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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

خواهيم،   يم، از او كمك ميكن تمام ستايشها مخصوص خداست، پس او را ستايش مي
شرور نفس و اعمال بد خويش به او پناه جوييم. از  طلبيم و هدايت مي بخشش مي

آوريم، كه هر كس را كه خدا هدايت كند، او هدايت يافته و هر كس را گمراه كند،  مي
دهم كه جز او خداي بر حق ديگري نيست، تنها و  هدايتگري نخواهد داشت، گواهي مي

اوست، كه درود و سالم  ي دهم كه محمد بنده و فرستاده است و گواهي ميشريك  بي
 فراوان خدا بر او و اصحاب و اهل بيت او باد.

 اما بعد: 
شناسان و متخصصين  نگاران، فرقه ي محدثان، علماي جرح و تعديل، تاريخ همه

و  شناسي، اديبان و اهل فن و دانش، بر وجود شخصيتي خبيث شناسي و جامعه مردم
است » ابن سوداء«نظر دارند؛ اين شخصيت، همان عبداهللا بن سبأ، ملقب به  يهودي اتفاق

كه نقش مهمي در تاريخ ايفا نمود و بذر شري فراگير را در ميان منافقين، شعوبيها و اهل 
اظهار مسلماني كرد و بيرغ  ي اميرالمؤمنين عثمان غرض و هواپرستي افكند، او در دوره

را به دست گرفت و سرزمينهاي اسالمي را براي  و نزديكي به علي اصالح، دوستي
دلسرد كردن مردم از اطاعت پيشوايان مسلمان دور زد. او از حجاز آغاز كرد، سپس به 
بصره و كوفه رفت، آنگاه وارد دمشق شد، اما نتوانست در ميان شاميها كسي را به خود 

صر گريخت و در آنجا مستقر شد. در آنجا جلب كند، پس آنان او را بيرون كردند و به م
 ي توزان و ناراضيان نمود و آنان را بر عليه خليفه شروع به مكاتبه با برخي منافقين و كينه

را نظم داد و در ميانشان ها  آن كرد و گرداگرد خود ياراني جمع نمود، مسلمين تحريك مي
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رد و انكار سوق داد. تا به سوي روح تمها  آن عقايد خبيث خود را پراكنده ساخت و
قرآن،  ي ، گردآورندهسوم مسلمانان، داماد مصطفي ي اينكه جرأت كردند كه خليفه

، آنان حتي -خدا از او راضي و خشنود باد  –عثمان بن عفان، شهيد دار را به قتل برسانند 
را مراعات نكردند و ارزشي براي تالوت قرآن و ماه حرام  حرمت حرم رسول خدا

 نشدند.قائل 
اي از عقل داشته، اين حقيقت را انكار نكرده است،  اي از علم و ذره هر كسي كه بهره

توز است  مگر در قرن حاضر و عصر حال، كه اينگونه افراد اندك هم يا خاورشناسي كينه
هاست و يا كسي است كه مدتي را با مدارس  نژاد ماست كه پيرو و مقلد آن يا عرب و هم

 ر برده است.و فكر آنان به س
شود، كه  اندك، شامل مسلمانان جاهل و منكران مغرور شيعيان هم مي ي آن عده

تر  ي اين گروه از حق صريح و آشكار كناره گرفته و به اقوال متناقض و داليل سست همه
 اند. از خانه عنكبوت تمسك جسته



 
 

 

 گيري مستشرقان (خاورشناسان) موضع

دكي هستند كه] وجود ابن سبا را انكار كرده و خاورشناسان نيز [جزو همان گروه ان
اند. از  اند: ابن سبأ شخصيتي خيالي است كه محدثان قرن دوم، او را تخيل كرده گفته

0F(LEWIS, B)اين خاورشناسان، دكتر برنارد لويس يهودي انگليسي  ي جمله

و ويلهاوزن  1
1F(WELLHAUSEN – J)يهودي آلماني 

الهيات آغاز نمود  ي كه تحصيالت خود را در رشته 2
2Fآمريكايي (FRIEDLAENDER)و خريد الندر 

 3F4.(CETANI)ايتاليايي  ي  و فرمانده 3
اين مسئله جزو امور واضح نزد عقالي منصف است كه امكان ندارد ما در مسايل 

پردازيها و  ديني، عقيدتي و تاريخي خود و در آنچه كه به ميراث ما مربوط است به دروغ
اند، تكيه و استناد  توز كه زير پرچم جنگهاي صليبي شمشير كشيده د كينهتحقيقات اين افرا

كنيم؛ كساني كه بجاي شمشير و باروت از روش و اسلوب فكري براي مبارزه بهره 
هايشان را از همان وقتي  جويند. اگر آنان داراي نيات دروني پاكي بودند، خداوند سينه مي

گشود، اما آنان تالشهاي خود را بر  براي ايمان ميكه با پاكي و صفاي اسالم آشنا شدند، 
                                           

 .87و ص  86عربي، خليل جلو و جاسم رجب، ص  ي ، ترجمهةسماعيلياإلن وسماعيلييصول اإلأنگا:  -1

 دكتر عبدالرحمن بدوي. ي ، ترجمهةالخوارج والشيعنگا :  -2

 ).1910-1909آشوري، ( ي ، مجلهوالشيعة أعبداهللا بن سبنگاه :  -3

نگا: اصول اسماعيليه، اثر برنارد، برخي از مستشرقان به وجود ابن سبأ اعتقاد دارند، از جمله: دينولد  -4

دكتر  ي ترجمه ،»سالمواإل في الجاهلية بيداأل تاريخ العرب«م) در كتاب  1945ألين نيكلسن (ت 

، »سالمفي اإل العقيدة والشريعة«م) در كتاب  1921، و اجناس گلدزيهر (ت 325صفاء خلوصي، ص 

في صدر  حداث الفتنةإثره في أعبداهللا بن سبأ و(. براي تفصيل بيشتر نظرات آنان به رسالة 229ص 

مدرك فوق ليسانس وي از دانشگاه امام  ي كه پايان نامه ة)، اثر شيخ سليمان بن حمد العودسالماإل
است، و به كتاب (عبداهللا بن  73 – 62م)، ص  1982-1402محمد بن سعود در رياض در سال (

 سبأ في كتابات المستشرقين) فصل دوم، مراجعه كنيد.
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ريزي و حيات خود را در اين مقصد هدر دادند كه بر قرآن و سنت شبهه  اين مبنا پي
بيافكنند و هر چه را كه مربوط به قرآن و سنت و عقيده و تنظيم و تاريخ اسالمي است 

 مورد شك و ترديد قرار دهند.
ان و خاخامهاي يهودي هستند و تالشها و اكثر اين خاورشناسان، جزو كشيش

هاي خارجه، تنظيم و  كوششهاي آنان توسط كليسا و سازمانهاي اطالعاتي و وزارتخانه
شود، و افرادي كه هم و غم آنان فقط بحث و تحقيق علمي است بسيار  ريزي مي برنامه

 اندكند.

 پيروان خاورشناسان

و گمان بحث و تحقيق علمي آنان را  افرادي هستند كه فريب خاورشناسان را خورده
فريفته است، در نتيجه، افكار، تحقيقات و آموزشهاي خاورشناسان را تكرار كرده و 
پيرامون باورهاي آنان به زمزمه پرداخته تا اندكي به ايشان نزديك شوند [و خود را 

ين توان به دكتر طه حس سازند]. در رأس اين پيروان فريب خورده ميها  آن هماهنگ
4Fاشاره كرد، كسي كه سلولهاي مغز او با تفكرات خاورسناسان تغذيه شده است

، تا 1
5F».نويسم كنم و به عربي مي من فرانسوي فكر مي«گويد :  جائيكه مي

2 
آويزي براي يهود شد؛ زيرا مبلغان  براي وي همين رسوايي كافي است كه ابزار دست

بارت بودند از: هنري كوريل، داوؤل در ابتداي اين قرن كه يهودي بوده و ع» شيوعيت«
كردند، با دكتر طه  كوريل و ريمون اجيون و اين مكتب را با مال و شهوت تقويت مي

را چاپ و نشر كنند. دكتر طه حسين » الكتاب المصري« ي حسين قرارداد بستند كه مجله
براهيم و در اين وضعيت مطالب تلمود را راجع به يهوديت تأييد و وجود پيامبراني چون ا

                                           
 الكبري. الفتنةو 100-98وه، ص نگا: علي وبن -1

 .44ص  – 43نگا: طه حسين، انور جندي، ص  -2
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كرد. اين در زماني بود كه امكان فهم آن  اسماعيل و كتبي چون قرآن و تورات را انكار مي
6Fتحقيق اهداف صهيونيستي است ي نبود كه طرح اين مسائل مقدمه

. البته دكتر طه حسين 1
به افكار و انحرافات ديگري هم مبتال شد كه حتي خاورشناسان هم جرأت اظهار و اعالم 

7Fتند.آن را نداش

2 

 نگرشي بر شخصيت طه حسين

اين مسئله واضح است كه پدر طه حسين از غرب و از يكي از شهرهاي نامعلوم آنجا 
كرد. طه  شكر، كار مي ي به مصر آمد و به عنوان قپاندار يك شركت يهودي توليد كننده

حسين شخصي است كه مسئوليت صدور قراردادي جهت تعيين يك خاخام يهودي (به 
م ناحوم افندي) را براي عضويت در مجمع لغت عربي قاهره صادر كرد تا به اسم حايي

لغت و زبان عربي نظارت كند. وي  ي عنوان يك جاسوس بر متفكران و مردان عرصه
ادبيات استخدام كرد كه برخي يهودي  ي همچنين تعدادي از اساتيد بيگانه را در دانشكده

 ودند و با آن سر جنگ داشتند.نم بوده و برخي هم در اسالم ايجاد شك مي
اولين مدرك دكترا كه در دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره و تحت نظارت دكتر طه 
حسين اعطا شد در موضوع (قبائل يهودي در سرزمينهاي عربي) بود كه شخصي به اسم 

8Fدر تل آويو آن را نوشته بود.» هادسا«رئيس كنوني دانشگاه » اسرائيل ولفنسون«

3 
سازد، او با  طالعاتي در مورد شخصيت دكتر طه حسين كه براي ما واضح ميبا چنين ا

يهود سر دوستي و محبت داشته، ديگر جاي شگفتي نيست كه او وجود ابن سبأ را انكار 
اي  ، مسئله»ابن سوداء«گويد: مسئله سبأيت و بنيانگذار آن  كند. او در اين مورد مي

هاي  جنگ و جدال ميان شيعه و ساير فرقه ساختگي و ادعاي بيخودي است و زماني كه

                                           
 .80، استاد انور جندي، ص المخططات التلمودية الصهيونية في غزو الفكر اإلسالمينگا:  -1
 نگا: طه حسين، استاد انور جندي. -2

 .166) در قاهره، ص   ه 1394، مرضي عسكري، چاپ اول (ةنگا: مع رجال الفكر في القاهر -3
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اسالمي برپا شد، دشمنان شيعه قصد كردند كه در اصول اين مذهب، عنصري يهودي را 
9Fاي وارد نموده باشند. لطمهها  آن و بر  وارد كنند تا نيرنگ خويش را كامل كرده

1 

 داليل دكتر طه حسين
كند كه در كتاب خويش در  استناد مي» بالذري«هاي  وي براي باور خويش به نوشته

، هيچ بحثي از ابن سوداء و ياران او به ميان نياورده است. سپس با مورد مسئله عثمان
دانستند  شدن افرادي كه علي را خدا مي گويد: چگونه است كه جريان سوزانده تعجب مي

 توسط خود او كه در تاريخ طبري آمده را بعضي از مؤرخين ذكر نكرده و به طور كامل
10Fاند؟! آن را كنار گذاشته

2 

 پاسخ به اين استدالل او
اي بودن اين مسئله  ابن سبأ را ذكر ننموده، نشانگر اسطوره ي اينكه بالذري قضيه

كنند كه ممكن است برخي ديگر به آن  نيست؛ زيرا برخي مورخان مطلبي را ذكر مي
ود كه همه اتفاقات و توان گفت كه بالذري متعهد شده ب نپردازند. عالوه بر اين آيا مي

گفت:  كرد، (طه حسين) مي رويدادها را ذكر كند؟ شايد هم اگر اخبار ابن سبأ را ذكر مي
من بالذري را قبول نداشته و بر اخبار او اطمينان ندارم؛ زيرا علماء در مورد شخصيت او 

11Fمتفق نيستند.

3 
توسط خود او، ما دانستند  سوزانده شدن افرادي كه علي را خدا مي ي در مورد واقعه

كنيم  گيري امام علي نسبت به عبداهللا بن سبأ و ياران او بررسي مي اين مسئله را در موضع

                                           
 .100-98علي وبنوه، طه حسين، ص  -1
 همان منبع. -2

دباء، ، در معجم األ  ه 279ي متوفي سال احمد بن يحيي بن جابر بن داود بالذر   ي نگا: زندگينامه -3
، ص 2وتهذيب تاريخ دمشق، ج  323و ص  322ولسان الميزان، ص  92،ص 5ياقوت حموي، ج 

 .83، ص 3، ج ةو النجوم الزاهر 66-65، ص 11و البدايه والنهايه، ابن كثير، ج  109
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اند و ما را از روايات  ترين كتابها پس از كتاب خدا ذكر شده كنيم كه در صحيح و ثابت مي
 است. سازد. حتي در كتب مورد اعتبار خود شيعه هم به آن اشاره شده نياز مي تاريخي بي

 دكتر محمد كامل حسين: 

داند. اما  و نيز داستان ابن سبأ را از هر داستان ديگري به خرافات بيشتر نزديك مي
12Fكند. كند و فقط از طه حسين پيروي مي براي اين مطلب هيچ دليلي ذكر نمي

1 

 دكتر حامد حفني داود:

دارد، چنين را بر عهده » عين شمس«ايشان هم كه رياست بخش زبان عربي دانشگاه 
ابن سبأ از بزرگترين خطاهاي تاريخي است كه از اختيار محققان  ي معتقد است كه قضيه

 اند. پوشيده مانده و به حقيقت آن پي نبردهها  آن خارج شده و بر
پردازيها بر ضد شيعه انجام گرفته تا اينكه داستان ابن سبأ را بر شيعه جعل  اين دروغ

13Fگيرند. خرده ميها  آن ننگهاي شيعه دانسته و بر نمودند و آن را جزو عيبها و

2 

 پاسخ به او 
اين دكتر حامد جزو كساني است كه فريب تفكر تقريب را خورده و حتي جزو 

باشد. با اين وصف، چنين كالمي از او بعيد نيست و مادامي كه خود را  دعوتگران آن مي
شك ايجاد كرده و طعنه  رسول خدا ي به كساني نزديك كند كه در كتاب خدا و صحابه

زنند. وضع او به همين حال خواهد بود. مانند  زنند و به امهات المؤمنين تهمت مي مي
احاديث «و كتاب » صحابي مختلقومائة  خمسون«كتاب  ي مرتضي عسكري كه نويسنده

 باشد. مي» ام المؤمنين عائشه

                                           
 .7صر الفاطميه، ص ادب م -1
، مرتضي ةو كتاب: مع رجال الفكر في القاهر 18، ص ةطار الدعوة االسالميإالتشيع ظاهرة طبيعية في  -2

 .93عسكري، ص 



 
 

 

 كنند شيعياني كه ابن سبأ را انكار مي

كنند و سبب اين افكار، عقايد اوست  جود ابن سبا را انكار ميشيعيان امروزي هم، و
ها و  هاي شيعي متأخر هم نفوذ كرده است. اكنون گفته كه آن را منتشر كرده و در گروه

او را از منابع شيعي و مورد  ي نظرات منكران ابن سبا را بيان نموده، آنگاه وجود و عقيده
 نماييم. اثبات ميها  آن اعتماد خود

 مد جواد مغنيه و ابن سبا مح

اي است كه هر كسي كه نسبت به  در نظر جواد مغنيه، عبداهللا بن سبأ، پهلواني اسطوره
14Fكند. گويد به او استناد مي شيعه از روي جهل و خطا و نفاق و افتراء سخن مي

1 

 مرتضي عسكري و ابن سبا: 

فتگو و مناظره مرتضي عسكري كه به گمان خود با تمام موافقان وجود ابن سبا گ
15Fكند، چنين نتيجه گرفته كه ابن سبا شخصيتي تخيلي و خرافي است كه سيف بن عمر مي

2 
تأليف » هاي ديگر ابن سبا و افسانه«او را اختراع نموده است. وي كتابي تحت عنوان 

 نموده است.

 دكتر علي وردي و ابن سبا 

كه ابن سبا همان عمار باشد  است معتقد مي» وعاظ السالطين«ايشان كه صاحب كتاب 
 كند:  بن ياسر است و چنين استدالل مي

 بود.» ابن سوداء« ي عمار نيز داراي كنيه -1

                                           
 .18التشيع، ص  -1
 .18التشيع، ص  -2



 11 ابن سبأ حقيقت است نه خيال

پدر عمار يمني بود و اين بدان معني است كه او از اهالي سبا بوده و هر يمني را  -2
 خطاب كرد.» ابن سبا«توان با لفظ  مي

را براي ها  آن خواند و مي داشت و مردم را به او فرا عمار بسيار علي را دوست مي -3
 نمود. بيعت با او تشويق مي

عمار در دوران خالفت عثمان به مصر رفته و مردم را بر عليه عثمان بر  -4
 انگيخت، تا اينكه والي مصر نگران شد و قصد كشتن او كرد. مي

به ابن سبا نسبت داده شده كه گفته: عثمان ظالمانه خالفت را در اختيار گرفت و  -5
 ي اين حق، علي بود.مالك اصل

اي كه با ابوذر  قضايايي كه مربوط به نقش عمار در جنگ جمل بود و رابطه -7و   -6
كند. خالصه اينكه دكتر وردي، ابن سبا را  غفاري داشت نيز اين مسئله را تأييد مي

گران بر  شورش ي داند. زيرا قريش هم عمار را سر دسته همان عمار بن ياسر مي
كم  گفتند تا اينكه كم ستند، اما در ابتدا اسم او را به صراحت نميدان عليه عثمان مي

كردند و راويان هم اين امر را با غفلت و  او را با لفظ ابن سبا يا ابن سوداء ياد مي
16Fگذرد. دانستند كه در پشت پرده چه مي كردند و نمي ناآگاهي نقل مي

1 

، زيركانه اختراع شده گويد: آشكار است كه اين شخصيت عجيب دكتر علي وردي مي
17Fاند. بود، اختراع كردهها  آن و او را همان ثروتمنداني كه شورش متوجه

2 

 دكتر كامل شيبي و ابن سبأ 

رسد كه او هم  اي ديگر به اسم دكتر مصطفي شيبي مي پس از وردي نوبت به نويسنده
ستناد به وردي پيروي كرده و كوشيده كه با ا ي از همان گمانها و تخيالت كوركورانه

امام علي كه  ي برخي روايات، محتويات كتاب خويش را اثبات نمايد. او نسبت به قضيه

                                           
 .278 – 274وعاظ السالطين، دكتر علي وردي، ص  -1
 .151همان، ص  -2
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گويد: اينكه امام علي  سبأيها را سوزانيد، موضع دكتر طه حسين را گرفته و با انكار مي
سبأيها را سوزانيد، خبري دروغين است كه هيچ فردي معتبر در هيچ كتابي معتبر از كتب 

اي باشد  را روايت ننموده است و شايد اصل قضيه سوزانيدن مربوط به حادثهتاريخي آن 
كه خالد بن عبداهللا قسري پنج تن از پيروان غالي خود را سوزاند اما به مرور زمان اين 

18Fقضيه به امام علي نسبت داده شد.

1 

 پاسخ به وردي و شيبي 
، همان عمار بن ياسر اينكه دكتر وردي و شيبي هر دو معتقدند كه عبداهللا بن سبا

دليل و باطل است؛ زيرا كتابهاي جرح و تعديل و مردان مورد اعتماد  است، امري بي
عمار بن ياسر را به عنوان يار  ي كنند و در اين كتابها زندگينامه شيعه، اين گفته را باطل مي

19Fعلي و راوي او و جزو اركان اربعه

سبا را هم عبداهللا بن  ي اند و زندگينامه بيان نموده 2
اند. حال چگونه ميان لعن و رحمت يا نفرين و  جداگانه بيان كرده و بر او لعنت فرستاده

20Fستايش هماهنگي ايجاد كنيم؟!!.

3 
 در مورد اينكه امام علي هم سبأيه را سوزانيد به ذكر داليل كافي خواهيم پرداخت.

 دكتر عبداهللا فياض و ابن سبأ

كه كتابي است » اريخ االماميه واسالفهم من الشيعهت«دكتر عبداهللا فياض هم در كتاب 
سبأيت را انكار كرده است. استاد راهنماي او دكتر   ي مملو از نظرات مستشرقين مسئله

 قسطنطين زريق، يكي از اساتيد گروه تاريخ دانشگاه امريكايي بيروت بود.

                                           
 .45-41 بين التصوف والتشيع، ص الصلةنگا:  -1
اركان اربعه عبارتند از: عمار بن ياسر، حذيفه بن يمان، سلمان فارسي، جندب بن جناده (ابوذر  -2

 .40و  37و  36م، ص  1969غفاري)، فرق الشيعه، چاپ سال 
و احوال الرجال كشي  469و ص  255، رجال حلي، ص 51و ص  46نگا: رجال طوسي، ص  -3

 ال مامقاني و ... .وقاموس الرجال تستري وتنقيح المق
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ديكتر گويد: واضح است كه ابن سبأ شخصيتي است كه به خيال نز دكتر فياض مي
به خاطر اسباب و  –اگر با فرض نقشي برايش قائل باشيم  –است تا حقيقت. و نقش او 

خود رسيده است. البته داليل واهي بودن  ي داليل ديني و سياسي به باالترين حد و درجه
21Fداستان ابن سبأ فراوان است

كند كه  . او براي خود به نظرات مرتضي عسكري استناد مي1
كند،  برجمي را كه آراء مختلفي را در مورد شخصيت ابن سبأ نقل مي او هم سيف بن عمر

برد كه روايات مربوط ابن سبا داراي مبالغه و  گاه خود قرار داده و گمان مي تكيه
 گيرد. اند. آنگاه از آراء وردي و دكتر شيبي هم جهت تقويت موضع خود بهره مي تناقض

 طالب رفاعي و ابن سبأ

ي  اي كه بر مقدمه شود و در حاشيه لب رفاعي هم ظاهر ميپس از اين اشخاص، طا
نويسد و تاجر كتب، يعني خانجي، در  ي محمد باقر مي نوشته» تاريخ االسالميه«كتاب 

طار الدعوة إ يف ةطبيعي التشيع ظاهرة«م آن را در قاهره به اسم  1977هجري/  1397سال 

ن سبا داراي حقيقتي تاريخي و ثابت نويسد: اگر وجود اب چاپ نمود، چنين مي »إلسالميةا

اي  هيچ رابطه –كنيم  همانگونه در بحث مربوط به خود به طور مفصل بيان مي –باشد 
مربوط به جانشيني  ي ميان وجود او و افكار او با عقايد اهل تشيع از جمله عقيده

ديثي اميرالمؤمنين ندارد؛ زيرا اين عقايد بر مبناي روايات صحيحي است كه در كتب ح
شيعه و سني و نيز كتب تفسير و تاريخ و اصول اعتقاد وجود دارد. در نهايت اينكه تشيع 

22F».اساس است از نتايج تفكر سبأيت است فكري باطل و بي

2 
البته چنين نظري از جانب اين شخص هم عجيب نيست؛ زيرا او همان كسي است كه 

گفت:  ر بن خطاب بود، زيرا ميمعتقد است اولين كسي كه به رجعت اعتقاد پيدا كرد، عم

                                           
 مؤسسه اعلمي. 1975، چاپ 100-92، ص ةسالفهم من الشيعأمامية وتاريخ اإلنگا:  -1

 .20ص  التشيع ظاهرة طبيعية،نگا:  -2
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ها و تحريف  نمرده و نخواهد مرد و اين هم يكي ديگر از افتراءات و گمراهي پيامبر
 شود. حقايق ثابت و صحيح است كه از اين شخص صادر مي

 

 ي ابن سبأ ها و نظري بر منابع زندگينامه پاسخ به اين گفته

صر بود و گويا هيچ نگاهي به آنچه تا كنون خوانديم نظرات برخي از شيعيان معا
 اند. شناسي و رجال و كتب جرح و تعديل خود نيانداخته كتابهاي عقيدتي و فرقه

كنيم كه نزد شيعه داراي اعتبار است و به بيان احوال عبداهللا  اكنون منابعي معرفي مي
 و اهل بيت طاهرش، كنند كه علي اند و بيان مي بن سبأ، گمانها و عقايد او پرداخته

 داشتند:  كردند و مردم را از او و يارانش برحذر مي عقايد ابن سبأ را تكذيب مي

اثر حسن بن » االرجاء رسالة«اولين منبع مهمي كه ابن سبأ در آن ذكر شده كتاب  -1
محمد بن حنفيه است كه فقيهي موثق است و گفته است: هر كس ابوبكر و عمر 

بسياري از اعتبار كرده است.  بي را از خالفت مخلوع بداند، در حقيقت سنت را
 اند. افراد موثق شيعي اخبار ابن سبا را از اين كتاب نقل كرده

ثقفي (ابواسحاق ابراهيم بن محمد سعيد بن هالل ثقفي » الغارات«كتاب  -2
او را توثيق كرده و انجمن چاپ و نشر   ه 283اصفهاني) كه ابن طاووس متوفي 
 موده است.آثار ملي ايران اين كتاب را چاپ ن

  ه 301اثر سعد بن عبداهللا اشعري قمي، متوفي سال » المقاالت والفرق«كتاب  -3
 قمري در طهران چاپ شد.  ه 1963است كه در سال 

قرن  ي اثر محمد حسن بن موسي نوبختي از علماي برجسته» فرق الشيعه«كتاب  -4
سيزدهم كه كاظم الكتبي چندين بار آن را در نجف چاپ كرد و ريتر 

 هم آن را در استانبول چاپ نمود. 1931شناس هم در سال خاور
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كتاب رجال كشي اثر ابوعمر و محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي كه معاصر ابن  -5
االعلمي در كربالء آن را چاپ  ي است و مؤسسه  ه 369قولويه و متوفي سال 

 نموده است.

توفي سال كتاب رجال طوسي اثر شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي م -6
 هجري، انتشارات محمد كاظم كتبي. 1381هجري چاپ اول در نجف سال  460

اهللا  هبةشرح ابن ابي الحديد بر نهج البالغه، اثر عزالدين ابوحامد عبدالحميد بن  -7
هجري، چاپ  656الحديد معتزلي شيعي، متوفي سال  مدائني مشهور به ابن ابي

 اول.

، چاپ تهران، سال 726توفي سال حسن بن يوسف حلّي، م» الرجال«كتاب  -8
 هجري. 1961هجري و چاپ نجف سال  1311

، چاپ ايران در 1315روضات الجنات، اثر محمد باقر خوانساري، متوفي سال  -9
 هجري. 1307سال 

هجري،  1351تنقيح المقال در احوال رجال، اثر شيخ عبداهللا مامقاني، متوفي سال  -10
 تضويه.مر ي در چاپ خانه 1350چاپ نجف در سال 

قاموس الرجال اثر محمد تقي تستري، چاپخانه مركز نشر كتاب تهران، سال  -11
 هجري. 1382

، چاپ 292، ص 2الصفا، تاريخ مورد اعتماد اهل تشيع به زبان فارسي، ج  روضة -12
 ايران.

مقتبس االثر ومجدد ما دثر، اثر محمد حسين اعلمي «المعارف موسوم به  ةدائر -13
 علميه قم. ي خانههجري، چاپ 1388حائري چاپ 

هجري،  1359كتاب الكني و االلقاب، اثر عباس بن محمد رضا قمي، تاريخ  -14
 صيدا. ،چاپ العرفان
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هاي  اين موارد تعدادي از كتابهاي شيعه است كه ما از آن آگاهي يافتيم. البته كتاب
اند  ابن سبا و گروه سبأئيت پرداخته ي خطي و چاپي ديگري هم كه به بيان زندگينامه

هجري قمري. و  673وجود دارد. از جمله: حل االشكال اثر احمد طاووس، متوفي سال 
هجري و تحرير طاوسي، اثر حسن بن زين الدين  707سال  ي الرجال اثر ابن داود نوشته

هجري  1016سال  ي هجري و مجمع الرجال اثر قهبائي، نوشته 1011عاملي، متوفي سال 
سال  ي اردبيلي، نوشته ةهجري و جامع الروا 1015و نقد الرجال تفرشي، نوشته سال 

23Fهجري 1110المعارف محمد باقر مجلسي، متوفي سال  ةهجري و دائر 1100

و ابن شهر  1
24Fهجري 588آشوب، متوفي، 

1138.25Fو پسر محمد طاهر عاملي، متوفي  2

3 

                                           
 .386-287، ص 25نگا: بحاراالنوار، چاپ سوم، بيروت، ج  -1
 .228-227، ص 1مناقب ابن شهر آشوب، چاپ نجف، ج  -2

 مطبوعاتي اسماعيليان، ايران، قم. ي ، چاپ مؤسسه62االنوار، ص  ةمقدمة مرآ -3



 
 

 

 هاي او ي ابن سبأ و گمراهي عقيده

را ذكر ها  آن شيعه و موثق نزد پس از اينكه تعدادي از كتابهاي مورد اعتماد خود
پردازيم كه پيروان خود را به  نموديم، اكنون به بيان مهمترين موارد اعتقادي ابن سبأ مي

هاي شيعي هم  كننده به فرقه خواند و اين افكار گمراه سوي آن و اعتقاد به آن فرا مي
كتب شيعه و سرايت كرد. اما علت اينكه ما براي بيان اعتقادات اين شخص يهودي به 

 كنيم، اينست كه:  از معصومين استناد ميها  آن روايات
كامالً ها  آن اعتقاد به عصمت ائمه باعث شده است كه احاديث«گويند:  شيعيان مي

آنگونه كه اهل سنت  –الزم نيست كه سند آن احاديث ها  آن صحيح باشد و براي صحت
26F».متصل باشد با پيامبر –معتقدند 

1 
27F».هاي او نيست چون امام معصوم است پس شكي در گفته«گويند:  و مي

2 
28Fي احاديث ما در صدور از معصوم قطعي هستند گويد: همه مامقاني مي

. الزم به ذكر 3
 است كه كتاب مامقاني جزو مهمترين كتابهاي جرح وتعديل نزد شيعه است.

نقل شده  هاي شيعي كه آنان را مجبور به پذيرش روايات اكنون پس از ذكر اين گفته
 پردازيم:  ابن سبأ مي ي كننده كند به بيان مهمترين باورهاي گمراه در كتابهايشان مي

براي خالفت  اعتقاد به وصيت: ابن سبأ اولين كسي است كه معتقد بود پيامبر  -1
 علي به مردم سفارش نموده و وي را جانشين خود پس از خويش قرار داده است.

اظهار تنفر نمود و مخالفان او را  علي -رضي ف –اولين كسي كه از دشمنان   -2
اقدام نمود، ابن سبأ بود. البته دليل ما براي اين ها  آن مورد بررسي قرار داد و به تكفير

                                           
 .158تاريخ االماميه، ص  -1
 .140همان، ص  -2
 .177، ص 1تنفيح المقال، ج  -3
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اعتقاد او، كتاب تاريخ طبري يا روايت سيف بن عمر نيست، بلكه رواياتي است كه 
 اند. ردهنوبختي و كشي و مامقاني و تستري و ساير مورخان شيعي نقل ك

اند كه عبداهللا  روايت كرده گويد: گروهي از اهل علم از اصحاب علي نوبختي مي
بن سبأ، يهودي بوده و مسلمان شده و در واليت علي در آمده است. او زماني كه هنوز 
يهودي بود در مورد يوشع بن نون كه يكي از اصحاب موسي بود دچار غلو شد و زماني 

در مورد علي هم دچار غلو شد. او اولين كسي  وفات پيامبرهم كه مسلمان شد پس از 
است كه اعتقاد به فرضيت امامت علي را گسترش داد و از دشمنان او برائت جست، و 

 مخالفان او را ناسزا گفت.
گويند: اصل رافضه از يهوديت  گويد: از اينجاست كه مخالفان شيعه مي نوبختي مي
29Fگيرد سرچشمه مي

مسئله هم قابل ذكر است كه اعتقاد به وصيت كه مورد . در اينجا اين 1
، سفر تثنيه االشتراع بيان شده است و در 18ابن سباست، در تورات، اصحاح  ي تكيه

همانجا بيان شده كه هرگز زماني نخواهد بود كه پيامبري براي جانشيني موسي وجود 
كه هنگام حيات او ي خود جانشيني خواهد داشت  نداشته باشد و هر پيامبري در دوره

 كند. زندگي مي
گويد: آنان ياران عبداهللا بن سبأ بودند كه نسبت به  نوبختي هنگام توضيح سبأيت مي

دانست و  زد و خود را از آنان مبرا مي ابوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه طعنه مي
30Fگفت كه علي او رابه اين كار امر كرده است. مي

2 
 يت و ربوبيت علي را مطرح كرد.او اولين كسي بود كه الوه  -3

 هاي غالي شيعه او اولين كسي بود كه ادعاي نبوت كرد. از ميان فرقه  -4

                                           
، مؤسسه اعلمي در كربالء و تنقيح المقال، 101و رجال كشي، ص  44فرق الشيعه نوبختي، ص  -1

 .462، ص5، ج هجري و قاموس الرجال 1350مامقاني چاپ مرتضويه نجف، سال 
 .44فرق الشيعه، ص  -2
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دليل آن هم روايتي است كه كشي با سند خود از محمد بن قولويه قمي روايت كرده 
خلف قمي براي من بيان كرد كه محمد بن عثمان عبدي  كه گفت: سعد بن عبداهللا بن ابي

دالرحمن از عبداهللا بن سنان روايت كرده كه گفت ابوجعفر به من گفت از يونس بن عب
 –خداست  برد كه اميرالمؤمنين علي كرد و گمان مي كه عبداهللا بن سبأ ادعاي نبوت مي

رسيد، پس او  اين خبر به اميرالمؤمنين علي –خداوند از اين شرك بسيار باالتر است 
اي؟ گفت: آري و تو خدا هستي و من در  ن گفتهرا فراخواند و از او پرسيد كه آيا چني

درون خود دريافتم كه تو خدا هستي و من هم پيامبر هستم. اميرالمؤمنين فرمود: واي بر 
تو، شيطان تو را مسخره كرده است، از اين اعتقاد زشت بر گرد مادرت به عزايت بنشيند، 

ان كرد و باز از او تا سه روز توبه كن. اما ابن سبا اين كار را نكرد، پس علي او را زند
 توبه خواست اما توبه نكرد، پس او را با آتش سوزاند.

ابن سبأ را به مدائن تبعيد كرد و ما اين مسئله را به  اما حقيقت اينست كه علي
با او بيان خواهيم كرد. علي مرتضي گفت: شيطان بر  اهنگام بحث از برخورد علي 

31Fكرد. در ضمير او الهام مي آمد و او چيره شده و نزد او مي

1 
گويد كه سعد بن  كشي با سند خود از محمد بن قولويه دوباره روايت كرده و مي

عبداهللا به من گفت كه يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسي از ابوعمير از هشام بن سالم 
د براي من روايت كرد كه گفت: از ابو عبداهللا شنيدم كه درباره ب عبداهللا بن سبأ و اعتقا

گفت كه: وقتي كه او چنين  طالب براي ياران خود سخن مي او به خدايي علي بن ابي
ادعايي مطرح كرد، اميرالمؤمنين از او طلب توبه كرد اما او انكار نمود، پس او را با آتش 

32Fسوزاند.

2 

                                           
و تنقيح المقال  461، ص 5اعلمي كربالء و قاموس الرجال، ج  ي ، چاپ مؤسسه98رجال كشي، ص  -1

 .184و ص  183، ص 2، ج 1350در احوال رجال مامقاني، چاپ المرتضويه نجف، سال 
 همان منابع. -2
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به دنيا پس از  ابن سبأ اولين كسي بود كه اعتقاد به رجعت (يعني بازگشت علي -5
) را ايجاد كرد. اولين جايي كه ابن سبأ اين عقيده را گسترش ت پيامبرمرگ و نيز بازگش

گفت: جاي تعجب است كه شخصي به رجوع عيسي به دنيا معتقد  داد، مصر بود و مي
 را نپذيرد در حاليكه خداوند فرموده است:  باشد اما بازگشت محمد

﴿                 ﴾  :85(القصص( 

طور قطع تو را به  راستي ذاتي كه قرآن را بر تو نازل و فرض كرد، به به«
 . »گرداند سراي بازگشت، بازمي

33Fتر است از عيسي. رجوع براي محمد شايسته  پس مسئليه

1 
اما اگر اهل تشيع به روايت مطمئن ابن عساكر كه در كتاب تاريخ خود آن را روايت 

شوند پس اين روايت را بشنويد كه  اند، راضي نمي ديگران هم آن را روايت كردهكرده و 
را برايشان آورد گفتند: اي دشمن خدا تو  آمده: سبأيها به شخصي كه خبر قتل علي 

آوردي و هفتاد انسان عادل را هم بر  دروغ گفتي، به خدا قسم اگر مغز او را براي ما مي
دانيم كه او نمرده و  پذيرفتيم، زيرا ما مي هم خبرت را نميگرفتي، باز  كشتن او شاهد مي

34Fكشته نشده و نخواهد مرد تا اينكه عرب را رهبري كند و زمين را به تصرف در آورد.

2 
كه اهل » المقاالت والفرق«آري اين خبر را سعد بن عبداهللا اشعري قمي صاحب كتاب 

 ي عقيده» فرق الشيعه«م در كتاب دانند، ذكر كرده است. نوبختي ه تشيع وي را موثق مي
شود و نخواهد مرد تا  علي كشته نشده و نمرده و كشته نمي«سبأيت را ذكر كرده و گفته: 

                                           
 602هاي خطي دانشگاه دولتهاي عربي، شماره كتاب ي خطي مصور در كتابخانه ي تاريخ دمشق، نسخه -1

و تاريخ طبري  428، ص 7و تاريخ في ترجمه عبداهللا بن سبأ، و تهذيب تاريخ دمشق، ابن بدران، ج 
 با همين الفاظ.

، تحقيق دكتر محمد 1963، چاپ تهران، سال 31المقاالت والفرق، سعد بن عبداهللا اشعري قمي، ص  -2
 جواد مشكور.
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اينكه عرب را با عصاي خويش رهبري كند و زمين از عدل و داد پر كند، همانگونه كه از 
 ».ظلم و جور پر گشته است

 تشيع بشناسيم:  اكنون الزم است كه مفهوم رجعت را از نظر اهل
آنچه كه شيعيان دوازده امامي با استناد به روايات اهل بيت «گويد:  محمدرضا مظفر مي

 ي رجعت معتقدند اينست كه خداي تعالي گروهي از مردگان را در اشكال دنيايي درباره
دهد و  را عزت و گروهي ديگر را ذلت ميها  آن گرداند و گروهي از به دنيا باز ميها  آن

ستاند. اين  كند و حق مظلومين را از ظالمين باز مي حق را بر اهل باطل چيره مي اهل
گردند كه داراي  خواهد افتاد. البته فقط كساني به دنيا بر مي اتفاق به هنگام قيام مهدي

ميرند و زنده  ي واالي ايماني باشند يا در فساد غرق شده باشند. پس از آن مي مرتبه
عقاب خود خواهند رسيد، آنگونه كه خداوند در قرآن كريم حكايت شوند وبه ثواب و  مي
اند باز هم از  اند و به غضب خدا مبتال شده كند آن گروه كه با رجعت هم اصالح نشده مي

 خواهند كه براي بار سوم به دنيا باز گردند، شايد اصالح شوند:  خدا مي

﴿                                 

  ﴾ ):35)11 غافرF1 
گويند: اي پروردگارمان! ما را دو بار ميراندي و ما را دو بار زنده  مي«

كنيم؛ ولي آيا راهي براي خروج (از  گرداندي؛ پس به گناهانمان اعتراف مي
 .»د؟دوزخ به دنيا) وجود دار

با سند خويش كه به ابوعبداهللا  –كه جزو اشخاص مورد اعتماد شيعه است  –قمي 

﴿ي:  ي تفسير آيه رساند درباره مي                ﴾ 

ن آمدن شنوند؛ آن روز، روز بيرو حق مي روزي كه (همه) بانگ رستاخيز را به« )42(ق:

                                           
 .68 – 67، ص 1381، محمدرضا مظفر، چاپ دوم، سال  ةماميعقائد اإل -1



 حقيقت است نه خيال أ،بن سبا   22

كند كه: ابوعبداهللا يوم الخروج را به رجعت تفسير نموده و  نقل مي .»(از قبرها) است
36Fگفته: نداي قائم از آسمان روز خروج است و آن صيحه همان رجعت است.

1 
اند. قمي گفته:  اهل تشيع براي رجعت، ايمان محض يا كفر محض را شرط دانسته

 ﴿ي:  نقل كرده كه در مورد آيه عبداهللاعمير از مفضل از ابو  پدرم از ابن ابي    

                              ﴾ 

ز زمين بيرون ي عذاب بر آنان تحقق يابد، برايشان جانوري ا و چون وعده« )82(النمل: 
گفته: هيچ كدام از   .»گويد كه مردم به آياتمان يقين نداشتند آوريم كه با آنان سخن مي مي

ميرد و هيچ كس رجوع  كند تا اينكه مي شود مگر اينكه رجوع مي مؤمنان كشته نمي
37Fكند مگر در صورت ايمان محض و يا كفر محض. نمي

2 
 دالل كرده اين است كه از ابن مسعوداما تفسير درست اين آيه كه مظفر به آن است

بقره) آمده كه  28اي است كه در ( غافر آمده مانند آيه 11 ي آنچه كه در آيه«نقل شده: 
فرموده: آنان مرده بودند و در صلب پدرانشان قرار داشتند، سپس خداوند آنان را از صلب 

ه كرد. اين روايت را فريابي بيرون آورده و زنده گردانيد، سپس آنان را ميراند و دوباره زند
اند  حاتم و طبراني و حاكم تخريج كرده و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي

38Fو حاكم آن را صحيح دانسته است.

3 
از ابن عباس هم نقل شده كه فرمود: شما قبل از اينكه به دنيا بيائيد مرده بوديد و اين 

زنده گردانيد، سپس شما را ميراند و در قبرها يك مرگ شما بود. سپس خداوند شما را 
گرداند، پس دو مرگ و دو حيات براي هر  قرار گرفتيد سپس روز قيامت شما را زنده مي

39Fبقره آمده است. ي سوره 28ي  انساني هست. و اين مضمون در آيه

4 

                                           
 .327، ص 2تفسير قمي، ج  -1
 .131-130، ص 2همان، ج  -2
 .347، ص 5الدر المنثور في تفسير المأثور، سيوطي، ج  -3
 همان منبع. -4



 23 ابن سبأ حقيقت است نه خيال

االرض است و اوست كه مخلوقات را  دابة ابن سبأ يهودي مدعي شد كه علي -6
 زي را گسترانيده است.خلق و رو

اند  ابن عساكر گفته كه: جعفر صادق از پدران طاهر خود و آنان از جابر روايت كرده
كه: پس از اينكه با علي بيعت شد در ميان مردم به پا خواست و خطبه خواند، عبداهللا بن 

مه االرض هستي. علي گفت: از خدا بترس. ابن سبأ ادا دابةسبأ رو به او كرد و گفت: تو 
داد : تو ملك هستي، علي گفت: از خدا بترس. ابن سبأ گفت: تو مخلوقات را خلق 
نمودي و رزق و روزي را گسترانيدي. علي در نهايت فرمان قتل او را صادر كرد اما 

40Fروافض گرد آمدند و گفتند: او را رها كن و به ساباط مدائن تبعيد كن.

1 
عتقادي ندارند ما برخي روايات را از باز هم اكثر شيعيان به روايت ابن عساكر ا

هاست. قمي در تفسير گفته: در مورد  كنيم كه مورد اعتماد آن ذكر ميها  آن كتابهاي خود
 نمل كه خداوند فرموده:  82آيه 

﴿                 ﴾  :82(النمل( 
يابد، برايشان جانوري از زمين بيرون  ي عذاب بر آنان تحقق و چون وعده«

 .»آوريم مي
به  نقل كرده كه گفت: رسول خدا پدرم از ابن ابي عمير از ابوبصير از ابوعبداهللا

مسجد رفت و ديد كه علي در مسجد خوابيده و مقداري شن را جمع نموده و زير سرش 
ي اهللا. يكي  بپا خيز اي دابهبا پاي خود وي را تكان داد و فرمود:   قرار داده است. پيامبر

 ما همديگر را با اين اسم صدا زنيم؟ پيامبر ي همه آيا از اصحاب گفت: اي رسول خدا!
اي است كه خداوند  فرمود: نه، به خدا قسم اين اسم مخصوص علي است و او همان دابه

و را در در اين آيه ذكر نموده است. سپس فرمود: اي علي! به هنگام آخر زمان، خداوند ت

                                           
 .430، ص 7تاريخ دمشق، ابن عساكر و تهذيب تاريخ دمشق، ج  -1
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41Fگرداند ي داغ كردن زنده مي نيكوترين شكل و به همراه وسيله

و تو با آن دشمنانت را  1
گويند كه اين دابه با آنان سخن   كني. مردي به ابوعبداهللا عرض كرد: اما مردم مي داغ مي

فرمود: خداوند با آنان در آتش جهنم سخن بگويد و او فقط با  گويد. ابوعبداهللا مي
42Fگويد. مي آنان سخن

2 
روايت كرده كه  از عليها  آن ي يكي ديگر از اين روايات اينست كه راويان ثقه

ها (اجل مردم)، علم بالها، علم  گفت: (به من شش علم داده شده است، يكي علم مرگ
و  –يعني توانايي رجوع به دنيا  –فرائض و فصل خطاب و من صاحب كرات هستم 

اي  داغ كردن هستم و همان دابه ي و وسيله ها، صاحب عصا صاحب حكومت دولت
43Fگويد). هستم كه با مردم سخن مي

3  
نقل شده كه فرمود: مردي به  بن هاشم در تفسير خود از ابوعبداهللا بن ابراهيم از علي

اي در كتاب خدا هست كه قلب مرا فاسد نموده  عماربن ياسر گفت اي ابويقظان آيه
نمل است و  ي سوره 82ي  ؟ گفت: اين آيه آيهاي است است. عمار گفت: آن چه آيه

نشينم،  االرض در اين آيه چيست؟ عمار گفت: به خدا قسم نمي دابةدانم كه منظور از  نمي
 نوشم تا اينكه آن را به تو نشان دهم. عمار همراه آن مرد نزد علي خورم و نمي نمي

                                           
 . 188، ص 4قاموس المحيط، ج  و 114، ص 13تهذيب اللغه، ج  -1

 . 131ص  130، ص 2تفسير قمي، ج  -2

، 4بصائر الدرجات كبري، ابوجعفر محمدبن صفار كه يكي از اصحاب امام حسن عسكري است، ج  -3
، 26، چاپ ايران. مجلسي در بحار االنوار، ج 198، ص 1اصول كافي، االصول، ج  221-119ص 
هايي است كه  هاي مردم و منظور از باليا آزمايش ا همان اجلگويد كه منظور از مناي مي 142ص 

ها و آفات و منظور از فصل الخطاب  كند مانند مريضي خداوند بدان وسيله بندگاه را آزمايش مي
هم گفته: منظور از  148، ص 26اندازد و در جلد  كالمي است كه ميان حق و باطل فاصله مي

هاست يا اينكه منظور اين بوده  ها و پيروزي در آن ر جنگ(صاحب الكرات و دولة الدول، هجوم د
از ها  آن گردم و سبب پيروزي پيامبران بر دشمنانشان و نجات كه من دفعات مختلف به دنيا باز مي

 ها به خاطر توسل به نور من بوده است!).  مهلكه
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ن بشتاب و بخور عمار رفت كه در حال خوردن خرما و زبد بود. علي گفت: اي ابو يقظا
شروع به خوردن كرد. آن مرد تعجب كرد. پس از اينكه عمار بپا خواست، مرد گفت : 

االرض را به من نشان ندهي نخوري و ننوشي!  دابةسبحان اهللا تو سوگند خوردي كه تا 
44Fعمار گفت: من آن را به تو نشان دادم اگر عقل داشته باشي و درك كني.

1  
كنند و به پرنده  ميرند بلكه پس از مرگشان پرواز مي نميها  آن كهسبأيها معتقدند  -7

 برند كه گويد: سبأيها به طياره معتقدندو گمان مي اند. ابن طاهر مقدسي مي مشهور گشته
45Fدر تاريكي شب است.ها  آن فقط پرواز نفسها  آن ميرند و مرگ نميها  آن

2  
اره را) جزو الفاظ جرح راوي بر امامان جرح و تعديل شيعه اين نامگذاري (يعني طي

 اند در حالي كه الفاظ خود آنان نيز هست.  شمرده
طوسي كه يكي از پيشوايان معتبر نزد شيعه است در بيان احوال نصربن صباح كه 

ي مشايخ و علماي بزرگ  گويد: او همه ي او ابوقاسم و از اهل بلخ افغانستان است مي كنيه
از آنان روايت كرده است. اما در مورد او گفته شده كه  ي خويش را ديدار كرده و دوره

46Fجزو گروه طيار و غالي بوده است

. اما مامقاني در مورد همين نصربن صباح گفته كه او 3
گويد: هر  جزو پيشواياني است كه در مورد رجال شيعه مطلب نوشته و در تعليق او مي

شايخ از نصربن صباح بسيار نقل ي م يابد كه همه كس كه علم رجال را بررسي كند در مي
اعتماد به اوست به حدي كه به نهايت اعتماد رسيده است. آنگاه  ي كرده و اين نشانه

47Fرا به وي نسبت داده است.» فرق الشيعه«و » الناقلين فةمعر«مامقاني كتاب 

4  

                                           
 234ص  4قرن ششم، ج بن حن طبرسي از علماي شيعه  مجمع البيان في تفسير القرآن، ابوعلي فضل -1

 . 131، ص 2/ م) و تفسير قمي، ج   ه 1355العرفان صيدا، (

 ميالدي.  1916، چاپ 129، ص 5البدء والتاريخ، ج  -2

 . 515رجال طوسي، ص  -3

 . 121ملحق تنقيح المقال مامقاني، ص  يةمقياس الهدا -4
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گروهي از سبأيها معتقد به انتقال روح القدس به ائمه هستند و به تناسخ ارواح  -8
برند كه  ها (يعي سبأيها) گمان مي گويد: برخي از طيار ر دارند. ابن طاهر مقدسي ميباو

بود در عيسي هم بود، سپس به علي منتقل شد و  روح القدس همانگونه كه در پيامبر
 پس از آن به حسن و حسين و ساير امامان هم منتقل گشت. 

48Fعوام اين گروه به تناسخ و رجعت اعتقاد دارند

الرد علي «نوبختي كتاب و شايد  1
49Fرا بر ضد اين گروه نوشته باشد.» اصحاب التناسخ

2  
گويند: ما به وي پي برديم كه مردم آن را گم كرده بودند و به علي دست  سبأيها مي -9

 يافتيم كه بر مردم پوشيده ماند. 
وحي را پنهان نموده است. البته   9/10آنان همچنان معتقدند كه رسول خدا -10
بر » االرجاء«اي به اسم  بن محمدبن حنفيه در رساله از امامان اهل بيت به اسم حسنيكي 

اين باور غلط مهر بطالن زده و مردان موثق شيعي هم اين رساله را از ايشان نقل 
گويند به وحي پي برديم كه مردم آن  فرمايد: سبأيها مي اند. ايشان در اين رساله مي نموده

اند كه  دست يافتيم كه بر آنان پوشيده مانده است و گمان بردهرا گم كرده و به علمي 
قرار بود چيزي  وحي را پنهان و كتمان نموده است. اما اگر پيامبر  9/10رسول خدا

 ي:  كرد و آيه ي زن زيد را كتمان مي از وحي را گمان كند. مسئله

﴿      ﴾  :1(التحريم( 
 »خواهي را مي مسرانتجلب خشنودي ه«

50Fنمود. را ابالغ نمي

3  

                                           
 . 1916، سال 129، ص 5البدء والتاريخ، ج  -1

 م. 1969، چاپ 17نوبختي، ص يعه، ي فرق الش مقدمه -2

 هجري.  1326، چاپ ميمنيه، سال 309، ص 2شرح ابن ابي الحديد، ج  -3
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برد كه قرآن  كند كه او گمان مي هجري از ابن سبأ نقل مي 259حافظ جوزجاني متوفي 
ي ظلمي كه به او  يك جزء از نه جزء است و علم آن نزد علي است و علي پس از قضيه

51Fشد آن را از مردم پنهان كرد.

1  
ي اوست  سبأيها معتقدند كه علي در ميان ابرهاست، رعد صداي او و برق تازيانه -11

52Fگويند: عليك السالم يا امير المؤمنين. شنوند مي آنان هر گاه صداي رعد را مي

2  
ي خود كه در آن از خوارج و روافض و قدريه  بن سويد عدوي هم در قصيده اسحاق

 گويد:  كند و مي بأيها اشاره ميكند به اين اعتقاد س اظهار برائت مي
 برئــــت مــــن اخلــــوارج لســــت مــــنهم

 

ــــــاب  ــــــن ب ــــــنهم اب ــــــزال م ــــــن الغ  م
 

من از خوارج برائت جستم و از 
 آنان نيستم

از غزال و از ابن باب هم برائت  
 جستم

ـــــــوم و ـــــــن ق ـــــــاإم ـــــــروا علي  ذا ذك
 

ــــــحاب  ــــــی الس ــــــالم عل ــــــردون الس  ي
 

جويم كه هر  من از قومي برائت مي
 كنند، وقت ياد علي مي

53Fگويند. بر ابرها جواب سالم مي 

3 

هاي قاهره را  گويد: من هميشه بچه در اين باره مي :شيخ محي الدين عبدالحميد 
54Fزدند: اي بركت علي زياد شو اد ميدويدند و فري ديدم كه هنگام بارش باران مي مي

و من  ،4
د، زيرا برخي از گوين هاي قاهره نيستند كه چنين مي گويم كه اين فقط اطفال و بچه مي

﴿ كند كه: ي شعراء آنان را وصف مي افرادي هم كه خداوند در آخر سوره     

                                           
 . 426، ص 2ميزان االعتدال، ج  -1

همين مطلب را  309، ص 2ابن ابي الحديد هم در شرح نهج البالغه، ج  234الفرق بين الفرق، ص  -2
 ذكر كرده است. 

 . 142، ص 2الكامل في االدب، مبرد، ج  و 234الفرق بين الفرق، ص  -3

 . 85مقاالت االسالميين، ص  -4
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   ﴾  :گويند.  ، چنين مي»كنند گمراهان از شاعران پيروي مي« )224(الشعراء

ه مصريه سرود هجري در دانشگا 1919اي كه در سال  مانند محمد عبدالمطلب در قصيده
55Fدهد: و بالغ بر چهار صد بيت بود اين باور را نشان مي

1 
 أجـــــدك  مـــــا النيــــاق ومــــا رساهــــا

 

ــــــا  ــــــه واألكام ــــــا املهام ـــــــوض هب  تـخ
 

 ذا اســــتقلتإومــــا قطــــر الــــدخان 
 

ـــــــزان تضـــــــطرم اضـــــــطراما   هبـــــــا املي
 

 فـهــــــب لــــــي ذات أجنحـــــةٍ لعـــــيل
 

 بـــــها  ألقـــــى عـــــىل الســـــحب اإلمامـــــا 
 

                                           
بن  اين شاعر محمدبن عبدالمطلب 406و ص  405، ص 2نگا: في االدب الحديث، عمر دسوقي، ج  -1

جهينه است و در باصونه (يكي از روستاهاي جرجا در مصر) به دنيا آمد و در  ي واصل از قبيله
عنوان مدرس فارغ التحصيل شد، سپس به عنوان استاد ادبيات زبان عرب  االزهر درس خواند و به

شاعر و  30م در قاهره درگذشت و بيشتر از  1931در بخش تخصصي االزهر پذيرفته شد و در سال 
 . 247، ص 6اديب در رثاي او مطلب گفتند. االعالم، ج 



 
 

 

 بن ابي طالب و اهل بيت او  المؤمنين عليگيري امير  موضع

فرموده است: در آينده دو گروه در مورد من به هالكت خواهد رسيد، يكي  علي
كشاند  دارند و دوستي من آنان را به باطل مي آنان كه بسيار و در حد افراط مرا دوست مي

ما بهترين مردم كشاند. ا توز كه بغض با من او را به باطل مي و ديگري دشمني سخت كينه
كنم كه  رو هستند، پس به شما توصيه مي در برخورد با من آناني هستند كه معتدل و ميانه

با سواد اعظم امت كه آنان معتدل هستند همراه شويد؛ زيرا دست خدا به همراه جماعت 
56Fاست.

1  
خداوند اينگونه خواست كه مردم در برخورد با علي به سه گروه تقسيم  ،آري

 شوند: 

كنند و حتي برخي  يعني كساني كه در مورد او بدگويي مي روه اول: دشمنان علي،گ
 دانند.  مانند خوارج او را كافر مي

و مرتكب غلو شده و او را در  اند گروه دوم: دوستداران علي كه به افراط دچار شده
 اند.  دانسته و حتي خدايي او را مطرح كرده حد پيامبر

يعني اهل سنت و جماعت هستند كه  كثريت امت اسالم)گروه سوم: سواد اعظم (ا
دهند و تاكنون پيوسته بر حق و داراي اكثريت  پيشينيان صالح امت اسالم را تشكيل مي

شريعت دوست داشته و دارند و او را به همراه  ي اند. آنان هستند كه علي را در دايره بوده
اند.  لي با او محبوب خود قرار دادهو نسبت فامي اهل بيت او به خاطر رابطه با پيامبر

گروه اول را رد كرد و پس از مناظره و گفتگو، با آنان جنگيد كه اخبار اين قضيه  علي
هاي تاريخي فراوان است و الزم است برخورد او و اهل بيت او را با ابن سبأ و  در كتاب

 يارانش بدانيم. 
                                           

 . 306، ص 2شرح نهج البالغه، ج  -1
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ي امر به معروف و  با اتكا بر مسئلهپس از اينكه ابن سبأ اسالم خود را اعالم كرد، و 
نهي از منكر، قلب گروهي از مردم را به دست گرفت، شروع به نزديكي با علي و اظهار 
محبت به او نمود. پس از اطمينان از اين مسئله شروع به دروغ پردازي و بستن افتراء بر 

گويد:  است ميهجري  103علي كرد. عامر شعبي كه يكي از بزرگان تابعين و متوفي سال 
بست. علي  بن سبأ بود او بر خدا و رسول دروغ مي اولين كسي در دين دروغ بست عبداهللا

57Fگفت: مرا با اين حميت سياه در مورد او مي

يعني ابن سبأ (و حميت عظيم الجثه از هر  1
و ابن سبأ شخصي چاق و عظيم الجثه بود) چه كار است در حالي كه او   چيز را گويند،

58Fكند؟. ابوبكر و عمر دروغ پردازي ميدر مورد 

كند: وقتي كه  ابن عساكر همچنين نقل مي 2
كند، وي را صدا زد و  به علي خبر رسيد كه ابن سبأ در مورد ابوبكر و عمر بدگوئي مي

 شمشير خود را خواست تا او را بكشد. اما گروهي شفاعت او را كردند. 
خواهد نشست، پس به مدائن علي گفت: به خدا قسم در مكاني كه من هستم، ن

59Fتبعيدش كرد.

ابو عبداهللا جعفربن محمد  –كند كه: صادق  ابن عساكر همچنين نقل مي 3
هجري در مدينه و  148منوره و متوفي سال  ي هجري در مدينه 83صادق، متولد سال 

گفت: پس از اينكه با  كند كه جابر از پدران خود نقل مي –امام ششم معصوم شيعه 
بن سبأ بپا خواست و گفت: اي علي! تو  شد براي مردم خطبه خواند. عبداهللا  علي بيعت

60Fاالرض هستي. دابة

4  
علي گفت: از خدا بترس. گفت: تو ملك هستي. علي فرمود: از خدا بترس. گفت: تو 

 مخلوقات را خلق كردي و روزي را گسترانيدي. سپس علي دستور قتل او را صادر كرد. 

                                           
 قاهره.  1952، چاپ 152، ص 1قاموس المحيط، ج  -1

، 7هاي خطي و تهذيب تاريخ ابن عساكر ج  كتابخانه نسخه 602ي خطي، شماره  تاريخ دمشق، نسخه -2
 . 430ص 

 همان منبع.  -3

 ي قرآن.  با اشاره به آيه -4
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ن گرد آمدند و گفتند: او را رها كن و به ساباط مدائن تبعيد نما؛ اما گروهي از رافضيا
شورند. پس علي او را به ساباط مدائن  زيرا تو اگر او را در كوفه بكشي، ياران او بر ما مي

هاي ابن سبأ منظم شدند  تبعيد كرد. در آنجا قرمطيان و رافضيان وجود داشتند كه با تالش
يعني  –گويد: پس از اين جريان گروهي  ر در ادامه ميو در آنجا اجتماع كردند. جاب

بن ابي  گفت: من عليها  آن نفر بودند گرد ابن سبأ جمع شدند، علي به 11كه  –سبأيها 
طالب هستم، پدرم مشهور و مادرم مشهور است، من پسر عموي رسول خدا هستم. آنان 

ان را سوزاند و قبر اين يازده گرديم و داعي خود را رها كن. پس علي آن گفتند: ما باز نمي
نفر در صحراء مشهور و شناخته شده است. آنان كه باقي ماندند و شناخته نشدند گفتند 

ي ابن عباس استناد كردند كه گفت: هيچ كسي با  علي خداست و براي اين مطلب به گفته
61Fدهد مگر خالق آتش. آتش عذاب نمي

1  
رانش است. او را به مدائن تبعيد كرد و در مورد ابن سبأ و يا گيري علي اين موضع

را معصومين ها  آن گروهي از يارانش را سوزاند. و اگر كسي به اين روايات كه برخي از
پذيرد،  را نميها  آن اند قانع نشده و به خاطر خود بزرگ بيني و دشمني شيعه نقل كرده

كنيم كه نشان  ميپس براي او رواياتي از اهل سنت و جماعت و سپس از خود شيعه نقل 
 دارد.  از سوزانده شدن اين افراد توسط علي

با سند ») اليعذب بعذاب اهللا«امام بخاري در كتاب حديث خود (كتاب جهاد، باب 
گروهي را سوزاند. اين خبر به ابن عباس رسيد و  كند كه علي خود از عكرمه نقل مي

هاي  فرمود: با عذاب يرا پيامبرسوزاندم؛ ز را نميها  آن گفت: اگرمن به جاي علي بودم
را بكشم؛ زيرا پيامبر ها  آن دادم كه مخصوص خدا كسي را عذاب ندهيد و من ترجيح مي

 فرموده است كه اگر كسي دين خود را تغيير داد او را بكشيد. 

                                           
 . 431و ص  430، ص 7ي خطي، و تهذيب تاريخ ابن عساكر، ج  تاريخ دمشق ابن عساكر، نسخه -1
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المرتدين والمعامذين وقتالهم)  بةباز هم امام بخاري در كتاب حديث خود (كتاب استتا
كند با اين فرق كه گفته: زنديقان را نزد  عكرمه مشابه روايت باال را نقل مي با سند خود از

62Fرا سوزاند.ها  آن علي آوردند و او

1  
حديث اول را با سند » الحكم فيمن ارتد«ابوداود هم در سنن خود كتاب حدود، باب 

خر آن خود به عكرمه رسانده و با لفظي ديگر همين روايت امام بخاري را آورده اما در آ
ذكر شده كه اين خبر به علي رسيد كه ابن عباس بر او ايراد گرفته و گفت: واي بر ابن 

63Fعباس. نسائي هم در سنن خود همانند آن را آورده است.

2  
اين روايت را آورد » ما جاء في المرتد«ترمذي هم در جامع خود كتاب حدود، باب 

علي به او رسيد. علي گفت: او  كه در آخر آن آمده كه خبر ايراد ابن عباس بر عمل
گويد. ابو عيسي ترمذي گفته: اين حديث صحيح حسن است و در مورد  راست مي

64Fمرتدان، نزد علماي دين چنين عملي درست است.

3  
المرتدين والمعاندين وقتالهم با سند خويش  بةامام بخاري در صحيح خود كتاب استتا

را ها  آن ته كه: زنديقان را نزد علي آوردند و اواز عكرمه همانند روايت باال را آورده و گف
65Fسوزاند.

4  
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طبراني در معجم االوسط از طريق سويه ابن غفله روايت كرده كه: به علي خبر رسيد 
فرستاد و طعامشان داد، ها  آن اند، پس او كسي را نزد كه گروهي از افراد از اسالم برگشته

نكار كردند و نپذيرفتند. پس علي چاهي كند و آنگاه دوباره به اسالم دعوتشان كرد، اما ا
 آنان را آورد و گردنشان را زد و در آن چاه انداخت، سپس بر روي آنان هيزم انداخت و

66Fاند. را آتش زد، سپس فرمود: خدا و رسول راست گفتهها  آن

1  
بن شريك عامري از پدرش  در جزء سوم حديث ابو طاهر مخلص از طريق عبداهللا

ه گفت: به علي خبر رسيد كه گروهي در برابر مسجد هستند كه مدعي روايت شده ك
ايد؟  اند تو خداي آنان هستي. علي آنان را صدا زد و گفت: واي بر شما، چه گفته شده

اي  گفتند: تو خداي ما، خالق ما و رازق ما هستي. علي گفت: واي بر شما من بنده
برم و  ر از خدا اطاعت كنم، اجر مينوشم، اگ خورم و مي همچون شمايم، مانند شما مي

ترسم كه مرا شكنجه دهد. پس شما هم از خدا بترسيد و از گفتار  اگر نافرماني كنم مي
آميز خود توبه كنيد. اما آنان نپذيرفتند و فرداي آن روز همان كار را تكرار كردند.  شرك

 لي گفت: دوباره نزدقنبر نزد علي آمد و گفت: به خدا قسم دوباره همان كار را كردند. ع
روم اما همان گفتار را تكرار كردند. در روز سوم همان را تكرار كردند، علي  ميها  آن

اي بسيار زشت خواهم كشت. آنان توجهي نكردند.  گفت: اگر ادامه دهيد شما را به شيوه
 علي گفت: اي قنبر كارگراني بياور كه با آنان وسايل حفاري باشد آنگاه بين در مسجد و
قصر چاهي كند. علي گفت: آن را عميق كنيد. پس هيزم آورد وآن را داخل چاه آتش زد 

اندازم يا اينكه توبه كنيد تا در گذرم. اما آنان  و گفت: من شما را يا در اين آتش مي
 نپذيرفتند. پس علي آنان را سوزاند. علي گفت: 

 إنـــــی رأيـــــت أمـــــرا منكـــــرا
 

 أوقـــدت نـــاری ودعـــوت قنـــربا 
 

 ي بسيار زشت ديدم قنبر را صدا زدم و آتش را فروختم.  همن مسأل
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67Fفرمايد: كه سند اين حديث حسن است. ابن حجر مي

1  
 –كه نزد شيعه در مقام صحيح بخاري است  –عالوه بر اين روايات، كليني در كافي 

در كتاب حدود، باب مرتد با سند خويش و از دو طريق از ابو عبداهللا روايت كرده كه 
گروهي نزد امير المؤمنين آمده و گفتند: سالم بر تو اي خداي ما. علي آنان را به  فرمود:

توبه امر كرد. اما توبه نكردند، پس علي چاهي براي آنان كند و در آن آتش روشن نمود و 
در كنار آن هم چاهي ديگر كند و بين آن دو را به هم وصل كرد وقتي كه آنان توبه 

68Fي دوم آتش روشن كرد تا اينكه مردند. اول انداخت و در چاله را در چاهها  آن نكردند،

2  
مامقاني كه از معتبرترين افراد نزد شيعه است برخي متون را نقل كرده كه در مورد 

بن حامد را نقل  مذمت شيعيان غالي و سبأيان است و روايت محمدبن حسن و عثمان
بن شريك  بن بشار از عبداهللا موسياند: محمدبن يزداد از محمدبن حسين از  كرده كه گفته

از پدرش نقل كرده كه گفت: علي نزد يكي از زنان اهل بيت خود به نام ام عمر بود كه 
برند كه تو خداي آنان هستي.  قنبر نزد او آمد و گفت: ده نفر دم در هستند و گمان مي

ما، خالق ما  علي گفت: آنان را داخل بياور. پس از اينكه داخل شدند گفتند كه تو خداي
و روزي ده ما هستي. علي گفت: اين را نگوييد، من هم مخلوقي مثل شما هستم. اما آنان 

گفت: واي بر شما خداي من و شما، اهللا است، توبه كنيد. گفتند: ما  تكرار كردند. علي
گرديم، تو خداي ما، روزي ده ما و خالق ما هستي. علي گفت: اي  ي خود باز نمي از گفته

براي من كارگراني بياور. قنبر رفت و ده كارگر را با وسايل حفاري آورد. علي به  قبنر
اي بكنند. پس از آن دستور داد با هيزم آتشي بيافروزند.  آنان دستور داد كه در زمين چاله

گرديم. پس علي گروهي  پس از افروختن آتش گفت: توبه كنيد. اما آنان گفتند: ما باز نمي
 سرود:  تش انداخت، سپس گروه ديگر را هم سوزاند سپس علي از آنان را در آ
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69Fآتش افروختم و قنبر را صدا زدم  وقتي كه ديدم اين گفتار بسيار زشت است

1 
اين مجازات را براي افراد ديگر هم تكرار كرده است يعني  آشكار است كه علي

كرده كه گفت افرادي  ي (زط). نسائي در (المجتبي) از انس روايت براي افرادي از قبيله
پرستيدند. علي آنان را آتش زد. ابن عباس  ي (زط) را نزد علي آوردند كه بت مي از قبيله

70Fگفت: پيامبر هم فرموده كه هر كس كه دينش را تغيير داد، بكشيد.

2  
 ي (زط) را نزد علي ابن ابي شيبه از طريق قتاده روايت كرده كه گروهي از قبيله

رستيدند و علي آنان را سوزاند. حافظ ابن حجر اين حديث را منقطع پ آوردند كه بت مي
اي ديگر است؛ زيرا ابن ابي شيبه از  گويد: اگر صحيح باشد مربوط به قصه داند. و مي مي

طريق ايوب از نعمان نقل كرده كه گفت: من در رحبه علي را ديدم. مردي نزد او آمد و 
پرستند. علي نزد آنان  ود بتي دارند و آن را ميي خ گفت: آنجا گروهي هستند كه در خانه

71Fي يك مرد را بيرون آوردند، علي خانه را بر آنان آتش زد. رفت. آنان مجسمه

3  

 يف«بن سبأ زير باب  ي عبداهللا نامه الرجال پس از بيان زندگي فةكشي در كتاب معر

ند خويش روايت كرده كه با س »مري املؤمننيأ يف بيةمن الزط الذين ادعوا الربو سبعني رجال

(زط) نزد او  ي ابو جعفر گفت: پس از فراغت از جنگ با اهل بصره، هفتاد مرد از قبيله
آمدند و بر او سالم كردند و با زبان خود با او سخن گفتند. علي با آنان با همان زبان 

ي خدا و مخلوق او  گوييد نيستم، من بنده سخن گفت و فرمود من آنچه كه شما مي
ي خود توبه  تم. آنان نپذيرفتند و گفتند: تو همان خدا هستي. علي گفت: اگر از گفتههس

هايي  چاهها  آن نكنيد، شما را خواهم كشت. اما آنان توبه نكردند. علي دستور داد كه براي
بكنند سپس علي آنان را در آن چاه انداخت و روي آن را پوشاند و چاهي كه خالي بود 

هاي ديگر سرايت كرد تا اينكه خفه شدند و مردند.  تش چاه به چاهآتش افروخت و دو آ
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هايي كند و آتش  در بحار االنوار از مناقب آل ابي طالب نقل شده كه علي براي آنان چاه
انداخت.  گرفت و در آتش مي را يكي پس از ديگري بر دوش ميها  آن افروخت. و قنبر

 سپس گفت: 
ـــــرا ـــــرا منك ـــــت أم ـــــی إذا أبرص  إن

 تفــــــرت حفــــــرا فحفــــــراثــــــم اح
 

ـــــارا ودعـــــوت قنـــــربا   أوقـــــدت ن

 وقنــــــرب حيطــــــم حطــــــام منكــــــرا
 

 آتش افروختم و قنبر را صـدا زدم   وقتي كه مسئله را بسيار زشت ديدم
 

 ســـــپس چـــــاهي كنـــــدم  
 

 و قنبـــر هيزمـــي بســـيار آورد   
 

ابن شهر آشوب پس از اين روايت گفته كه: پس از اين ماجرا، مردي به اسم محمدبن 
بصري اين تفكر را زنده كرد و گمان برد كه خداي تعالي فقط در اين عصر  نصير نميري

ظاهر شده و آن هم علي است. پس از آنان گروه اندك نصيريه به او گرايش يافتند. آنان 
هويت كه عبادات و مسايل شرعي را رها كرده و به منهيات و حرام  قومي بودند رها و بي
بر حق هستند و ما از آنان نيستيم، نصاري هم بر حق گفتند: يهود  پرداخته بودند و مي

72Fهستند و ما از آنان نيستيم.

1  
كنيم كه علي ابن ابي طالب، ياران ابن سبأ و زنديقان  حال كه ما هنوز از اين بحث مي

اي ديگر را هم كه ابن ابي الحديد در شرح نهج  را آتش زده است، مناسب است كه حادثه
گويد: ابو العباس احمدبن عبيدبن عمار ثقفي از  نيم. او ميالبالغه ذكر كرده نقل ك

بن محمد  بن حبيب مصيصي، معروف به نوين روايت كرده و نيز از علي محمدبن سليمان
نوفلي از مشايخ خود روايت كرده كه علي از كنار قومي عبور كرد كه در روز ماه رمضان 

. گفتند: خير هيچ كدام گفت: خوردند علي گفت: شايد مسافر يا مريض هستند غذا مي
ايد. گفتند: خير،  پس شايد شما از اهل كتاب هستيد و به خاطر ذمه و جزيه در امان مانده

ي خود را  تو، و منظورشان اين بود كه تو خدا هستي. علي از اسب خود پايين آمد و گونه
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از خدا اي از بندگان خدا هستم.  به خاك چسباند و گفت: واي بر شما من فقط بنده
بترسيد و به اسالم باز گرديد آنان نپذيرفتند. علي چند بار آنان را به اسالم فراخواند. اما بر 
كفر خود باقي ماندند. علي به سمت آنان رفت و گفت: آنان را محكم ببنديد و بر من 
الزم است كه كارگران و آتش و هيزم را برايتان آماده كنم. سپس دستور داد دو چاه كنده 

را سر پوشيد و ديگري را روباز قرار داد. و در آن هيزم انداخت و ها  آن د و يكي ازشو
را به هم وصل كرد و در چاه روبسته آتش انداخت و آنان را دوداندود كرد و ها  آن ميان

پذيرفتند، پس بر روي آنان آتش و  زد كه به اسالم باز گردند اما نمي پيوسته صدايشان مي
 وختند، شاعر در اين باره سروده:هيزم انداخت تا س

ــــــــرتم  ــــــــث شــــــــاءت يبل  املنيــــــــة حي
 

ـــــــــــــرإ  ـــــــــــــرتني يف يب ذا مل ت  احلف
 

ــــــــــارإ ــــــــــا بن  ذا مــــــــــا حشــــــــــنا حطب
 

 املــــوت نقــــدا غــــري ديــــن كفــــذا 
 

 هر وقت كه مرگ بخواهد مرا در آن خواهي انداخت اگر در اين دو چاه نياندازي 
 ماده فرا خواهد رسيداگر هيزم را براي آتش جمع كنيم آن وقت مرگ حاضر و آ

73Fآنان را ترك نكرد، تا اينكه به پودر تبديل شدند. و علي

1  
اي از روايات بود كه ما در ميان احاديث صحيح و حسن و تاريخي پيدا  اين دسته

هاي شيعي مربوط به اصول و فقه و رجال و تاريخ جمع نموديم كه همه  كرديم و از كتاب
زنديقان و كساني را كه به خدايي او اعتقاد داشتند؛  يبر اين مسئله داللت دارند كه عل

 از جمله اصحاب ابن سبأ ملعون را سوزاند. 
خود شخص ابن سبأ را به مدائن تبعيد  اما طبق روايات اهل سنت و شيعه، علي

 كرد آن هم به دليل ميانجيگري گروهي از روافض. 
گويد: ابن سبأ جزو  ن سبأ ميي اب نامه زير عنوان زندگي» الشيعه«نوبختي در كتاب 

كساني بود كه بر ابوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه ايراد گرفت و از آنان تبرئه جست 
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اين كار امر كرده است. علي او را گرفت و از اين مسئله از او ه بگفت: علي او را  و مي
 پرسيد: او اقرار كرد. علي به قتل او دستور داد. 

كشي كه مدعي محبت شما اهل  اي امير المؤمنين! آيا مردي را مياما مردم فرياد زدند 
ي او را به مدائن تبعيد بيت و پيرو واليت شما و اظهار برائت از دشمنان شماست پس عل

74Fكرد.

1  
 كرد.  ابن سبأ در مدائن مردم را به فكر خويش دعوت مي

بي را براي بن سبأ پس از تبعيد خود و رهايي از شمشير علي مكان مناس عبداهللا
گسترش افكار و انحرافات فكري خود پيدا كرد و در آنجا ياران خود را تنظيم داد و 

 به ي علي منتشر كرد. وقتي كه خبر شهادت علي افكارش را ميان سپاهيان گمارده شده
رسيد او و يارانش آن را انكار كردند. حال به روايت مذكور طبق نقل خطيب ها  آن

رساند كه  دهيم كه با سند خويش آن را به زحربن قيس جعفي مي بغدادي گوش فرا مي
علي در مورد او گفته: هر كس كه دوست دارد به شهيد زنده بنگرد به او بنگرد. زحر 

چهارصد نفر از اهل عراق قرار داد و دستور داد كه ما به  ي گويد: علي مرا فرمانده مي
نگام غروب خورشيد در راه نشسته بوديم عنوان نگهبان در مدائن باشيم. به خدا قسم ما ه

آيي؟ گفت: از  اش عرق كرده بود. گفتيم: تو از كجا مي كه فردي آمد در حالي كه سواري
آيم. گفتيم: چه وقت از آنجا خارج شدي؟ گفت: امروز. گفتيم: پس چه خبر؟  كوفه مي

وي هجوم برده و گفت: امير مؤمنان براي نماز صبح بيرون آمد و ابن بجره و ابن ملجم به 
تر از آن ضربه زنده خواهد ماند و از  اي زد كه فرد از سخت بر او ضربهها  آن يكي از
در حالي كه دستش رو به  -بن وهب سبئي  ميرد، سپس رفت. عبداهللا تر از آن مي سست

گفت كه  گويي؟ گفت: اگر اين مرد مي اهللا اكبر، اهللا اكبر، گفتم: چه مي گفت: –آسمان بود 
ميرد تا  كردم؛ زيرا امير مؤمنان هرگز نمي ي علي را ديدم باور نمي مغز متالشي شدهمن 

 اينكه كل عرب را با عصايش رهبري كند. 
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در روايت جاحظ در البيان و التبيين آمده است: اگر مغز علي را براي ما بياوريد كه در 
ميرد تا اينكه با  نمي صد پارچه پيچيده شده باشد باز هم يقين داريم كه او نمرده است و

75Fعصايش شما را حمايت و رهبري كند.

1  
گرديم: زحر گفت: به خدا قسم ما فقط در آن شب  اكنون به روايت خطيب باز مي

بن علي به ما رسيد كه نوشته بود: از عبداهللا حسن امير  ي حسن باقي مانديم تا اينكه نامه
اصول گذشته بيعت بگير. زحر مومنان به زحربن قيس، اما بعد: از مردم بر اساس 

76Fگويي كجاست؟ گفت: آنچه كه من ديدم خواهد مرد. گويد: گفتيم آنچه مي مي

2  
بن موسي نوبختي گفته: هنگامي كه خبر شهادت علي به ابن سبا در مدائن رسيد  حسن

به كسي كه برايش خبر آورد گفت: تو دروغ گفتي اگر مغز او را در هفتاد پارچه برايم 
هفتاد مرد عادل را به شهادت گيري، باز يقين داريم كه او نمرده و كشته نشده و بياوري و 

77Fميرد تا مالك زمين گردد. نمي

3  

 ي موقف ابن سبأ  روايت عبدالجبار همداني درباره

ي رفتار امير  هجري هنگام سخن از نحوه 415عبدالجبار همداني معتزلي متوفي سال 
گفته: امير المؤمنين از آنان توبه خواست اما توبه  المؤمنين با ابن سبأ و گروه سبأيه

ي كمي بودند، علي ابن سبا را به مدائن تبعيد كرد.  را سوزاند. آنان عدهها  آن نكردند، پس
هنگام شهادت امير مؤمنان به ابن سبا گفته شد: علي كشته شد و مرده و دفن شد، آنچه 

بن سبا گفت: من از علي شنيدم كه گفتي كجا است؟ ا كه هنگام بازگشت او به شام مي
ميرم تا اينكه با پاي خود بخشي از صحراي كوفه را بكوبم و از آن  گفت: من نمي مي
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را به مسجد دمشق ها  آن روم و كنم، سپس به دمشق مي امنيت و آرامش را استخراج مي
 كنم.  هدايت مي

نون در كوفه بسيارند و آن دسته از شيعياني هم كه معتقد به باورهاي ابن سبأ هستند اك
از گفتار ابن  گويند كه امير المؤمنين علي در صحراي كوفه و عراق همه شيعيان مي

سبأ خشنود بود و دليل سوزاندن آن دسته اين بود كه آنان اسرار را فاش نمودند. اما علي 
پاسخ را زنده كرد و دليلش هم آن است كه چرا ابن سبأ را نسوزاند؟. ما در ها  آن بعداً
وئيم: زيرا او نزد علي به اين مسئله و اسرار اقرار نكرد، اما چون وي را متهم كرد، گ مي

 كه دگفتي سوزاند شما دليلي به دست نداشتيد و مي پس او را تبعيد كرد و اگر هم او را مي
78Fبه خاطر اظهار سر او را سوزانده است.

1   

                                           
 . 550ص  – 539، ص 2، ج ةتثبيت دالئل النبو -1



 
 

 

  گيري پيروان ابن سبأ با خبر شهادت علي موضع

اران ابن سبا نه تنها خبر شهادت او را تكذيب كردند بلكه به كوفه رفتند و ي
 هاي استاد خود را اظهار كردند.  گمراهي

كه شخص مورد اعتماد شيعه است » المقاالت والفرق«سعدبن عبداهللا قمي صاحب 
روايت كرده كه سبأيت به كسي كه خبر قتل علي را آورد گفتند: اي دشمن خدا دروغ 

به خدا قسم اگر مغز او را برايمان بياوري و هفتاد انسان عادل را به شهادت گيري  گفتي،
كنيم و يقين داريم كه او نمرده و كشته نشده و تا زماني كه عرب را با  تو را تصديق نمي

عصايش رهبري نكند و زمين را در اختيار نگيرد نخواهد مرد آنان همان روز حركت 
ي علي رسيدند و همانگونه كه در حال حيات از او اجازه  هكردند تا اينكه به در خان

خواستند، كسب اجازه كردند. اما از جانب اهل و اصحاب و فرزندان علي جواب  مي
دانيم كه كشته  دانيد كه علي شهيد شده است؟ گفتند: ما مي رسيد: سبحان اهللا آيا شما نمي

اش همانند دليل و برهان، رهبري  زيانهميرد تا اينكه عرب را با شمشير و تا شود و نمي نمي
شناسد و در تاريكي  ، اشياء را ميسنگين شنود و از زير خاك كند، و او نجوي را مي

79Fدرخشد مانند شمشيري كه صاف است و تيز و براق. مي

1  
از جمله افراد پيرو ابن سبأ مردي بود به اسم رشيد هجري كه به صراحت اعتقادات 

گويد: يكي از روزها نزد او رفتم. گفت: من  گفته بود. شعبي ميخود را نزد عامر شعبي 
ام. پس به  يك بار حج رفتم و با خود گفتم كه من با امير المؤمنين علي عهدي بسته

ي او رفتم و از كسي خواستم كه برايم نزد ايشان اجازه بگيرد. او گفت: مگر او  خانه
اكنون در حال  خدا قسم مانند زندگان هم نمرده است؟ گفتم: او ميان شما مرده است اما به
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تنفس است. آن مرد گفت: حال كه اسرار آل محمد را دانستي داخل شو، من داخل شدم 
و نزد علي رفتم و ايشان مرا از مسائل با خبر كرد كه در آينده خواهد بود. شعبي به رشيد 

ادبن اميه رسيد، او گو هستي پس لعنت خدا بر تو باد. اين خبر به زي گفت: اگر تو دروغ
عمرو بن حريث او را  ي هم رشيد هجري را نزد خود طلبيد و زبان او را بريد و بر دروازه

80Fبه صليب كشيد.

1  
الحفاظ نقل كرده و در آن آمده است كه: من به  ةحافظ ذهبي اين خبر را در تذكر

ان خوابيده است انساني گفتم كه نزد امير مؤمنان (علي) برايم اجازه بگيرد. او گفت: ايش
خواهم بلكه علي،  ام. پس گفتم: من حسن را نمي برد كه من حسن را خواسته او گمان مي

خواهم. آن مرد گفت: مگر او  امير مؤمنان امام متقيان و قائد و رهبر پيشاني سفيدان را مي
 نمرده است؟! 

و از زير كشد  اكنون مانند زندگان نفس مي من (ابن سبأ) گفتم: به خدا قسم او هم
81Fداند  خاك مسائل را مي

گويد: آنگونه كه بر علي دروغ  . به همين خاطر عامر شعبي مي2
82Fبسته شده است بر هيچ كس ديگر دروغ بسته نشده است.

3  
آيد] گفته كه او به رجعت اعتقاد  ابن حبان در مورد رشيد [كه در روايت زير مي

83Fداشت.

4  
بن عدي  و او را رشيد هجري رياش شمرده طوسي رشيد هجري را جزو ياران علي

84Fطائي ناميده است.

5  
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بن  هاي ارتباط با امامان شمرده شده است از جمله با حسين رشيد هجري جزو دروازه
  .85F1علي
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 با ابن سبأ  گيري اهل بيت نبي اكرم موضع

اهل بيت پيامبر هم همان برخوردي را با ابن سبأ داشتند كه امير المؤمنين با او داشت 
 هاي او بيزاري جستند.  او را تكذيب نموده و از گفتارها و گمراهي پس

كشي با سند خود از محمدبن قولويه روايت كرده كه گفت: سعدبن عبداهللا برايم نقل 
بن ايوب ازدي از ابان  بن مهزيار از فضاله بن يزيد و محمدبن عيسي از علي كرد كه يعقوب

بن سبأ  ابو عبداهللا شنيدم كه گفت: (خداوند عبداهللاند كه گفت: من از  بن عثمان نقل كرده
او ادعاي خدائي را براي علي داشت، در حالي كه به خدا قسم علي  را لعنت كند،

فرمانبردار خدا بود، واي بر كسي كه بر ما دروغ بسته كند، قوم ما در مورد ما مطالبي 
86Fم.بري ايم. ما از آنان به خدا پناه مي گويند كه ما نگفته مي

1  
باز هم كشي با سند خود از محمدبن قولويه نقل كرده كه گفت: سعدبن عبداهللا برايم 

بن يزيد از ابو عمير و احمدبن محمدبن عيسي از پدرش و  نقل كرد كه او از يعقوب
اند كه  ثمالي روايت كرده ي بن سالم از ابو حمزه بن سعيد از ابن ابي عمير از هشام حسين

فت: خداوند كسي را كه بر ما دروغ بندد لعنت كند. من به ياد ابن بن حسين گ گفت: علي
كرد و به لعنت خدا  ي موهاي بدنم سيخ شد؛ زيرا او ادعاي هولناكي مي سبا افتادم و همه

اي خالص براي خدا و برادر رسول خدا بود و به هر كرامتي هم  دچار شد زيرا علي بنده
سول بود. حتي خود پيامبر هم به خاطر اطاعت كه رسيد فقط به خاطر اطاعت از خدا و ر

87Fاز خدا بود كه به بزرگي رسيد.

2  
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كشي روايت ديگري هم با سند خويش از محمدبن خالد طيالسي از ابن ابي نجران از 
بن سنان نقل كرده كه گفت: ابو عبداهللا فرمود: ما اهل بيت و راستگو هستيم اما  عبداهللا

هاي  بندند و صداقت ما را با دروغ ه بر ما دروغ ميدروغگوياني هميشه وجود دارند ك
كذاب در  ي كنند. رسول خدا راستگوترين خاليق بود اما مسيلمه خود نزد مردم ساقط مي

برابر او پيدا شد، امير مومنان هم جزو راستگوترين افراد بود اما كسي كه بر او دروغ 
ا دروغ بندد عبداهللا بن سبأ ست و تالش داشت صدق او را دروغ جلوه دهد و بر خدب مي

88Fملعون بود.

1  

 ي اهل بيت  اكنون روايات كشي از ائمه

الصادقين) است  ئمةالناقلين عن اال فةواضح است كه كتاب كشي كه مشهور به (معر
كه او را به شيخ الطائفه  هجري) 460(متوفاي سال: امام شيعه يعني طوسي ي مورد تكيه
ها پاك كرده و نام  را تهذيب نموده و از اضافات و غلط اند بوده است و او آن لقب داده

آن را (اختيار الرجل) گذارده و بر شاگرد خود در مشهد در غروي بازگو نموده است. اين 
بن  هجري آغاز شده و سيد رضي الدين علي 456صفر سال  26امالء در روز سه شنبه، 

سي بر آن تصريح كرده كه ي خطي شيخ طو طاووس در (فرج المهموم) به نقل از نسخه
 اين كتاب مختصر كتاب الرجال ابو عمرو محمدبن عمربن عبدالعزيز كشي است. 

چاپ شده  1317ي خطي، امروزه وجود دارد و در سال  پس آنچه كه به عنوان نسخه
است در بمبئي بوده و در زمان حلي صورت گرفته است و اين كتاب مورد پذيرش شيخ 

89Fكشي اصلي تا امروز هيچ اثري از آن نبوده و نيست. طوسي بوده است و رجال

2  
هاي شيعه نقل كرديم به وضوح براي ما  ها و متون واضح كه از كتاب پس با اين نقل

اي هم اين مسئله را  روشن شد كه حقيقت شخصيت ابن سبا يهودي چيست و اگر شيعه
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هاي امامان معصوم را بر  هاي خودشان را رد و انكار كرده كه لعنت نپذيرد، در واقع كتاب
بود جايز نبود كه امام معصوم بر  و اگر ابن سبأ مجهول مياند  اين يهودي لعين نقل كرده

 شيء مجهول لعنت فرستد و شايسته نيست كه شيعه هم نقل معصوم را تكذيب كنند. 
اين تالشي بود كه ما براي اثبات وجود اين شخصيت انجام داديم؛ اما سخن از نقش و 

و تأثير او در ايجاد  ي علي و نقش او در دوره النورين  گاه وي در قتل عثمان ذيجاي
 هاي شيعه و تأثير بر راويان خبر نياز به كتاب مستقل ديگري دارد.  فرقه

﴿                            ﴾ 

گويند): پروردگارا! پس از آنكه هدايتمان نمودي، دلهايمان (خردمندان مي« )8عمران:  (آل
 .»اي را منحرف مگردان و از جانب خويش رحمتي به ما عطا كن؛ تو بسيار بخشاينده
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