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است! معاویو جنایتهای زایدی کرده و صفحو اتریخ را سیاه
کرده و او مهان کسی است کو طبق گفتو پیغمرب صلی اهلل علیو
و آلو رئیس فئة ابغیة و قاتل عمار می ابشد ،ما از قول
خودشان مطالبی را نقل کرده امی کو مهگی در کتاب مخس بنده
وجود دارد ،مدارک زایدی بر علیو معاویو وجود دارد کو یکی از
کارىایش مهنی جنگ صفنی بوده و اما کار دیگر او رمسی کردن
سب و لعن حضرت امری علیو السالم بوده ،اگر سب صحابو
طبق گفتو آهنا حرام و معصیت ابشد خب حضرت امری علیو
السالم خودش از صحابو می ابشد چطور ایشان را سب
می کردند؟! حضرت امری علیو السالم نیز در هنج البالغو در
مورد معاویو فرموده﴿ :أ ََما إِنَّو َسیَظ َْهر َعلَْیك ْم بَ ْع ِدي َرجل َر ْحب
الْبلْع ِ
وم ،منْ َد ِحق الْبَطْ ِنََ ،يْكل َما َِجیدَ ،ويَطْلب َما الَ َِجید،
ِ
ِ
َْباءَةِ ِم ِِّن;
فَاقْتلوهَ ،ول ْ
سِِّب َوال ََ
َن تَ ْقتلوه! أَالَ َوإنَّو َسیَأْمرك ْم ب َ
ِ
الس ُّ
فَأ ََّما َّ
َْبا َءة فَالَ
ب فَسبُّ ِوِن ،فَإنَّو ِِل َزَكاةَ ،ولَكم ََنَاةَ ،وأ ََّما ال ََ
تَتََبَّأوا ِم ِّن ،فَِإِِِن ولِ ْدت َعلَى الْ ِفطْرةِ ،وسب ْقت إِ ََل االميَ ِ
ان
َ
ِ
َ َ ََ
ِ ِ 1
َوا ْْل ْج َرة ، ﴾.خب این چو اجتهادی است کو لعن و سب امام
علی علیو السالم در خطب مجعو و مجاعت و منابر را ذبویز
می کند و ىتک حرمت مکو و مدینو می کند.
در اتریخ طربی اینطور ذکر شده کو پیغمرب صلی اهلل علیو و آلو
فرمودند اگر کسی ببیند ابوسفیان سوار بر محار می آید و
معاویو نیز مهار آن محار را در دست دارد و یزید نیز از پشت



حبثمان اب توفیق پروردگار متعال در شناخت فَِرق اسالمی و
احنرافات آهنا بود کو بسیار مهم می ابشد ،بو نظر بنده ريشو و
علت اصلی اجیاد متام اين فرقو ىا بو کنار زدن اىل بیت

علیهم السالم بر می گردد یعنی متام فرقو ىا سعی کرده اند اىل
بیت علیهم السالم را کنار بزنند لذا برای خودشان بو شکل
خاصی امام و راىنما معنی کرده اند مثال صوفیو مردم را از اىل
بیت علیهم السالم منحرف کرده و بو طرف اقطاب خود کشیده
اند و ای مثال وىابیت مردم را بو طرف صحابو کشیده اند
خالصو متام اینها یک جایگزین و بدل برای اىل بیت علیهم
السالم ساختو اند و رمز و راز متام مصیبتهای عامل اسالم مهنی
است کو اىل بیت علیهم السالم را کنار زده اند و شاىد بر این
مطلب ما فرمایش حضرت امری علیو السالم در هنج البالغو
می ابشد کو بسیار مفصل است و در آخر آن حضرت فرمودند
آغاز مهو فتنو ىا از بنی امیو و معاویو می ابشد کو اىل بیت
علیهم السالم را کنار زدند ،آدرس خطبو را عرض می کنم ات
خوداتن مطالعو کنید؛ طبق مشاره گذاری فیض االسالم خطبو
 99هنج البالغو و در شروح هنج البالغو نیز بو این ترتیب ذکر
شده؛ در شرح خوئی جلد  7صفحو  99و شرح ابن أبی
احلدید جلد  7صفحو  44و شرح فی ظالل جلد  9صفحو
 29و شرح حبرانی جلد  9صفحو .787
آهنا بعد از جایگزین کردن صحابو جبای اىل بیت علیهم السالم

سر آن محار را می راند "لعن اهلل القائد والراکب والسائق"

خب حاال کسی کو مورد لعن پیغمرب صلی اهلل علیو و آلو قرار
گرفتو اینها می گویند جمتهد و عادل و معذور و مأجور است!.
معذور و
امام جمته ٌد
عمرو عاص جمته ٌد
معذور و یزید بن معاویو ٌ
ٌ
ٌ
مأجور و
عایشو جمتهدةٌ مصیبةٌ مصابةٌ و قاتل عمار ایسر جمته ٌد
ٌ
مأجور و اما در مورد قتلو عثمان و
عبدالرمحن بن ملجم جمته ٌد
ٌ
عمر گری افتاده اند زیرا عثمان خودش صحابو و قاتلش ىم
صحابو و موافقینش ىم صحابو بوده اند و مهچننی عمر بن
خطاب لذا درابره کشنده عثمان و عمر گفتند اینها استثناء
ىستند و قاتلنی آهنا جمتهد نیستند بلکو فاسق و ظامل و ملعون
ىستند! .

دو اصل درست کردند؛ اول اینکو "الصحابة کلهم جمتهدون" و

دوم اینکو "الصحابة کلهم عدول" ،یعنی اىل بیت علیهم

السالم را برداشتند و جبای آهنا صحابو را گذاشتند و اب دو اصل
مذکور برای آهنا مشروعیت و قداست درست کردند کو ما
مقداری در این رابطو حبث کردمی.
امروز درابره معاویو حبث خواىیم کرد ،آیت اهلل طباطبائی
می فرماید جنابت کارترین آهنا معاویو می ابشد ولی آهنا
می گویند معاویو جمتهد است و ىرچو کرده معذور و مأجور

 1نهج البالغه ،تنظیم مرحوم دشتی ،ص ،68کالم .75
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آهنا در سو جبهو اب شیعو خمالفت کرده اند:
اول در تفسری قران ،ما در قران آایتی در مورد اىل بیت علیهم
السالم دارمی کو آهنا متام این آایت را بر خالف و بو نفع
خودشان تفسری و أتویل کرده اند مثال ما می گوئیم در مباىلو
پیغمرب صلی اهلل علیو و آلو حضرت امری و فاطمو زىراء و
حسننی علیهم السالم را اب خود برای مباىلو آورند و این یکی از
فضائل و خصائص بسیار مهم اىل بیت علیهم اسالم می ابشد
ولی آهنا در تفاسریشان این را رد کرده اند و می گویند جاء عمر
بولده! جاء ابوبکر بولده! جاء عثمان بولده! و بقیو آایت را نیز
بو مهنی صورت تفسری و أتویل کرده اند .دوم  :در احادیث.
سوم :در اتریخ ،در ىر سو مورد شیعو را کوبیده اند زیرا اگر
نکوبند دستشان رو می شود و بطالن و احنرافشان معلوم
می شود.
خب و اما در مورد حدیث ،امروز صحیح خباری را مورد بررسی
قرار می دىیم ،آهنا می گویند بعد از قران ىیچ کتابی مانند
صحیح خباری حمکم و معترب نیست! خباری معاصر امام صادق
علیو السالم بوده خب حضرت اب آن عظمت و اب  4444ىزار
شاگرد و اب آن مکتب ولی در عنی حال حتی یک حدیث از
امام صادق علیو السالم در صحیح خباری وجود ندارد! امام
صادق علیو السالم فرمودندَ " :ح ِديثِي َح ِديث أَِب َو َح ِديث أَِب
َح ِديث َج ِِدي َو َح ِديث َج ِِدي َح ِديث اَ ْْلس ْ ِ
ي َو َح ِديث
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ ْْل ِ ِ
ِ
ي
س ِن َحديث أَم ِري اَلْم ْؤمن َ
س ِن َو َحديث اَ ْْلَ َ
س ْي َحديث اَ ْْلَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اَ َّهلل ص و َحديث رس ِ
ي َحديث رس ِ
ول
َو َحديث أَم ِري اَلْم ْؤمن َ
َ
َ
َ
هلل قَ ول اَ َِّ
ِ
هلل َع َّز َو َج َل"  ،اب این اوصاف حتی یک حدیث از
اَ َّ ْ
امام صادق علیو السالم در صحیح خباری وجود ندارد! .
در صحیح خباری  449خرب از ابوىریره کذاب! و  949حدیث
از عایشو و  974حدیث از عبداهلل بن عمر و  94حدیث از
عمر بن خطاب و  99حدیث از علی بن ابی طالب علیهما
السالم! و  27حدیث از ابوموسی أشعری و  44حدیث از
ابوذر و فقط  4حدیث از فاطمو زىراء سالم اهلل علیها! خب
بیشرتین احادیث از ابوىریره کذاب معلوم احلال نقل شده! کسی
کو بعد از جنگ خیرب اتزه اسالم آورد و بو او شیخ حلوائی
می گویند! یعنی آمد و گفت مهینقدر کو شکم من را سری کنید
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اسالم آوردم و در خدمت مشا ىستم! و بعد از رحلت پیغمرب
صلی اهلل علیو و آلو شروع بو جعل حدیث کرد ،ابوىریره
می گفت مناز خواندن خلف علی بن ابی طالب علیهما السالم
أمت است ولی بساط و سفره معاویو چرب تر می ابشد! علی ِ
أی
حال خباری این مهو احادیث از ابوىریره و دیگران نقل کرده ولی
از علی بو ابی طالب کو ابب علم النبی است فقط  99حدیث
و از فاطمو زىراء سالم اهلل علیها نیز فقط یک حدیث نقل
کرده!.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واْلمد هلل رب العاملي و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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