تثبيت می
هـــای  و از اينـــها فرقـــه. باســـيه و حارثيـــه هـــستندعهـــای کيـــسانيه و  اينـــها فرقـــه

برخی از آـا آغـازگرِ غلـو در عقيـده شـدند تـا جـائی کـه             . ينان منشعب شدند  د  رمخ
و اينهاينـد کـه   . انـد  انـد و پيامربنـد و مالئکـه    گفتند امامها خداينـد و ايـشان هـم امـام       

 در ايـــن اَدوارعقيـــدۀ اَظلّـــه و تناســـخ در ارواح درانداختنـــد، و اينهاينـــد کـــه عقيـــدۀ  
ب را مطــرح کردنــد، و گفتنــد کــه جهــانی جــز       قيامــت و بعــث و حــسا  نفــیِ جهــان و 

 ديگــر  وارد شــدنشدن و  روح از بــبيــرون رفــنت مهــين دنيــا نيــست و قيامــت بــه بــدن 
؛ ]وارد خواهـد شـد   [بـدن بـد    و اگر بد بوده به  بدن خوب   است، و اگر خوب بوده به     

 و .انـد  و بـدا ـشت يـا دوزخ   .  يا شاد خواهند بود يا در رنج بداها در اين    و روح 
ــسامِ   ــا در اجـ ــه روحهـ ــی  انـــسانی نيـــکگفتنـــد کـ ــی مـ ــسامِ پـــست    خوشـ کننـــد و در اجـ

کـشند و    و کـژدم و سوسـک و خـزوک رنـج مـی     مـار  و خـوک  و  بوزينه و   شکلِ سگ   به



 ۳۸

. انــد و ايــن مهيــشه ادامــه دارد  شــوند و مهــواره در رنــج بــدنی منتقــل مــی از بــدنی بــه
نــه جــز اينــها ] و گفتنــد کــه[. شتــشان مهينــها اســت و دوزخــشان نيــز مهينــها اســت   

انــدازۀ   و ايـن نقـل و انتقاهلـا بـه    ؛خـی ست و نـه بعثـی و نـه ـشتی و نـه دوز     قيـامتی هـ  
 و کند اجسام نيز سقوط می. وگناهانشان و انکار امام و نافرمانيها است    کردارشان
 خانـۀ ارواح اسـت، جـسم متالشـی و فنـا        اجـسام . دشـو   گردد و متالشی مـی      ويران می 

گردد که يا شاد خواهد بـود يـا در رنـج؛ و ايـن       ديگری برمیکالبدح به شود و رو    می
منزلـۀ    و مـسکن اسـت و بـه   کالبـد  بـدا  ]گفتنـد کـه   [و. معنای رجعت نـزد آـا اسـت       

نــد و رخــت  انداز دور مــی و وقتــی پوســيده شــد بــه  پوشــند  رخــت اســت کــه مــردم مــی   
دارنــد و وقتــی رهــا    اســت کــه مــردم آبــادان مــی خانــهمنزلــۀ   و بــهپوشــند؛ ديگــری مــی

پـاداش بـر    و و کيفـر . شـود  ادان کنند اين خانه خـراب مـی   خانۀ ديگری را آب    کنند و 
در هــر  «:بــاره آيــۀ قــرآن را تأويــل کردنــد کــه گفتــه  و در ايــن. ارواح اســت نــه اجــساد

ئــی بــر روی  هــر رونــده «:؛ و گفتــه»کنــد ت تــو را ســوار مــیئــی کــه دلــش خواســ چهـره 
؛ و »تـهائی مهچـون مشـا اسـت    کنـد ام  دو بـالش پـرواز مـی    بـه ئـی کـه       زمين و هر پرنده   

مهـــۀ  .»هـــيچ امتـــی نيـــست مگـــر کـــه يـــک هـــشداردهی در آـــا آمـــده باشـــد   «:گفتـــه
اند که هشداردهی از جانـب اهللا    امتها و مردم بوده پرندگان و چرندگان و درندگانْ    

 صـاحل  عز وجل برايشان آمده بوده و حجت را بر آا متـام کـرده بـوده اسـت؛ هرکـه        
 و ويران شدن مسکنش بـه بـدن   کالبدشده روحش پس از مرگش و خراب شدن        وب

 و نافرمـان بـوده    وارد شده و کرامت و نعمت يافته است؛ و هرکه کـافر       يک صاحلی 
 کالبـدش کـشد و    به بدن خبيث بدشکلی منتقل شده است و در آن رنـج مـی     روحش

بـاره   و در ايـن .  روزیتـرين وپليـدترين     ترين حالت است و روزيش گنديـده        بدشکل
 چـون پروردگـارش او را آزمـود و    انـسان، امـا   و «: قرآن را تأويل کردنـد کـه گفتـه     آيۀ

مـــن کرامـــت داده اســـت؛ و چـــون     پروردگـــارم بـــه : داد گويـــد  اشکرامـــت و نعمـــت  
پروردگــــارم مــــرا : پروردگــــارش او را آزمــــود و روزيــــش را بــــر او تنــــگ کــــرد گويــــد  

 ســخنان کنــد و مــی تعــاٰلی اينــها را تکــذيب   اهللا ]لــيکن [؛ و»ه اســتســرافکنده کــرد 
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مشـا يتـيم را   ! چنـين نيـست   «:گويـد  گرداند و مـی      را به خودشان برمی    آلودشان  گناه
ــد منـــی ــت؛     و او» نوازيـ ــه۔ اسـ ــه وآلـ ــلی اهللا عليـ ــامرب ۔صـ ــه   «پيـ ــدن بـ ــر غداخورانـ و بـ

» بلعيـد  هـف مـی   مـال ميـراث را هـف   «و او امـام اسـت؛ و   » کنيـد  يق منـی  مسکين تشو 
  . دهيد حق امام را منیمشا داده است  يعنی از رزقی که اهللا به

 ابومنــصورشــوند و اينــها پيــروان     ناميــده مــی منــصوريهو يــک فرقــه از اينــها   
او  معراج برده و به هستند و او مهان است که ادعا کرد اهللا عز وجل او را به    ] عجلی[

او  زبــان ســريانی بــه  ســرش کــشيده و بــه  نزديــک شــده و بــا او ســخن گفتــه و دســت بــه  
عنــوان  و ادعــا کــرد کــه او نبــی و رســول اســت و اهللا او را بــه » !فرزنــدم«: اســتگفتــه 

  . مهنشين خودش برگزيده است
قيس بـود، و در کوفـه خانـه داشـت و      ابومنصور از مـردم کوفـه از عبـدال         و اين 

ــود   در بيابـــ ــوان نبـ ــود و چيزخـ ــده بـ ــزرگ شـ ــی [ان بـ ــواد نداشـــت يعنـ او پـــس از . ]سـ
ت ابــوجعفر حممــد ابـن علــی ابــن حـسين ۔عليــه الــسالم۔ ادعـا کــرد کــه امــر     درگذشـ 

سـپس کـارش   .  خودش پس از خـودش کـرده اسـت   او تفويض کرده و او را وصیِ      به
طالـب ۔عليـه الـسالم۔ پيـامرب و رسـول بـود و        جائی رسـيد کـه گفـت علـی ابـن ابـی          به

و مـن نبـی و   علی ابن حسين و حممد ابن علی نبـی و رسـول بودنـد            و حسن و حسين  
. شـان قـائم اسـت    کـه آخر تا از پسرامن پس از من پيامرب خواهند بود      ام و شش    رسول

گفــت  ؛ و مـی غـدر بکـشند    کننـد و بـه  فرمـود کـه خمالفـانش را خفـه     پيـروانش مـی   و بـه 
 خفی  و بايد بکشيدش که اين جهاداستهرکه با مشا خمالف باشد کافر و مشرک 

ليه السالم۔ از نـزد اهللا عـز وجـل بـرايش وحـی      کرد که جربئيل ۔ع    و ادعا می  . است
را بــا تأويــل مبعــوث کــرده  مــآورد؛ و اهللا حممــد را بــا تنزيــل مبعــوث کــرده بــود و    مــی

  . است
 بـر او   کـه گـرد قـرار داد ولـی نتوانـست     خالد ابن عبداهللا قسری او را مـورد پـی      

ــاقدســت يابــد، ســپس عمــر   نمنــصور را دســتگير کــرد کــه   پــسرش حــسن ابــن ابــی خ 
او  گفت که جانشين پـدرش شـده اسـت؛ و مـردم ماهلـا بـه        کرد و می    ادعای نبوت می  
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کردنــد و معتقــد بودنــد کــه   از او پيــروی مــی] از شــيعيان[دادنــد و بــسيار مردمــان  مــی
فرسـتاد وقتـی مهـدی خليفـه     ] عباسی[نزد مهدی   او را به  ] خناقعمر  . [پيامرب است 

 گرفـت  اود او را بـر دار زد و مـال بـسياری از    بود، و پس از آنکه از او اقرار گرفته ش  
گرد قرار داد و مجاعتی از آا را دسـتگير کـرد و     مورد پیسرسختانهو پيروانش را   

   .کشت و بر دار زد
ه و جـــز آـــا يـــاينـــها غـــالت از پيـــروان عبـــداهللا ابـــن معاويـــه و عباســـيه و راوند 

جـــسد  تــی از جـــسدی بـــه کننـــد کـــه وق  پيـــروان عبـــداهللا ابــن معاويـــه ادعـــا مــی  .بودنــد 
شناسند و مهراه نوح ۔عليه السالم۔ در کشتی    ديگری منتقل شدند يکديگر را می     

کننـد کـه    و ادعـا مـی  . انـد  اند، و مهراه پيامرب ۔صلی اهللا عليه وآلـه۔ بـوده    سوار بوده 
نامهـای اصـحاب پيـامرب     و خودشـان را بـه  . انـد    زمانه بوده  در هر زمانی مهراه پيامربِ    

کننـد کـه ارواح آـا در جسمـشان اسـت،       نامند و ادعا مـی  ليه وآله۔ می۔صلی اهللا ع 
کنند و از پيـامرب   طالب ۔عليه السالم۔ را تأويل می  علی ابن ابیگفتۀو در اين باره  

روحهـا سـپاهيان آمـادۀ پيکارنـد،     «۔صلی اهللا عليه وآله۔ نيز روايت شده اسـت کـه      
 يکـديگر  هرکـدام کـه  يابنـد و    مـی يکـديگر الفـت    بهبشناسند يکديگر را    هرکدام که 

شناســيم چنانکــه   ؛ و مــا يکــديگر را مــی  »جوينــد  از يکــديگر دوری مــی نــشناسندرا 
علی ۔عليـه الـسالم۔ گفتـه و چنانکـه از پيـامرب ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه۔ روايـت شـده             

  . است
 ارواح شـدند و گفتنـد   ادواریِتناسخ و نقل و انتقال    به معتقدو برخی از آا     

ئی در بدای انـسانی اسـت و ايـن خاصـۀ مؤمنـان اسـت،             ح مؤمنان در دوره   که اروا 
داری و اطاعتــشان از   انــدازۀ ديــن   ، بــهســپس بــرای تغييــر وضــعيت و نزهــت کــردن     

ــهامامــــشان، ــد بــ ــانی مهچــــون اســــپ و   کالبــ ــواريهای  خرســــپ و  چارپايــ ــه ســ ــر کــ خــ
 و زيور کـردن  مواظبتشوند و با علف و تيمار و     هايند منتقل می    پادشاهان و خليفه  

    اشان با ديبا و زيورآالتـا ارج    گرانبها و زينهای زربافت و جواهرنـشان بـه      پاالآ
حـال    ميـان  مـردمِ  چارپايـان کالبـد انـدازۀ ايمانـشان وارد       و ديگرانـی نيـز بـه      . ند  می
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ــال  . شـــوند مـــی ــزار سـ ــه  در ايـــن حالـــت مـــی اينـــها هـ بـــدای انـــسانی  ماننـــد ســـپس بـ
مهۀ اينها برای آزمايش اسـت تـا آـا گرفتـار     . مانند ر سال میگردند و ده هزا   برمی

ــان و  . خـــودبينی نـــشوند و طاعتـــشان زائـــل نگـــردد   ــافران و مـــشرکان و منافقـ ولـــی کـ
شــوند و ده هــزار ســال در   وحــش و زشــت منتقــل مــی بدشــکلِکالبــدهایعاصــيان بــه 

آن را تأويــل بــاره آيــۀ قــر   آــا در ايــن . ميــان فيــل و شــتر و پــشه نقــل و انتقــال دارنــد     
دانـيم کـه    و گفتند ما می. »تا آنگاه که شتر در کاوين سوزن خبلد «:گفتهکردند که  

تواند کـه    شتر است و چه چيزی مثل آن در خلقت است و منیتچه چيزی در خلق 
 کـه ايـن شـدنی    شـدنی نيـست، و نـاگزير      سخنِ اهللا تکذيب  در کاوين سوزن خبلد؛ و      

هـا تـا    از دورهش و کوچک شدنش در هرکـدام     کم شدن خلقت    و نشود مگر با    ،است
 و آنگاه است که در کاوينِ سوزن ،آنگاه که فيل و شتر به اندازۀ پشۀ کوچکی شود

شــود و  پـس وقتـی از کـاوين سـوزن گذشـت بـه بـدای انـسانی منتقـل مـی          . خلَـد  مـی 
شـــود و مکلـــف بـــه کارهـــای   مـــی ضـــعيفش حمتـــاجمانـــد و در خلقـــت هـــزار ســـال مـــی
 اسـت  یيـا دبـاغ  کـارش   و ،کـشد  شود و سـختيها مـی        کسب روزی می   پرزمحت برای 

 اســت و امثـــال اينــها از کارهــای پــست و ناپـــاک و     یروبــ   يـــا کوچــه  اســت یيــا دالّکــ  
 مـورد  کالبـدها آـا در ايـن   . انـد  اندازۀ گناهانی که مرتکب شده بـوده    نکوهيده، به 

ن دارنـد و چـه انـدازه    امامـان و پيـامربان ايمـا     گيرند که چه انـدازه بـه        آزمون قرار می  
کننــد و مهچنــان در ايــن   آورنــد و تکــذيب مــی  ولــی ايمــان منــی ! شناســند آــا را مــی
و پـس از ايـن   . اند برای هزار سـال   انسانی با اين حالت در نقل و انتقال       کالبدهای

ماننـد؛ و   گردند و هـزار سـال در آن حالـت مـی     رنج کشيدا به حالت خنستين برمی    
اين قيامتشان اسـت و ايـن بعثـشان اسـت و ايـن      . ن چنين است مهيشه تا ابد وضعشا   

  . شت و دوزخشان است
ــا رجعـــت اســـت، و    ــزد آـ ــا[ايـــن نـ ــزد آـ ــرای  [ بازگـــشتیپـــس از مـــرگ ] نـ بـ

  . گاه برخنواهند گشت شوند و هيچ  نيست و کالبدها فنا و متالشی می]اجسام
قـدرت اهللا را نفـی   و زيديه و مغيريه ۔پيروان مغيره ابن سـعيد۔ گفتنـد کـه مـا       



 ۴۲

 هرچـه  کنـيم؛ زيـرا   کنيم و بـه رجعـت ايمـان نـداريم ولـی آن را تکـذيب نيـز منـی               منی
  . شود  اهللا تعاٰلی خبواهد میکه

جهــــان  انــــد بــــه کيــــسانيه گفتنــــد کـــه مــــردم در اجــــسامی کــــه بـــوده  ] غُـــالت [و 
 او گردنــد و بــه  گردنــد، و حممــد ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔ و مهــۀ پيــامربان برمــی    برمــی

، و علــی ابــن  ]آورنــد پيــامربان بــه پيــامرب اســالم ايمــان مــی     يعنــی [آورنــد ايمــان مــی 
 و کنــد کـشتار مـی   ابوســفيان را آل سـفيان و  گـردد و معاويـه ابــن ابـی    یطالـب برمــ  ابـی 

  . کند  و بصره را غرق میويراندمشق را 



  هعفريج  غالت های فرقه
  فرقۀ خطّابيه 

ــد ابـــ    ــاب حممـ ــروان ابواخلَطّـ ــا پيـ ــه    و امـ ــسانی کـ ــدی و کـ ــد اسـ ن ابوزينـــب اَجـ
عقيــده بــا آــا بودنــد وقتــی شــنيدند کــه ابوعبــداهللا جعفــر ابــن حممــد ۔عليهمــا         هــم

 بـــه ابواخلطـــاب لعنـــت کـــرده و از او و پيـــروانش تـــربا منـــوده اســـت دچـــار    ۔الـــسالم
  . انشعاب شدند و چهار فرقه شدند

ليهمـا الـسالم۔   کرد کـه ابوعبـداهللا جعفـر ابـن حممـد ۔ع             ابواخلطاب ادعا می  
او يــاد داده   او را قَــيم و وصــیِ خــويش پــس از خــودش کــرده و اســم اعظــمِ اهللا را بــه        

جــائی رســيد کــه ادعــای نبــوت کــرد ســپس ادعــای رســالت     ســپس کــارش بــه . اســت
سـوی مــردم جهــان و    اهللا بــهفرســتادۀکـرد، ســپس ادعــا کـرد کــه او از مالئکــه اسـت و    

  . حجت بر آا است
    وجـل   عـز ا گفتند که ابوعبداهللا جعفر ابـن حممـد خـدای        پس يک فرقه از آ 

و گفتند که ابواخلطـاب پيـامربِ مرسـل اسـت     . ابير کَ عن ذٰلك علُواتعالَی اهللاُ ۔است  
ــر ــد  [و جعفــ ــد   ]ابــــن حممــ ــردم از او اطاعــــت کننــ ــه مــ ــوده کــ ــتاده و فرمــ و .  او را فرســ

از و حج را د و زکات و مننوشی را حالل کردن حرامهائی از قبيل زنا و دزدی و باده  
 بـرادرِ  چنانچـه و گفتنـد  . ا را بـرای خودشـان مبـاح کردنـد    از دست ادند، و شهو  

کــسی از او خواســت کــه برضــد يکــی از خمالفــانش گــواهی دهــد بايــد کــه گــواهی          
انـد و فـواحش    و گفتند که واجبات برخی اشخاص  . دهد، و اين بر او واجب است      
 حرامهـا آيـۀ قـرآن را تأويـل     و بـرای حـالل کـردن     . دانـ   و معاصی نيز برخـی اشـخاص      

و گفتند کـه دردهـا   » خواهد که دردهای آا را سبک کند اهللا می «:گفتهکردند که  
را با ابواخلطاب سبک کرده است و زجنيرها و قيدها را از ما برداشته يعنی مناز و    

 نبـیِ امـام را   ربِو گفتنـد هرکـه پيـام   . زکات و روزه و حج را از گردمنان افکنده است  



 ۴۴

  . دلش خواست بکندکه شناخت هرچه 

  فرقۀ بزيغيه
و يک فرقه گفتند که بزيغ پيامرب مرسل است مثل ابواخلطاب؛ و جعفر ابـن          

و بزيــــع نــــزد پيــــروان ابواخلطــــاب گــــواهی داد کــــه       . حممــــد او را فرســــتاده اســــت  
  . ا منودندابواخلطاب پيامربِ مرسل است؛ ولی ابواخلطاب و پيروانش از بزيغ ترب

  فرقۀ سرِيه
ابـن   [ماننـد ابواخلطـاب، و جعفـر    و يک فرقه گفتند که سری پيـامرب اسـت بـه      

گفــت کــه او قــوی و امــين اســت و او موســای  ] ســری[و .  او را فرســتاده اســت]حممــد
قوی و امين است و آن روح در او است و جعفر اسالم است و اسالم سالم است و او 

  . ايم ن اسالمخدا است و ما فرزندا
وســتان  بــود کــه گفتنــد مــا فرزنــدان خــدا و د    ماننــد ســخنان يهــودان   و ايــن بــه 

  . »سلمان فرزند اسالم است«: اوئيم؛ و پيامرب گفته
ــه  ــردم را بـ ــها مـ ــاز و     اينـ ــد، و منـ ــری فراخواندنـ ــالت سـ ــامربی و رسـ ــذيرش پيـ پـ

ــه الــسالم  �ســوی جعفــر ابــن حممــد    حجــشان بــه  د گفتنــ  بــود و در حجــشان مــی  �علي
  . »لَبيك يا جعفر لَبيك«

  فرقۀ معمريه
تعـالَی اهللا عـن ذٰلـك علُـوا     ۔حممد خدا اسـت  ابن و يک فرقه گفتند که جعفر  

يابـد،   شود و در آن حلول مـی   و خدا نوری است که وارد بدای اوصياء می   ۔کَبيرا
ل کـرده،  و نور خدا در جعفر بوده سپس از جعفر بيرون آمده و در ابواخلطاب حلـو    

سـپس از ابواخلطـاب بيـرون آمـده و در معمـر      . مالئکـه شـده اسـت       و جعفر تبديل بـه    
  . پس معمر خدا است. مالئکه شده است حلول کرده، و ابواخلطاب تبديل به



 ۴۵

 معمــر برخاســت و  ســوی  بــه مــردم کــردنتبليــغ بــرای دعــوت   بــهو ابــن اللبــان  
ا را  و مهــۀ شــهو.گرفتــه اســت عــز وجــل بــرای او منــاز خوانــده و روزه اهللاگفــت کــه 

و گفـت کـه   .  و نـزد او هـيچ چيـزی حـرام نيـست     حالل کرد هم حاللش هم حـرامش؛     
 و ؟شـود کـه حـرام باشـد     گونه مـی   برای خملوقانش آفريده است پس چه    اهللاينها را   

نوشی و گوشـت مـردار و خـون و گوشـت خـوک و نکـاح مـادران و         زنا و دزدی و باده   
اح مــرد بــا مــرد را حــالل کــرد و غــسل جنابــت را از گــردن    دختــران و خــواهران و نکــ 

و »  کــنم؟خـاطر نطفــه کــه از مـن اســت غــسل   گونــه بــه چـه  «:پيـروانش افکنــد و گفــت 
  . ن حالل و حرام کرده است نامهای اشخاص استگفت که آنچه اهللا در قرآ

آن دو مـردی کـه مشـا    : آـا گفتنـد    کردند و بـه   مناظره آابرخی از شيعيان با     
 از ] و ابواخلَطّـاب ابـن حممـد  يعنـی جعفـر     [انـد   مالئکـه شـده     کنيد تبديل بـه     ا می ادع

ــافر و شـــيطان     ــه کـ ــواهی دادنـــد کـ ــان گـ ــر و بزيـــغ تـــربا منودنـــد و برضدشـ ــد، و  معمـ انـ
  . هردوشان لعنت فرستادند به

شـيطان  پنداريـد دو   دو کـه مشـا جعفـر و ابواخلطـاب مـی            ايـن : ولی آا گفتنـد   
ند کـه مـردم را از   تخواس شدند و می  میفر و ابواخلطاب ديده  شکل جع    که به  بودند

انــد  ولــی جعفــر و ابواخلطــاب دو مالئکــۀ عظــيم نــزد خــدای اَعظــم      . حــق بازدارنــد 
و معمر خدای زمين است و زير فرمان خدای آمسان است و فضائل  . خدای آمسان 

  . شناسد و قدر او را می
 ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه   ۔ه حممد گونه چنين شود در حالی ک   چه: آا گفتند   به

اقرار داشت که بنـدۀ اهللا اسـت و خـدای او و خـدای مهـۀ مـردم يـک خـدا اسـت و او             
  ! است و جز او کسی خدا نيست؟خدای آمسان و زميناهللا است و او 

را گفت بنده و پيامرب    روزی که اين   ۔صلی اهللا عليه وآله   ۔حممد  : آا گفتند 
بــود و نــوری بــود کــه اهللا در عبــداملطلب ــاده بــود       بــود و ابوطالــب او را فرســتاده   

ابوطالب رسيده بود سپس در حممد حلول کـرده بـود، سـپس در علـی ابـن        سپس به 
  .شان است  حلول کرد، و او خدای مهه۔عليه السالم۔طالب  ابی



 ۴۶

 ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه   ۔گونه چنين شود در حالی که حممد    چه: آا گفتند   به
د که اسالم را بپذيرد و مـؤمن شـود ولـی ابوطالـب خـودداری            را دعوت کر   ابوطالب

مـن   ام که او را به  تقاضا کردهاهللامن از   :  گفت ۔صلی اهللا عليه وآله   ۔منود؛ و پيامرب    
  . من خبشيده است ببخشد و او را به

 :کردنــد و اهللا عــز وجــل گفتــه  مــردم مــسخره مــی  حممــد و ابوطالــب بــه : گفتنــد
و اهللا تعـالی  . »کنـيم  مشـا مـسخره مـی    مهـان سـان بـه    نيـز بـه   ما مسخره کنيـد مـا        بهاگر  «

و ابوطالــب خــدا بــود  . » آــا را مــسخره کنــاد اهللاکننــد،  آــا مــسخره مــی  بــه «:گفتــه
وقتـی ابوطالـب درگذشـت روح از او       ] گفتنـد [و  . تعالَی اهللاُ عن ذٰلك علُـوا کَبيـرا۔       ۔

رد و او خــدای برحــق بــود و  حلــول کــ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔بيــرون آمــد و در حممــد 
وقتــی حممــد درگذشـت روح از او بيــرون آمــد و در  . طالــب پيــامرب بـود  علـی ابــن ابـی  

کـرد تـا در    آمد و در ديگری حلول مـی  و مهچنان از يکی بيرون می. علی حلول کرد 
  . معمر حلول کرد

* * *  
ــد    اينـــها فرقـــه ــه خـــود را شـــيعه ناميدنـ  و ؛هـــای اهـــل غلـــو هـــستند از کـــسانی کـ

شــان يکــی   آبــشخورِ مهــه . شــوند ه مــیديــن و مزدکــی و زنــديق و دهــری ناميــد     خــرم
 تعــاٰلی و تبــارک خــالق اهللاِشــان بــر نفــی ربانيــت  مهــه. آــا لعنــت کنــاد اهللا بــه. اســت

آا توال  دهند و به  فناشونده نسبت میيک خملوقِ اتفاق نظر دارند و خدايی را به
  . فرستند يکديگر لعنت می و بهجويند  کنند و از مهديگر تربا می می



  ازکيسانيه  هراوندي های فرقه
  : سه فرقه شدند  راوندی بهسپس شيعيان عباسیِ

  فرقۀ ابومسلميه
 اينــها معتقــد  ناميــده شــدند پيــروان ابومــسلم؛ و   » ميهابومــسل«برخــی از آــا  

ا آـا احـاديثی ر  . امامت ابومسلم شدند و گفتند که او زنده اسـت و منـرده اسـت           به
اينــها .  و مهــۀ واجبــات را رهــا کردنــد و ايمــان را شــناخنت امــام قــرار دادنــد    آوردنــد

  .  در آا استاش دينی ريشه شدند و فرقۀ خرم میناميده » دين خرم«

  فرقۀ رزاميه
و يـک فرقـه در ـان بـر واليــت اسالفـشان و واليـت ابومـسلم ماندنـد، و اينــها         

  . شان در مذهب کيسانی است بودند پيروان رزام، و ريشه» رزاميه«

  فرقۀ هريريه
اينـــــها عباســـــيۀ . هريريـــــه هـــــستند پيــــروان ابـــــوهريره راونـــــدی و يــــک فرقـــــه  

 عمــوی ۔رمحــة اهللا عليــه ۔امامــت عبــاس ابــن عبــداملطلب    انــد و عقيــده بــه  خــالص
ــامرب  ــه  ۔پيـ ــه وآلـ ــلی اهللا عليـ ــشينيان   ۔صـ ــه پيـ ــوال بـ ــر تـ ــد و بـ ــه دارنـ ــشان    اوليـ ــد و دلـ انـ

ابومـــسلم تـــوال  حـــال بـــه آـــا بـــا ايـــن. ه پيشينيانـــشان را تکفيـــر کننـــدخواهـــد کـــ منـــی
  . مشارند کنند و او را بزرگ می می

  . هم اينهايند که دربارۀ عباس و فرزندانش سخنان غلوآميز گفتند

   عباسيهفرقۀ
و يـــک فرقـــه از آـــا گفتنـــد کـــه حممـــد ابـــن حنفيـــه پـــس از پـــدرش علـــی ابـــن  
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پــسرش ابوهاشــم عبــداهللا ابــن   شــت امامــت را بــه طالــب امــام بــود، و چــون درگذ  ابــی
ــپرد ــه . حممـــد سـ ــم بـ ــن     ســـپس ابوهاشـ ــن عبـــداهللا ابـــن عبـــاس ابـ ــد ابـــن علـــی ابـ حممـ

سـپس حممـد   . عبداملطلب سپرد، زيرا نزد او در شام در سرزمين شرات درگذشت      
ابـراهيمِ امـام    پـسرش ابـراهيم ابـن حممـد سـپرد کـه معـروف بـه         ابن علی امامت را بـه   

 کـس از فرزنـدان عبـاس اسـت کـه امامـت بـرايش منعقـد شــد و         نستياسـت؛ و او خنـ  
ســپس ابــراهيم ابــن حممــد امامــت را بــه     . کــرد ابومــسلم بــرای امامــت او تبليــغ مــی   

ــن       ــد ابـــن علـــی ابـــن عبـــداهللا ابـــن عبـــاس ابـ بـــرادرش ابوالعبـــاس عبـــداهللا ابـــن حممـ
کـه  عبداملطلب سپرد، و او خنستين کس از فرزندان عباس ابن عبداملطلب اسـت    

بــرادرش ابــوجعفر عبــداهللا ابــن حممــد     ســپس ابوالعبــاس امامــت را بــه  . خليفــه شــد 
پـسرش مهـدی     بـه رامنـصور چـون درگذشـت امامـت     . سپرد و او لقب منصور گرفت   

  . حممد ابن عبداهللا سپرد و او را خليفه و جانشين خويش کرد
ــهمـــردممهـــدی  ــم     را از عقيـــده بـ ــه و پـــسرش ابوهاشـ ــد ابـــن حنفيـ امامـــت حممـ

عبــاس ابــن    بــه۔صــلی اهللا عليــه وآلــه ۔داشــت و گفــت کــه امامــت پــس از پيــامرب    باز
و گفــت . عبـداملطلب رسـيده اســت؛ و از مـردم خواســت کـه ايـن عقيــده را بپذيرنـد      

و گفـت کـه   . او پس از او بـود  که عباس عمو و وارث پيامرب و برترينِ مردم نسبت به   
ــامرب   و مهـــۀ ۔عليـــه الـــسالم۔ابـــوبکر و عمـــر و عثمـــان و علـــی   کـــسانی کـــه پـــس از پيـ

زور گرفتـه   خالفت رسـيدند غاصـب بودنـد و خالفـت را بـه          به ۔صلی اهللا عليه وآله   ۔
صـلی اهللا  ۔امامت را پس از پيامرب ردم نيز فرمان مهدی را پذيرفتند، و او   م. بودند

  .  در عباس تثبيت کرد۔عليه وآله
 ابن عـامر ابـن   و دختر جناب ابن کُلَيب ابن مالک ابن عمرمادر عباس نتيله 

زيد منات ابن ضحيان بود و او عامر ابن سـعد ابـن خـزرج ابـن تـيم اهللا ابـن منـر ابـن              
  . بودقاسط 

پــسرش عبــداهللا ابــن    عبــاس پــس از خــودش امامــت را بــه    ] اينــها گفتنــد کــه  [
 ام الفضل ۔قُثَم و عبيداهللا و عبدالرمحان۔عباس داد که مادرش و مادر برادرانش  
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 ابـن عبـداهللا   رويبهدختر حارث ابن حزن ابن جبير ابن هزم ابن    لبابه   ش نام کهبود  
  . ابن هالل ابن عامر ابن صعصعه بود

ســجاد   پــسرش علــی ابــن عبــداهللا داد کــه بــه      عبــداهللا نيــز ســپس امامــت را بــه    
ــشرِّح ابــــن          ــه دختــــر مــ ــادرش زرعــ ــادتگزار بــــود، و مــ ــت، و مــــردی عبــ ــروف اســ معــ

والده ابـن   حجـر ابـی   یابن معاويـه ابـن عمـرو ابـ    کَرِب ابن وليعه ابن شرحبيل       معدی
نده بودحارث ابن عمرو ابن معاويه ابن ک .  

او نيــز ســپس امامــت را بــه ابــراهيم ابــن حممــد امــام داد کــه مــادرش کنيــزی        
  . نام فاطمه بود به

عبـــداهللا ابوالعبــاس داد کـــه مـــادرش   و ابــراهيم پـــس از خـــودش امامــت را بـــه  
ـان ابـن قَطَـن ابـن زيـاد ابـن           يطه دختر عبيداهللا ابـن ع     ريبـداهللا ابـن عبداملُـدان ابـن د

  . حرث ابن مالک ابن ربيعه ابن کعب ابن حرث ابن کعب بود
برادرش عبداهللا ابوجعفر منصور داد که مادرش يک  سپس امامت را بهو او 

  . مه بودالّنام س  کنيز بربری به
اش عيــسا  رادرزادهعهــد کــرده بــود و بــ   ابوالعبــاس بــرادرش ابــوجعفر را ولــی  

. عهــد او کــرده بــود  ابــن موســا ابــن حممــد ابــن علــی ابــن عبــداهللا ابــن عبــاس را ولــی   
عبداهللا ابن علی ابن عبداهللا ابـن عبـاس بـا ايـن امـر خمالفـت کـرد و خـودش مـدعی                  
امامت و جانشينی ابوالعباس شد، و ابومسلم با او جنگيـد و او را شکـست داد و او         

او امــان داد ســپس او را   شــد، و چنــدی بعــد منــصور بــه گريخــت و در بــصره متــواری 
  . پس منصور او را کشت. است زنديق  عبداهللا ابن مقفعِو او دوست. دستگير کرد

  فرقۀ عيسويه 
و چون خالفت بر منـصور قـرار گرفـت و پايـۀ خالفـتش اسـتوار گرديـد و نيـرو                   

ود را مهـدی  گرفت و ابومسلم را کشت، پسرش حممد ابن عبداهللا که بزرگ شـده بـ         
 و عيــسا ابــن  مقــدم داشــتناميــد و بــرايش بيعــت گرفــت و او را بــر عيــسا ابــن موســا    
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. عهد او کرد و برای اين کارش بيست هزار درم به عيسا ابن موسا داد    موسا را ولی  
در ايــن هنگــام شــيعيانش آشــفته و ســرگردان شــدند و کــاری کــه کــرده بــود برايــشان   

از کجــا  «:يارانــشان گفتنــد بــا مهــدی نرفتنــد و بــه قابــل قبــول نبــود و زيــر بــار بيعــت   
پــشت ســر   دنبــال مهــدی برويــد و عيــسا ابــن موســا را بــه        اســت کــه بــه  جــايزبرايتــان 

عهــد منــصور بيعــت گرفتــه   عنــوان ولــی اندازيــد در حــالی کــه ابوالعبــاس بــرايش بــه  
بــرای خــاطر فرمــان منــصور کــه اميراملــؤمنين اســت و      «: آــا گفتنــد » بــوده اســت؟ 

. »ما فرموده است و او امامی است که اهللا اطاعتش را واجب ساخته اسـت   بهرا  اين
 ]يعنـی ابوالعبـاس   [ابوالعباس نيز اطاعتش را اهللا واجـب سـاخته بـود و او         «: گفتند

پـس  . فرموده بود که با ابوجعفر منصور و پس از او بـا عيـسا ابـن موسـا بيعـت کننـد          
» ت اندازيد و مهدی را مقدم بداريد؟پش  را بهعيسا است که جايزگونه برايتان  چه

 دنيـا رفـت   اطاعت از فرمان امام در زمان حياتش واجب است؛ و وقتی از      «: گفتند
ــان   ــد فرمـ ــام شـ ــری امـ ــت   آن ازو ديگـ ــده اسـ ــه زنـ ــت کـ ــن اسـ ــد. » ايـ ــه «: گفتنـ چنانچـ

اميراملؤمنين منصور مبيرد و مهدی زنده باشد و عيسا ابن موسا زنده باشد و مـردم      
گونـه کـه    يراملؤمنين منصور دربارۀ بيعت با مهدی سرپيچی کننـد مهـان  از فرمان ام  

ايـد، آيـا ايـن     زير پا اده مشا فرمان ابوالعباس دربارۀ بيعت با عيسا ابن موسا را به    
ــه شـــده    جـــايزايـــن «: گفتنـــد»  اســـت؟جـــايز ــرا بـــرای مهـــدی بيعـــت گرفتـ  نيـــست زيـ
پـشت اندازيـد و مهـدی     به است که عيسا را      جايزگونه برايتان     چه«: گفتند. »است

  » ايد؟ را مقدم بداريد در حالی که پيش از آن با او بيعت نکرده بوده
امامــت عيــسا ابــن موســا ماندنــد و امامــت مهــدی را       ايــن دســته بــر عقيــده بــه    

نپذيرفتنــد، و تــا امــروز عقيــده دارنــد کــه امامــت بايــد در فرزنــدان عيــسا ابــن موســا      
  . باشد

  . ی بودو مادر عيسا ابن موسا کنيز
 پسرش موسا سپرد و او را هـادی   و چون مهدی را مرگ فرارسيد امامت را به 

ــز پــ  راش هــارون ديگــرناميــد و پــسرِ  اميــد، و نــام  س از او قــرار داد و او را رشــيد ن  ني
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  . عيسا را از قلم انداخت
مادر مهـدی ام موسـا دختـر منـصور ابـن عبـداهللا ابـن مشـر ابـن يزيـد ابـن وارد                   

عيش ابن ونج ابن وصات ابن عبداهللا ابن مسيع    ب ابن وازع ابن ذی    کَرِ  ابن معدی 
ابن حرث ابن زيد ابن غوث ابن سعد ابن عوف ابن عدی ابن مالک ابن زيد ابن 
سدد ابن زرعه ابن سبأ اصغر ابن کعب ابن زيد ابن سهل ابن عمرو ابن قـيس ابـن             

ن قَطَن ابن عريـب ابـن زهيـر    معاويه ابن جشم ابن عبدمشس ابن وائل ابن غَوث اب 
ابن اَيمن ابن هميسع ابن عرجنَج بود که حمير ابن سبأ ابن يشجِب ابن يعرِب ابن 

        يـسمع ابن هسـ    قَحطان ابن ابن زياده ابن اليبن ابـن نـثمن ابـن  ت ابـن سـالما  ع ابـن ي
بــن نــاحور ابــن   حــشمل ابــن قَيــدار ابــن امساعيــل ابــن ابــراهيم ابــن آزر ابــن تــارِخ ا       

  . ن فالغ ابن عابر بودساروغ ابن ارغوا اب
  . نام خيزران بود  و رشيد کنيزی بهو مادر هادی

 عباسيهغالت   
رمحـة  �  عبـاس شـدند   دو فرقه معتقد به غلـو در فرزنـدان       هو از شيعيان عباسي   

 ناميده شـدند پيـروان ابوهاشـم عبـداهللا ابـن حممـد ابـن           هامشيهيک فرقه   : اهللا عليه 
صـلی اهللا  ۔منزلـت پيـامرب    مهـۀ امـور اسـت و بـه     اينـها گفتنـد کـه امـام عـالم بـه      . نفيـه ح

 در مهۀ امور است، و هرکه امام را نشناسد اهللا را نشناخته است و مؤمن       ۔عليه وآله 
ــت    ــشرک اسـ ــافر و مـ ــه کـ ــست بلکـ ــاس    . نيـ ــدان عبـ ــه فرزنـ ــم بـ ــت را از ابوهاشـ و امامـ

  . رساندند
   م بــه  و يـک فرقـه گفتنــد کـه امــامتعــالَی اهللاُ ۔مهـۀ امــور اسـت و خــدا اسـت     عـال

ميرانـد، و ابومـسلم پيـامربِ مرسـل بـود و       کنـد و مـی    و زنـده مـی    ۔عن ذٰلك علُـوا کَبيـرا     
انـد پيـروان    هاينها از راوندي.  فرستاده بودعلمِ غيب داشت و ابوجعفر منصور او را    

ــوا ۔ و اقــرار کردنــد کــه منــصور خــدا اســت . عبــداهللا راونــدی تعــالَی اهللاُ عــن ذٰلــك علُ
  . را آشکاره گفتند و تبليغ کردند  و اين.داند ها را می و اسرار درون سينه ۔کَبيرا
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آن اقـرار   منـصور رسـيد و گروهـی از آـا را گرفـت، آـا بـه           سپس سخنشان به  
 کردند، او از آا خواست که توبه کنند و از اين عقيده برگردنـد، ولـی آـا گفتنـد           

خواهـد کـه مـا را بکُـشد تـا شـهيد شـويم مهچنـان کـه               که منصور خدايمان است و می     
 و ه کـشت ه بـود اش ست هرکه از خملوقانش کـه اراده پيامربان و فرستادگانش را بر د 

برخــی را بــا ويــران کــردن خانــه بــر سرشــان و برخــی را بــا غــرق کــردن و برخــی را بــا     
 ــای و ه درنــدگان بــر سرشــان کــشت  مــسلط کــردنناگهــانی و بــا   شــان را بــه   برخــیجا

ــه ــها و بـ ــه اراده  علتـ ــه کـ ــه براش بـــود  هرگونـ ــا   ه اســـت،گرفتـ ــد بـ ــه خواهـ ــه کـ  و او هرچـ
  .  از او نيستبازخواست کردنخملوقانش کند و کسی را يارای 

 کنند کـه پيشينيانـشان بـر    اند و ادعا می  تا امروز بر اين عقيده مانده     اين فرقه 
کردند تـا مـردم نـشنوند، و ايـن کارشـان گنـاه         میتمانرا ک اين عقيده مردند ولی آن   

آمرزد و ايـن سـبب بيـرون رفتنـشان از ايمـان و اطاعـت امـام             بود ولی خدا آا را می     
  . شود منی

  

  



  امامی سه  وفرقۀ سجاديه  فرقۀ
  ۔عليــه الــسالم۔طالــب   علــی ابــن ابــی و امــا شــيعيان علــوی کــه گفتنــد امامــت 

ــه  ۔فــرض از جانــب اهللا و پيــامرب    امامــت او   اســت بــر عقيــده بــه   �صــلی اهللا عليــه وآل
سـپس بــر امامـت حـسين پــس از    و دنـد ســپس بـر امامـت حــسن پـس از او     نااسـتوار م 

  . فرقه شدند شدن حسين در آا انشعاب افتاد و فرقه از کشته ولی پس. حسن
اش ابوحممــد و  يــک فرقــه معتقــد بــه امامــت علــی ابــن حــسين شــدند کــه کنيــه 

  . تر بود و ابوبکر برايش شايع ،ابوبکر بود
ھ درگذشـت و  ۹۴امامت او بودند تا او در حمرم آغـاز سـال     اينها بر عقيده به   

ھ متولـــد شـــده بـــود، مـــادرش کنيـــزی  ۳۸او در ســـال .  ســـال داشـــت۵۵هنگـــام  در آن
ــر       پــيش از آنکــه بــه  نــام ســالفه بــود، و   بــه کنيــزی افتــاده باشــد نــامش جهانــشاه دخت

يزدگــرد ابــن شــهريار ابــن خــسرو پرويــز ابــن هرمــز بــوده، و يزدگــرد آخــرين پادشــاه       
  .  استفارس بوده

امـام را   و يک فرقه گفتند که امامـت پـس از حـسين منقطـع شـده اسـت، و سـه        
مــردم  يش کــرده و بــه  بــا نــام و نشانــشان جانــشين خــو  ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه ۔پيــامرب 

سفارش کـرده کـه امامتـشان را بپذيرنـد و آـا را، يکـی پـس از ديگـری، حجـت بـر                 
مردم کرده بوده استمردم و سرپرستان  .  

   .اين فرقه امامت کسی پس از اين سه را نپذيرفتند
  



  زيدی  شيعيان های فرقه
   و عجليه و بترِيهسرحوبيههای  فرقه

مــت پــس از درگذشــت حــسين در فرزنــدان حــسن و     يــک فرقــه گفتنــد کــه اما  
ديگـر فرزنـدان و نوادگـان علـی      آا دارد و بـه   يابد و اختصاص به     حسين جريان می  

ــی  ــن ابـ ــی  ابـ ــد     طالـــب منـ ــال دارنـ ــسين يـــک حـ ــسن و حـ ــدان حـ ــۀ فرزنـ ــد، و مهـ  و ،رسـ
سـوی خـودش فراخوانـد امـام مفتـرض الطّاعـه        هرکدامشان که برخيزد و مـردم را بـه       

طالب است و امامتش واجب از جانب اهللا عز وجـل   ه منزلت علی ابن ابی   است و ب  
 مــردم اســت، و هرکــه از او کنــاره بگيــرد و در قيــامش شــرکت  ســايربــر اهــل بيــتش و 

و هرکـه از آـا   . شده و کـافر اسـت   سوی خودش فراخواند هالک     نکند و مردم را به    
 بــر خويــشنت کــشيده ادعــای امامــت کنــد ولــی در خانــۀ خــودش نشــسته باشــد و پــرده 

باشــد کــافر و مــشرک اســـت و هرکــه از او پيــروی کنـــد و امــامتش را بپــذيرد کـــافر و        
  . مشرک است

 ناميده شدند، و پيروان ابوخالد واسطی که نـامش يزيـد بـود    سرحوبيهاينها  
؛ و ايـــن زيـــاد ابـــن منـــذر  بودنـــدو پيــروان فُـــضيل ابـــن زبيـــر رســـان و زيـــاد ابــن منـــذر  

جلــارود بــود و حممــد ابــن علــی ابــن حــسين ابــن علــی او را ســرحوب   ابوا معــروف بــه
و . دارد کــه در درياهــا ســکونت اســتناميــده بــود، و ســرحوب يــک شــيطان کــوری  

  . ابواجلارود کورچشم و کوردل بود
 ۔صـلی اهللا عليـه و آلـه   ۔اينها بـا دو فرقـۀ ديگـر کـه گفتنـد علـی پـس از پيـامرب            

 کوفـه  کـه در س مهـراه زيـد ابـن علـی رفتنـد      سـپ . دبرترينِ مردم است مهعقيده بودنـ   
  . قيام کرد، و او را امام دانستند

ــه ــان زيديـــه ناميـــده مـــی  اينـــها مهـ ــام و    شـ ــنتها و احکـ شـــوند ولـــی در قـــرآن و سـ
حــالل آل : فــرائض و شــرائع اختالفــاتی بــا يکــديگر دارنــد؛ زيــرا ســرحوبيه گفتنــد     
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ا اســت و هرچــه کــه حممــد حــالل و حــرام آل حممــد حــرام اســت و احکــام احکــام آــ 
بـزرگ و کوچـک   نـزد  طـور کامـل     آورده بـوده اسـت بـه    ۔صلی اهللا عليه وآله   ۔پيامرب  

ــم يکــسان      انــد و نبايــد کــه مهتــر را بــر کهتــر       آــا اســت و بــزرگ و کوچکــشان در عل
  .  که آنکه پيرسال استاستکه در گهواره  ترجيح داد چه آن

 ]از آلِ حممد [ گهواره و پيچه هرکه بگويد که بچۀ در:و برخی از آا گفتند   
اهللا   نيــست کــافر و مــشرک بــه۔صــلی اهللا عليـه وآلــه ۔علمـش مهچــون علــم رســول اهللا  

آن نـدارد کـه علـم را از کـسی از خودشـان يـا از        کـدام از آـا نيـاز بـه       است؛ زيرا هيچ  
ــشته را   رويــد مهــان هاشــان مــی ديگــران آمــوزد، بلکــه علــم در ســينه  گونــه کــه بــارانْ ک

آـــا  اش بـــوده بـــه هرگونـــه کـــه اراده لطـــف خـــويش بـــه يانـــد؛ اهللا عـــز وجـــل بـــهرو مـــی
  . آموخته است

 امامــت آن خــاطر درانداختنــد تــا جمبــور نباشــند کــه بــه  اينــها ايــن عقيــده را بــه
اينکــه امامــت در  برخــی پابنــد شــوند و امامــت برخــی ديگــر را نپذيرنــد و عقيــده بــه  

اشان  مههآل حممدرا  سريان يافته است نقض شود؛ زيامهۀ آاند  مهسان نزد آ .  
کننـد کـه از     علمـی را روايـت منـی   آـا کـدام از      حال، از هـيچ     اين فرقه، با اين   

آن ــره بربنــد مگــر آنچــه کــه از ابــوجعفر حممــد ابــن علــی و ابوعبــداهللا جعفــر ابــن       
احــاديثی از زيــد ابــن علــی و انــدکی نيــز از عبــداهللا  کننــد و انــدک حممــد روايــت مــی

  . بن حسنِ حمضا
از چيزهــائی کــه گفتنـد و ادعــا کردنــد چيـزی جــز ادعــای دروغــين در   ] اينـها [

ئــی توصــيف کردنــد کــه هرچــه از امــور ديــن و   گونــه دستــشان نيــست، زيــرا آــا را بــه
آن نياز دارد بدون آنکه آموزش ديـده باشـند نزدشـان     دنيا و سود و زيان که امت به      

  . است
علـم  « و گفتنـد  نظـری بـازتر داشـتند    ]علمِ امام [امرهاشان در    و اما ديگر فرقه   

در عمـوم مـردم پراکنـده و مـشترک اسـت و ايـشان و عمـوم مـردم در           و هـم    در آا   هم  
آن نيـاز دارنـد    اند، برخی علمای دين و دنياينـد و چيزهـائی کـه مـردم بـه              آن مهسان 
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ی مردم اسـت، و  برا توانند که از آا يا از عامۀ مردم بگيرند، و اين گشايش      را می 
 اسـت کـه   جـايز اگر چيزی از علم دين که مردم نياز دارند نزد آا نبود بـرای مـردم             

  . اجتهاد کنند و برگزينند و آرای خودشان را بيان کنند
  . و اين عقيدۀ زيديه است هم نيرومندانشان هم ضعيفانشان

ــو امــا ضعيفانــشان  يجلناميــده شــدند پيــروان هــارون ابــن هع و . جلــی ســعيد ع
اء و حـسن ابـن صـاحل ابـن      ناميده شدند و اينها پيروان کُثَيِّـر نـو     بترِيهئی از آا      فرقه

 ابـن کَهيـل و ابواملقـدام ثابـت     هحفصه و حکَم ابن عتيبه و سلَم حی و سامل ابن ابی   
 ۔عليــه الــسالم ۔ســوی واليــت علــی    ابــن حــداد هــستند، و اينهاينــد کــه مــردم را بــه      

  .  سپس آن را با واليت ابوبکر و عمر درآميختندفراخواندند
مشارنـد و   اند، زيرا علی را برتر می اينها نزد مردم ترين صنفهای اين فرقه     

نکوهنــد؛ و  امامــت ابــوبکر و عمــر را قبــول دارنــد ولــی عثمــان و طلحــه و زبيــر را مــی  
د  و معتقـ علـی کـه قيـام کـرد مهـراه شـد؛       هرکدام از فرزنـدان  باعقيده دارند که بايد    

 ــی منکرنــد؛ و امامــت هرکــدام از فرزنــدان علــی کــه قيــام کنــد را  بــه امــر معــروف و 
کننــد و هرکــه از فرزنــدان  قبــول دارنــد و شــخص خاصــی را بــرای امامــت معــين منــی 

  . علی که قيام کند، از هر خاندانی که باشد، برايشان يکسان است
ان ابوخالـد واسـطی و پيـروان      رو پيـروان ابواجلـارود و پيـ       و اما نيرومندان آا   

   .ل رسان و منصور ابن ابواالَسود هستندفُضي

  فرقۀ حسينيه
شوند عقيده دارند کـه هرکـه از آل    و اما آن فرقۀ زيديه که حسينيه ناميده می        

اعتــه اســت، و علــی د مفتــرض الطّســوی اهللا عــز وجــل فراخوانــ حممــد کــه مــردم را بــه
ا فراخواند و امرش را آشکار کرد امام بود؛ پس از    تی که مردم ر   وق� عليه السالم �

او حــسين وقتــی قيــام کــرد امــام بــود، و پــيش از آن نيــز وقتــی از معاويــه و يزيــد ابــن       
سپس زيـد ابـن علـی کـه در     . گاه که کشته شد   معاويه کناره گرفته بود امام بود تا آن       
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ی کـه در  سـپس يحيـا ابـن زيـد ابـن علـ      . کوفه کشته شـد، و مـادرش يـک کنيـزی بـود           
خراسـان کـشته شـد، و مــادرش ريطَـه دختـر ابوهاشـم عبــداهللا ابـن حممـد ابـن حنفيــه          

ســپس . ســپس پــسر ديگـرش عيــسا ابــن زيــد ابـن علــی کــه مـادرش کنيــزی بــود    . بـود 
 زمعـه حممد ابن عبداهللا ابن حسن که مادرش هند دختر ابوعبيـده ابـن عبـداهللا ابـن            

     د ابن مطلب ابن اسـد ابـن عبـدالعی بـود   ابن اَسوا ابـن قُـصهرکـه از  پـس از اينـها   . ز
اطاعـت از اهللا دعـوت    مـردم را بـه  ] قيـام کنـد و  [ کـه  ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه    ۔آل حممد   

  . کند امام است

  فرقۀ مغيريه
امامـت حممـد ابـن عبـداهللا      و اما مغيريه پيروان مغيـره ابـن سـعيد در عقيـده بـه        

 کردنـد و امـامتش را اثبـات کردنـد؛ و     او تـوال  ابن حسن با آـا مهعقيـده بودنـد و بـه      
  . وصی ماندند و پس از او امامت کسی را نپذيرفتند امام و بی وقتی کشته شد بی

  



  باقری شيعيان های فرقه
طالب سـپس بـرای حـسن سـپس      و اما کسانی که امامت را ازآن علی ابن ابی    

 آن  دانــستند پــس از ۔علــيهم الــسالم ۔بــرای حــسين ســپس بــرای علــی ابــن حــسين     
 ۔عليــه الــسالم۔امامــت ابــوجعفر حممــد ابــن علــی ابــن حــسين بــاقر العلــم    معتقــد بــه

ولــی مشــارِ  .اســتوار ماندنــد تــا وقتــی کــه درگذشــت   او امامــت شــدند و بــر عقيــده بــه 
نــام عمــر ابــن ربــاح شــنيده    از يکــی از خودشــان بــه ] داســتانی را[انــدکی از آــا کــه  

  ]. از اينها جدا شدند[بودند 

   که از باقريه بريدندفرقۀ خنست
ئــی پرســش   دربــارۀ مــسأله۔عليــه الــسالم۔از ابــوجعفر ] عمــر ابــن ربــاح[گويــا 

نزدش رفتـه و مهـان    ، سپس در سال ديگر به بوده آن داده    و او پاسخی به     بوده کرده
؛  که با پاسخ قبلـيش تفـاوت داشـته   آن داده ولی او پاسخی به مسأله را از او پرسيده  

ه که ايـن خـالف پاسـخی اسـت کـه دربـارۀ مهـين مـسأله در سـال           ابوجعفر گفت   و او به  
  . شودو او گفته که پاسخ ما شايد بر مبنای تقيه داده ! من دادی؟ گذشته به

نــام  شــک افتــاد و يکــی از پيــروان ابــوجعفر بــه      پــس او در امــر امامــت وی بــه   
عليـه  ۔ ئـی از ابـوجعفر   بار دربارۀ مسأله او گفت که يک حممد ابن قيس را ديد و به      

آن داده، ســپس ســال ديگــر مهــان مـــسأله را از او       پرســيده و او پاســخی بــه   ۔الــسالم 
ابوجعفر گفته   داده است؛ و او بهآن بهپرسيده ولی او پاسخی خالف پاسخی قبلی 

پاسخ «فر گفته که ع، و ابوج»من دادی   اين خالف پاسخی است که پارسال به      «که  
 و او »چـرا چنـين کـردی؟   «ام کـه   او گفتـه  مـن بـه  ؛ و »ما شايد از روی تقيه بيـرون آيـد     

داند که من وقتی اين پرسش را از  اهللا می. »از روی تقيه اين کار را کردم«  کهگفته
من گفت را بپذيرم  او کردم بر دينم استوار بودم و تصميم جدی داشتم که هرچه به

 و خ بدهـد؟ تقيـه پاسـ   وجـود داشـته کـه بـه    آن عمل کنم؛ پـس چـه دليلـی بـرای او          و به 
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  . اکنون حامل اين است
شايد وقتی تو اين را پرسـيدی کـسی در آجنـا    «: او گفت و حممد ابن قيس به    
وقتــی ايــن را از او پرســيدم کــسی « :و او گفــت» !کــرده؟ بــوده کــه او از وی تقيــه مــی

جــز خــودم نــزدش نبــود؛ ولــی هــر دو پاســخِ او از روی پريــشانی بــود و او پاســخی کــه  
  . »من بدهد ان پاسخ را بهياد نداشت تا مه ده بود را بهمن دا پارسال به

کـسی کـه    «: وی دسـت کـشيد و گفـت   امامت  بود که او از عقيده به   پس از آن  
بدهد امـام نيـست؛ و هرکـه از روی    فتوای باطل  حالی از احوال   هر  به عنوان و    هر  به

ست، و امـام نيـ  اسـت  تقيه فتوائی بدهد که خالف چيزی است که اهللا واجب کـرده      
اش را بربنـدد و پــرده بــر خـودش بکــشد امــام نيـست؛ بلکــه امــام     هرکـه دروازۀ خانــه 

  . »بايد قيام کند و امر معروف و ی منکر کند
  . تريه کردند و عقيدۀ آا را پذيرفتندسوی ب اين بود که او و چند تنی رخ به

دنــد تــا   او مانامامــت  بــر عقيــده بــه  ۔عليــه الــسالم ۔ پيــروان ابــوجعفر  ســايرو 
 سـال و شـش مـاه داشـت و     ۵۵ بـود و او   ۱۱۴درگذشت، و اين در مـاه ذواحلجـه سـال           

 دفن شده بـود  -عليه السالم۔گوری که پدرش علی ابن حسين     ] کنارِ[در مدينه در    
 ۶۳سن   به۱۱۹اند که او در سال  و کسانی گفته.  بود۵۹دفن شد، و تولدش در سال 

  . سالگی درگذشت
طالـب بـود و مـادر مـادرش      دختر حسن ابن علی ابن ابـی  و مادرش ام عبداهللا     

 ۲۴اند که امامتش  و کسانی گفته .  سال بود  ۲۱و امامتش   . نام صافيه بود    کنيزی به 
  . سال بود

  فرقۀ دوم که از باقريه بريدند
يــک فرقــه :  دو فرقــه شــدندلــسالم درگذشــت پيــروانشچــون ابــوجعفر عليــه ا

طالــب  ن حـسن ابـن حـسن ابـن علـی ابـن ابـی        ابـ امامـت حممـد ابـن عبـداهللا     معتقـد بـه  
يعنــی حممــد ابــن    [ گفتنــد کــه او اينــها. شــدند کــه در مدينــه قيــام کــرد و کــشته شــد      
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و چـون کـشته شـد گفتنـد کـه زنـده اسـت و منـرده           .  قائم و امـام مهـدی اسـت        ]عبداهللا
است و در کوهستانی که نامش علميه است، و آن کـوهی در راه مکـه و مکـه حـاجر               

روی و کوهی بزرگ است، گفتنـد   سوی مکه می     جاده است وقتی به    در مست چپِ  
صــلی اهللا عليــه  ۔کــه او در آن کوهــستان اســت تــا وقتــی کــه قيــام کنــد؛ زيــرا پيــامرب          

  . »قائم مهدی نامش نامِ من و نام پدرش نام پدر من است«:  گفته است۔وآله
ــرد      ــرد و مـ ــام کـ ــصره قيـ ــن حـــسن در بـ ــداهللا ابـ ــن عبـ ــراهيم ابـ ــرادرش ابـ م را و بـ

قبول امامت برادرش حممد ابن عبداهللا فراخواند و کارش باال گرفت، و منـصور      به
  .  بود کشته شدشان کرد و پس از جنگهائی که در ميانلسپاه بر سرش گسي

  فرقۀ سوم که از باقريه بريدند
و مغيـره ابـن ســعيد وقتـی ابــوجعفر حممـد ابــن علـی درگذشــت ايـن عقيــده را       

کــرد و ســخن   بيــان مــی ] و مهــدويت حممــد ابــن عبــداهللا را   امامــت  يعنــی عقيــده بــه  [
 ۔عليهمـا الـسالم  ۔اصحاب ابوعبداهللا جعفر ابن حممد      . اش آشکار ساخت    درباره

ــشان      ــه ايـ ــرد کـ ــا کـ ــد، و او ادعـ ــان راندنـ ــد و او را از خودشـ  رافـــضیاز او تـــربا منودنـ
  . ايشان داده است هستند و اين نام را او به

ايـن مغيـره را امـام کردنـد و ادعـا منودنـد کـه حـسين         و برخی از پيروان مغيره     
اش سـفارش   اش سفارش کرده بوده سپس علی ابن حـسين دربـاره     ابن علی درباره  

اش   دربـاره ۔عليـه الـسالم و عٰلـی آبائـه    ۔کرده بوده سپس ابوجعفر حممد ابن علـی   
و امامــت . ســفارش کــرده اســت، پــس او امــام اســت تــا وقتــی کــه مهــدی ظهــور کنــد     

 را انکـــار کردنـــد و گفتنـــد پــــس از    ۔عليـــه الـــسالم  ۔داهللا جعفـــر ابـــن حممـــد    ابوعبـــ 
طالـب امـام نيـست و مغيـره      ابوجعفر حممد ابن علی کسی از فرزندان علی ابن ابـی      

ابن سعيد امام اسـت تـا وقتـی کـه مهـدی ظهـور کنـد؛ و مهـدی نـزد اينـها حممـد ابـن                     
  . و کشته نشده استعبداهللا ابن حسن ابن حسن است که زنده است و منرده است 

 عبـداهللا  ابـن مغيره ابن سعيد موالی خالد   ناميدند منسوب بهمغيريهاينها را  
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  . قَسری
سپس کار مغيره چنان باال گرفت که ادعا کرد پيامرب مرسـل اسـت و جربئيـل           

خالد ابـن عبـداهللا قـسری او را بازداشـت کـرد و از      . آورد از نزد اهللا برايش وحی می  
. را قبــول کنــد آن اقــرار منــود و از خالــد نيــز خواســت کــه آن و او بــهاو بــازجويی کــرد 

خالد از او خواست که توبه کند ولی او توبه نکرد، پـس خالـد او را کـشت و بـر دار               
د به تناسخ بود، و پيـروانش  کند، و معتق که مردگان را زنده می    او ادعا داشت    . زد

  . تا امروز مهين عقيده را دارند



  ه جعفري های فرقه
 به امامت ۔عليه السالم۔و اما فرقۀ ديگر از پيروان ابوجعفر حممد ابن علی 

منــد شــدند و تــا او زنــده بــود بــر   عقيـده ۔عليــه الــسالم۔ابوعبـداهللا جعفــر ابــن حممــد  
مشــاری از آــا کــه وقتــی جعفــر ابــن حممــد  ايــن عقيــده اســتوار ماندنــد، مگــر انــدک

عيل در زمان حيـات پـدرش درگذشـت    امامت پسرش امساعيل اشاره کرد و امسا    به
مـا دروغ گفتـه اسـت و امـام      او به «:امامت جعفر کشيدند و گفتند دست از عقيده به 

  . »گويد گويد و چيزی که شدنی نيست منی نيست، زيرا امام دروغ منی

    بريدند از جعفريه که يک فرقه 
 بـر اهللا عـز   دربـارۀ امامـت امساعيـل    «: دربارۀ جعفـر گفتنـد کـه گفتـه       ]اينها [و

آـا بـداء و مـشيئت از جانـب اهللا را انکـار کردنـد و           . » بداء حاصل شده است    وجلّ
جانــب عقيــدۀ بتريــه و     نيــست؛ و رخ بــه جــايز باطــل و اســت و  چنــين چيــزی گفتنــد 

  : اين سبب به پيروانش گفت  که بهکردند و او است افکار سليمان ابن جرير

اند که با بودن  موضوع را درانداخته رافضيان برای شيعيانشان دو امامان
و آن مهانا عقيده :  امامانشان برايشان آشکار خنواهد شدآا دروغِ

 امامانشان ]آن است که[و اما بداء .  دانسنتِ تقيه استجايزبداء و  به
شود و خرب دادن  چونکه خودشان را از نظر علم دربارۀ آنچه که می

اند که  ن در جايگاهی قرار دادهدرباره آنچه که خواهد نزد شيعيانشا
گويند که فردا چه  شيعيانشان می پيامربان برای پيروانشان داشتند، و به

اند   چيزی که گفتهاگرخواهد شد و در فالن زمانه چه و چه بوده است؛ 
مشا نگفتيم که اين خواهد شد؟  آيا به« :گويند حتقق پذيرفت آا می
دانيم و مهان  ا نيز از جانب اهللا میاند م دانسته پس هرچه پيامربان می

و اگر چيزی که . »اسبابی که ميان اهللا و پيامربان بود نزد ما نيز هست
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دربارۀ آن امر برای « :گويند شيعيانشان می اند حتقق نيافت به گفته بوده
 چون شيعيانشان مسائل ]آن است که[و اما تقيه . »اهللا بداء رخ داد

 باای دين نزدشان  و جز آا از اصنافۀ حالل و حرامبسياری دربار
خاطر سپردند و برای  مطرح کردند و آا پاسخ دادند و شيعيانشان به
خاطر نسپردند و زمانی  خودشان نوشتند، ولی امامانشان آن پاسخها را به

گذشت و اوقاتی سپری شد، زيرا پرسشهاشان در يک روز و در يک ماه 
دور از هم و ماههای دور از هم و اوقات شود بلکه در ساهلای  مطرح منی

 چند ی واحدرو دربارۀ يک موضوعِ  است، از اينجداجدا مطرح شده
سان   پاسخهای يکنامهساناند، و دربارۀ مسائل  پاسخ متضاد داده

وجه اين موضوع شدند اين اختالف و توقتی م] شيعيانشان[و . اند داده
کنند  جو مید و از آا پرس و گردندن آا برمی ا را بههاختالط در پاسخ

پاسخهای  و مهسانپرسشهای   در پاسخ بهیچرا چنين اختالفات«که 
 و اين ، در پاسخ به پرسشهای نامهسان وجود وجود دارديکسان

 » است؟جايزگونه چنين چيزی   و چه،نامهاهنگی از کجا آمده است
ايم، و ما  خ دادهما اينها را از روی تقيه پاس«: گويند آا می امامانشان به

خود ما  حق داريم که هرگونه دملان خبواهد پاسخ دهيم، و اين مربوط به
دانيم که چه چيزی برای مشا شايسته و برای ماندن ما و  است، و ما می

لذا . »مشا الزم و برای بازداشنت دمشن خودمان و مشا از مشا تر است
اند پی بربند و بدانند که  هدروغی که اينها گفت توانند به است که آا منی

  . کدام حق و کدام باطل است

سـليمان ابـن جريـر روی آوردنـد و      اين بـود کـه گروهـی از پيـروان ابـوجعفر بـه       
  .  را رها کردند۔عليه السالم۔امامت جعفر  عقيده به

 درگذشـت شـيعيانش پـس    ۔عليـه الـسالم  ۔چون ابوعبداهللا جعفر ابـن حممـد     
  . از او شش فرقه شدند
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ھ در مدينه درگذشـت و در آن  ۱۴۸شوال سال  ماه   در   �لوات اهللا عليه  ص۔او  
 گـــوری کـــه ]کنـــار [دردر بقيـــع .  بـــود۸۳تولـــدش در ســـال .  ســـال داشـــت۶۵هنگـــام 

مـادرش ام  .  سـال کـم دو مـاه بـود      ۳۴امـامتش   . پدرش و جدش دفن بودند دفـن شـد        
ــود    ــد ابــــن ابــــوبکر بــ ــم ابــــن حممــ ــر قاســ ــاء  ،فَــــروه دختــ ــادرِ مــــادرش امســ ــر  و مــ دختــ

  .  ابن ابوبکر بودعبدالرمحان

   ناووسيه فرقۀ
گفتند که جعفر ابـن حممـد زنـده    ] يعنی از شيعيان جعفری[يک فرقه از آا   

است و منرده است و تا وقتی که ظهور کند و امور مردم را بر عهده بگيـرد خنواهـد        
رِ مــرا اگــر ســ «:انــد کــه گفتــه و گفتنــد کــه از او روايــت گــرده. مــرد؛ و او مهــدی اســت

نزدتـان افتـاد بـاور مکنيـدش زيـرا مـن مهـان امـامِ مـورد            کـوهی بـه  باالیببينيد که از   
نزدتــان آمــد و  اگــر کــسی بــه «: ــا گفتــهآ ؛ و بــه»انتظــار مشــايم کــه قيــام خواهــد کــرد  

مشـا خـرب داد کـه در بيمـاریِ مـن از مـن تيمـارداری کـرده و مـرا غـسل داده و کفــن            بـه 
 مــن مهـــان امـــام مــورد انتظـــار مشـــا و مهـــان   زيـــرايـــد کــرده اســـت ســـخنش را بــاور کن  

  . »ام شمششيرکَ
 ناميدنــد و ايـــن نــام از نــام يکــی از سرانــشان از مـــردم      ناووســيه ايــن فرقــه را   

  . شد بصره گرفته شده که فالن ابن فالن ناووس ناميده می

  فرقۀ امساعيليۀ خالص 
اعيـل ابـن   و يک فرقه معتقد شد که امام پس از جعفر ابن حممد پـسرش امس         

اينها مرگ امساعيل در زمـان حيـات پـدرش را انکـار کردنـد و گفتنـد         . جعفر است 
که خرب مرگ او پوششی از جانب پدرش بر مردم بـود زيـرا بـر او بـيم داشـت و او را          

ادارۀ  و گفتنــد کــه امساعيــل تــا وقتــی کــه جهــان را نگيــرد و بــه   . از آــا ــان داشــت 
عنـوان امــامِ    او قـائم اسـت؛ زيـرا پـدرش او را بـه     امـور مـردم نپـردازد خنواهـد مـرد؛ و     
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آــا  پــذيرش امامـت او واداشــته و بـه   مـردم نــشان داده و آـا را بـه    پـس از خـودش بــه  
و وقتی مرگش آشکار شد دانـستيم  . جز حق نگويد گفته که او امام است؛ و امام به      

» ه خـالص امساعيليـ «ايـن فرقـه   . که راست گفته است و او قائم است و منرده است       
  . هستند

 فاطمه دختر ۔عليه السالم۔مادر امساعيل و عبداهللا پسران جعفر ابن حممد        
ام  بـود، و مـادر مـادرش    ۔عليـه الـسالم  ۔طالـب   حسين ابن حـسن ابـن علـی ابـن ابـی           

 بـود کـه مـادرش امســاء    ۔عليـه الــسالم ۔طالـب   حبيـب دختـر عمـر ابـن علــی ابـن ابـی      
  .  بود۔عليه السالم۔طالب  دختر عقيل ابن ابی

  فرقۀ مبارکيه 
فرقۀ سومی گفتند که حممد ابن امساعيل ابن جعفر پس از جعفر ابن حممد   

و گفتنـد کـه امـر امامـت ازآن امساعيـل در زمـان        . امام اسـت؛ و مـادرش کنيـزی بـود         
 درگذشــت امـــر  �جعفـــر ابــن حممـــد �حيــات پــدرش بـــود؛ و چــون پـــيش از پــدرش     

 نيــست، جـايز جـز ايـن   و ت حـقِ او بــود  حممـد ابـن امساعيـل تعلــق گرفـت، و امامـ      بـه 
رســد  در منــیبــرا  از بــرادر بــه۔عليهمــا الــسالم۔زيــرا امامــت پــس از حــسن و حــسين  

 امساعيـــل يعنـــی عبـــداهللا و موســـا حقـــی در   و دو بـــرادرِرســـد؛  مـــیفرزنـــدان بـــه بلکـــه
امامت ندارند مهچنان که حممـد ابـن حنفيـه بـا بـودن علـی ابـن حـسين حـق امامـت            

  . نداشت
يکـی از سرانـشان    شـوند منتـسب بـه      ناميـده مـی   » مبارکيه«ن اين عقيده     پيروا

  . نام مبارک موالی امساعيل ابن جعفر به

  فرقۀ خطّابيه 
پيــروان ابواخلطـاب ابــن ابوحممــد ابــن ابوزينــب  » خطابيــه«و امـا امساعيليــه  

 مهراه فرقۀ حممـد ابـن امساعيـل رفتنـد و      يک دسته از اينها به    . بودند اَجدعاسدیِ  
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مرگ امساعيل ابن جعفر در زمان حيـات پـدرش را بـاور کردنـد؛ و اينهاينـد کـه در                 
 قيـام کردنـد و بـا عيـسا ابـن موسـا       ۔عليـه الـسالم  ۔زمان ابوعبداهللا جعفـر ابـن حممـد       

ابن حممد ابن عبداهللا ابن عباس جنگيدند که فرماندار کوفه بود؛ و او خرب شد که    
کننــد و در   ابواخلطــاب تبليــغ مــی ی پيــامربیِانــد و بــرا  اينــها حرامهــا را مبــاح کــرده  

 او جنگيدنــد و او ســپاه بــر سرشــان گــسيل کــرد، آــا بــا . انــد مــسجد کوفــه گــرد آمــده
ن را کـــشت و کـــسی از آـــا زنـــده    شـــا مهـــهاو .  مـــرد بودنـــد هفتـــاد. موضـــع گرفتنـــد 

 شـد،  حـساب فت مگر يک مردی که زمخهائی خورده بود و در مشـار مردگـان          درنر
جنــات يافــت؛ و او ابوســلمه ســامل ابــن مکــرم جمــال بــود کــه ابوخديجــه   مانــد و لــیو

  .  زنده شده است شده و سپسکرد که مرده او ادعا می. لقب داشت
ســختی جنگيدنـد و از چوــای   آـا بـا ســنگ و چـوبِ نــی و کـارد بـا عيــسا بـه      

ــه بــود   ابواخلطــاب بــه . کردنــد عنــوان نيــزه اســتفاده مــی    نــی بــه   بــا اينــها «: آــا گفت
هـا و مشـشيرها    کند، ولـی نيـزه   های مشا مهچون نيزه در آا اثر می        نی اجبنگيد زير 

تـن از   تـن ده   پـس ده .»رسـاند  مشـا گزنـد منـی     بـه  وکنـد  و اسلحۀ آـا در مشـا اثـر منـی       
دانيم  منی«: فرستاد، و وقتی حدود سی مرد کشته شدند گفتند     می جنگ  آا را به  

بينـيم کـه    آيـد؟ مـی   گونـه بـر سـرمان درمـی     قـوم ايـن   چه شده اسـت کـه از ايـن     راکه ما   
مهـه از مـا را کـشته     کند ولی سالح آا در ما اثر کرده و اين هامان در آا اثر منی    نی

: آـا گفـت    روايـت کـرده انـد، او بـه     ]يعنی اهل سنت  [امه  گونه که ع    و آن » !است؟
گونـه   و آن» !دربارۀ مشا برای اهللا بداء حاصل شده است؛ پـس گنـاه مـن چيـست؟       «

مشــا مــورد آزمــون قــرار  ! مــردمای «: آــا گفــت انــد، او بــه روايــت کــرده کــه شــيعيان
اجــازۀ کــشته شــدن مشــا رســيده اســت؛      . يــدخــوبی پــس داد  د و آزمــون را بــه گرفتيــ

ذلـت افتيـد؛    هاتان جبنگيد و شهرتان را تسليم مکنيد کـه بـه   خاطر دين و خانواده  به
آـا نيـز تـا پـای     . »ر بربيـد ولـی رادمردانـه جبنگيـد     د  توانيد که جـان بـه       و گرچه منی  

اســارت افتــاد و او را   ابواخلطــاب نيــز بــه . شــان کــشته شــدند  جــان جنگيدنــد تــا مهــه 
ــرِِّنــزد عيــسا ابــن موســا بردنــد و عيــسا در دار     بــه زق بــر کرانــۀ فــرات او را کــشت و    ال
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شـان   بکـشند، و مهـه  آتش  مهراه گروهی از آا بر دار زد سپس فرمود تا آا را به   به
آتش کشيدند؛ و سرهاشان را برای منـصور فرسـتاد و او بـر دروازۀ شـهر بغـداد            را به 

  . دار آويخت و سه روز بر دار بود سپس سوزانده شد به
 و نـــه کـــسی از    کـــشته شـــد   نـــه او  کـــه و برخـــی از پيـــروان ابواخلطـــاب گفتنـــد   

جـای آـا    ری را بـه يارانش کشته شـدند؛ ولـی امـر بـر مـردم مـشتبه شـد و کـسان ديگـ                
فرمــان ابوعبــداهللا جعفــر ابــن حممــد پيکــار کردنــد و از     و گفتنــد کــه آــا بــه  . کــشتند

 جـان  کس آا را نديد و کسی از آن قوم بيرون نرفت و به مسجد بيرون رفتند و هيچ   
گمـــان اينکـــه يـــاران ابواخلطـــاب را   کـــشتند بـــه يکـــديگر افتادنـــد و خودشـــان را مـــی 

 ديگـر  ن رسـيد و شـب شـد؛ و روز   پايا کشتند تا روز به  را می کشند، ولی خودشان    می
نفـر   انـد؛ و حتـی يـک    هـا از خودشـان    که در کشتگان نگريستند ديدند که مهۀ کـشته        

  . از ياران ابواخلطاب را نيز در ميان کشتگان و زمخيها نديدند
 اسـت و جعفـر ابـن حممـد او را       مرسـل اينهايند کـه گفتنـد ابواخلطـاب پيـامرب          

مالئکــه کــرد  پــيش آمــد او را تبــديل بــه اده اســت، ســپس وقتــی ايــن موضــوع بــهفرســت
  . گويد کسی که چنين چيزی می  لعنت کناد بهاهللا۔

سپس کـسانی از مـردم کوفـه و جـز آـا کـه عقيـدۀ او را داشـتند پـس از کـشته                 
نــزد حممـد ابـن امساعيـل رفتنــد و او را امـام دانـستند و بـر ايــن        شـدن ابواخلطـاب بـه   

  .  ماندندعقيده
چنـدين فرقـه شـدند      به ]يعنی پس از ابواخلطاب    [ غالت پس از او    و اصناف 

 بــسيار ربــارۀ عقايــد پيشينيانــشان اخــتالف نظــرِ   و چنــدين عقيــده درانداختنــد، و د 
  . يافتند

  فرقۀ قرمطيه
ــر    ــه روح جعفــ ــا گفتنــــد کــ ــه از آــ ــه الــــسالم � حممــــدابــــنيــــک فرقــ در � عليــ

د ابـن امساعيـل   س از غيبـت ابواخلطـاب در حممـ      ، و پـ   ه بود بواخلطاب حلول کرد  ا



 ۶۸

 امساعيـــل ســـپس امامـــت را در فرزنـــدان حممـــد ابـــن اينـــها. ابــن جعفـــر حلـــول کـــرد 
  . سريان دادند

ــه  ــهيـــک فرقـ ــه  کـ ــد      از مبارکيـ ــده را پذيرفتنـ ــن عقيـ ــد و ايـ ــده بودنـ ــشعب شـ منـ
يکــی از سرانــشان از مــردم جنــوب      ناميــده شــدند؛ و ايــن نــام منتــسب بــه    قرمطيــان

اينـها در اصـل بـر عقيـدۀ مبارکيـه      . هـا اسـت کـه لقـبش قَرمطويـه بـود            ز نبطـی  عراق ا 
 ا گرفتند و گفتند که پس از حممدصلی اهللا عليـه  ۔ پيامرب بودند سپس راهی جز آ

طالب که امام و پيامرب بود، و حـسن و   علی ابن ابی: اند  فقط هفت امام آمده  ۔وآله
ــی و ج       ــسين و علـــی ابـــن حـــسين و حممـــد ابـــن علـ عفـــر ابـــن حممـــد و حممـــد ابـــن     حـ

و گفتنــد کــه پيــامرب . امساعيــل ابــن جعفــر کــه امــام قــائم مهــدی اســت و پيــامرب اســت 
ــه ۔ ــه وآلــ ــلی اهللا عليــ ــن    ۔صــ ــی ابــ ــه علــ ــان روز کــ ــودش و در مهــ ــات خــ ــان حيــ  در زمــ

فرمــان او در غــدير خــم منــصوب گرديــد رســالت از او    بــه۔ الــسالمعليــه۔طالــب  ابــی
دليلـشان بـرای   . طالـب انتقـال يافـت    علـی ابـن ابـی    بـه روز  بريده شد و رسـالت در آن  

؛ و اين سـخنِ  »من کُنت مواله فَعلی مواله «:اين گفته سخن پيامرب بود که گفته بود 
ــه ــنتِ  او بـ ــای بيـــرون رفـ ــه  معنـ ــردنش بـ ــسليم کـ ــالت و پيـــامربی از او و تـ ــن    رسـ ــی ابـ علـ

يـرو علـی بـود و در پنـاه     و پيـامرب پـس از آن پ  . فرمـان اهللا عـز وجـل اسـت     طالب به  ابی
حـسن رســيد،   ت بـه مـ  درگذشــت اما۔عليـه الـسالم  ۔و چــون علـی  . علـی قـرار داشـت   

جعفـر   حممـد ابـن علـی سـپس بـه      علـی ابـن حـسين سـپس بـه       حسين سپس به    سپس به 
ابن حممد رسيد، و امامت جعفر ابن حممد در زمان حيات خودش از او بريده شـد     

 ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه   ۔ه که پيـامربیِ حممـد   گون امساعيل ابن جعفر رسيد مهان   و به 
سپس دربارۀ امامت جعفر و امساعيـل  . در زمان حيات خودش از حممد بريده شد       

  . حممد ابن امساعيل سپرد ابن جعفر بداء برای اهللا عز وجل رخ داد و امامت را به
 ۔عليهمــا الـــسالم ۔بــرای ايــن عقيـــده دليــل آوردنـــد کــه جعفـــر ابــن حممـــد      و 

چ بـــدائی کــــه بـــرای اهللا عـــز وجـــل رخ داده اســــت ماننـــد بـــداء دربــــارۀ       هـــي  «:گفتـــه 
  . »امساعيل نبوده است
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اينها گفتند که حممد ابن امساعيل زنده است و منرده است و در کـشور روم       
  . است و قائم مهدی است

و معنــای قـــائم نــزد اينـــها آن اســت کـــه بــا رســـالت و شــريعت نـــوينی مبعـــوث      
  . کند  را منسوخ می۔هللا عليه وآلهصلی ا۔شود و شريعت حممد  می

و گفتنـد کــه حممــد ابــن امساعيــل از پيــامربان اولــوالعزم اســت؛ و اولــوا العــزم   
 و ۔صـلی اهللا علـيهم  ۔نوح و ابراهيم و موسا و عيسا و حممـد  : اند  نزد اينها هفت تن   

مهـان معنـا کـه آمسـان هفـت اسـت و         و حممد ابـن امساعيـل؛ بـه      ۔عليه السالم ۔علی  
ــدن انـــسان هفـــت اســـت   زمـــين ه ــايش و  : فـــت اســـت و اعـــضای بـ ــتش و دو پـ دو دسـ

دو چـشمش و دو گوشـش و دو   : و سرش نيز هفت است . کمرش و شکمش و قلبش    
 که قلـبش در آن   استاش  مهچون سينه زبانش در آن است و  دماغش و دهانش که   

  . اند و قلبشان حممد ابن امساعيل است و گفتند که امامان نيز چنين. است
شـود دليـل از     منـسوخ مـی  ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه    ۔ای آنکه شريعت حممد     و بر 

 روايــــت ۔عليــــه الــــسالم۔خربهــــائی آوردنــــد کــــه از ابوعبــــداهللا جعفــــر ابــــن حممــــد  
د يـ  ما برخيزد مشا قرآن را از نو آمـوزش داده خواه     قائمِ وقتی «:کردند که گفته    می
غريــب خواهــد شــد؛ غريبــی آغــاز شــده اســت و ديگربــاره  اســالم بــه «:؛ و گفتــه»شــد

  . گونه خربها دربارۀ قائم و از اين. »حال غريبان پس خوشا به
 را بـرای حممـد   ۔صـلی اهللا عليـه  ۔ی ـشت آدم  و گفتند که اهللا تبـارک و تعـاٰل      

ان حـالل اسـت   شابن امساعيل ساخت؛ و معنايش نزد آا آن است که حرامها نزد       
 :و اين است که اهللا عز وجل گفتـه ت؛  در دنيا آفريده است حالل اساهللاو هرچه که    

» اين درخت نزديک مشويد  از آن خبوريد و بهدلی خوش هرچه دلتان خواست به«
موسا ابن جعفر و پس از او به هرکدام از فرزندانش که ادعای امامت کرد        يعنی به 

  . نزديک مشويد
آن  و گفتنــد کــه حممــد ابــن امساعيــل خــامت النبيــين اســت کــه اهللا در قــرآن بــه      

ئــی يــک  دنيــا دوازده جزيــره اســت و در هــر جزيــره کــه شــاره کــرده اســت؛ و گفتنــد  ا
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دارد و ) گر تبليغ(حجت وجود دارد و حجتها دوازده است و هر حجتی يک داعی 
ــر ــردی اســـت کـــ      داعـــیهـ ــتيار مـ ــان از دسـ ــتياری دارد، و منظورشـ ــی دسـ ــل و هئـ  دالئـ

اعی را مـادر و دسـتيار را   کند؛ و حجت را پدر نامند، و د براهينی دارد که اقامه می    
اهللا کـه  : انـد  گانه  معتقد به سهکهکنند  باره از مسيحيان تقليد می     آا در اين  . فرزند

ــلَّ۔پــدر اســت   ــ اهللاُج ا ن  عا کَبيــرــو ــك علُ و مــسيح عليــه الــسالم کــه پــسر اســت و    ۔ذٰل 
 و حجــت اکــرب نــزد آــا خــدا اســت و او پــدر اســت؛ و . مــادرش مــريم کــه مــادر اســت 

داعیپسر است مادر است و دستيار .   
 بــسيار انــد و زيــان انــد بــسيار بــسيار گمــراه شــده  کــسانی کــه بــر اهللا دروغ بــسته 

  . اند بزرگی ديده
صـلی  ۔و گفتند که هرچـه اهللا تعـاٰلی بـر بنـدگانش واجـب سـاخته و پيـامربش            

ک آن امــر فرمــوده اســت يــک ظــاهری دارد و يــ     ســنت گذاشــته و بــه ۔اهللا عليــه وآلــه
کننـــد  وســـيلۀ آـــا اهللا را بنـــدگی مـــی  مـــردم بـــه کـــهبـــاطنی؛ و هرچـــه از قـــرآن و ســـنت

 کــه باطنــهای آــا    اســتهائی اســت کــه زده شــده اســت و در زيــرش معناهــائی     مثَلــ
آا عمل کرد و جنات در آا است؛ ولی هرچـه کـه ظـاهر اسـت اگـر           است و بايد به   

خبـشی از کيفـری اسـت کـه اهللا يـک      آورد و   کار بسته شـود هالکـت و بـدخبتی مـی            به
  . اند آن پابند نشده  زيرا حق را نشناخته و بهدهد رنج میآن وسيلۀ  قومی را به

  .  پيروان ابواخلطاب نيز هستعامۀ اين مذهبِ
ــه    ــان بـ ــيش عقايـــد و کـــشنت خمالفـ ــا تفتـ ــی   آـ ــز حـــالل مـ ــشير را نيـ ــد و  مشـ داننـ

کـشتند و    کـه اهـل قبلـه را مـی    انـد  مهچون پيروان مذاهب بيهسی و ازارقـه از خـوارج     
دادنـد و بـرای ايـن کارشـان از آيـۀ        آـا گـواهی مـی    کفـرِ   گرفتنـد و بـه       را مـی   اناموالش

ــبی . »شيدمــشرکان را هرجــا کــه يافتيــد بکُــ    «: گفتــههآوردنــد کــ  قــرآن دليــل مــی   و س
  ـرده ها بيرون کشيدن و    از خانه (کردنزنـان و کودکـان و کـشنتِ   )  کـردن يـا فـروخنتِ   ب 

بــر  «: دانـستند و بـرای ايـن نيـز آيـۀ قـرآن را دليـل آوردنـد کـه گفتـه          جـايز دکـان را  کو
و گفتند که بايد ابتـدا کـسانی را   . »تن از کافران را نيز باقی مگذار  روی زمين يک  
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ويـــژه بايـــد معتقـــدان  امامـــت کـــسانی جـــز امامـــان آاينـــد و بـــه  کـــشت کـــه معتقـــد بـــه 
ت؛ و امامــت فرزنــدان او را کــش  دان بــه موســا ابــن جعفــر و پــس از او معتقــ تامامــ بــه

با کسانی از کافران که  «:آوردند که گفته  را دليل میبرای اين عقيده نيز آيۀ قرآن 
 بـر مـا   :لـذا گفتنـد  . » مشـا خـشونت ببيننـد    مشا نزديکترنـد جبنگيـد؛ و بايـد کـه از            به

يعنــی شــيعيان موســا ابــن جعفــر و      [ايــن قــوم    هواجــب اســت کــه پــيش از ديگــران بــ     
  .  بپردازيم]دانشفرزن

ــه [ ــن فرقـ ــشترشان در     ] ايـ ــشان انـــدک اســـت؛ و بيـ ــی توانـ ــسيار ولـ ــان بـ مشارشـ
   .اند و شايد که حدود صدهزار تن باشند آباديهای کوفه و يمن

  فرقۀ شميطيه  
 گفتنـد  �عليـه الـسالم   �چهارمين فرقه از پيروان ابوعبداهللا جعفـر ابـن حممـد    

د ابـن جعفـر اسـت کـه مـادرش کنيـزی       که امام پس از جعفر ابن حممد پـسرش حممـ          
 بــود؛ و او و موســا و اســـحاق پــسران جعفــر ابــن حممــد از يــک مـــادر        حميــده نــام   بــه 

کردنـد کـه حممـد ابـن جعفـر وقتــی        ايـن عقيـده روايـت مــی   برخـی از پيـروان  . بودنـد 
پا زد و با چهره بر زمين خورد  نزد پدرش رفت و پيش بچۀ کوچکی بود يک روز به

شــد و جعفــر برخاســته او را در آغــوش گرفــت و بوســيد و خــاک از     و انــدکی زمخــی  
: گفـت   مـی شـنيدم کـه پـدرم   «: خودش نشاند و گفتاش زدود و او را بر سينۀ   چهره

نام من بنام که او شـبيه مـن    دنيا آمد که شيبه من است او را به وقتی پسری برايت به  
  . »ود و بر سنت او خواهد ب۔صلی اهللا عليه وآله۔و شبيه پيامرب 

  . ت را در حممد ابن جعفر و پس از او در فرزندانش قرار دادندماينها اما
  . الشميط شوند منسوب به يحيا ابن ابی  ناميده میمشيطيه فرقه اين

  فرقۀ فَطحيه 
پــسرش   بــه�عليــه الــسالم  �امامــت پــس از جعفــر : پنجمــين فرقــۀ آــا گفتنــد  
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 جعفر درگذشت او پسرِ بزرگترش عبداهللا ابن جعفر افطح رسيده است؛ زيرا وقتی    
  . جای پدرش نشست و ادعای امامت کرد و وصی پدرش شد بود و به

 �عليه السالم �روايتی استناد کردند که ابوعبداهللا جعفر ابن حممد          به اينها
  . »امامت در پسرِ بزرگترِ امام است«: گفته بود

 بودنـد  �المعليـه الـس   �امامـت جعفـر ابـن حممـد     بيشينۀ کـسانی کـه معتقـد بـه     
جز اندکی که حق را شناختند و عبداهللا را بـا مـسائلی         عبداهللا را پذيرفتند به    امامت

دربارۀ حالل و حرام و مناز و زکات و جز آا مورد آزمـايش قـرار دادنـد و دانـستند       
  . که او علمی ندارد

 رو  ناميدنـد، و از آن حيـه فَطد بـه امامـت عبـداهللا ابـن جعفـر را         اين فرقـۀ معتقـ    
اند که دو کف پـايش   چنين ناميده شدند که عبداهللا سرش ن بود؛ و کسانی گفته        

يکـی از سرانـشان از مـردم     نتـسب بـه  انـد کـه آـا م     و برخی از راويـان گفتـه      . ن بود 
  . اند نام عبداهللا ابن فطيح شده کوفه به

 اين فرقه گرويدند و شکی نداشتند کـه امامـت      عمدۀ شيوخ و فقهای شيعه به     
  . فرزندانش خواهد رسيد عبداهللا ابن جعفر منتقل شده است و پس از او به به

امامــت او دســت  ده بـه يــپــس عمـوم فطحيــه از عق . ولـی او مــرد و پـسر نداشــت  
و مجـاعتی از  . امامت موسا ابن جعفر شـدند جـز انـدکی از آـا       کشيدند و معتقد به   

شيده و امامت موسـا ابـن جعفـر    آا نيز در زمان حيات عبداهللا از امامت او دست ک      
سپس عمومشان پس از درگذشتش از عقيـده   .  را پذيرفته بودند   ۔عليهما السالم ۔

امامــت او پابنــد ماندنــد و  امامــت او دســت کــشيدند و برخــی از آــا بــر عقيــده بــه  بــه
  . موسا ابن جعفر را امامِ پس از او دانستند

  .  زنده بودعبداهللا ابن جعفر پس از پدرش حدود هفتاد روز

  فرقۀ موسويه 
شــشمين فرقــۀ اينــها گفتنــد کــه موســا ابــن جعفــر پــس از پــدرش امــام اســت، و   
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انکــار کردنــد و او را در ادعــايش جانــشين پــدرش شــدن و مــدعی  را عبــداهللا امامــت 
در ميـــان آـــا مشـــاری از برجـــستگان اصـــحاب  . امامـــت شـــدنش خطاکـــار مشردنـــد

يعفـور و عمـر    هللا ابـن ابـی  ا و عبـد  شام ابـن سـامل     از قبيـل هـ     ۔عليه الـسالم  ۔ابوعبداهللا  
ری و حممد ابـن نعمـان ابـوجعفر احـول مـؤمن الطـاق و عبيـد ابـن          ساببياعِابن يزيد   

ــتغلــبزراره و مجيــل ابــن دراج و ابــان ابــن   ــم و جــز اينــها  و ه  از  بودنــدشام ابــن حکَ
  . برجستگان شيعه و اهل علم و نظر و فقه

 اسـتوار ماندنـد تـا آنگـاه کـه      �عليـه الـسالم   �ا ابـن جعفـر    اينها بر امامت موس   
آـا پيوسـتند و    بـه نيـز  عموم کسانی که امامت عبـداهللا ابـن جعفـر را پذيرفتـه بودنـد       

دل شـدند جـز چنـدتنی از آـا کـه بـر امامـت         مهگی بر امامت موسا ابـن جعفـر يـک       
و امامــت بــرای دو عبــداهللا اســتوار ماندنــد و موســا را پــس از عبــداهللا امــام دانــستند،  

مشردند؛ از مجلۀ اينـها عبـداهللا     منی جايز مشردند در حالی که پيشتر       جايزبرادر را   
  . مهراهشان ير ابن اَعين و عمار ابن موسا ساباطی بودند و مجاعتی بهابن بکّ

 معتقدان بـه امامـت موسـا ابـن جعفـر دربـارۀ او اخـتالف         مجاعت ،پس از آن  
ــاه   ســـتوار ماندنـــد تـــا آنکـــه بـــار دوم بـــه  نيافتنـــد و بـــر امـــامتش ا  زنـــدان افتـــاد، و آنگـ

  . اختالف شدند و در امامتش شک کردند اش به درباره



  موسويه های فرقه
زندان افتاد و در زنـدان هـارون درگذشـت         بار دوم به  ] موسا ابن جعفر  [وقتی  

  .  پنج فرقه شدند]يعنی شيعيانش [آا

  فرقۀ قطعيه 
 زنـدان سـندی ابـن شـاهک مـرده اسـت و يحيـا ابـن               در او يک فرقه گفتند که   

او خورانـد کـه بـرای فرسـتاد و او را کـشت، و       خالد برمکی زهر در رطب و انگور بـه       
 ناميـده  قَطعيـه ايـن فرقـه   . ن ابـن موسـا الرضـا اسـت     علی ابـ اوگفتند که امام پس از  

س از  پـ �عليهما السالم �شدند زيرا بر مردن موسا ابن جعفر و امامت پسرش علی   
او صـــحه ادنـــد و در امـــر امامـــت شـــک نکردنـــد و دودل نـــشدند و بـــر مهـــان شـــيوۀ   

   .پيشينه رفتند

   فرقۀ واقفيه  
فرقۀ دوم گفتند که موسا ابن جعفر منـرده اسـت و زنـده اسـت و خنواهـد مـرد         
ــد          ــسط کنـ ــدل و قـ ــر از عـ ــان را پـ ــرد و جهـ ــان را بگيـ ــرب جهـ ــرق و غـ ــه شـ ــاه کـ ــا آنگـ تـ

و گفتنــد کــه او از  . جــور شــده اســت؛ و او قــائم و مهــدی اســت    گونــه کــه پــر از    مهــان
 و کـسی او را در روز نديـده اسـت و از       ]يعی گريخته اسـت    [ است رفتهزندان بيرون   

انـد و   اند و مردم را فريـب داده   خرب مرگش را درانداخته  حکومتياناو خرب ندارد و     
  .  غائب است و ان شده استاو از مردم. اند دروغ گفته

 آوردنــد ۔عليهمــا الـسالم ۔ی از پــدرش جعفـر ابــن حممـد   بــاره روايتـ  ر ايـن و د
او قام و مهدی است و اگر سرش را از باالی کـوهی بـر مشـا غلتانـده          «: که گفته بود  

  . »شود باور مکنيد؛ زيرا او قائم است
و برخــی گفتنــد کــه او قــائم اســت و مــرده اســت و امامــت بــرای کــسی جــز او         
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و گفتنـد کـه او پـس از مـرگش     .  و ظـاهر شـود  قيـام کنـد  دد و نيست تا آنگـاه کـه برگـر      
کنــــد و   اســــت و امـــر و ــــی مـــی  برگـــشته اســــت ولـــی در جــــائی ـــان اســــت و زنـــده    

  . بينند کنند و او را می  با او ديدار میاصحابش
رو قائم نامند  قائم را از آن«: و دليل را روايتی از پدرش آوردند که گفته بود

  . »خيزد رمیکه پس از آنکه مبيرد ب
و برخــی گفتنــد کــه او مــرده اســت و قــائم اســت و شــباهتی از عيــسا ابــن مــريم    

ــلوات اهللا عليــــه۔ ــه  ۔صــ ــامش    در او اســــت، و او برنگــــشته اســــت ولــــی بــ ــام قيــ هنگــ
گونــه کــه پــر از جــور شــده   برخواهــد گــشت و جهــان را پــر از عــدل خواهــد کــرد مهــان 

دســــت   او اســــت و او بــــهشــــباهتی از عيــــسا ابــــن مــــريم در«: اســــت؛ و پــــدرش گفتــــه
  . او کشته شده است ؛ و»فرزندان عباس کشته خواهد شد

نـزد   مرده است و اهللا او را بـه که برخی کشته شدن او را انکار کردند و گفتند      
  . امش او را برخواهد گردندهنگام قي برده است و بهخودش 

عليـه   �فـر مـردن موسـا ابـن جع     ناميده شدند زيرا بر عقيده بهواقفهمهۀ اينها   
  .  قائم است توقف کردند و گفتند که امامِ�السالم

کـس ديگـری    اينها پس از او کسی را امام ندانستند و امامـت را پـس از او بـه     
  . سرايت ندادند

 و ۔عليــه الــسالم۔و ازمجلــه کــسانی کــه گفتنــد او زنــده اســت گفتنــد کــه رضــا  
يکــی پــس از ديگــری  امامــت برخاســتند امــام نبودنــد ولــی   کــسانی کــه پــس از او بــه 

برسد؛ و مردم بايد که در فرمان اينـها باشـند     او بودند تا هنگام خروجِ او      جانشينان
  . و سخنشان را بپذيربند

امامــت علــی ابــن موســا شــدند لقــبِ       هواقفــه کــه معتقــد بــ   خمالفــان  برخــی از 
و . دواقفه دادند؛ و اين نام بـر آـا مانـد و شـايع شـ            به ]خورده  يعنی باران  [ممطوره

سببش آن بود که علی ابن امساعيل ميثمـی و يـونس ابـن عبـدالرمحان بـا يکـديگر            
مشـا   «:او گفـت  تندزبانی کشيد و علی ابن امساعيل به مناظره کردند و سخنشان به 
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 کـه  ی هستيداز الشۀ سگانبوتر  گَندهيعنی مشا » خورده هستيد مهچون سگان باران 
ايــن لقــب شــناخته    روز بــها مانــد و تــا امــ  ايــن لقــب بــر آــ   . زده اســتبــاران بــر آــا   

داننـد کـه از واقفـه اسـت کـه       مردم می» ممطوره«کسی گفته شود    وقتی به  .شوند  می
و ايـن  . کـسی را امـام ندانـستند   بر امامت موسا ابن جعفر توقف کردند و پـس از او       

ا برای لقبموسا استاصحاب اختصاص  .  

  فرقۀ شکّاکان  
دانيم که آيا او زنده است يا مرده است؛ زيرا   منی: دو يک فرقه از آا گفتن     

دهــد او قــائم و   کــه نــشان مــی اســتاش اخبــار بــسياری برايمــان روايــت شــده   دربــاره
و خـرب درگذشـت پـدر و جـدش و     .  نيـست جايز ها اين روايتمهدی است، و تکذيبِ   

 مـا رسـيده اسـت کـه مهـه صـحيح اسـت و ايـن          بـه ۔علـيهم الـسالم  ۔اش    پدران پيشينه 
تــواتر رســيده اســت   نيــست زيــرا روشــن و مــشهور اســت و بــه جــايزنيــز رد و انکــارش 

اش پا پسِ پا کرد؛ و مرگ حق است  توان تکذيب کرد يا درباره       که منی  ئی  گونه  به
زنـده بـودن    لذا ما بـر سـرِ قبـول مـرگ او و اقـرار بـه      . و اهللا عز وجل هرچه خواهد کند 

گذريم تا آنگـاه کـه امـرِ او و امـرِ      يم و از آن درمنیايم و بر امامتش استوار  او ايستاده 
نــی عي۔جــای او منــصوب کـرده و ادعــای امامــت دارد    کــه خـودش را بــه ]يکــی [ايـن 

هـائی کـه    پس اگر با داليل و نشانه.  بر ما روشن گردد ۔ابواحلسن رضا عليه السالم   
 پيش کنندۀ امامت است روشن شد که امامت اين نيز مهچون امامت پدرش  اثبات

مــــرگ پــــدرش و امامــــت خــــودش کنــــد نــــه اينکــــه     و خــــود او اقــــرار بــــه،از او اســــت
  .کنيم شويم و او را تصديق می  آنگاه تسليم او می،ما خرب بدهند اصحابش به

ــی    ــد، و برخـ ــوره بودنـ ــز از ممطـ ــه نيـ ــن فرقـ ــا    ايـ ــسن رضـ ــان از ابواحلـ ــه ۔شـ عليـ
و پس از آن . ن رسيدنديقي  اموری را مشاهده کردند که دربارۀ امامتش به       ۔السالم

ئی از اينها روايتـهای اصـحاب او را و سخنـشان دربـارۀ او را تـصديق کردنـد و              فرقه
  . روی آوردندامامت او  عقيده به به
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  فرقۀ بِشرِيه 
 پيــروان حممــد ابــن بــشير    ،شــوند ناميــده مــی » بــشريه«ئــی از آــا کــه    و فرقــه

عفــر منــرده و حمبــوس نــشده  ج، گفتنــد کــه موســا ابــناســد از مــردم کوفــه مــوالی بنــی
هنگـام غيبـتش حممـد ابـن      است بلکه زنده و غائب است و قائم و مهدی است و بـه     
  خــويش ســاخته و انگــشترِ بــشير را جانــشين خــودش بــر ايــن امــر کــرده و او را وصــیِ  

او داده و امور خودش را  آن نياز دارند را به خودش و علمش و هرچه که رعيتش به
 منصوب کرده است، لذا حممـد ابـن   جانشينیِ خودش به او را   او تفويض کرده و     به

بشير پس از او امام بوده است؛ و حممد ابن بشير وقتی وفات يافت دربارۀ پـسرش      
سپس مسيع دربـارۀ هرکـه   .  حممد ابن بشير سفارش کرد، و او امام است   ابنمسيع  

 اسـت تـا   سفارش کند امامِ مفترض الطاعه خواهد بود که اطاعتش بـر امـت واجـب         
 او در اموالش بـر  و هرچه که از حقوقِ.  خروج و ظهور کند ابن جعفروقتی که موسا  

جوينـد   اهللا عـز وجـل تقـرب مـی     وسـيلۀ آن بـه   مردم تعيين شـده اسـت و جـز آـا کـه بـه         
و گفتنـد کـه علـی ابـن موسـا و      . اينها بسپارند تا هنگـام قيـامِ قـائم     واجب است که به   

زاده   حـالل کرده استن موسا ادعای امامت پس از او   کسی که پس از او از فرزندا      
خاطر ادعای امامتـشان تکفيـر کردنـد     نيست؛ و نسبِ آا را نفی کردند و آا را به 

امامـت آـا شـدند را نيـز تکفيـر کـرده جـان و مالـشان را حــالل          و کـسانی کـه قائـل بـه    
 رمضان را اهللا بر آـا  گانه و روزۀ ماه برپا داشنت منازهای پنجکه و گفتند   . مشردند

 فــرائض را انکــار کردنـد و معتقــد بــه  سـاير واجـب کــرده اســت؛ ولـی زکــات و حــج و   
و مادينه شدند؛ و برای اين عقيده از آيۀ قـرآن دليـل آوردنـد کـه        اباحۀ حمارمِ نرينه  

   .»آورد ازدواجِ آا درمی  مادينه بهيايا نرينه  «:گفته
انــد ولــی از بـــدنی    ن نــزد آــا يکــی   امــا  امچنانکــه  تناســخ شــدند   و معتقــد بــه  

  . شوند بدنی منتقل می به
و در ميان آا واجب است که در هرچه ملـک و مـال دارنـد مهيـاری کننـد؛ و         
هرکــــه وصــــيت کنــــد کــــه مــــالی در راه اهللا بدهــــد آن مــــال ازآن مسيــــع ابــــن حممــــد و   
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  . اوصيايش پس از او است
  . و مذهبشان مذهب غُالت اهل تفويض است

، و کــسانی ه بــوده متولــد شــد۱۲۸ در ســال ۔عليــه الــسالم۔موســا ابــن جعفــر و 
الرشـيد او را  ] هـارون  [۱۷۹آخر شوالِ سال  بهمانده و ده روز . ۱۲۹سال که اند    گفته

ــارون . ه بـــوداز مدينـــه آورد ــاه رمـــضان   الرشـــيدهـ ــرۀ مـ  پـــس از برگـــزاری مراســـم عمـ
ــه رفـــت، ســـپس بـــه  بـــه ــرد   مدينـ ــا خـــودش بـ ســـپس از راه بـــصره . حـــج رفـــت و او را بـ

سـپس او  . زنـدان کـرد   جعفـر منـصور بـه    برگشت و او را نزد عيسا ابن جعفر ابن ابـی     
آخـر   و پـنج شـب مانـده بـه    . زندان کرد بغداد طلبيد و نزد سندی ابن شاهک به را به 

 سـال  ۵۴ يـا  ۵۵هنگام   در زندانش در بغداد درگذشت، و در آن     ۱۸۳ماه رجب سال    
و در روايـــت ديگـــری گفتـــه شـــده کـــه در  . يش دفـــن شـــدداشـــت، و در گورســـتان قـــر

  . زجنيرهايش دفن شد و خودش چنين وصيت کرده بود
نـام حميـده بـود و او مـادر      مادرش کنيزی بـه  .  سال و چند ماه بود     ۳۵امامتش  

  .  بود۔عليه السالم۔دو برادرش اسحاق و حممد پسران جعفر ابن حممد 
  



  يهامام های فرقه
 پــس از درگذشــت او  -عليــه الــسالم ۔ن موســا الرضــا  ســپس پيــروان علــی ابــ   

   .اختالف يافتند و چند فرقه شدند
ــه الــسالم ۔يــک فرقــه از آــا پــس از علــی ابــن موســا       امامــت   معتقــد بــه ۔علي

 شــدند، و او جــز ايــن پــسری نداشــت، و او  ۔عليــه الــسالم۔پــسرش حممــد ابــن علــی  
خنــست و از زمــان پيــامرب  ئــی کــه از   اينــها بــر اســاس مهــان شــيوه  . دامــاد مــأمون بــود 

  .  وصايت پيروی کردند بوده است از موضوعِ۔صلی اهللا عليه وآله۔
امامت امحد ابن موسا ابن جعفـر شـدند و گفتنـد     و يک فرقه از آا معتقد به 

 اســت؛ و امامــت را در دو بــرادر   هکــه پدرشــان دربــارۀ او و رضــا ســفارش کــرده بــود     
کـرده بــوده کـه او پـس از بـرادرش علــی      دانـستند و گفتنـد کــه پـدرش سـفارش     جـايز 

  . عقيدۀ شبيه فَطحيه گرايش يافتند اينها به. ابن موسا امام است
شدند و حق را ياوری کـرده   ناميده می»  شيعهمهدالن«و يک فرقه از آا که  

و بر امامت علی ابن موسا و مرگ پدرش اتفاق نظر يافته و بر اين عقيده استواری    
ئــی    درگذشــت بــاز بــه مهــان عقيــده    ۔عليــه الــسالم ۔قتــی رضــا  نــشان داده بودنــد و 

برگشتند که پس از موسا ابن جعفر درانداخته شد کـه موسـا ابـن جعفـر امـام غائـب         
  . است و پس از او کسی امام نيست

 و پيرو عقيدۀ ارجـاء  شدند میناميده » گذاران بدعت«و يک فرقه از آا که      
امامت موسـا ابـن جعفـر و پـس از او      عقيده به هوای دنيا به و اهل حديث بودند و به     

امامت علی ابن موسا روی آورده و تصنعی شيعه شده بودند وقتـی علـی ابـن موسـا             
  . مهان عقيده پيشينۀ خودشان برگشتند  درگذشت به۔عليه السالم۔

و يک فرقه از آا کـه از زيـديهای پابنـد و اهـل بـصيرت بودنـد وقتـی مـأمون          
 را بيــان داشــت و بــرايش بيعــت گرفــت،      ۔عليــه الــسالم ۔وســا  فــضايل علــی ابــن م  

عقيده ماندند؛  چند با مردم هم هوای دنيا امامت او را پذيرفتند و يک    تصنعی و به  
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نــزد قــوم خودشــان از زيديــه     درگذشــت بــه ۔عليــه الــسالم ۔و وقتــی علــی ابــن موســا   
  . برگشتند

 از آباديهــا  در طــوس۲۰۳ در آخــر صــفر ســال ۔عليــه الــسالم۔علــی ابــن موســا 
عـراق بيـرون     در حالی که مهراه مأمون بـود وقتـی بـرای رفـنت بـه            درگذشت خراسان

ــود  ــال  . آمـــده بـ ــه ۱۵۱تولـــدش در سـ ــود و کـــسانی گفتـ ــال    بـ ــه در سـ ــد کـ ــود۱۵۳انـ .  بـ
. در طوس در خانۀ حميد ابـن قَحطَبـه طـائی دفـن شـد     .  ماه بود۷ سال و  ۲۷امامتش  

  . اند که نامش جنيه بود نی گفتهو کسا. نام شهد بود مادرش کنيزی به
  .  موسا ابن جعفر بوداو پسر بزرگترِ

  .  مادينه از کنيزان متعدد بودند۱۵ نرينه و ۱۸فرزندان موسا 
در آخــر ســال   ۔عليــه الــسالم ۔وقتــی مــأمون در خراســان بــود علــی ابــن موســا    

رضـا  . شدنزدش برده  الضحاک از راه بصره و فارس به    مهراه رجاء ابن ابی      به ۲۰۰
  .  نيز داماد مأمون بود شوهر دخترش۔عليه السالم۔

  که کودک بود ) ع(خمالفت با امامت حممد التقی 
ــه    ــد بـ ــی معتقـ ــه يکـ ــه کـ ــری      آن دو فرقـ ــدند و ديگـ ــا شـ ــن موسـ ــد ابـ ــت امحـ امامـ

عقيده به توقف بر امامت موسا ابن جعفر ماندند، علـتش آن بـود کـه ابواحلـسن               به
درگذشت پـسرش حممـد هفـت سـال داشـت و اينـها او را        وقتی  ۔عليه السالم ۔رضا  

امامــت در کــسی کــه بــالغ نــشده      «:کــودک مشردنــد و کوچــک پنداشــتند و گفتنــد    
 جـايز اطاعـت از غيـر بـالغ بدهـد       بود که اهللا فرمـان بـه  جايز نيست؛ و اگر جايزاست  

غ و چنانکـه خردپـذير نيـست کـه کـسی کـه بـال       .  نيـز بکنـد  مکَلَّفبود که غير بالغ را  
کـه تـوان قـضاوت    امـام شـود    نيست کـه کـسی   جايزسان  نيست مکلف باشد به مهان  

کردن در ميان مردم را ندارد و امور مهم احکام و شرايع دين و چيزهائی کـه پيـامرب     
 آورده بوده است و چيزهائی که مردم در امر دين و دنياشـان  ۔صلی اهللا عليه وآله ۔

اگــر قــرار باشــد کــه کــسی کــه يــک درجــه    . شناســد تــا روز قيامــت الزم دارنــد را منــی 
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 اســت کــه گفتــه شــود کــسی کــه دو   جــايزتــر از ســن بلــوغ اســت اينــها را بدانــد    پــائين
دانـد و   تـر از سـن بلـوغ اسـت نيـز اينـها را مـی          درجه و سه درجـه و چهـار درجـه پـائين           

ولی اين نامعقول و .  است که اينها را بداندجايزحتی نوزاد در گهواره و پيچه نيز 
  . نامتعارف است

  بر سرِ علمِ امامت او) ع(اختالف شيعيان حممد التقی 
ــه   ــد بـ ــه معتقـ ــسانی کـ ــا     ســـپس کـ ــی ابـــن موسـ ــد ابـــن علـ امامـــت ابـــوجعفر حممـ

 علــم او کــه کــودکی بــود انــواع اخــتالف نظرهــا    شــدند در کيفيــت۔معلــيهم الــسال۔
اشــد و   کــسی امــام اســت کــه عــامل ب    :برخــی ديگــر گفتنــد   خــی از آــا بــه  بر. يافتنــد

گونــه علــم آموخــت و از  بــالغ نــشده بــود کــه پــدرش مــرد؛ پــس چــه ] حممــد[ابــوجعفر 
ست که علمش از نـزد پـدرش باشـد،     نيجايزکجا آموخت؟ برخی از آا گفتند که   

خراسان بـرده شـد او بچـۀ چهـار سـال و چنـد ماهـه بـود؛ و کـسی             پدرش به وقتی  زيرا  
او بيـاموزد؛    پيچيـدۀ دينـی را بـه   مِعلـو توانـد کـه    کـس منـی   که در اين سـن باشـد هـيچ    

راههائی که نشانگر علـم امـام باشـد     اينها را به  اهللا عز وجل   هليکن وقتی او بالغ شد    
او آموخته است از قبيل اهلام و تلنگـر در قلـب و سـرپنجه زدن در گـوش و رؤيـای           به

راغ صادقه در خواب و مالئکۀ سخنگو بـا او و انـواعِ بلنـد کـردن نـشانه و سـتون و چـ          
 نها را اخبار درست و مستند دربـارۀ و مهۀ اي. او در برابر او و عرضه کردن اعمال به      

  . توان نفی و انکار کرد رساند، اخباری که منی اثبات می او به
ايـن معنـا کـه ايـن      ا گفتند که او پيش از بالغ شـدنش امـام بـود بـه         برخی از آ  

و وقتـی بـالغ   . سـن بلـوغ برسـد    ه بـه  نه کسِ ديگری، تا آن هنگام کاستامر ازآن او    
شــد خواهــد دانــست ولــی نــه از جهــت اهلــام و تلنگــر و مالئکــه و نــه از جهتــهائی کــه  

 منقطـع شـده   ۔لـه هللا عليـه وآ صلی ا۔زيرا وحی پس از پيامرب  .فرقۀ پيشينه گفته بود 
چيـزی از    بـه علـم اهلام چيزی اسـت کـه   است؛ و زيرا  است و اين عقيدۀ امجاع امت   

اش شـناختی    حاصل شود که پيش از آن نيز دربارهمند در خاطر و فکرِ تو  امور سود 
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علــمِ احکــام و  تــوان بــه وســيلۀ ايـن چيــز منــی  و بــه. ای يــاد آورده ای و اکنــون بــه داشـته 
مهه اختالف و علـل کـه دارد رسـيد؛ ولـی بايـد پـيش از آن چيـزی         شرايع دين با اين 

ــنيده باشــــــد  ــا شــــ ــرا حتــــــی . دربــــــارۀ آــــ ــاطرترين و   و روشــــــنينفکرمنــــــدترزيــــ خــــ
د ولـی نـشنيده   ن بينديـش  نـزد خودشـان   مـردم نيـز اگـر   ترين  باتوفيقخردترين و     روشن

کعـت اســت ايــن  رد کــه منـاز ظهــر چهـار رکعــت و مغـرب ســه رکعـت و صــبح دو     نباشـ 
د يافــت و بــا  نــد کــرد و بــا فکــر خــويش درنتوان  نــچيزهــا را بــا انديــشيدن درک نتوان 

د نـ آن نتوان  عقل خويش پی بـه توفيقِناخت و با د شناستدالل عقلی خويش خنواه  
جــز از راه تعلــيم و متــرين حاصــل شــده      و خردپــذير نيــست کــه ايــن چيزهــا بــه     . بــرد

ــ   و حــــضورِ ذهــــن پــــس اينکــــه بگــــوئيم چيــــزی از اينــــها بــــا اهلــــام و توفيــــق       . دباشــ
 اينـها را   گـوئيم کـه او علـم بـه     ولـی مـا مـی    . سـخنمان باطـل اسـت       است شدنی  حاصل

ميــراث بـرده اســت و   لغ شـدنش از کتاــای پـدرش و علمــی کـه در آــا بـه    پـس از بــا 
  . آنچه که در اين کتاا از اصول و فروع ترسيم شده بوده است حاصل کرده است

داننـد    مـی جـايز  امام را  را برای احکامدرو کسانی از پيروان اين فرقه قياس     
ز خطـا و لغـزش اسـت و     زيرا او معـصوم ا ؛لی که در دست او است    خاصه بر سر اصو   

  . کند در قياس خطا منی
گــونگی تعلــيم  ايــن عقيــده رســيدند کــه دربــارۀ علــم امــام و چــه   رو بــه آــا ازآن

  . يافتند، زيرا او در نظرِ آا بالغ نبود خبش منی گرفتنش راهی اطمينان
زيـرا او  . شود کـه امـام بـالغ نباشـد و عمـرش کـم باشـد       : و برخی از آا گفتند 

ئـی باشـد؛ و     بر خملوقان است، و شود که علم داشته باشد حتی اگر بچـه          اهللا حجت
سـخن و بلنـد کـردن آتـش و      شود که اسبابی که از اهلام و تلنگـر و رؤيـا و مالئکـۀ هـم              

ونه گ  ذکر کردی، مهه در او باشد مهان چيزها که  اينستون و عرضه کردن اعمال و       
 يحيـا ابـن ذکريـا را مثـال      و در اين باره .  او از حجتهای پيشينۀ اهللا بودند که اسالف

او حکـم داد؛ و اسـباب عيـسا ابـن مـريم را و داوری       آوردند که وقتی بچه بـود اهللا بـه        
بچه در ميان يوسـف ابـن يعقـوب و زن پادشـاه و علـمِ قـضاوت بـدون تعلـيمِ سـليمان                 
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ولـی   وجـود داشـته اسـت   ابن داوود و جـز اينـها را مثـال آوردنـد کـه در حجتـهای اهللا          
  . ندا هآا در نظر مردم نابالغ بود

 ۱۹۵ در نيمــۀ مــاه رمــضان ســال    ۔عليــه الــسالم ۔حممــد ابــن علــی ابــن موســا     
بغـداد فراخوانـد، و او دو شـب مانـده      معتصم در خالفتش او را بـه . دنيا آمده بود   به

بغــداد رفــت و در ايــن ســال در آخــر ذوالقعــده در آجنــا          بــه ۲۲۰آخــر حمــرم ســال     بــه 
 دفن شد، و ۔عليه السالم۔در مقربۀ قريش نزد جدش موسا ابن جعفر     درگذشت و   

نام خيزران بـود و   مادرش کنيزی به.  روز داشت۲۰ سال و دو ماه و ۲۵هنگام  در آن 
  .  سال بود۱۷امامتش . پيشترها دره نام داشت سپس خيزران ناميده شد

  در چهارسالگی  ) ع(امامت علی النقی 
 که بر امامت او استوار مانده بودند ۔يه السالمعل۔اصحاب حممد ابن علی 

 را قبــول کردنــد و بــر آن  ۔عليــه الــسالم۔امامــت پــسرش و وصــيش علــی ابــن حممــد   
امامـت بـرادرش    مشاری از آا که از آن راه جدا شده معتقد بـه     جز اندک   ماندند به 

 قبـول امامــت علــی  موسـا ابــن حممـد شــدند، ولــی چنـدان بــر آن عقيـده مناندنــد و بــه    
و بـر  .  برگشتند و امامت موسا ابن حممد را انکار کردند      ۔عليه السالم ۔ابن حممد   

  .  درگذشت۔عليه السالم۔اين حال بودند تا آنگاه که علی ابن حممد 
مهـراه   و درگذشت او در سامرا بود، متوکل او را از مدينه طلبيده بـود و او بـه            

 هسـامرا در روز سـه شـنب     رسـيدنش بـه  .سـامرا آمـده بـود    يحيا ابن هرثَمه ابن اَعـين بـه    
در سامرا در خانه خودش زيـست، و  .  بود۲۳۳هفت شب مانده به ماه رمضان سال   

روز .  روز بـود ۱۰ مـاه و  ۹ سـال و  ۲۰ مدت اقامتش در سـامرا تـا روزی کـه درگذشـت         
 مـاه  ۷ سـال و  ۳۳امـامتش  .  درگذشـت ۲۵۴سال  دو شنبه سه روز از ماه رجب رفته به     

  . نام سوسن بود؛ و گفته شده که نامش مسانه بود نيزی بهمادرش ک. بود
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  فرقۀ نميرِيه 
 در زمـان حيـات   عليـه الـسالم   �امامت علـی ابـن حممـد    ئی از معتقدان به  فرقه

نام حممد ابن نصير نميری شـدند کـه    راهه گرفتند و معتقد به نبوت مردی به  او کج 
عليــه ۔ ]يعنــی علــی ابــن حممــد   [کــرد پيــامرب اســت و ابواحلــسن عــسکری    ادعــا مــی 

تناسـخ بـود و دربـارۀ ابواحلـسن عـسکری        او را فرسـتاده اسـت، و معتقـد بـه          ۔السالم
اباحــۀ حمــارم بــود و    ، و معتقــد بــه گفــت کــه در او خــدايی هــست   کــرد و مــی  غلــو مــی 

گفـت کـه ايـن از     دانـست و مـی   ميزش جنسیِ مردان با مـردان از پـشت را حـالل مـی      آ
 است و يکی از شهوا و طيبات است و اهللا عز وجل چيزی نشانۀ تواضع و فروتنی  

  . از اينها را حرام نکرده است
  مکـرد  يری را حممد ابن موسا ابن حسن ابن فُرات تقويـت مـی  اسباب اين ن .

ــه     ] منيـــری[ ــود بـ ــده بـ ــد آمـ ــانش بنـ ــه زبـ ــی کـ ــاريش و وقتـ ــی درگذشـــت در بيمـ او  وقتـ
و ندانــستند کــه . »ازآن امحــد«:گفــت » ايــن امــر پــس از تــو ازآن کيــست؟ «: گفتنــد

يک فرقه گفتند امحـد پـسرِ خـودش اسـت؛     : پس سه فرقه شدند ! اين امحد کيست  
و يـک فرقــه گفتنــد  . يـک فرقــه گفتنـد امحــد پـسر موســا ابــن حـسن ابــن فـرات اســت     
لذا اختالف يافتند . امحد پسر ابواحلسن حممد ابن حممد ابن بشير ابن زيد است 

حـسن   [ از جانب ابوحممـد و اينها ادعای نبوت. برگردندچيزی  و نتوانستند که به   
  . ناميده شدند» نميريه «، وکردند ]ابن علی عسکری

  قرقۀ حممديه 
ــا      ــا الرضـ ــد ابـــن علـــی ابـــن موسـ ــيهم ۔چـــون علـــی ابـــن حممـ ــلوات اهللا علـ  ۔صـ

امامت پسرش حممـد شـدند کـه در زمـان      درگذشت يک فرقه از اصحابش معتقد به 
اينـها گفتنـد کـه او منـرده اسـت، و دليلـشان       . رگذشـته بـود  حيات پدرش در سامرا د 

آــا گفتــه بــود کــه او پــس از وی امــام   آن بــود کــه پــدرش دربــارۀ او اشــاره کــرده و بــه 
اش بـداء    نيـست کـه دربـاره   جـايز  نيست کـه امـام دروغ گفتـه باشـد، و           جايزاست، و   
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 منـرده اسـت   و گرچه او در ظاهر وفـات يافتـه اسـت ولـی در حقيقـت     . رخ داده باشد  
و دربـارۀ او  . بلکه پدرش بر او بيم داشت و او را ان کرد، و او قائم و مهدی است  

  .  گفتند]دربارۀ امساعيل [مهان گفتند که پيروان امساعيل ابن جعفر

  فرقۀ حسنِيه 
امامــت پــسرش حــسن ابــن علــی      اصــحاب علــی ابــن حممــد معتقــد بــه    ســايرو 

وســيلۀ ســفارش  هبوحممــد بــود، و امــامتش را بــاش ا  شــدند کــه کنيــه۔عليــه الــسالم۔
  . پدرش اثبات کردند

  فرقۀ جعفريه
ســوی بــرادرِ او جعفــر ابــن علــی کردنــد و گفتنــد کــه      رخ بــههــممشــاری  انــدک

ه تشــکار ســاخ او ســپرده و امــرش را آ  امامــت را بــه پــدرش پــس از درگذشــت حممــد   
د که پدرش آن کار را  را انکار کردند و گفتن   حممد برادرِ جعفر  اينها امامت   . است

  . استکرد تا از جعفر حفاظت و دفاع کند، و امام در حقيقت جعفر ابن علی 
  



دوران هامامي حيرت   
 ۲۳۲۔عليـــه الـــسالم۔ در مـــاه ربيـــع اآلخـــر ســـال  ] عـــسکری[حـــسن ابـــن علـــی 

 وفــات ۲۶۰ســال   شــب از مــاه ربيــع االول گذشــته بــه   ۸متولــد شــده بــود و روز مجعــه    
او در اين .  دفن شد�مهان خانه که پدرش دفن شده بود� خودشخانۀ يافت و در 

 ۸ سـال و  ۵امـامتش  . ابوعيسا پسر متوکل بر او منـاز خوانـد    .  سال داشت  ۲۸هنگام  
 بــر او ] باشــددارای فرزنــداز اينکــه  [وقتــی درگذشــت هــيچ اثــری .  روز بــود۵مــاه و 

  .  ظاهری برايش شناخته نبودشد و فرزند ديده منی
 بـرادرش جعفـر و مـادرش       ميـان  شـد تقـسيم    بـود  مشخصراثش که   آنچه از مي  

  .  سپس ابواحلسن او را حديث ناميده بودبودنام عسفان  که کنيزی به
  :  فرقه تقسيم شدند۱۴اصحاب او پس از او به 

  فرقۀ خنست
غيبـت   يک فرقه گفتند که حسن ابن علی زنده اسـت و منـرده اسـت بلکـه بـه            

 نيــست کـه مبيــرد بــدون آنکــه فرزنــد ظــاهری داشــته  زجــايرفتـه اســت و قــائم اســت و  
  ی منیباشد؛ زيرا زمين از امام        شود؛ و امـامتش ثابـت اسـت، و روايـت در دسـت

اســت کـــه قـــائم دارای دو غيبــت اســـت؛ پـــس ايـــن غيبــت خنـــست او اســـت و ظـــاهر    
  . داشت ديگری خواهد  سپس غيبتگرديدخواهد شد و شناخته خواهد 

 واقفه دربارۀ ]پيشترها [خی از عقايدی را مطرح کردند که دربارۀ او براينها
  . موسا ابن جعفر مطرح کرده بودند

واقفـه  « :گوينـد » تفاوت مشا و واقفه چيست؟ « کهاين فرقه گفته شود    اگر به 
؛ زيرا ند که بر امامت او توقف منودندخطا کردوقتی دانستند که موسا مرده است 

اش سفارش کرده   بود و او درباره  ميان مردم  دراو درگذشت و جانشينی داشت که       
 بـود؛ و جـز او نيـز بـيش از ده نرينـه را در پـشت سـرش        ۔عليه الـسالم ۔بود و او رضا     
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گونــه کــه درگذشــت    د مهــانوو هــر امــامی کــه درگذشــتش آشــکار شــ     . گذاشــته بــود 
 او داشــته باشــد پــدرانش آشــکار شــده بــوده اســت و فرزنــد ظــاهری و شــناخته شــده     

 اسـت کـسی   جـايز  مهدی که توقـف بـر زنـده بـودنش           مرده است؛ و قائمِ    ۔الحماله۔
کــه درگذشـتش ظــاهر شــده اسـت و فرزنــدی نــدارد و شـيعيانش چــاره ندارنــد    اسـت  

 نيـست کـه امـام    جـايز جز آنکه بر امامتش توقف کنند تا آنگاه که ظهور کنـد؛ زيـرا             
  . ه استغيبت رفت پس درست اين است که او به. بدون جانشين از دنيا برند

  فرقۀ دوم
ه زنده شد پس از مردنش لی وه استفرقۀ دوم گفتند که حسن ابن علی مرد       

 و قائم و مهدی است، زيرا برايمان روايـت شـده کـه معنـای قـائم آن اسـت کـه                  است
و اگر فرزند داشته باشد .  و برخيزد و فرزند نداشته باشدزنده شودپس از مردنش 

 امامـــت بـــرای فرزنـــدش  زيـــرا؛داشـــت  خنواهـــدیگش درســـت اســـت و برگـــشتنمـــر
کـس ديگـری هـم چيـزی نگفتـه اسـت،          و دربارۀ سپردن امامـت بـه      ا .شود  اثبات می 

حــسن ابــن علــی مــرد و در مــردنش شــک  . او قــائم اســتخــود پــس شــک نيــست کــه 
نيــست و فرزنــد و جانــشين نــدارد و ســفارش هــم نکــرده اســت زيــرا وصــيت نــدارد و   

و برايمــان روايــت شــده . زنــدگی برگــشته اســت او پــس از مــردنش بــه. وصــی نــدارد
گونـه فالنـی امـام     چـه  «:گوينـد مـردم  مـردم برسـد      است که قائم وقتی خرب قيامش بـه       

پس او امروزه زنده اسـت و  » است در حالی که استخواايش پوسيده شده است؟     
شود، و ظاهر خواهد شـد و امـر مـردم را در دسـت خواهـد          در پرده است و ظاهر منی     

  .گونه که پر از جور شده است جهان را پر از عدل خواهد کرد مهانگرفت و 
اســــت و در پــــرده و شــــده  او پــــس از مــــرگش زنــــده  کــــهرو گفتنــــد اينــــها از آن

ـی باشـد، و    قـائمِ عـادلْ    نيست که زمـين از حجـت      جايزشان  که نزد بيمناک است   
عليــه ۔طالــب  زيــرا از علــی ابــن ابــی . او يــا زنــده و هويــدا اســت يــا ترســان و ناپديــد   

تــو زمــين را از   ! اللــهم  «:هــايش گفتــه    روايــت شــده کــه در يکــی از خطبــه     ۔الــسالم 
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ــی منــیحجــت ناپديــد؛ بــرای آنکــه حجتــها و باشــد چــه هويــدا  چــهکنــی،  خــودت 
 زنـده شـده  پس اين دليـل اسـت بـر آنکـه او پـس از مـردنش             . » تو باطل نشود   داليلِ
  . است

      ن تفاوتی نيست جز آنکه اين فرقه مرگ  چندا و ميان اين فرقه و فرقۀ پيشين
 در زنـده   کـه او نـد  گفتفرقه و آن ،ند را درست دانست  ۔عليه السالم ۔حسن ابن علی    

  . ند و مرگ او را انکار کردغيبت رفته است؛ بودنش به
 ۔عليـه الـسالم  ۔ئی است که بر موسـا ابـن جعفـر       فرقهآن   نيز مهانند     فرقه اين

  . ندتوقف کرد
گوئيــد و دليلتـــان بـــر آن   ه شـــود کــه مشـــا ايــن را از کجـــا مـــی  اينــها گفتـــ  اگــر بـــه 

  . گردند تأويل کردن روايتها برمی چيست؟ به

  فرقۀ سوم
 اســت و امــامِ پــس از او بــرادرش   مــردهفرقــۀ ســوم گفتنــد کــه حــسن ابــن علــی    

 است و او امامـت را از وی پذيرفتـه اسـت    او سپرده   امامت را به  جعفر است و حسن     
  . و رسيده استا  از وی به امامتو

گـاه از نـزاع و سـتيز و دمشنـیِ      هـيچ اينها گفتـه شـود کـه حـسن و جعفـر         وقتی به 
کردارهـای جعفـر و خمالفـان حـسن و      ، و مشـا بـه  متقابل با يکديگر دسـت نکـشيدند     

دانيـد کـه پـس از مـرگش       با او در زمـان حيـاتش آگـاهی داريـد و مـی      شانبدرفتاريها
 ميــان چيزهـائی کـه   : خواهنـد گفــت ؛ کردنـد ث او را ميـان خودشــان تقـسيم  نيـز ميـرا  

 بود ظاهری بود ولی در بـاطن بـا هـم بودنـد و از يکـديگر خـشنودی داشـتند و             دو  آن
فرمان حسن  روابطشان نيکو بود و هيچ اختالفی نداشتند، و جعفر مهيشه گوش به          

جعفر وصیِ حـسن  پس . اشارۀ خود حسن بود بود، و آن خمالفتها که از او سر زد به   
  . وی رسيده است  و امامت از او بهاست

برخــی از عقايــد فطحيـه اســتناد کردنــد و گفتنــد کـه موســا ابــن جعفــر    اينـها بــه 
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سـپرده بـود نـه اينکـه پـدرش      او  رادرش عبداهللا که امامت را بـه   ب سفارشِ  امام بود به  
امامــت عبــداهللا ابــن     و بــه . او ســپرده باشــد   دربــارۀ او ســفارش کــرده و امامــت را بــه     

را انکــار کــرده   رار کــرده آن را اثبــات کردنــد پــس از آنکــه سرســختانه آن    جعفــر اقــ 
آن وســـيله مذهبـــشان را    را بـــر خودشـــان واجـــب ســـاختند تـــا بـــه      بودنـــد؛ و قبـــول آن 

  . تصحيح کنند
 از متکلمـان  کوفـه گرشـان در ايـن عقيـده مـردی از اهـالی        رئيس اينها و تبليـغ    

ــزاز کــه از نامــدار   بــود بــه ان فطحيــه بــود و او بــود کــه امامــت   نــام علــی ابــن طــاحی خ
 و متکلمـــی برجــسته بـــود، و ا . او گروانــد ســوی  جعفــر را تقويــت کـــرد و مــردم را بـــه   

ولـی  . خواهر فارس ابـن حـامت ابـن ماهويـه قزوينـی نيـز او را در ايـن راه يـاوری کـرد              
ــه الــسالم ۔ امامــت حــسن ابــن علــی    ايــن زنْ گفــت کــه   کــرد و مــی   را انکــار مــی ۔علي

  .  است نه حسنسپرده جعفر  ت را بهپدرشان امام

  فرقۀ چهارم
 پــس از حــسن جعفــر اســت و امامــت از جانــب       مفرقــۀ چهــارم گفتنــد کــه امــا     

نــه او رســيده اســت نــه از جانــب بــرادرش حممــد و نــه از جانــب حــسن؛ و      پــدرش بــه
حممد امام بوده است و نه حسن؛ زيرا حممد در زمان حيات پـدرش از دنيـا رفـت و     

کـه امـام    انـديش بـود؛ دلـيلش آن    ئـی باطـل    ند از دنيا رفت و مـدعی      فرز  حسن نيز بی  
ميـرد مگـر آنکـه سـفارش کنـد و جانـشين داشـته باشـد، و حـسن درگذشـت و نـه                 منی

وصی داشت و نه فرزند؛ پس ادعـای امـامتش باطـل بـود و کـسی کـه فرزنـد ظـاهر و              
دليل سخن  هبشده برای جانشينی نداشته باشد امام نيست؛ و  شده و تعيين   شناخته

ابوعبــداهللا جعفــر ابــن حممــد و جــز او از پــدرانش ۔صــلوات اهللا علــيهم۔ کــه امامــت  
ت هـم در حـسن    نيست که امامجايزپس از حسن و حسين در دو برادر خنواهد بود      

 کـه امامـت ازآن جعفـر اسـت و     دارد معلـوم مـی  مـا    اينـها بـه   پس.باشد و هم در جعفر   
  .  دو برادرش يکی ازست نه از راهاو رسيده ا امامت از راه پدرش به
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  فرقۀ پنجم
برادرِ بـزرگ جعفـر    [امامت حممد ابن علی عقيده به   آا به : و اما فرقۀ پنجم   

 بـود؛ و ادعـا کردنـد کـه حـسن      ه برگشتند که در زمان حيان پدرش درگذشت   ]و حسن 
و جعفــر ادعــای چيــزی را کردنــد کــه حقــشان نبــود، و پدرشــان چيــزی از وصــيت و        

بـاره چيـزی از او روايـت شـده      ربـارۀ آـا سـفارش نکـرده بـود؛ و نـه در ايـن              امامت د 
هـم   در وضعی .د ندارد که امامتشا را اثبات کنددو وجو    دربارۀ آن  نصی نيز  .ستا

ئـی داشـت    ويـژه جعفـر کـه خـصلتهای نکوهيـده       باشـند بـه   امامت که شايستۀ    نبودند
صلتهائی در يـک امـام عـادل     نيست که چنان خـ جايزکه مهه از آا خرب داشتند؛ و  

پـس دانـستيم کـه حممـد امـام بـود و اشـارۀ        . فرزنـد از دنيـا رفـت      حسن نيز بـی   . باشد
 جـايز حسن درگذشت و دنباله نداشت و . صحت رسيده است اش به  پدرش درباره 

 جعفــر را در زمــان حيــات از اينــها گذشــته،. دنبالــه از دنيــا بــرود نيــست کــه امــام بــی
      م که فسقش آشکار است و خودنگهدار نيـست   يا  او ديده حسن و پس از درگذشت

  که شـهادتش بـر سـرِ   استت کسی او اينها صف. شود و آشکاره مرتکب معاصی می    
صلی اهللا عليه ۔ پيامرب که جانشينتوان پذيرفت چه رسد ن  هم را درم  يک �حتی�

 فجـور آشـکار دارد   قبـول گـواهی کـسی کـه فـسق و       زيـرا اهللا عـز وجـل بـه        ! شـود � وآله
اثبــات امامــت چنــين کــسی    گونــه ممکــن اســت کــه بــه   حکــم نکــرده اســت؛ پــس چــه  

مهــه نيــازی کــه  مهــه عظمــت و فــضل و خطــر کــه امامــت دارد و بــا آن حکـم کنــد بــا آن 
 اهللا گـردد و خـشنودیِ    بـا آن شـناخته مـی   اهللاآن دارند و سببی است کـه ديـنِ           مردم به 

کسی برسـد کـه    ه امامت بهگونه ممکن است ک  پس چه . شود  وسيلۀ آن حاصل می     به
چنـين  . توانـد باشـد   اظهـار فـسق از روی تقيـه هـم منـی      ! و فجـور دارد؟    آشکاره فسق 

 شايـستۀ اهللا عـز وجـل    ]يعنی امام کـردن کـسی کـه فـسق و فجـورِ آشـکار دارد               [چيزی
  .  چنين چيزی نسبت داده شود۔تبارک و تعاٰلی۔او  نيست و جايز نيست که به

د که کسی مهچون جعفر شايستۀ امامت نيست؛ و پس وقتی نزدمان ثابت ش    
فرزنـد از دنيــا رفتــه اســت    کــه بــی]مهچــون حـسن  [وقتـی ثابــت شــد کـه امامــت کــسی  
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مانـد مگـر اسـتدالل بـرای اثبـات امامـت ابـوجعفر         درست نيست؛ آنگاه راهـی منـی      
دامنـی ديـده نـشده     جز صالح و پـاک  دو است؛ و از او به حممد ابن علی که برادرِ آن 

او  شده نيز دارد؛ بعاله پدرش نيز با زبـان خـودش بـه     و فرزند برجا و شناخته است،
  . را ابطال کرد توان که آن اشاره کرده است و منی

پس چاره نيست جز آنکـه بگـوئيم او امـام و قـائم و مهـدی اسـت، يـا بگـوئيم               
که امامترافتاده است، که البته چنين سخنی جايز نيست و .  

  فرقۀ ششم
 علی پسری دارد که نامش را حممد اده و او ابنم گفتند که حسن   فرقۀ شش 

انــد کــه او  را نــشان داده اســت؛ و موضــوع چنــان نيــست کــه کــسانی پنداشــته و گفتــه   
گونــه ممکــن اســت کــسی کــه امامــت و وصــايتش     چــه. فرزنــد از دنيــا رفتــه اســت  بــی

اص و عـام  د خـ  نـز است و ايـن پيش رفته بوده  اثبات شده و امورش بر اين اساس به     
ــی  ــهرت دارد بـ ــد    شـ ــد؟ فرزنـ ــرده باشـ ــد مـ ــيش از     او فرزنـ ــال پـ ــت و دو سـ ــود اسـ موجـ

  . دنيا آمده است  بهدرگذشت او
  و اينکـه نـامش حممـد اسـت، و دربـارۀ مـرگ             ] بچـه  [ ايـن  اينها دربارۀ امامت

 اســت و ديــده   ــان در پــرده]بچــهيعنــی  [؛ و گفتنــد کــه او حــسن نظــر قطعــی دادنــد  
 و ايــن يکــی از غيبتــهای او  ترســد؛ از جعفــر و دمشنــان ديگــرش مــی  زيــرا شــود  یمنــ

است، و او امام قائم است و در زمـان حيـات پـدرش شـناخته شـده بـوده و پـدرش او            
 اســت و پــدرش جــز او فرزنــدی نــدارد؛ پــس    جانــشينی خــودش معرفــی کــرده     را بــه

  . شک نبايد کرد که او امام است

  فرقۀ هفتم
دنيا  ئی به  پس از درگذشت حسن برايش بچهفرقۀ هفتم گفتند که هشت ماه

 در ادعاشـان  ه اسـت  در حيـاتش دارای فرزنـد بـود   حـسن  اند  گفتهآمد؛ و کسانی که   
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 بـر کـسی پوشـيده    د؛ زيرا اگـر چنـين چيـزی حقيقـت داشـت     گوين ساز و بيهوده  دروغ
 درگذشت و حسن.  منانده استبر کسی پوشيده او نيز غيرِگونه که    ماند مهان   منی

 گزافه گفتـه  ی برايش شناخته نبود؛ و جايز نيست که در چنين امری سخنان فرزند
  اواينکـــه. کنـــار ـــاده شـــود شـــود و آنچـــه کـــه آشـــکار و معقـــول و متعـــارف اســـت بـــه

 و نـزد  اسـت شـده     اثبـات امـری    بـوده در شـکمِ مـادرش       ]هنگامِ درگذشـت پـدرش      به[
از تقـسيم شـدن   بـود کـه   ب مهـين سـب   بـه  و ثابـت بـود، و      مـردم معلـوم    سايرحکومت و   

 ـان مانـد و   ]يعنی نـوزاد  [ جلوگيری شد تا آنگاه که امر او    ]يعنی حسن [ميراث او   
  . موضوعش نزد حکومت منتفی گرديد

. دنيـا آمـد    پـسری بـرايش بـه   حـسن هشت ماه پـس از درگذشـت     ] و گفتند که  [
 در او .ايــن موضــوع وصــيت کــرده بــود و فرمــوده بــود کــه نــامش را حممــد کننــد و بــه ا

  . شود پرده است و ديده منی
خربی اسـتدالل    اين موضوع بهجائز مشردن و درست دانسنتِ     برای   اين فرقه 

مشــا بــا  «: شــود کــه گفتــه  مــی روايــت ۔عليــه الــسالم ۔کردنــد کــه از ابواحلــسن رضــا   
 شــــيرخواره مــــورد آزمــــون قــــرار ]نــــوزاد[جنينــــی کــــه در شــــکم مــــادرش اســــت و بــــا 

  . »گيريد می

  فرقۀ هشتم
ايـم و   کـار بـرده   رقۀ هشتم گفتند که حسن اصالً پسر ندارد؛ زيـرا مـا تـالش بـه       ف

و اگــر برايمــان . ايــم ايــم ولــی او را نيافتــه هرجــا کــه ممکــن بــوده اســت جــستجو کــرده
ــا رفتــه فرزنــد  جــايز باشــد کــه دربــارۀ حــسن کــه بــی       اســت بگــوئيم کــه پــسری    از دني

 جــايز اســت کــه چنــين چيــزی فرزنــد مــرده باشــد  دربــارۀ هرکــه بــی،شــده دارد خمفـی 
 نيز جايز است که گفته شـود پـسری   ۔صلی اهللا عليه وآله   ۔و دربارۀ پيامرب    . بگوئيم

پـسری برجـا    عبـداهللا ابـن جعفـر   ] گفتـه شـود کـه   [برجا اد که پيامرب و رسول بود؛ و        
جز ابوجعفر سه پسر برجـا    به۔عليه السالم۔ابواحلسن رضا ] گفته شود که[اد؛ و   
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  . شان امام بود کیاد و ي
موضـوعِ درگذشـت حـسن بـدون آنکـه فرزنـدی داشـته باشـد مهچـون موضـوع           

.  اسـت کـه فرزنـد نرينـه از صـلب خـودش برجـا ننـهاد          ۔صلی اهللا عليـه وآلـه     ۔پيامرب  
  . رضا نيز چهار پسر نداشت. عبداهللا ابن جعفر نيز پسری از خودش برجا ننهاد

بـوده  ئـی برقـرار     بـارداری پس وجود پسر برای حسن منتفی است؛ ولی يک     
 و بزايــد پــسری  قــرار بــودهکــهاســت  و دربــارۀ يکــی از کنيــزانش اثبــات شــده اســت؛

رو اســت کــه جــايز نيــست کــه امــام بــدون      ايــن از آن. دنيــا آورد امــام اســت   وقتــی بــه 
ي باطل گردد و زمجانشين از دنيا برود و امامتی مباندن از حجت  .  

ــه ــا   داشـــنت حـــسن فرزنـــد معتقـــدان بـ  در برابـــرِ اينـــها اســـتدالل کردنـــد کـــه مشـ
گوئيـد کـه مـا     کنيـد ولـی خودتـان مهـان مـی       را رد مـی کنـيم  مـی موضوعی که ما مطرح  

 که خرد افزائيد میآن   بلکه چيزی را بهکنيد منیآن حد نيز قناعت       گوئيم، و به    می
 جـستجوی فرزنـد   اگـر مشـا بـه   .  کـه بـارداری برقـرار اسـت    گوئيد مشا می. پذيرد  منی

ــه  برآمـــده ــد و او را نيافتـ ــه  ايـ ــودش را بـ ــی  ايـــد و وجـ ــار مـ ــز  ،ديـــکن آن ســـبب انکـ ــا نيـ  مـ
 برقــرار اســت  ]گوئيــد مشــا مــی  [ئــی کــه  جــستجوی بــارداری  گــامتر از مشــا بــه   ســخت
ايـم و هرچـه کـه در توامنـان بـوده       را بپذيريم و بيش از مشـا کوشـيده       ايم تا آن    برآمده

 راسـتگوتر از  پس ما دربارۀ وجود فرزنـد . ماي را نيافته   ايم ولی آن    است تالش کرده  
شده جايز است که مردی دارای  مشائيم، زيرا ازنظر عقل و عادت و عرف شناخته       

فرزندی مستور باشد کـه در ظـاهر شـناخته نباشـد و پـس از آن ظـاهر گـردد و نـسبش             
  ناپـسند و زشـت اسـت و عقـلِ    کنيـد  مـی  کـه مشـا ادعـا    چيـزی . مورد تأييـد قـرار گيـرد     

از اينــها   .کنــد را رد مــی  عــرف و عــادت نيــز آن  کنــد و را تأييــد منــی  عــاقلی آنهــيچ 
 ]مـدت  [ صـادق وجـود دارد کـه   گذشته، روايتهای صـحيحِ بـسياری از امامـان بـاقر و      

ايـد سـاهلا    ئی کـه مشـا ادعـا کـرده      ماه خنواهد بود؛ ولی بارداری     ۹ بيش از    بارداری
ايـد بـدون آنکـه درسـتيش را      يـستاده گذشته است و مشا هنوز بر مهـان سـخن ا         از آن   

  . نشان دهيد يا دليلی برای درستيش بياوريد
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  فرقۀ م
   ــم گفتنــد کــه درگذشــت پــدر و جــد اجــدادش ســاير حــسن ابــن علــی و  فرقــۀ 

وســيلۀ   او بــهســان کــه مــرگ پــس مهــان.  مــورد تأييــد مهگــان اســت ۔علــيهم الــسالم۔
يقين گفت  شود به سان می نمها ناپذير است اثبات شده است به      خربی که تکذيب  

 . جـــايز اســـت   و عـــرف مـــام نيـــست؛ و ايـــن ازنظـــر عقـــل     کـــه پـــس از حـــسن کـــسی ا   
صـلی اهللا عليـه   ۔ کـه جـايز اسـت کـه نبـوت منقطـع گـردد و پـس از حممـد                 گونـه   مهان
و از . ســان جــايز اســت کــه امامــت منقطــع گــردد   نمهــا  کــسی پيــامرب نباشــد بــه ۔وآلــه

ماند مگر آنکه اهللا بر مردم  از حجت ی منیزمين «ين روايت شده است که صادقَ
ينـــی از ميانـــشان  و حجـــت را تـــا مـــدت معخـــشم آيـــد بـــهخـــاطر گناهانـــشان  جهـــان بـــه

 وجــل هرچــه خواهــد کنــد، و ايــن ســخنِ مــا معنــايش باطــل شــدن        اهللا عــز. »برگيــرد
 کـه پـيش   بـود امامت نيست؛ و اين نيز از جهت ديگر جايز است مهچنان کـه جـايز             

 پيــامربی و وصــيی ۔عليــه الــسالم۔ ميــان او و عيــسا ۔صــلی اهللا عليــه وآلــه۔از پيــامرب 
و بنابر اخبـاری کـه برايمـان روايـت شـده اسـت کـه ميـان پيامربهـا فترـائی                . نباشد
انـد کـه در    انـد کـه در فتـرت سيـصد سـال و روايـت کـرده        اسـت، و روايـت کـرده   بوده  

عليــه ۔ت، و صــادق فتــرت دويــست ســال هــيچ پيــامربی و وصــيی وجــود نداشــته اســ  
 و هــيچ امــامی  فتــرت زمــانی اســت کــه در آن هــيچ پيــامرب   « گفتــه اســت کــه  ۔الــسالم

 و قـائم از  اراده کنـد حجـت اسـت مگـر کـه اهللا         بی هانْاکنون ج » وجود نداشته باشد  
 ؛ و را بفرسـتد و زمـين را پـس از مـردنش زنـده کنـد      ۔صلی اهللا عليه وآله۔آل حممد  

 پيامربان فرسـتاد و آنچـه    را در زمان فترت۔ليه وآلهصلی اهللا ع۔مهچنان که حممد   
پوســيده شــده بــود را نــو ۔صــلی اهللا علــيهم۔ پــيش از او کــه از ديــن عيــسا و پيــامربان 

 و وظيفـۀ مـا   . اراده کند قائم را خواهـد فرسـتاد   گونه وقتی او عز وجل      کرد، به مهين  
 شيوۀ پيشينه اجرا کنـيم  مهان ی را بهوقتی که قائم ظهور کند امر و آن است که تا    

علمی که در دست ما است از آنچه که از جانبِ آـا بـرای مـا بيـرون داده شـده          و به 
 اسـت قائـل باشـيم و مـرگش را     از دنيـا رفتـه   امامی که امامت است چنگ بزنيم و به    
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ئـی اسـت کـه برعهـدۀ مردمـی بـوده اسـت         و اين شبيه وظيفـه . نيز قبول داشته باشند 
 امـر و   اجـرا کـردن   يعنـی ؛انـد   بوده۔صلی اهللا عليه وآله  ۔ پيامرب ما    که پيش از ظهور   

آنچــه از علــم اوصــيای او بيــرون داده شــده بــوده اســت و   ــی عيــسا و چنــگ زدن بــه
قـرار بـوده   کسی از اوصـيای او کـه     او و اقرار به او و مرگ   نبوت  استواری بر اقرار به   

  . ظاهر شود است

  فرقۀ دهم 
 کــه در ]بــرادر حــسن و جعفــر [ ابــوجعفر حممــد ابــن علــیفرقـۀ دهــم گفتنــد کــه 

اش شـده بـود و بنـابر     زمان پدرش از دنيا رفـت بنـابر سفارشـی از پـدرش کـه دربـاره          
دهی و نصِ او بر نامش و شخصش امام بود، و جايز نيست که امامی  اشاره و نشان 

        ن و چـو .  کـسی کـه امـام نيـست سـفارش کنـد      که امامتش ثابت اسـت دربـارۀ امامـت
هنگــام مــرگ حممــد رســيد جــايز نبــود کــه وصــيت نکنــد و امــامی را تعيــين نکنــد، و   

 پــدرش از جانــب جــدش    زيــرا امامــت پــدرش واســپارد   نبــود کــه امامــت را بــه  جــايز
و جايز نبود که در کنار پدرش امر و ی کند يا کـسی را بـا   . رسيده بود و ثابت بود    

 پـدرش  مـرگ ولـی امـامتش پـس از    . اشـد او بنشاند که با او امر کند و با او شريک ب 
 او ،باشـد  رفتـه  ]از دنيـا [کرده نـا  سفارش  کهنبودهجايز و از آجنا که . شود ثاتب می 

ــه ــسالِ   بـ ــوکرِ کمـ ــک نـ ــام داشـــ     يـ ــيس نـ ــود و نفـ ــدمتش بـ ــه در خـ ــدرش کـ ــورد ت پـ  و مـ
ــاز  اعتمــادش بــود ســفارش کــرد و کتاــا و علــوم و ســالح و هرچــه کــه امــت بــه        آن ني

او سفارش کرد که وقتی مرگ پدرش فرارسيد مهۀ اينـها را    سپرد و به  او  دارند را به  
کسی جز پدرش نگفت و ايـن را کـرد    موضوع را به   او اين . برادرش جعفر بسپارد    به

 و کـسی از آن خـرب   ]آيـد  پـيش نـه   يعنـی خطـری بـرای جعفـر بـه        [تا اام سـبک گـردد     
ابوحممد حـسن ابـن     بهکهکسانی  و اش خانهو ابوجعفر از دنيا رفت، و اهل        . نشود
 داسـتانش را  ی وقتـ ]خواست که حسن امام شـود   يعنی دلشان می  [ مايل بودند    علی

 حسد ورزيدند و با او در کينه ]يعنی نفيس  [او  موضوعش پی بردند به     شنيدند و به  
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را احــساس کــرد و بــر جــان     ايــنوقتــی   اواش انديــشيدند؛ و دند و غــدرها دربــاره شــ
يد که امامـت باطـل گـردد و وصـايت از ميـان بـرود جعفـر         شد و ترساکنخودش بيم 

او ســپرد و مهــۀ آنچــه کــه بــرادر متوفــايش ابــوجعفر حممــد    را طلبيــد و ســفارش را بــه 
او فرمـوده شـده    او سپرده بود را طبق آنچـه کـه بـه    ابن علی در زمان حيات پدرش به      

قــصد  ی بــه نيــز وقتــ۔عليــه الــسالم۔طالــب  حــسين ابــن علــی ابــن ابــی . او داد بــود بــه
ام  کوفــه حرکــت کــرد کتاــا و ســفارش و آنچــه از ســالح و جــز آن نــزدش بــود را بــه        

او  رد و بـه  سـپرد و مهـه را نـزدش امانـت کـ     ۔صـلی اهللا عليـه وآلـه   ۔سلمه مهسر پيامرب   
و . او بــسپارد مدينــه برگــردد اينــها را بــه  ر پــسر حــسين بــه فرمــود کــه وقتــی علــی اصــغ 

او حتويـل    برگـشت ام سـلمه مهـۀ آـا را بـه     ]دينـه م بـه  [چون علـی ابـن حـسين از شـام      
ــين قـــضيه   . داد ــز مهـ ــر نيـ ــارۀ امامـــت جعفـ ــيس آن  بـــودهدربـ را از جانـــب   اســـت و نفـ

  .او سپرده است برادرش حممد به
 را نکــار کردنــد و گفتنــد کــه پــدرش   ۔عليــه الــسالم ۔ امامــت حــسن ايــن فرقــه

 حممـد  بـارۀ پـسرش  در او مهـان اسـت کـه       دربارۀ او سفارشی نکرده است و سـفارشِ       
جهــت معتقــد  لــذا از ايــن. شــده اســت و ايــن نزدشــان امــری ثابــت. کــرده بــوده اســت

  .  کردندامامت جعفر شدند و دربارۀ آن مناظره به
 آميـزِ  سـخنان اـام   ۔عليـه الـسالم   ۔اين فرقه دربارۀ ابوحممد حسن ابن علـی         

ــر مـــی  بـــسيار مـــی ــه  گوينـــد، و او را تکفيـ ــر و امامـــت ا کننـــد و معتقـــدان بـ ــز تکفيـ را نيـ
و او را از . گوينـد کـه او قـائم اسـت     کننـد و مـی    غلـو مـی   نيـز دربارۀ جعفـر  ند؛ و   کن  می

و عقيده دارند که قـائم پـس   . دانند  نيز برتر می   -عليه السالم -طالب    علی ابن ابی  
  . استخاليق برترينِ ۔صلی اهللا عليه وآله-از پيامرب 

 ندنــد کــه در ســرا بــود و آبِ  نفــيس را شــبانه گرفتنــد و در حــوض بزرگــی افک  
  .بسيار داشت، و او در آن غرق شد و مرد

  . نامند» نفيسيه«اين فرقه را 
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  فرقۀ يازدهم 
فرقـــۀ يـــازدهم از اينـــها وقتـــی از ايـــشان پرســـيده شـــود کـــه دربـــارۀ امـــام چـــه           

بــاره چــه  دانــيم در ايــن مــا منــی: گوئيــد؟ آيــا جعفــر اســت يــا کــس ديگــر؟ گوينــد   مــی
مـا  .  امر بر ما مـشتبه شـده اسـت   !برادرش؟ است يا     امام  حسن دفرزنبگوئيم که آيا    

 امــام بــود و از دنيــا رفــت و جهــان از   �عليــه الــسالم- گــوئيم کــه حــسن ابــن علــی   مــی
رويـم تـا امـر بـر مــا      جلـوتر منـی   مــانيم و بـه   در مهينجـا مـی   ولـی .مانـد  حجـت ـی منـی   

  . روشن شود و معلوم گردد

  فرقۀ دوازدهم 
. دگوينــ چنــان نيــست کــه مهــۀ اينــها مــی: انــد گفتنــد ماميــه کــه ادوازدهــمفرقــۀ 

 حـسن ابـن علـی اسـت، و     اسـت کـه پـسر   ی حجتـی  ليکن اهللا عـز وجـل در جهـان دارا    
 و کـه پيـشترها بـوده    ، و او وصـی پـدرش اسـت بـر مهـان شـيوه       اهللا دررسيده اسـت   امرِ

ــنتها ــه دریئسـ ــته کـ ــت  گذشـ ــوده اسـ ــسن  .  بـ ــس از حـ ــت پـ ــسين  و امامـ ــا ۔وحـ عليهمـ
آخـر    و چنين چيزی جايز نيست، و تا وقتی که جهان بـه نباشد در دو برادر     ۔السالم

 نيست و پيوسـته خواهـد بـود و    ]عسکری [ حسن ابن علی   اوالدبرسد امامت جز در     
تـا وقتـی کـه امـر     و .  است مهچنان ادامه خواهد يافـت ر اهللا برقرامادام که امر و یِ 

 جهـان بــيش از دو مــرد منانــده باشــند  اگــر درو ـی اهللا در خملوقــانش برقــرار اســت  
و جـايز نيـست   .  حجت استديگریشان مبيرد  شان حجت است، و اگر يکی     يکی

او داده نـشده بـوده اسـت، و کـسی       کـسی باشـد کـه امامـت بـه        فرزنـدان که امامت در    
 نيـز  فرزنـدانش  بـرای مـردم حجـت نيـست و      نيزده استکه در زمان پدرش مرده بو     

 چيـزی جـايز باشـد ادعـای پيـروان امساعيـل ابـن جعفـر و         اگر چنين . ند نيست تحج
  درسـت بـوده   بايـد  و امامـت حممـد ابـن جعفـر نيـز          ؛باشـد درسـت   بايد  مذهبشان نيز   

انــد  دانــسته  و کــسانی کــه پــس از درگذشــت جعفــر ابــن حممــد او را امــام مــی       باشــد
  . ندا هگفت درست می
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ــيده اســـت و کـــسی از ايـــن     ــادقين رسـ ــادآور شـــديم از صـ ــه يـ ــته دارايـــن کـ ودسـ
خــاطر صــحت خمــرجش و قــوت اســبابش و   و بــه،را رد و نفــی کنــد توانــد کــه آن منــی

و جــايز نيــست کــه زمــين از    .  کــردنــد  در آن نتوانتــشکيکی اســنادش هــيچ  درســتیِ
حجت ی مباند و اگر يـک سـاعت ـی مبانـد زمـين در خـود فروخواهـد ريخـت و            

هـــا  از ادعاهــای ايــن فرقــه   و چيــزی  . هرکــه بــر آن اســت را در خــود فروخواهــد بــرد      
  . درست نيست

کنـيم و اعتـراف     اقـرار مـی  مرگش از دنيارفته هستيم، به   ما تسليم امامت امامِ   
داريم که فرزندی از پشت خودش دارد که در ميـان مـردم اسـت و فرزنـدش پـس از                
او امــام اســت تــا آنگــاه کــه اهللا اجــازه دهــد کــه ظــاهر شــود و امــرش را آشــکار ســازد        

کــسانی از پــدرانش کــه پــيش از او بودنــد ظــاهر شــدند و امرشــان را      کــه  گونــه مهــان
 اهللا اسـت و هرچـه خواهـد کنـد و هرچـه کـه خواهـد دربـارۀ         امـر ازآن . ار کردنـد کآشـ 

ــور و  ــتتارشظهـ ــد اسـ ــؤمنين  . فرمايـ ــه اميراملـ ــسالم ۔چنانکـ ــه الـ ــت ۔عليـ ــه اسـ :  گفتـ
شـد چـه ناپديـد؛    کنـی، چـه هويـدا با    تو زمين را از حجت خـودت ـی منـی          ! اللهم«

 ما چنين فرمـوده شـده اسـت و اخبـارِ       به. »برای آنکه حجتها و داليل تو باطل نشود       
  . اش رسيده است گونه درباره درست از امامان پيشينه اين

علمانــه قــضاوت  نــد و کــاو کننــد و بــی بنــدگان را نــشايد کــه دربــارۀ امــور اهللا کَ 
  . ه استگيرِ اثری باشند که از آا پوشيد منايند و پی

و جايز نيست که نامش را بربند يا دربارۀ جايگـاهش پـرس و جـو کننـد مگـر          
  . او چنين فرمانی برسد که به

 و مـا نبايـد کـه    ،ی اسـت  ناپديد و ترسان و در پـردۀ اهللا تعـاٰل         ۔عليه السالم ۔او  
اش حـرام اسـت و حـالل     ند و کاو و جستجو دربارهند و کاو کنيم، زيرا کَ   او کَ  دربارۀ
 مـا پوشـيده اسـت برگيـريم و     بـر و جايز نيست؛ زيرا اگر ما پـرده از چيـزی کـه        نيست  

پوشــيده داشــنت آن و   . ايــم را بيــرون انــدازيم خــون او و خــون خودمــان را ريختــه      آن
  .  خودمان است او و خون خوناش حفظ سکوت درباره
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رأی و  نــه بـــرای مــا و نـــه بــرای کـــسی از مـــؤمنين جــايز اســـت کــه امـــامی را بـــه     
 کـرده اسـت   منـصوب  تعيـين و ؛ ليکن اهللا او را برايمان      تعيين کنند يار خودشان   اخت

دانـد کـه تـدبيرش     آورد؛ زيـرا او تـر مـی    در مـی  و هرگاه که خبواهد او را از پـرده بـه          
  . شناسد میاز خودشان  آا را تر  و مصلحتبردکار  گونه به در خملوقانش را چه

  . شناسد  و زمان خودش را تر از ما می نيز خودش۔عليه السالم۔و امام 
 و جايگــاهش شــناخته  وقتــی امــرش ظــاهر۔عليــه الــسالم۔ابوعبــداهللا صــادق 

 بــر کــسی ناشــناخته نبــود و والدتــش نيــز خمفــی نبــود و نــامش بــر  شــده بــود و نــسبش
و . »نـامی بنامـد لعنـت اهللا بـر او بـاد      هرکـه مـرا بـه    «: گفـت زباای خاص و عام بـود       

و از او . کَـش بـرود   ند ولـی دوردور و کنـاره  ييکی از شيعيانش او را بب ممکن بود که    
او توجـه ننمـود و    روايت شده است که يکی از شيعيانش او را در راهی ديد ولی بـه     

دربــارۀ [ و ،او سـالم نکـرد؛ و او بــرای ايـن کـارش از او تـشکر و ابــراز امتنـان کـرد        بـه 
 و ؛» سالم کرد ولی کار خوبی نکردفالنی مرا ديد و بر من    «او گفت     به] يکی ديگر 

 سالم کرده و کاری کـرده اسـت کـه او چيـزی را ببينـد      او ديگری را نکوهيد که به  آن
  . ]يعنی اذيت شود [آيد که از آن خوشش منی

 روايت شده کـه دربـارۀ نـام    ۔عليه السالم۔نيز از ابوابراهيم موسا ابن جعفر    
مهين چيزها را گفت مردم از اونربدن  .  

اگـر مـن بــدامن کـه مــردم چـه از مــن     «: گفتــه ۔عليــه الـسالم ۔ابواحلـسن رضـا   و 
امهيــت نــشان دهــد، مهچــون   وســيلۀ چيــزی کــه ديــنم را کــم   خواهنــد خــودم را بــه  مــی

  . »بازی و امثال آن، مشغول خواهم داشت کبوتربازی و خروس
 حکومت و مهه جستجو و ستمِ  پس در زمان ما با اين،اند اگر آا چنين بوده

  ـا و بـا آن   اندک بودن رعايتاز صـاحل  ۔عليـه اسـالم  ۔چيزهـا کـه او     حقوق امثال آ 
گونـه مـا حـق داريـم کـه نـام کـسی را بـر زبـان              چـه  ،زنـدان افتـاد     ابن وصيف ديـد و بـه      

  ! آوريم که کسی از او و نامش خرب ندارد و والدتش نيز پوشيده مانده است؟
 والدتــش بــر مــردم پوشــيده    مــا رســيده اســت کــه قــائم     و خربهــای بــسياری بــه  
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 دخواهد مانـد و نـامش از زباـا خواهـد افتـاد و شـناخته خنواهـد شـد و قيـام خنواهـ           
زنـد امـام و وصـی و    کرد مگر وقتی که ظهور کرده باشـد و شـناخته شـود کـه امـام و فر        

  .  ولی پيش از آنکه قيام کند مردم امامتش را قبول دارندفرزند وصی است،
راد مـورد اعتمـادش و افـراد مـورد اعتمـاد پـدرش، هرچـه        با اين حال حتما اف    

  . مشار باشند، از او خرب دارند دککه ان
 امــور اهللا عــز وجــل کــه   ۔عليــه الــسالم ۔ ]عــسکری [و پــس از حــسن ابــن علــی  

برادران خنواهد رسـيد، و چنـين    برقرار بوده است منقطع خنواهد شد، و امامت به  
گيـرد   انـب امـام و جـز امـام صـورت منـی      سـفارش از ج  و اشاره و . چيزی جايز نيست  

  .  دو شاهد است و بيشترکمترينشحضور شاهدانی که  مگر در
  امـــامیِ صـــحيح ايـــن اســـت راه امامـــت و مـــسير واضـــح و روشـــنی کـــه شـــيعيان 

  . اند التشيع مهواره بر آن بوده

  فرقۀ سيزدهم
 عابـدان ان و ئی گفتند کـه فقهـای فطحيـه و پارسـاي    فرقۀ سيزدهم مهان چيزها   

 گفتند، و ادعا کردند که حسن مهگنانش و   اَعينير ابن    ازقبيل عبداهللا ابن بکّ    آا
ابن علی درگذشت و امامِ جانشين پدرش بود، و جعفر ابن علی پس از او امام شد 

د؛ و اين بنابر خـربی  ر پس از عبداهللا ابن جعفر امام شگونه که موسا ابن جعف   مهان
امـام از دنيـا بـرود امامـت در بزرگتـرين فرزنـد         است که روايت شده است کـه وقتـی          

امامـت پـس از   « روايـت شـده کـه    ۔عليـه الـسالم  ۔و خـربی کـه از صـادق         . امام است 
. جــز آن جــايز نيــست  صــحيح اســت و بــه » حــسن و حــسين در دو بــرادر خنواهــد بــود 

در   فرزندی از پشت خودش داشته باشـد امامـت از او بـه    از دنيارفته زيرا وقتی امامِ    
فرزنــد خــودش خواهــد رســيد؛ و  بــرادرش خنواهــد رســيد ولــی بــه اهــد رفــت و بــهخنو

و . بـرادرش خواهـد رسـيد    ضـرورت بـه    اگر مبيرد و فرزندی نداشته باشـد امامـت بـه          
  . اين معنای حديث نزد آا است
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و » دهــد امــام را جــز امـام غــسل منــی «نيـز، دربــارۀ حــديثی کــه در آن آمـده کــه   
ســت و جـز آن جــايز نيـست، و اقـرار دارنــد کـه جعفــر     ايـن نـزد آــا حـديثی صـحيح ا    

 را پــسرش موســا غــسل داد، و ادعــا دارنــد کــه عبــداهللا       ۔سالمالــ عليــه ۔ابــن حممــد  
و جــواز غــسل داده .  فرمــوده بــود زيــرا امــام پــس از او بــود ]يعنــی موســا [او را بــه ايــن

رو بــود کــه   شــدن جعفــر توســط موســا در حــالی کــه عبــداهللا نيــز حــضور داشــت ازآن      
   .موسا امام صامت بود

 چنانچــه بــرادر بزرگتــر دارای پــسر     گوينــد   مــی انــد کــه   اينــها فطحيــۀ خــالص  
و بـا ايـن تأويـل و بـر اسـاس ايـن        .  اسـت  جـايز برادر    نباشد انتقال امامت از برادر به     

  .جعفر ابن علی نزد اينها امام استاخبار و معانی که ذکر کرديم 
… …  
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