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�ن ] ﴾٣٠اﻷﻧﻔﺎل.[۳۰ :
﴿و�مكرون و�مكر ٱ�ۖ وٱ�
ِ

»و ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﯽورزﻧﺪ و اﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﻟﻠﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮﮐﻨﻨﺪهاﺳﺖ«.

��ﻢ اﷲ ا����ﻦ ا����ﻢ
ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺳﺰاوار اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،او را ﻣﯽﺳﺘﺎﺋﯿﻢ ،و از او ﻃﻠﺐ ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و از
او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و از ﺷﺮارتﻫﺎی ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﻤﺎن و اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻣﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪارد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ،
ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪارد .و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺪای ﺑﺤﻘﯽ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ وی ﯾﮕﺎﻧﻪ و
ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ .و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده اوﺳﺖ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱ�قوا ٱ� حق �قاتِهِۦ و� �مو�ن إِ� وأنتم مسل ِمون ﴾١٠٢

]آل ﻋﻤﺮان.[١٠٢:

»ای ﻣﻮﻣﻨﺎن! آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ّ
ﺣﺎل
ﺣﻖ ﺗﻘﻮای اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ اﺳﻼم اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﯾﺪ ﺗﺎ در ِ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﺪ«.
ُ َّ
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اس ٱ�قوا َر َّ�� ُم ٱ�ِي خلق�م ّمِن �ف ٖس َ�ٰح َِدة ٖ َوخل َق مِن َها َز ۡو َج َها َو�َث
���ها ٱ�
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� ۡم َر� ٗ
ِيبا
� ٱ�ِي � َسا َءلون بِهِۦ وٱ�رحام ۚ إِن ٱ� �ن علي
مِنهما رِجا� كثِ�� و� ِساء ۚ وٱ�قوا ٱ
] ﴾١اﻟﻨﺴﺎء.[١ :
َ
»ای ﻣﺮدم! ﺗﻘﻮای ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ آن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﺗﻦ آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﻤﺴﺮش را از او

ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد و از آن دو ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ .و ﺗﻘﻮای آن ﭘﺮوردﮔﺎری را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم او از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از ﮔﺴﺴﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﭘﺮوا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮاﻗﺐ
و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ٗ َ ٗ
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ ۡ ََٰ ُ
� ۡم َو َ� ۡغفِرۡ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱ�قوا ٱ� وقولوا قو� سدِيدا  ٧٠يصل ِح ل�م أع�ل
َ ُ ُُ َ ُ
و�ۥ َ� َق ۡد فَ َ
� ۡم َو َمن يُطِعِ ٱ َّ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
� َو َر ُس َ ُ
يما ] ﴾٧١اﻷﺣﺰاب.[٧١ -٧٠ :
ل� ۡم ذنو� ۗ
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺨﻨﯽ ﺣﻖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺤﮑﻢ

ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت )اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ( اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

٢
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ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻧﻮﭘﯿﺪاﻫﺎی
آن ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﻮﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ )ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ( ﺟﺰ
آﺗﺶ دوزخ ﻧﺪارد.
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ؟
ُ َ ُ ۡ َ
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
� ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم ُ َ َ ُ ۡ
يت ل� ُم ٱ ِ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ﴾
ض
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َر ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٣ :
»اﻣﺮوز ،دﯾﻨﺘﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدم ،و ﻧﻌﻤﺘﻢ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،و راﺿﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺖﮐﻨﺎن از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن دﯾﻨﺶ و ﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت از ﻧﺎﺣﯿﻪی
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از دﻋﻮت و ﺑﯿﺎن و روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮ

او واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ )اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دادن( ﻣﺘﻀﻤﻦ و در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺷﻬﺎدت و
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻬﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ،
آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ را از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎر آن اﻣﺎﻧﺖ را در ﻋﺮﺻﮥ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ادای
اﻣﺎﻧﺖ ،ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دﯾﻦ و روش زﯾﺴﺖ« ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آن رادﻣﺮدان آن را
ﻓﻬﻤﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻤﻞ در آوردﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺟﺎنﻫﺎ و ﻣﺎلﻫﺎی ﺧﻮد را در راه اﯾﻦ دﯾﻦ و اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻣﻮدهی اﻟﻬﯽ در ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮ ﮐﻒ ﻧﻬﺎدﻧﺪ....
اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺎن و وزﯾﺮان ﭘﯿﺎمآورش ،و وارﺛﺎن ﺣﻤﻞ اﻣﺎﻧﺖ دﯾﻦ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻋﻮت – ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت  -ﻗﺮار داد ،در ﺳﺎﯾﮥ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ،آنﻫﺎ و ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﮏﺧﻮاه آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
دﻋﻮت و دﯾﻦ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﻮد )ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ ﺧﻮد از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ( اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ،و ﻣﺒﻐﻮض داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان
ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ،و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ و ذﮐﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻓﻀﺎﯾﻞ آنﻫﺎ ،و ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدن در ﻗﺒﺎل اﺧﺘﻼﻓﺎت آنﻫﺎ را ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺮدار ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ،و راﺳﺘﯽ ﻓﺪاﮐﺎری آنﻫﺎ ،و ﻣﻘﺎم
و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگ آنﻫﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
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وﻟﯽ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ و ﺷﺮارتﺧﻮاﻫﺎن و ﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﺎن )و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
دﯾﮕﺮ( ﺑﯽارزﺷﺎن و ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ آن رادﻣﺮدان دﺳﺖدرازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رادﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﺮوران اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻧﭽﻨﺎن
ً
ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ درد ﻣﯽآورد ،و ﺑﺎران اﻧﺪوه و ﺣﺴﺮت را ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﻤﻪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﺷﺮارت و ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ آنﻫﺎ را از اﺳﻼم و
رﻫﺒﺮان اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺰده ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺮواﻧﺶ آﻣﺎﺟﮕﺎه ﺣﻤﻼت آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ
راه ،از ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺣﻘﻪ و ﻣﮑﺮ و دروغ و ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﮔﺮ وﻋﺪۀ اﻟﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ دﯾﻦ و ﺑﻘﺎی ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎﻃﺶ ﺑﺮ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ )و
ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ(.
وﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﺜﺮت ﺷﺮارت و ﻓﺴﺎد آنﻫﺎ ،از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺒﺎرک رادﻣﺮداﻧﯽ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ،و رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺎع
از دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﻫﺒﺮان اول اﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
آری ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ رادﻣﺮداﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻤﻞﮔﺮا را ﻣﺄﻣﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﯾﺎری را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ رادﻣﺮدان در ﻃﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنﻫﺎ ،ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ ،و از دﯾﻦ
ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از اﻧﺤﺮاف ﻣﺒﻄﻼن ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزﻧﺪ ،رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
اوﻗﺎت ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ را در اﯾﻦ راه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ! و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺎل و ﺣﺘﯽ روح ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ در راه اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮه اﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﻣﺆﻟﻔﺎت و آﺛﺎر آنﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و دﯾﻨﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از آنﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد و آنﻫﺎ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ وﻋﺪۀ اﻟﻬﯽ:
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ
ام ُن ٓۗوا﴾ ]اﻟﺤﺞ.[٣٨ :
﴿۞إِن ٱ� ي�ٰف ِع ع ِن ٱ�ِين ء
»اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ«
ﺟﺎﻣﻪی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺠﺎﻫﺪم اﺳﺘﺎد و ﺷﯿﺦ ﻓﺎﺿﻞ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﺻﻠﯽ« در اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﻪ ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪم و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﺮای دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺣﻖ و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ و ﺣﺎﻣﻼن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ،ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﺎر وی در
ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻌﮥ ﮔﻤﺮاه و راﻓﻀﯽ ،و ﺑﯿﺪارﺳﺎزی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻏﻔﻠﺖ و ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﺸﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ.

٤
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اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻌﻪی ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهای ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ از او ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪای در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﺮای او ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺎ دﯾﻦ راﺳﺘﯿﻨﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻪ ﺣﻘﻪﻫﺎ و
ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
وی – اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷﺎد و )ﺣﻖﮔﻮﯾﯽ( ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ – ﮐﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﺳﻠﻮﮐﯿﺎت رواﻓﺾ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ – از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮن و ﻣﺎل
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻓﺤﺶ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ،و ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ،و ﺗﻬﻤﺖ زدﻧﺸﺎن و ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺸﺎن و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺗﻘﯿﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ – را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دارای اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﮐﺎﻓﺮ و از داﯾﺮۀ دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ ﮔﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن »اﻣﺎﻣﺖ« ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ روی ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوازده اﻣﺎم را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،دارای اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﺳﺖ ،دارای اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻣﺎﻣﺖ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺴﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪهی رواﻓﺾ »اﻣﺎﻣﺖ« دوام ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت و ﻟﻄﻔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺮ
ﻋﺼﺮی وﺟﻮد اﻣﺎﻣﯽ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺷﻮد؛ و
اﺋﻤﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﺎن اﻧﺒﯿﺎء ﺣﻖ ﺗﺸﺮﯾﻊ دارﻧﺪ ،و از ﻫﻤﻪ رذﯾﻠﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و
ﺑﺎﻃﻨﯽ و از ﻫﺮ ﺧﻄﺎ و ﺳﻬﻮی و ﻧﺴﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻬﻠﯽ – از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ دوران ﻣﺮگ – ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻏﺮاق ورزﯾﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﻟﻮﻫﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،اﻣﺎﻣﺎن در ﺻﺤﻨﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت )ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ( دارﻧﺪ ،و اﺷﯿﺎء و
ﺟﻤﺎدات و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﯿﻊ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی آنﻫﺎ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ و
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﺎﺋﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﻮال و ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺪرات از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ،آﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ....
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ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ را از اﺗﺒﺎع و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد
ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ را از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺎزﻧﺪ!!
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( ﺻﻔﺤﮥ  ۵۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﺎم دارای ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه و درﺟﻪای ﺑﺎﻻ و ﺧﻼﻓﺘﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ذرات ﻫﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
وی ،ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآورﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ و ﺣﺠﺘﯽ از ﺣﺠﺖﻫﺎی آﻧﺎن
اﺳﺖ!!
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻼش و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺠﺎﻟﺖآور و ذﻟﺖ ﺑﺎر
آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﮥ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و رﻫﺒﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﻼن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﻦ – از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و از دﯾﻦ و ﻓﺪاﮐﺎری و ﺑﺬل و ﮐﻮﺷﺶ آنﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺖ – ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺧﻮد را
در ﮔﻮش ﺑﺴﯿﺎری از دﻋﻮﺗﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ راﻓﻀﻪ و اﻧﻘﻼب و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺮاق و دروﻏﯿﻦ و ﺻﺪاﻫﺎی
دﻟﺮﺑﺎ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ آﻧﺎن را ﺧﻮرده ،و ادﻋﺎ و ﺗﻘﯿﻪی آنﻫﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮده ،و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از آن اﻧﻘﻼب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از آن و اﻗﺘﺪار ﮐﺮدن ﺑﻪ آن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻘﯿﺪﮔﯽ و ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ آنﻫﺎ در ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل
ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ راﺷﺪه ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽﻫﺎ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﺮداری اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ،و اﺟﺪاد ﺻﻔﻮی آﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻮد ﮔﻮاه اﺳﺖ ،ﭘﻨﺪ و
اﻧﺪرزی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻨﻮدی
آنﻫﺎ را در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺳﺎزی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﻫﻤﻪ و ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺘﺤﻤﺲ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ – ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای اﺳﻼم – در آﻏﻮشﻫﺎی راﻓﻀﻪ و در آﺷﯿﺎﻧﻪﻫﺎی
»رﻓﺾ« ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ! ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل و ﻧﮕﻬﺒﺎن زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ!
از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻓﺎﺿﻞ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﯿﻌﻪ را از ﺧﻮد ﮐﺘﺐ و ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن و رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ اﻗﺪام او را در ﻣﯿﺰان )ﺣﺴﻨﺎﺗﺶ(
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ،ﭼﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﭘﺮدهدری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،از زﻣﺮۀ ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺶﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ در ﭘﯽ دﻓﺎع از دﯾﻦ و ﮐﺸﻒ
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ﮐﺮدن ﭘﻮﭼﯽﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎ را از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻋﺪۀ اﻟﻬﯽ در آنﻫﺎ
َّ َّ َ ُ َ ٰ ُ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ ُ ُّ ُ َّ َ َّ َ ُ
ور ] ﴾٣٨اﻟﺤﺞ:
ف
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ۞﴿ :إِن ٱ� ي�ف ِع ع ِن ٱ�ِين ءامن ۗوا إِن ٱ� � �ِب � خو ٖ
ان ك ٍ
» .[٣٨اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﻣﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ از
دﯾﻨﺶ واز ﭘﯿﺎمآورش و از ﺻﺤﺎﺑﮥ رﺳﻮﻟﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎ را از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و
دﯾﻨﺶ و ﭘﯿﺎمآورش و اﺋﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻤﻮم آنﻫﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﮐﺎر و ﻗﺎدر ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
و آﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺳﺰاوار ﺧﺪاوﻧﺪ؛ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ؛ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
زﯾﺎدتﻫﺎﯾﺶ؛ ﻫﻤﮥ ﺣﻤﺪ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻠﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﻮد؛ و ﺣﻤﺪ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻠﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راﺿﯽ
ﺷﺪ؛ و ﻫﻤﮥ ﺣﻤﺪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ راﺿﯽ ﺷﺪ؛ و درود ﺳﻼم ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺳﯿﺪ و ﺳﺎﻻر
اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ وی ﺑﺎد.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ از ﮐﺘﺎﺑﻤﺎن »ﺣﺘﯽ ﻻﻧﻨﺨﺪع« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ در ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎر از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ – ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن – ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ً
واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ درآن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ و ﺟﺰء و ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪ و ﭼﺎپ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﺳﺖ! و اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ،در آن ﺑﻌﻀﯽ از
اﺧﺒﺎر و ﻣﻨﻘﻮﻻت را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﺑﻮاب آن را دوﺑﺎره ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آن
را از ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و آن را در روزی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،در ﻣﯿﺰان اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
واﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﺻﻠﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﭼﺎپ اول
ﻫﻤﮥ ﺣﻤﺪ ﺳﺰاوار اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ؛ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و
ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آل و اﺻﺤﺎب وی و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ روش و ﻗﺎﻧﻮن وی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ
ﺑﺎد.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن اﻋﻮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ؛ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ در آن ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ:
 -۱ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ – و ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻤﯽ – از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ.
 -۲زﯾﺮﮐﯽ و ﺧﺪﻋﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪۀ ﺗﻘﯿﻪ و ﮐﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ
اﯾﻦ ﻣﮑﺎران و ﺣﻘﻪﺑﺎزان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖﺳﺘﯿﺰ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎر
ﻧﮑﺮده ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮده ،از ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﻠﯿﻢاﻟﻘﻠﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮ آنﻫﺎ را ﺧﻮرده ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﯿﺰی را
ً
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ در ﻗﻠﺒﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﻼن و ﻏﺎﻓﻼن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪه و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ در ﻗﺮآن وارد ﺷﺪه ،رﺧﺼﺘﯽ در
ً
ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و ﺧﻄﺮ ﮐﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .و اﻣﺎ ﺗﻘﯿﮥ ﺷﯿﻌﻪ ،ذاﺗﺎ
ﻧﻔﺎق ،و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در دل ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »رﺳﺎﺋﻞ« )ﺟﻤﻊ  ،۲ص  ،۲۰۱ﻃﺒﻊ ﻗﻢ ،اﯾﺮان ۱۳۸۵ﻫـ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از

ﻫﻤﯿﻦروی ،ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ و ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺮ ﺗﺮس ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای وﺟﻮب ﺗﻘﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻘﯿﻪ و ﮐﺘﻤﺎنﺳﺎزی ّ
ﺳﺮ – ﮔﺮﭼﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻢ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ – واﺟﺐ
اﺳﺖ«.
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ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﮥ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ آﻧﺎن،
ﺳﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣﻨﻔﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
وﻫﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی و ﺧﺒﯿﺜﯽ آنﻫﺎ ،روش »ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ« را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی آنﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ آﻧﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﻘﯿﮥ آنﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و آرامﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎدات آنﻫﺎ آﮔﺎه
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ!
آﻧﻬﺎ از آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪه و از آﻧﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت آنﻫﺎ ،ﺑﺰرگﻧﻤﺎ ﺷﺪه ،و ﮔﻮﯾﯽ در اوج ﻗﻠﺔ داﻧﺶ و ﺗﻘﻮا ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهام .دﯾﺪم ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪم ﮐﻪ دﯾﺪم اﯾﻦﻫﺎ
ً
ﺣﺪاﻗﻞ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻧﺮﻣﺶ و ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و در ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﻏﻮﻃﻪور ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آن ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺎن آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻘﯿﻪ و ﻣﺪاراﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ »ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ«  -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ  ۱۳۸از اواﯾﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،و آن ﯾﮑﯽ از

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ – ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﮥ اﺋﻤﻪ آل ﺑﯿﺖ) ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن( در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎدت ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﻓﺘﻮا ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ را
ﮐﻪ ﺧﺎص اوﺳﺖ ،ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آری ،ﻋﺎدت ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﻓﺘﻮا و ﮐﺘﺎب ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﻠﻮب

ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ آن ﻓﺮﯾﺐ داده ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮد از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺷﺪه و ﻣﺮدم را ﻫﻢ دور ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ،و ﺗﻮﻓﯿﻖ وی ،ازاﺷﯿﻌﮥ دوازده اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ راز ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ اول:
ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ

ﻣﺒﺤﺚ اول:
ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،و ﻓﺮﯾﺐ دادن دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﺎح
ً
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ ،ﺷﯿﻌﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای او
ً
ﻣﺒﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻮرد اﮐﺮاه دارد ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ،ﻓﺤﺶ دادن
ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ آنﻫﺎ  ...را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه آﮔﺎه ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ ،ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺒﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ در دل ﺧﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻧﮑﺮده ،ﺧﻼف آن را ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﺬا اﻏﻠﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮدن آنﻫﺎ در
ً
ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ،را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ،اﺻﻼ اﯾﻦ
را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،و ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﻧﺰوای ﺧﻮد ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺗﺎر ﻣﻮﯾﯽ از آن ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽرود] .ﺧﻄﻮط ﻋﺮﯾﻀﻪ،
ص [۱۰
ﺷﯿﺦ و رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻦ ﺻﺪوق در رﺳﺎﻟﮥ »اﻋﺘﻘﺎدات ص
 ،۱۰۴ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ اﯾﺮان ۱۳۷۰ ،ﻫﺠﺮی« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﺟﺐ
ﺑﻮدن آﻧﺴﺖ ،ﮐﺴﻲ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﺗﻘﯿﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آن
را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج اﯾﺸﺎن ،آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ،
در ﺣﻘﯿﻘﺖ از دﯾﻦ اﻟﻠﻪ و از دﯾﻦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ و اﺋﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ«.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﯽ داده ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦﺑﻦ اﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﻮد  1ﺧﻮد ﺑﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺿﺮورت اﻋﺘﻨﺎء و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ
______________________
 -١ج  ،۱۱ص .۴۷۲

١٤

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮادران« ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﻣﯿﺰش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ«  1و ﺑﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺿﺮورت ﻃﺎﻋﺖ ﺳﻠﻄﺎن از ﺗﻘﯿﻪ«  2ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او اﺳﺖ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آنﻫﺎ
ﺟﻨﺎب ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﻗﻮال و اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ »ج  ،۱۴ص  ۵۰۴و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ،ﭼﺎپ اﯾﺮان«

ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﻮاﻟﯽ دارد .و در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ )ج  ،۲ص  (۲۱۹رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ:

ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻼد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ درﺑﺎرۀ ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮥ واﻟﯽﻫﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻘﯿﻪ از دﯾﻦ ﻣﻦ و ﭘﺪراﻧﻢ اﺳﺖ ،و ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﺗﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎز در
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ج  ،۲ص  ۲۱۷از اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ای اﺑﻮ ﻋﻤﺮان! ﻧﻪ دﻫﻢ دﯾﻦ
در ﺗﻘﯿﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪارد ،دﯾﻦ ﻧﺪارد ،و ﺗﻘﯿﻪ در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺒﯿﺬ و ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ

اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ،
ﻓﺼﻞ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق در اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺗﻘﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﻦ و دﯾﻦ ﭘﺪران ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪارد ،ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد «.و ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ

) (۲۱۷/۲از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺪا،

ﭼﯿﺰی در روی زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻣﻦ از ﺗﻘﯿﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ای ﺣﺒﯿﺐ! ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻘﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﻠﻪ او را رﻓﯿﻊ ﻣﯽﺳﺎزد ،ای ﺣﺒﯿﺐ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﻠﻪ او را ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ای
ﺣﺒﯿﺐ! اﮔﺮ ﺗﻘﯿﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره در ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.
و در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ) (۲۲۰/۲از اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻘﯿﻪ ﺳﭙﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن وی و ﺧﻠﻘﺶ«.
و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه از اﺑﯽ ﻋﺒﺪی اﻟﻠﻪ ) ۲۱۸/۲اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ( ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در دﯾﻨﺶ ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ ﺗﻘﯿﻪ را از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ )و آن را از ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد(«.
و در ﺟﻠﺪ  ،۲ص  ۲۲۰اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه :ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻔﺖ) :در دﻧﯿﺎ( ﭼﯿﺰی را
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻘﯿﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺎری ﻣﺎﯾﮥ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ) (۳۷۲/۲و

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در واﻓﯽ ) 3 (۱۵۹/۳از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزش را ﺑﺎ اﻓﺸﺎ
ﮐﺮدن ّ
ﺳﺮ ﻣﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﻣﺎی آﻫﻦ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ،در ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
______________________
 -١ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮر ج  ،۱۱ص .۴۷۰
 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ج  ،۱۱ص .۴۷۱
 -٣داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻃﻬﺮان.

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
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و در ﮐﺎﻓﯽ ) (۲۲۲/۲و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ ) (۱۸۵/۲از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﮐﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ای ﺳﻠﯿﻤﺎن! ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺎزﯾﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻪ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ آن را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ
ﺷﯿﻌﻪ ) (۴۷۳/۱۱از اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻘﯿﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ .و در وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ ) (۴۷۴/۱۱از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ و او را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت از ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﯿﺮاﯾﺪ ﺑﺠﺰ دو ﮔﻨﺎه :ﺗﺮک ﮐﺮدن
ﺗﻘﯿﻪ ،و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﺑﺮادران.
ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﯿﺮی در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊاﻻﺧﺒﺎر )ﮐﻪ ﻃﺒﻊ ﺣﯿﺪرﯾﻪ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ
آن در ﻧﺠﻒ اﺳﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ) :ﺗﺮکﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﻘﯿﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮکﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ!!.
و در وﺳﺎﺋﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ) (۴۶۶/۱۱از ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
و در ﺟﺎﻣﻊاﻻﺧﺒﺎر )ص  (۹۵آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از ﺷﯿﻌﮥ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﯿﻌﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم اﻣﺎم دوازدﻫﻢﺷﺎن )ﮐﻪ ﮔﻤﺎن آن را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ( ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﻣﺎﻣﺸﺎن آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،از آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ و ﻣﺤﺪث
آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب »اﺛﺒﺎت اﻟﻬﺪاة ۴۷۷/۳ ،ﻃﺒﻊ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻢ در اﯾﺮان«
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ – ﮐﻪ ﺑﺮ او درود و ﺳﻼم ﺑﺎد – درﺑﺎرۀ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺗﻘﯿﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﻣﻬﺪی آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻌﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻊاﻷﺧﺒﺎر  1از ﺻﺎدق
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗﻘﯿﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻧﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ) (۱۷۴/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪارا .ﻣﺮاد از ﻣﺪارا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻤﻊآوری و اﺗﺤﺎد ﮐﻠﻤﻪ را
ﺑﺎ دوﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺗﻘﯿﻪی ﺧﻮف اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .و ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻘﯿﻪﮐﺎری ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﻮد،
و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ذات ﺧﻮدش ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ذات ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﺳﺖ.
______________________
 -١ص .۹۵
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﺑﺎ دوﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ﺟﻠﺐ ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﻮف ﻫﯿﭻ ﺿﺮری «...
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻦ آﻗﺎ ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﺪون ﺗﺮس ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ! و اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ وی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻘﯿﻪ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟!
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺠﻤﻮع رﺳﺎﺋﻞ ) (۱۷۵/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻘﯿﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻣﺪارا ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ آنﻫﺎ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪهاﺳﺖ ،و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻘﯽ ﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﯿﻪ از ﮐﻔﺎر و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﺳﻼم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮاه از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان و ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺮای اﺟﺘﻤﺎع ،و ﺑﺎر ﺳﻮم از ﻓﻘﻬﺎ و ﻗﺎﺿﯿﺎن ،و ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم از
ﻋﻮام ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد  ...ﺗﻘﯿﻪ از ﮐﻔﺎر و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻓﺘﻮای اﺑﯽﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻨﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﺗﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل وی ﻧﮕﺎه ﮐﻦ» :ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه و رﺧﺼﺖ ﻧﯿﺴﺖ  «. ...اﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰاﻟﯽ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺎری ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از
ً
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪا ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ – ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن را از ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺳﺎﺋﻞ ) (۱۹۶/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺘﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺧﻮاه ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
در ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ و روزهﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺘﺎدن ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﺎ در ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﻋﺮﻓﺎت در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن رؤﯾﺖ ﻫﻼل در ﻧﺰد
ﺳﻨﯽﻫﺎ.
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رﻧﮓ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺘﻪیﺷﺎن روی آب ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ وی ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ارﺷﺎد و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و اﻧﻮاع آنﻫﺎ را و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ
ﺗﻘﯿﻪﮐﺎراﻧﻪ را ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮدهدری ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ )ﺷﯿﻌﯿﺎن( اﺳﺖ ،و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻧﻔﺲ
اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
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ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ) (۲۰۱/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﻘﯿﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای واﺟﺐ ﺑﻮدن آن،
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻧﻔﺲ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای واﺟﺐ ﺷﺪن ﺗﻘﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺘﻤﺎن و ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺎری واﺟﺐ اﺳﺖ«.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺼﺒﺎحاﻟﻬﺪاﯾﻪ )ص  ،۱۵۴ﻃﺒﻊ اول در ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای دوﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ! ﺧﺪا در
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺪدﮐﺎرت ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﺸﺪت از اﯾﻦ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺮار را ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺧﻮدیﻫﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ را ﭘﺮدهدری ﮐﻨﯽ! ﭼﻪ ،داﻧﺶ درونﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﻣﯿﺲ اﻟﻬﯽ و اﺳﺮار
رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دور از ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ً
از اﻓﮑﺎر رﯾﺰ آنﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا دور اﺳﺖ ،و آنﻫﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ اوراق
ً
ﻧﮕﺎه ﺗﻔﻬﻢآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻔﮑﻨﯽ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ در ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪاﮔﺮاﯾﺎن اﻫﻞ ذوق ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم
داده ﺑﺎﺷﯽ و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف را از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻈﺎم و ﻋﺮﻓﺎی ﮐﺮام ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ! و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﮥ )ﺧﺸﮏ و
ﺧﺎﻟﯽ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺴﺎرت و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ آن اذﻋﺎن ﮐﺮده ،ﻗﺒﻞ از او ﻣﻮرد اذﻋﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ

ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﻔﺮﮔﺮا و ﺷﺮکﮔﺮای ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﺮده ،و آن را ﻣﺴﺘﻮر
ﻣﯽدارﻧﺪ .و ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ از ﻋﻮام )ﺷﯿﻌﻪ( را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﺬر و دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﻣﺎ او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن – ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﯿﺖ او
ً
ﺿﺮورﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮرش ﺳﻨﯽﻫﺎ اﺳﺖ -ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺗﻌﻠﻢ( اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺮده ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮام را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ،ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪاش از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ(
ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی ،دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ را ﺑﺸﻨﺎس ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت
 ۱۹۹۵داراﻟﻤﺠﺘﺒﯽ« ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮده آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر دور
اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﯽ ﺻﺮاﺣﺖﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺆﻗﺘﯽ
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎﻫﺎ آن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺨﻨﺶ درﺑﺎرۀ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ او را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدش واﺟﺐ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن از اﻓﺸﺎی ﻣﺬﻫﺐ و از اﻓﺸﺎی راز اﻫﻞ ﺑﯿﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻦ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺣﻖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻃﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺼﻠﺤﺖ در آن ﺟﻬﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺗﻘﯿﻪ
ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﺬﻫﺐ )ﺷﯿﻌﻪ( در ﻣﻌﺮض زوال و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ).((۱۸۵/۲
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﺘﻤﺎنﺳﺎزی ،و ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی و رازﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ از ﯾﮏ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻌﺮض زوال و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ –
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟!
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻼد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﻘﯿﻪ ،ﺑﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دروغ ﻣﯽﺑﺴﺘﻪ،
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﻟﻐﺰشﻫﺎی آنﻫﺎ آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۳۱ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮥ ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻦ در ﺷﺎم ﺑﻮدم و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻫﺴﺘﻢ!
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی اﺷﺘﻬﺎردی ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن و ﺗﻘﯿﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات ص
 ۱۴۱۶ ،۱۸۸ﻫ ،داراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ  -ﻟﺒﻨﺎن« ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﺋﻤﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده ،ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن از اﻓﺸﺎی
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،و دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ از ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت
ً
در درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﻌﺒﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪی دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ،دﻓﺎع ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آن ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن از اﯾﻦ اﻗﻮال ﺧﻄﺮﻧﺎک و رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﺮﮐﻨﻨﺪة اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﮔﺎه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ص  ۱۳۸از ﮐﺘﺎب »اواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت« ﻃﺒﻊ ﺑﯿﺮوت ﺳﺎل  ۱۴۰۳ﻫ،
از ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ،از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻌﮥ اﺋﻤﮥ آل ﺑﯿﺖ در
ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻋﺎدت ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﻓﺘﻮا ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دارد،
ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻀﺤﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ،و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ و
ً
ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل) ،ﺷﺪﯾﺪا( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮۀ اﺋﻤﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﮑﺎم
ﻗﻄﻌﯽ آنﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺟﻮب ﺗﻘﯿﻪ از ﻗﺒﻞ ،اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ؛ ﺗﻘﯿﻪ دﯾﻨﯽ ودﯾﻦ آﺑﺎﺋﯽ واﺟﺪادی .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺗﻘﯿﻪ راه ﻣﯽرود.

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن

١٩

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﯿﻪی ﮐﺜﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻟﯽ –
ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن را – و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎرﺷﺎن از روی ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ .و
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﯿﺖ ﭘﺎﮐﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺎس ﺑﺮای روﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاریﻫﺎ و ذﻟﺖآوریﻫﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻮﺿﻊ
ﺳﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
 -۲ﻗﺒﻼ اذﻋﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻗﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ
) (۴۶۶/۱۱از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ای داود اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎرک ﺗﻘﯿﻪ

ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎرک اﻟﺼﻼة اﺳﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪام.
و در وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ از ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﭘﻮش ﺧﻮد ﺣﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را اﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از او ﻫﺮاس دارد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد«.
از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،آن را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﻧﺎﺻﺒﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﺳﻨﯽ( را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻨﯽ ﻧﺠﺲ و ﮐﺎﻓﺮ و ﺧﻮن و ﻣﺎﻟﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ – ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ آنﻫﺎ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ« ج  ،۲ص  ۱۹۸از زرارهﺑﻦ اﻣﯿﻦ از اﺑﯽ
ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺎﺻﺒﯽ )ﺳﻨﯽ( ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ .در ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﺟﻬﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮان ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ او ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و
ﺗﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزی )ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ﺗﻘﯿﻪ

اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺎل ﺳﻨﯽ را ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ )(۳۵۲/۱

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﻗﻮیﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﯽﻫﺎ را در ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ اﻫﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺎل وی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد،
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ و از آن ﺧﻤﺲ را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺠﺲ و ﻣﻠﻌﻮن ﻣﯽداﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺮﯾﺮ

اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ) (۱۱۸/۱آﻣﺪهاﺳﺖ :ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ

٢٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ – ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و اﯾﻤﺎن آنﻫﺎ درﺳﺖ و ﭘﺎک اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ

اﻗﺪام آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺗﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺣﻘﻪای اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ
رﻏﻢ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﻠﻢ ﻣﯽزﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﯽ و
ﺷﯿﻌﻪ« ص  ،۴۷ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم) ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در روم ﻋﻬﺪهدار ﻧﺸﺮ آن ﺷﺪهاﺳﺖ( از ﺷﯿﺦ اﺳﺒﻖ
اﻻزﻫﺮ »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺤﺎم« ﮐﻼﻣﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ،
اﻟﻘﺎء ﮐﺮدهاﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺎرت آن ﮐﻼم:
»ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻃﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺪه
ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﻣﺸﺮف ﻓﺮﻣﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻼﻣﻪ و
دوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی »ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﯽ« ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه وی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪار ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎدی را در
درون ﺑﻨﺪه زﻧﺪه ﮐﺮد؛ ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﺳﺎل  ۱۹۷۰در ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم .در آن ﺑﺮﻫﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آنﻫﺎ وﻓﺎداری و ﺑﺰرﮔﻮارﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ً
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﻧﺪﯾﺪهام! ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﻨﺪه آﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺟﻠﻮهﮔﺎﻫﯽ از وﻓﺎداری آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد.
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰا را ﺑﺪﻫﺪ و زﺣﻤﺎت آنﻫﺎ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺬارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﺮادرﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺧﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن را
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﺳﺖ:
َّ ۡ ۡ
َ ۡ ٞ
﴿إِ� َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[١٠ :
»ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
از وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺧﺘﻼف و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ آنﻫﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﻪ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮادری و ﻓﺮواﻓﮑﻨﺪن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻔﺎی آن را ﺗﯿﺮه
ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ دارﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮدش
ﺗﻔﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ:
ُ ُ
﴿ َو َ� تَ َ�ٰ َز ُعوا ْ َ�تَ ۡف َشلُوا ْ َوتَ ۡذ َه َ
�ح� ۡمۖ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[٤٦ :
ب ِر
»و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰاع ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ُﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺷﮑﻮﻫﺘﺎن از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود«.
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ارزاﻧﯽ ﺑﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺰرگ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ،و در
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﯽﭘﺮده و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
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ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .از اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﮔﺰاران )اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ( را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ارزﺷﻤﻨﺪ در
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻘﺮﯾﺐﺳﺎزی روﺣﯿﺔ ﺑﺮادری در ﻋﻘﯿﺪۀ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ.
َّ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ُ ۡ ۡ َ
﴿ َوقُل ٱ ۡ� َملُوا ْ فَ َس َ َ
و�ۥ َوٱل ُمؤم ُِنونۖ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[١٠٥ :
�ى ٱ� �مل�م ورس
ِ
»و ﺑﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.

»وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ«

ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﺤﺎم ﮐﻼم ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ دروغ ﺑﺴﺘﻨﺪ«  -اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮی – را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از او
ﺑﺰودی ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ آﻗﺎی رﺿﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﺮده آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۳۵
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪا ﺗﻮ را زﺷﺖ ﮐﻨﺪ ای اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز از ﺟﻤﻠﻪی دﯾﻦ
اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟!
و از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقبﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺻﻔﺤﮥ  ۴۹ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺎ از ﺷﯿﺨﯿﻦ
ﺑﺮ آﻣﺪه از ﺿﺮورت دﯾﻨﻤﺎن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ،و
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮانﻣﺎن  -ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳﻼم ﺑﺎد – اﺳﺖ و ﺗﻮ در ﺳﺨﻨﺖ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ« و
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻈﻮرم ﮐﺘﺎب »ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ دروغ ﺑﺴﺘﻨﺪ« آ ﮐﻨﺪه از ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ و ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ
و اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺿﻮی و دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻬﺎم ﺑﺮای او ﻧﺎﻣﻪ

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﻼﻣﮥ ﺟﻠﯿﻞ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب

آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺿﯽ اﻟﺮﺿﻮی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﯽﻫﺎ و اﻓﮑﺎر آنﻫﺎ و ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎه آنﻫﺎ دارد ،ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻬﺪهدار )اﯾﻦ ﮐﺎر( ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ )ﺷﯿﻌﯽ( ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ «.آری ،آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ در
ﻣﻘﺪﻣﻪاش ﺑﺮای ﺟﻨﺎب رﺿﯽ ﺳﺨﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎء و اﺻﺤﺎب و اﺋﻤﻪی ﺳﻠﻒ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎوردهاﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ ﻓﺤﺎم /ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ؛ وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺖ وی
ﺑﺴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺑﻪ ﺣﻘﻪ و زﯾﺮﮐﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻮهﻫﺎ را ﻫﻢ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﮐﻨﺪ! ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﻌﯽ
ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را آﻣﺎج ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﺤﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از دﯾﺪارش از ﺗﻬﺮان دارد .ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻔﮑﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ً
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ دارﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐدﻫﻨﺪه و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻃﺮف ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪه و
ﺑﯽﺧﺒﺮان از واﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﻃﺮف ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮده ،و در ﮔﺮداب ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ و اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮورﻓﺘﻪاﻧﺪ!

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﮐﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﯾﺎ )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ( ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ و
آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﯿﻪ و ﺟﻬﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻨﺎن از اﯾﻦ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز
ﻣﯽداﻧﺪ! ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ) (۱۸۶/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮار دادن ﯾﮑﯽ از دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮ
روی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( آن را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﻘﯿﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد«!!
ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺪر ﻣﻮﺳﻮی )در ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ج  ،۲ص  ،۳۵۲ﻣﮑﺘﺒﻪی
اﻟﻔﯿﻦ ﮐﻮﯾﺖ ۱۴۰۳ ،ﻫـ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮای )اﻣﺎم ﻣﻬﺪی( ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﺳﺖ .و
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ – ﻧﻪ دﯾﮕﺮان – ﺑﺮ آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺻﺪوق در »اﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ« و ﺷﯿﺦ اﻟﺤﺮ در »وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ« و ﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻋﻼم اﻟﻮری« از اﻣﺎم رﺿﺎ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻦ ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای
ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد .ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺌﻮن
ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ وﺿﻊ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح(! ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺸﺎن اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .و او اﻣﺎم دوازدﻫﻢ آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﻬﺪﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
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رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ!
اﻣﺎم و ﺣﺠﺖ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )وﻇﯿﻔﺔ اﻷﻧﺎم ﻓﯽ زﻣﻦ ﻏﯿﺒﺔ
اﻹﻣﺎم ج  ،١ص  ،٤٣داراﻟﻘﺎری ﺑﯿﺮوت (١٩٨٧ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن درﺑﺎرۀ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ در
زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎﻣﺸﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن – ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ – ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﯿﮥ واﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ
و ﻋﻘﯿﺪۀ ﺻﺤﯿﺤﺶ را در ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺪارد.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﮥ  ۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺗﻘﯿﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻦ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﯿﮥ واﺟﺐ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺠﺎج از اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر درﺑﺎرۀ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﺮک ﺷﻮد ،ذﻟﺖ و
ﺧﻮاری ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ از وی ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ )ﺧﺎص( اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ
روی ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎداری آنﻫﺎ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ اﻫﻞ
ً
ﺳﻨﺖ و ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﭘﺎک دﻻن ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﻼف
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ!

اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر )ص  (۴۴رواﯾﺘﯽ را از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮدش اﺳﻨﺎد آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آن رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﮐﺜﺮت ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻧﺪام ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ!
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن! در آن زﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟! ﮔﻔﺖ :در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮﯾﺪ و
در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﺮاه آن ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮج و ﮔﺸﺎﯾﺶ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ
از آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و رواﯾﺖﻫﺎ و اﺧﺒﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ را در )ﻣﮑﯿﺎل
اﻟﻤﮑﺎرم( ذﮐﺮ ﮐﺮدهام «.و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ اﺳﺖ در رﺳﺎﻟﮥ
»اﻟﺘﻘﯿﻪ ص  ،۵۳ﭼﺎپ اول داراﻟﻬﺎدی ﺑﯿﺮوت« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و در اول ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺎری در ﻋﺒﺎدات را ﻣﺠﺎز
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ً
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻘﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻔﺎر و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﻃﺒﻖ دﻻﯾﻞ ﯾﻘﯿﻦﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ! ﺗﻘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻔﺎر و
ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﮥ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح ﺷﺮح ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ) ،۳۳۳-۳۳۲/۴ﭼﺎپ
ﺻﺪر ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ داراﻟﻬﺎدی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻗﻢ  ۱۴۱۰ﻫـ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﻘﯿﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮ داﺷﺘﯽ از ﮐﻪ از رواﯾﺖﻫﺎی وارد آﻣﺪه در ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ،و آنﻫﺎ از ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﮕﺮدﻧﺪ .و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪارا ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﮑﻠﻒ )ﺷﯿﻌﻪ( در ﻧﺰد ﺣﻨﻔﯽﻫﺎ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد ،و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ؛ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﻋﺪم ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن راﻓﻀﯿﺖ را اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻌﺎرف و ﻣﺪارا ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﭘﺲ اﮔﺮ او در ﻣﺴﺠﺪی ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ او
در ﻣﺴﺎﺟﺪ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﺎور ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد .راز اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺐ ﻓﻘﻂ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮم و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن و ﻣﺪارا ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ،و دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از او ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم
ﻣﺪارا و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ از ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ!
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺧﻮﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻨﻔﯽ ،ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ،
ﺷﺎﻓﻌﯽ  ...ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ً
ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻌﯽای ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﯿﭻ زﯾﺎﻧﯽ

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن او ﻫﻮﯾﺪا ﻧﮕﺮدد.

ﺧﻮﺋﯽ در ﺗﻨﻘﯿﺢ ) (۳۳۲/۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﻃﺒﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد ،اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
و ﺧﻮﺋﯽ در ﺗﻨﻘﯿﺢ در ﺷﺮح ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ) (۲۹۲/۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎدن در
ﻋﺮﻓﺎت در روز ﻫﺸﺘﻢ ذی ﺣﺠﺔ ﻣﺎه ﺣﺮام .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺋﻤﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﺞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎران و ﭘﯿﺮوان آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺣﺞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.

ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! او ﯾﮏ ﺑﺎر از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » 1و اﻣﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻮم ،در اﺻﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ
رواﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ وﺟﻮب آن و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪن اﺟﻤﺎﻟﯽ آن ،دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ«.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮ وی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ( واﺟﺐ و
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ!
و ﺑﺎز ﺧﻮﺋﯽ ) (۲۵۵/۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﻘﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﻦ و دﯾﻦ آﺑﺎء و
ً
اﺟﺪاد ﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪارد ،دﯾﻦ ﻧﺪارد .اﺻﻼ ﭼﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی از اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮﺑﯿﺖ
ﺗﻘﯿﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟! ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻼ دﯾﻦ را از ﺗﺎرک ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻧﺰد
ﺷﺎرع روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯽدﯾﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪهاﺳﺖ .و در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮش ،اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ .و ﺳﻮم اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎرک ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرک ﺻﻼة اﺳﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪای! و دﻻﻟﺖ آن
ﺑﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدﻧﺶ ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رواﯾﺖﻫﺎ
آﻣﺪهاﺳﺖ .و ﺗﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻧﻤﺎز آﻣﺪه ،و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ! و از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﺎرک ﺗﻘﯿﻪ در
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ّ
ﺳﺮ آنﻫﺎ و ﻋﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن اﺷﺎﻋﻪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺻﻞ اول ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺲ ﺗﻘﯿﻪی واﺟﺐ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ در
ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد ﭼﻘﺪر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻏﯿﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺳﺖ.
ً
ﺑﻪ ﺧﻮﺋﯽ ﮔﻮش ﺑﺪه ﮐﻪ در ﺗﻨﻘﯿﺢ ) (۲۵۴/۴ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ آن ،در اﺻﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد «.و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻨﯽﻫﺎ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن
از ﯾﻬﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ،ﺗﻘﯿﻪ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﻔﺎر ﺟﺎﯾﺰ  ...و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮﺋﯽ در »ﺻﺮاط اﻟﻨﺎة ﻓﯽ اﺟﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت  ،٧٩/٢ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻬﯿﻪ
ﮐﻮﯾﺖ –  «١٩٩٦ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﺮاد از ﺗﻘﯿﻪ در ﻋﺒﺎدات ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﻤﺴﻪ

ﻣﺘﺼﻒ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎن )ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ( ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮد و از ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی
ﺧﻮدداری ﮐﺮد؟
______________________
 -١ﺗﻨﻘﯿﺢ ،ج .۲۵۴-۴
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺧﻮﺋﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮود ،ﺗﻘﯿﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ!
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﻮﺋﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﮥ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ – ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ
ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﯿﮥ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺮاﺋﺮی )در ﻓﺘﺎوای ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ج  ،۱ص  ،۱۵۰ﻣﮑﺘﺒﺔ ﻓﻘﯿﻬﯽ
ً
ﮐﻮﯾﺖ( ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ و آﯾﺎ اذﯾﺖﻫﺎی
ﮐﻼﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺟﻮاب داد :ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﻨﯽ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﺴﻦ
ﻇﻦ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ او از ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻮد!«.

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺮکﮐﺮدن ﺗﻘﯿﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺸﺎن – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – از ﺗﻘﯿﻪﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﺴﺮ ﺷﯿﻌﯽ )ﺟﻨﺎب( ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) ۳۵۱/۲داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﻬﺮان( و
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ ) (۴۶۷/۱۱و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺒﺮ در اﺻﻮل اﺻﻠﯿﻪ )ص  ،۳۲۱ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﺔ
اﻟﻤﻔﯿﺪ  -ﻗﻢ( از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۹۸ﺳﻮرۀ ﮐﻬﻒ:
َ َ َّ ٓ
َ َ ٓ ۡ ّ
﴿فإِذا َجا َء َوع ُد َر ِ� َج َعل ُهۥ د� َء ۖ﴾.
»و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻋﺪهی ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻓﺮا رﺳﺪ ,آن را در ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ«.
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :دﺳﺖ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ از ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﻒ و ﻇﻬﻮر آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
وی )ﻣﯽآﯾﺪ( و از دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
و ﻣﻨﻈﻮر از دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﮐﺸﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺧﯿﺎﻟﯽ آنﻫﺎ )از اﻫﻞﺳﻨﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد( .و ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ) (۲۱۷/۲و
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در واﻓﯽ ) (۱۲۲/۳از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ای ﻋﺰﯾﺰم! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای
ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را رﻓﯿﻊ و واﻻﻣﻘﺎم ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﭘﺴﺖ و
ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ای ﻋﺰﯾﺰم! ﻣﺮدم در ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ،از ﺗﻘﯿﻪ
ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺎﻓﯽ ) (۲۱۷/۲ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﮔﻔﺘﮥ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﻣﺤﺪث و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﯿﻌﯽ »ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺮ« در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ) (۵۷/۱۱از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎرون رواﯾﺖ

ﮐﺮدهاﺳﺖ :ﻣﻦ در ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﯿﺮۀ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ او ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :آری زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪاش ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﻗﺎﺋﻢ )آل ﺷﯿﻌﻪ( وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ )و ﻗﺪرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪی وی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﮑﯿﺎل اﻟﻤﮑﺎرم« در ﺑﺎب ﻓﻮاﺋﺪ دﻋﺎ ﺑﺮای )ﻇﻬﻮر( ﻗﺎﺋﻢ )ج ،۱
ص  ۲۴۶از ﻣﻨﺸﻮرات اﻣﺎم ﻣﻬﺪی  -ﻗﻢ( از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ درﺑﺎرۀ آﯾﮥ  ۱۷ﺳﻮرۀ ﻃﺎرق:
َ َّ ۡ َٰ َ َ ۡ
�ن أ ۡم ِهل ُه ۡم ُر َو ۡ� َ ۢد� .﴾١٧
﴿�م ِه ِل ٱل�فِرِ
ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ آﻧﺎن را )ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد( واﮔﺬار«.
»ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻬﻠﺖ ده و ِ

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﺟﺒﺎرﻫﺎ و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎی ﻗﺮﯾﺸﯽ و

ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮدم )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ «.و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر )(۱۴۸/۱
از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﺷﯿﻌﮥ ﻣﺎ
)ﺗﻘﯿﻪﮐﺎری( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻮم را ﺧﻮاﻫﺪ زدود و ﻗﻠﺐﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از
آنﻫﺎ دارای ﻗﺪرت ﭼﻬﻞ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!«
و ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺻﺎدق ﺻﺪر ﻣﻮﺳﻮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﻮر ص ،۷۶۲
ﭼﺎپ دوم داراﻟﺘﻌﺎرف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﺒﻨﺎن« از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدم در ﺻﻠﺢ و
ﺳﺎزش ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻪ آنﻫﺎ ارث ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،و ﺣﺪود را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺟﺎری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﺎﻧﺎت آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﻣﺰاﯾﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .و
ﺻﺪر در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺰاﯾﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻀﺎداﻓﮑﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺣﻖ و اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ در )ﺣﺪاﺋﻖ اﻻﻧﺲ ص  ،۱۰۴ﭼﺎپ داراﻟﺰﻫﺮاء ﺑﯿﺮوت( از اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ :و ﻓﻘﻬﺎی آنﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﻗﻀﺎت آنﻫﺎ ﺑﯽﻋﻠﻤﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ دروغ ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
از آن اﻫﻞ ﻓﺘﻮا اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :1ﻣﺮاد از ﻓﻘﻬﺎ ،ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻣﻦدرآوردی ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ دﺷﻤﻦ
ً
آﺷﮑﺎری ﺟﺰ ﻓﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و اﻣﺎم ﻣﻬﺪی و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮش
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ،در دﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،آن ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ )ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ( و ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻼم زﻧﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.

______________________
 -١در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﭼﻪ وﻗﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺗﻘﯿﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟!
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ﻋﻼﻣﮥ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﮥ ﻫﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﯽ ﻣﻴﺰان اﻹﺳﻼم ص  ۱۴۸از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ راﺑﻄﮥ ﻧﮑﺎح و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و از ﻣﺎ ارث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ

ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس آنﻫﺎ،
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮ زﯾﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﮐﻠﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب
)اﻟﻐﯿﺒﻪ ص  ۲۳۳ﭼﺎپ ﻣﮑﺘﺒﺔ ﺻﺪوق ﺗﻬﺮان( از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻮن وی ﻣﺮدﻣﺎن )زﯾﺎدی( را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و اول از ﻗﺮﯾﺶ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )و آنﻫﺎ را از ﭘﺎی در ﺧﻮاﻫﺪ آورد( ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از آل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ از آل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺑﻮد) ،ﮐﻤﯽ( رﺣﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
و ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺻﺪر در ﺗﺎرﯾﺦ )ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ص  ۵۶۷ﭼﺎپ ﻧﺸﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ
ﻓﻘﻬﺎی آنﻫﺎ و ﻣﺤﺪث آنﻫﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدی ﺣﺎﺋﺮی در )اﻟﺰام اﻟﻨﺎﺻﺐ ﻓﯽ اﺛﺒﺎت ﺣﺠﺔ اﻟﻐﺎﺋﺐ )،۲۸۳/۲
ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم  ،۱۹۷۷از ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﻪی أﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت( اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و در
ﮐﺘﺎب »ﻏﯿﺒﺖ« ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ص  ،۲۳۱و در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ص  ۵۶۶از زراره از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺻﺎﻟﺤﯽ از ﺻﺎﻟﺤﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻦ! ﻣﻨﻈﻮرم ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎﻣﺶ ﻧﺎم ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺮة ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ای زراره ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﯿﺮة ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم! آﺧﺮ ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا در
ﻣﯿﺎن اﻣﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻟﻔﺖ و اﻧﺲ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺎﺋﻢ روش ﻗﺘﻞ را در ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وی در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و از ﮐﺴﯽ
ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وای ﺑﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﯽ وی ﺑﺮ ﺧﯿﺰد .و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺻﺪر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ص  ،۵۷۱-۵۷۰از رﻓﯿﺪ ﻣﻮﻟﯽﺑﻦ ﻫﺒﯿﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮐﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺞ و روش ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺷﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاراﻧﻪ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻢ در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﺑﺎ ﺟﻔﺮ اﺣﻤﺮ ﺣﺮﮐﺖ

٣٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم ﺟﻔﺮ اﺣﻤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ روی ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن.
و در ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ) (۲۳۴و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﺻﺪر ) (۱۱۵از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺎن وی و ﻋﺮب و ﻗﺮﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺒﺖ ) (۲۳۶از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ» :ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﺟﺰ
ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد«.
و از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮐﻪ از روی ﻣﯿﻞ و ﻫﻮای ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ! اﯾﻦ ﻗﻮل او را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺮس آن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدی از آنﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادﯾﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ«.

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎّ ،
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ) (۶۰/۱۱و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در

)ﺣﺪاﺋﻖ( و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻋﺼﻔﻮر در »ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ« ص  ۱۶۶ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻓﯿﺾ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻮاﻓﯽ ) (۵۹/۱۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آوردهاﺳﺖ :و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺮس آن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدی از آنﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادﯾﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ«.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

 -۱ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد
ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ .و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،دوازده اﻣﺎم را ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻊ و دﯾﺪﮔﺎه آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻮل آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﮔﺎه ﺷﻮی.
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﮥ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق در رﺳﺎﻟﮥ اﻋﺘﻘﺎدات
ص  ،۱۰۳ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب اﯾﺮان ،ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و
ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ ﺑﻌﺪ از وی را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ،ﺑﺴﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺋﻤﻪ ﺑﻌﺪ از وی
را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎء اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.
و ﺳﺨﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ )اﺋﻤﻪ( ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) .رﺳﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ» :اﺋﻤﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ دوازده ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اول آنﻫﺎ
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و آﺧﺮ آنﻫﺎ ﻗﺎﺋﻢ )ﻣﻬﺪی( اﺳﺖ .اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از ﻣﻦ
اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ ،ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از آنﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﺳﺖ) «.ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺑﻮد ﺻﺪوق ،و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ) (۶۶-۶۱/۲۷ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒﺑﻦ اﻟﻤﻄﻬﺮ اﻟﺤﻠﯽ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﺖ رﺣﻤﺘﯽ ﻋﺎم
و ﻧﺒﻮت رﺣﻤﺘﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ رﺣﻤﺖ ﻋﺎم )اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ( را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺗﺮ از اﻧﮑﺎر
رﺣﻤﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮت ﻫﻢ در ﺑﺪی ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻧﻤﯽرﺳﺪ( و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
اﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻷﻟﻔﯿﻦ ﻓﯽ اﻣﺎﻣﺔ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ص  ۱۳ج ،۳
ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت  (۱۹۸۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎﻣﺖ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺘﯽ ﻋﺎم و ﻧﺒﻮت رﺣﻤﺘﯽ ﺧﺎص
اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺎم ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و اﻧﮑﺎر
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﮐﺮدن ﻟﻄﻒ ﻋﺎم ﺑﺮﺗﺮ از اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﻟﻄﻒ ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺶ درﺑﺎرهی ﻣﻨﮑﺮ
اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده و او ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺷﯿﺦ و ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻌﺘﻤﺪش در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ )اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﴐة ﻓﯽ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﱰة اﻟﻄﺎﻫﺮة
ج  ،۱۸ص  ،۱۵۳داراﻻﺿﻮاء ،ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،وﺟﻮد دارد؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺰو اﺻﻮل
دﯾﻦ اﺳﺖ«.
و داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ و ﻓﯿﻠﺴﻮف آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻨﺠﺎه )،۴۸
ﻃﺒﻊ داراﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﯿﺮوت  (۱۹۸۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪی دوازدﮔﺎﻧﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ«.
و ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رواﻓﺾ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ و ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ و ﻓﺨﺮ اﻣﺖ اﺳﺖ در )ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار
 (۳۹۰/۲۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ اﻃﻼق ﮐﺮدن ﻟﻔﻆ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺋﻤﻪ
از ﻓﺮزﻧﺪان وی ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﻀﻞ دادهاﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد
ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻌﺎﻃﻒ و ﻧﺮﻣﯽ

ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺮت و ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد؟!

و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ) (۶۲/۶دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺑﯿﺮوت(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ در ﺷﺮح اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و از ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮر اﻟﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﻖ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ
ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮرزد ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮐﺘﺎب وی )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان(
ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ) ۳۹۲/۱ﭼﺎپ ﺳﻮم ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ آداب در ﻧﺠﻒ  (۱۹۷۰ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .و آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﮥ دوم در ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ) ،۲۰۸/۱ﺑﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ آداب
در ﻧﺠﻒ  (۱۹۵۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎری ﺷﺪن

 -۱ﮐﺎﻓﺮﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ ی دوازده ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد

٣٥

ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮک در آﺧﺮت ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ دوازده اﻣﺎم اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﺳﺖ «.و ﻣﺤﺪث و
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ – ﮐﻪ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ – ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ در ﻣﻨﺎزل اﻵﺧﺮة )ص ،۱۴۹
داراﻟﺘﻌﺎرف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  (۱۹۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎزل ﺗﺮﺳﻨﺎک آﺧﺮت )ﭘﻞ( ﺻﺮاط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ در
آﺧﺮت ﺗﺠﺴﻢ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﯾﻦ ﺣﻖ و وﻻﯾﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺋﻤﻪی ﭘﺎک و ﻣﻄﻬﺮه ذرﯾﺔ وی اﺳﺖ – .درود و ﺳﻼم ﺑﺮﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎد – و ﻫﺮ
ﮐﺲ از اﯾﻦ راه ﻋﺪول ورزد ،و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ رو ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ،از آن ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻐﺰﯾﺪه و در
ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد «.ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﻋﻠﻤﺎ و اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻬﺬﯾﺐ و أﺣﮑﺎم و اﺳﺘﺒﺼﺎر و ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،و
اﻟﻮاﻓﯽ ،و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺻﺎﻓﯽ و ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار  ...ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن وارد آﻣﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن .و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺪث ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر
) (۱۵۰از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ روی ﭘﻞ ﺻﺮاط ﻗﺮار دارﻧﺪ .و اﺳﻢ ﻣﺎﻧﻌﯽ از آنﻫﺎ
»وﻻﯾﺖ« اﺳﺖ! ﻫﻤﮥ ﺧﻼﯾﻖ در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺋﻤﻪ
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از وی ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎورد )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎم آنﻫﺎ را ذﮐﺮ
ﮐﻨﺪ( ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﭘﻞ ﺻﺮاط ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺎورد ،ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﺪ )و در آﺗﺶ دوزخ
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ( و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﻟﻬﯽ:
َ ُ ُ ۡ َّ ُ َّ ۡ ُ ُ َ
�ٔولون ] ﴾٢٤اﻟﺼﺎﻓﺎت.[٢٤ :
﴿وق ِفوهمۖ إِ�هم م
»و آﻧﺎن را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
و در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ص  ۹۷در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ  ۸۹ﺳﻮرۀ ﻧﻤﻞ:
َ
َ
ََ َ
ُ
ۡ
﴿ َمن َجا ٓ َء بٱ ۡ َ
� َس َنةِ فل ُهۥ خ ۡ�ّ ٞمِن َها َوهم ّمِن ف َزعٖ يَ ۡو َم� ِ ٍذ َءام ُِنون ] ﴾٨٩اﻟﻨﻤﻞ.[٨٩ :
ِ
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ از ﺗﺮس آن روز در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ» :ﺣﺴﻨﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ وﻻﯾﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ«.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ! وﻻﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺐ »اﻫﻞ ﺑﯿﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺴﺎن
ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،۵۱۱-۵۱۰ ،ﭼﺎپ داراﻟﺘﻌﺎرف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت  (۱۹۹۱از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺛﻘﻔﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ع( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪا:
َ ُ ْ َ ٰٓ َ
�ٔاتِه ۡم َ
� َس ّ َ
ور� َّرح ٗ
� َ� ُف ٗ
ك ُ�بَ ّد ُِل ٱ َّ ُ
ح َس َ�ٰت َو َ� َن ٱ َّ ُ
ِيما ] ﴾٧٠اﻟﻔﺮﻗﺎن.[٧٠ :
ٖ�
﴿فأو�� ِ
ِ ِ
»آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«
ﺳﺆال ﮐﺮد .او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر آورده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺴﺎب ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﮕﺎه اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽاش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺣﺴﺎب وی آﮔﺎه ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﮥ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و
ً
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﻨﺪه اﺻﻼ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﺧﺎص ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﺮح اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ) (۵۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﮥ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد .و ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و اﺋﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﻄﻬﺮی – ﺑﻌﺪ از وی آﻣﺪهاﻧﺪ– ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد«.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ در )ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ص  (۵۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﺬﺷﺖ از اﯾﻨﮑﻪ
ّ
وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ ﺷﺮط ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،از اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ،و رواﯾﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ از
ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺠﻢ ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را
ذﮐﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 -۱ﮐﺎﻓﺮﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ ی دوازده ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد
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دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از
آن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .و اﯾﻦ وﻻﯾﺖ از ﺣﺠﻢ ﺗﻮاﺗﺮ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮر
ﻣﯽدارد .و اﻋﻤﺎل ﺟﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺟﺰ ﺑﺪان ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻮش ﻓﺮاده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وی ﺑﺼﺮاﺣﺖ و ﺑﻮﺿﻮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮرش
)ص  (۵۱۳ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از

ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺎن ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ
) ،۴۶۴/۲ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻗﻢ ،اﯾﺮان( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺷﮑﺎل و ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮ
ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ و وﻻة ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﯽ ﺳﯿﺪ و ﺳﺎﻻر وﺻﯽﻫﺎ ،اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﺼﻮم وی
ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ واﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻠﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارد «.و
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎب روزﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻬﺪی )ص  ۴۵داراﻟﮑﺘﺎب ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ  -ﺑﯿﺮوت(
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را آورده ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :دوازده ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ ﺑﯿﺘﻢ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺮا
دادهاﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺧﻠﻔﺎ و اوﺻﯿﺎء و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﺘﺮت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﻣﻦ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ،و ﮐﺴﯽ از آنﻫﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آنﻫﺎ آﺳﻤﺎن را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اذن و اﺟﺎزۀ وی .و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آنﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ زﻣﯿﻦ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن را ﻓﺮو
ﻧﺒﺮد «.ﺷﯿﻌﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﻋﺼﺮی اﺳﺖ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.

و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه  1ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ

)اﺋﻤﻪ( ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ از اﺳﻼم ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﻤﺎن »اﻟﺸﻬﺎب اﻟﺜﺎﻗﺐ« اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺸﺮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺪاﻋﻈﻢ و ﺳﺘﻮن ﻗﻮیﺗﺮ ،ﻋﻼﻣﮥ ﻋﻠﻤﺎ ،و ﺗﺎج ﻓﻘﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻊ
ّ
)ﻋﻠﻮم( ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ،ﻣﻬﺬب ﻓﺮوع و اﺻﻮل ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺣﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ ۱۸۸/۲
ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﻋﻨﺎد ﻧﻮرزﯾﺪه و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺨﺮج
______________________
 -١ج  ،۱۸ص .۵۳
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ﻧﺪاده ،در ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻠﮕﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻃﺒﻖ اﻋﺘﻘﺎد
اﮐﺜﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﮐﻔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.
و ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﻣﺠﻠﺴﯽ ) (۳۹۱/۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از او را ﮐﻪ ﺧﺪا آن را واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻖ آﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ«.
و در واﻗﻊ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻮﺷﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ
اﻟﺸﯿﻌﺔ ) ٢٢٢٧ﭼﺎپ ﻻﻫﻮر  (١٩٨٣ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮردم وﻗﺘﯽ در ﮐﺘﺎب
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ! و ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ واﻗﻌﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ روح ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ!«
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدهاﺳﺖ و
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ آﻣﺪه از ﻋﻠﻢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﮔﻮش ﻓﺮاده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰی ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ اﻋﻼن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬﯿﺶ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ
ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم  (۳-۶۲/۲۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده:
َّ ۡ ۡ
َ ۡ ٞ
﴿إِ� َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[١٠ :
ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد .و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻦ )ﺷﯿﻌﻪ( و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن – آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪن رواﯾﺖﻫﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آﯾﺎت در
واﺟﺐ ﺑﻮدن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ و ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻦ از آنﻫﺎ – ﺑﺮادری را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ؟!«
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﻃﺒﻖ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم آنﻫﺎ »ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب )اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺤﺮﻣﺔ( او

را ﺳﺘﻮدهاﺳﺖ ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻦ از آنﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ای ﻏﺎﻓﻼن!

 -۲ﻧﺎﺻﺒﯽﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺛﻘﮥ اﺳﻼم آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ) ،۲۹۲/۸داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﻬﺮان( ﺑﺎ ﺳﻨﺪش از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وارد ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد وی اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم ﺧﻮاب ﻋﺠﯿﺒﯽ را دﯾﺪم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ – و ﺑﺎ
دﺳﺘﺶ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد – ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﺧﺎﻧﻪام ﺷﺪم و
ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻧﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﮔﺮدوﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺷﮑﺴﺖ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪ!
آﻧﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ارثﻫﺎی اﻫﻠﺖ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ از رﻧﺠﯽ ﺷﺪﯾﺪ انﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ!
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮدی ﺑﺨﺪا ای اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ! ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﮐﻨﺎر او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و رﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺧﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ! ﺧﺪا ﺗﻌﺒﯿﺮ او
را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺳﺎزد! و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او درﺳﺖ ﻧﺒﻮده .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ
ﺑﺸﻮم ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯽ :اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮدی و ﺗﺎزه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﻮردی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد؟! ﮔﻔﺖ:
آری ،ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده .ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺧﻮاب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ! ﺗﻮ از زﻧﯽ ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه زﻧﺖ از آن ﺧﺒﺮدار ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺒﺎس را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻮ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ!« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻀﯿﺮ ﻟﻔﻆ »ﻧﺎﺻﺐ« را ﺑﺮ اﻣﺎم اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – اﻃﻼق ﮐﺮدهاﺳﺖ) .ﻋﺪة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎﻏﺎﻧﯿﺔ -٢٦٥-٢٦٣ ،٢٥٣
 ٢٧٠-٢٦٨ﭼﺎپ ﻗﻢ(
و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ در )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ،٣٠٧/٢ﭼﺎپ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺮان( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و ﺧﻮاص آنﻫﺎ ،ﻟﻔﻆ ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺑﺮ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺜﺎل وی
اﻃﻼق ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آنﻫﺎ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد«.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻋﺼﻔﻮر درازی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ
ً
ﻓﯽ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ ص  ،١٥٧ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺐ ﻓﻘﻂ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ«.
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ او را ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺘﺼﻒ ﮐﺮدﻧﺪ )ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا!( و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آن ﺳﻪ ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﺮ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ ﭘﺲ آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺷﯿﺦ آل ﻋﺼﻔﻮر

درازی ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺑﻖ )اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ  (١٤٧ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖﻫﺎ و ﺧﺒﺮ دادنﻫﺎی آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺐ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻪ او »ﺳﻨﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را درازی ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻧﺎﺻﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و ﺷﯿﺦ و ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ و

ﺣﮑﯿﻢ آنﻫﺎ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﮐﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب )ﻫﺪاﯾﺔ اﻷﺑﺮار إﻟﯽ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر،
 ،۱۰۶ﭼﺎپ اول  ۱۳۹۶ﻫـ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﻪ و ﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎر اﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮت ،و ﺑﺮای ﻧﻮاﺻﺐ

اﻧﮑﺎر ﺧﻼﻓﺖ اﺋﻤﻪ را واﺟﺐ ﮐﺮد «.و ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ،ﻋﻠﯽ آل ﻣﺤﺴﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  -دار
اﻟﺼﻔﻮة – ﺑﯿﺮوت ص  ،۲۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮاﺻﺐ از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ از

ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ،و اﺑﻦ ﺟﻮزی و ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذﻫﺒﯽ و اﺑﻦ ﺣﺰم اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ(.
و ﻋﻼﻣﮥ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻨﺼﺐ و اﻟﻨﻮاﺻﺐ( – دار اﻟﻬﺎدی – ﺑﯿﺮوت – در ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ –
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ص  – ٢٥١ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻧﻮاﺻﺐ در ﺑﻨﺪﮔﺎن( ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ٢٠٠ﻧﺎﺻﺐ – ﻃﺒﻖ ﮔﻤﺎﻧﺶ – را ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﺗﻌﺪادی را ذﮐﺮ ﮐﺮده از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺣﺴﺎنﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ،
زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،ﻃﻠﺤﻪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ،اﻣﺎم اوزاﻋﯽ ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ،
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،زﻫﺮی ،ﻣﻐﯿﺮه ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻘﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺼﺎر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﻪ در ﻣﺼﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺷﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻄﯿﺐ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮑﺮی آﻟﻮﺳﯽ  ...و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮاﺻﺐ ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی در داﯾﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ) ،۳۸/۳۳ﭼﺎپ دوم داراﻟﻌﻠﻮم ﺑﯿﺮوت  ۱۴۰۹ﻫ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮرد و
اﺻﻄﮑﺎک دو ﺧﺒﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺻﺐ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻤﻮم )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آنﻫﺎ از ﻋﺎﻣﻪ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟!
ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ را ﺟﺰ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آنﻫﺎ و اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ )اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۲۱/۱داراﻟﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن (۱۹۸۶

 -۲ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﺻﻪ و اﯾﻦ واژه را اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﻟﻔﻆ( ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – ﺑﺮ ﺧﻮد اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻋﻼﻣﻪ و ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﮐﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل
 ۱۰۷۶در ﮐﺘﺎب )ﻫﺪاﯾﺔ اﻷﺑﺮار إﻟﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﺋﻤﮥ اﻷﻃﻬﺎر ،٢٦٤ ،ﭼﺎپ اول  ١٣٩٦ﻫـ(.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اول ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺰﻧﯽ و ﻏﺰاﻟﯽ ﺻﯿﺮﻓﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از
ﺧﺎﺻﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼﻣﻪ در ﯾﮑﯽ از دو ﮔﻔﺘﻪاش «. ...
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرگ )در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ( ﺷﯿﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮازی در ﮐﺘﺎب )ﻗﺎﻋﺪة ﻻ
ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار() ،ص  ۲۱ﻧﺸﺮ دار اﻻﺿﻮاء ﺑﯿﺮوت ،ﭼﺎپ اول( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻪ ،از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ . ...

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺎﺻﺐ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻃﻼق

ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم )اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ(  1ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدهاﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﻣﺮد دو اﺟﺎزه از دو ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دوي آنﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﮥ »آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺧﻮﺋﯽ در ﻧﺠﻒ ،و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ در ﻗﻢ اﺳﺖ .و در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۱۶از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﺪا زده ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻮاﺻﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻧﻮاﺻﺐ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺧﻮن و ﻣﺎﻟﺸﺎن ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺻﻔﺤﮥ  ۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺧﻮد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻐﻮض داﺷﺘﻦ
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن او و ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺘﻦ از وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﺼﺐ اﺳﺖ(.
ﭘﺲ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! آﯾﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﯽ را ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از او ﺗﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ؟ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰﻫﯽ ﺗﻮ ای
اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!
و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮاﺻﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ«.
______________________
 -١ﻣﺆﺳﺴﻪی اﻟﻔﺠﺮ در ﻟﻨﺪن و ﺑﯿﺮوت ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺪح اﻫﻞﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺎن ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ.
)آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ .از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﯿﺎﯾﺪ( .و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮاﺻﺐ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ -ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ «.و

ﻫﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل ص  ١٦٠داراﻟﻤﺠﺘﺒﯽ  -ﻟﺒﻨﺎن( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮ
ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز از ﯾﮏ ﻃﺮف
اﺟﺘﻬﺎد و ﺗﻼش ﮐﺮده ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺶ دادن ﻋﻠﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
و در ﺻﻔﺤﻪ  ۲۹۵ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ داﻣﻨﮥ ﺑﺤﺚ را
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و
ﻋﺒﺎﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﮑﺎر و ﻧﺒﺮد ﮐﺮدﻧﺪ(.
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵۹ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻌﻨﻮان )دﺷﻤﻨﯽ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ آنﻫﺎ را ﻓﺎش ﻣﯽﺳﺎزد( ﺑﺎز ﮐﺮده ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺧﻮد آن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻘﻖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﯿﺴﺖ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﻋﺘﺮت ﭘﺎک و ﻃﺎﻫﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻟﻌﻦ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻦ
و ﻧﺎﺑﻮدی آﺛﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﻬﻮت و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد!« و در ﺻﻔﺤﮥ
 ۱۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دﻗﺖ ﮐﻦ! ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻧﻬﻔﺘﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ آﮔﺎه
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﺛﺮ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻓﺮاوان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺘﺮت ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ،ﭼﯿﺰی از
ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ(.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻫﻞ
ً
ﺑﯿﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﻠﺰم )ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آنﻫﺎ( ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ
اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ  -ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدت – ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ؟!!
و در ﺻﻔﺤﮥ ) (۲۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺒﻮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در ﻧﺰد آنﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺲ ای ﻋﻠﻤﺎ و ای ﻋﻮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﯾﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟!

 -۲ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟!

ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺟﺎﯾﺰ

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ دروغ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ!
و ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺸﺮده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺳﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،و
ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ و آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم دﺷﻤﻨﺎن آنﻫﺎ
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« .و در ﺻﻔﺤﮥ ) (۳۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ – اﻫﻞ ﺳﻨﺖ – ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ،
ﻣﻮﺿﻊ و دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮداﻧﻪ و ﻣﺪدﮐﺎراﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﮕﯽ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﻓﺘﺮاﺋﺎت ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻧﺪارد .و اﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺣﺖ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ از آن ﭘﺎک و ّ
ﻣﺒﺮا اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﻧﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در )اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ  (۲۶/۱از
اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮن ﻧﻮهﻫﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ،ﺣﺴﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪ ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮده ﺷﺪ و اﻫﻞ ﻋﺮاق ﺑﺮ او ﺷﺒﯿﺨﻮن زدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻨﺠﺮی در ﭘﻬﻠﻮ ﯾﺶ ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻼﻓﺘﺶ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﻮی رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺧﻮد و ﺧﻮن ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ او
ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ او در ﮔﺮدنﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد – او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﻞ ﻋﺮاق )ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده ،و از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
و ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺻﻐﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ،ای اﻫﻞ ﻣﮑﺮ و ﺣﻘﻪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
دادهاﺳﺖ! آن ﮔﺎه ﺑﻼی ﻣﺎ را ﻧﯿﮑﻮ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ«.

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

٤٤

ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻃﺒﺮﺳﯽ در اﺣﺘﺠﺎج )ﭼﺎپ اﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت  (۳۰۲/۲اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺎدق ﻣﮑﯽ در »ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ص  ،۲۶۵ﭼﺎپ داراﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ۱۴۰۴ ،
ﻫـ« .ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﺠﺎد /در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﮕﺎن رواﻓﺾ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دور اﺳﺖ ای ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران ﺣﻘﻪﺑﺎز ،ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﻣﯿﺎن ﺷﻬﻮتﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﺮدهاﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ .آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪراﻧﻢ آﻣﺪﯾﺪ؟!«
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و ﮔﻮش ﺑﺪه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮۀ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻃﺒﺮﺳﯽ در
اﺣﺘﺠﺎج )ﻧﺠﻒ) (۱۰/۲ ،اﻋﻠﻤﯽ – ﺑﯿﺮوت –  (۲۹۰/۲رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺪا ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺮو و ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ! ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﭘﯽ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎر و ﺑﻨﻪام را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺪا اﮔﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﻣﻦ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺟﻠﻮی رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺮدن ﻣﺮا ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺷﺄن و ﺣﺎل اﺳﻼف ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر آنﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﻮدهاﺳﺖ ﺗﺎ درﺟﻪای ﮐﻪ وی ﯾﺎران و ﭘﯿﺮوان ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻮش ده در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در )ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ  ،۱۹۰ ،۱۸۸/۱داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﻌﺎوﺿﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﺔ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ درﻫﻢ ،ﺷﻤﺎ را از ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ را از ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ از ﯾﺎران ﺧﻮد را در ﻋﻮض ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد  ...ای اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ! ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺳﯽ و دو ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪهام .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ دارای ﮔﻮشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮﯾﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ دارای ﮐﻼم
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻻل ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ دارای دﯾﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت آزادﮔﺎن
ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮادران ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وﺛﻘﻪای ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
و اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﮐﺸﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب )اﻟﺮﺟﺎل
در ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب( ص  ،۲۵۴از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮ آﯾﺘﯽ را ﮐﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺎزل ﮐﺮده ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
______________________
 -١رواﯾﺖ از ﻃﺒﺮﺳﯽ در اﺣﺘﺠﺎج )ﻧﺠﻒ) ،(۳۲/۲ ،اﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﯿﺮوت – .(۳۰۶/۲

 -۲ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

٤٥

و ﮐﺸﯽ ) (۲۵۳از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق /رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،در اﺑﺘﺪا از
دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق /آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﺪاوت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ!
و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ) (۲۲۸/۸از ﮐﺎﻇﻢ /رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺷﯿﻌﻪام
را ﺟﺪا ﮐﻨﻢ ،آنﻫﺎ را ﻓﻘﻂ وﺻﻒﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .و اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار دﻫﻢ ،آنﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺪ و
از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .و اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار دﻫﻢ ،از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽآﯾﺪ) .و اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ]ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳋﻮاﻃﺮ وﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﻮاﻇﺮ ) ،۱۵۲/۲ﻣﺆﺳﺴﻪ

اﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت[ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻧﺘﺴﺎب اﻫﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺴﺎب
ﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و اﻧﺘﺴﺎب ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ!

 -۳ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
در واﻗﻊ ﺷﯿﻌﻪ ،رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ و آنﻫﺎ را در ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺳﻨﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ .و ﺗﻔﺎوت زﯾﺮ از ﺧﺒﺎﺛﺖ و زرﻧﮕﯽ آنﻫﺎ رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﯾﻊ ،ص  ،۶۰۱ﻃﺒﻊ
ﻧﺠﻒ( از داودﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ» :و ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﺘﻦ
ﻧﺎﺻﺒﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﻧﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ دﯾﻮاری را ﺑﺮﺳﺮ او واژﮔﻮن ﮐﻨﯽ ﯾﺎ او را در آب ﻏﺮق ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ً
ﺧﻮدت از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ،ﺣﺘﻤﺎ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه! ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻟﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﻧﯿﺰ ،اﮔﺮ
ﺑﺮ آن ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﻼل اﺳﺖ «.و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ

اﻟﺸﻴﻌﺔ ) (۴۶۳/۱۸و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ ) (۳۰۷/۲ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺘﻞ

آنﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮاﺻﺐ( ﺟﺎﯾﺰ ،و ﻣﺎﻟﺸﺎن ﻣﺒﺎح اﺳﺖ«.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﻠﺖ در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺮع واﻗﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﯽﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﺗﺶ ﯾﺎ ﺷﻮک
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺗﺎزه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﯿﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮﻫﺎ و
ارواح ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ
ﺷﺪﯾﺪی ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ )ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ از ﺗﻘﯿﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد( ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
آﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد .و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ
ﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دارﻧﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﮏ وزﯾﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .1
اﻣﺎ آن وزﯾﺮ ﺷﯿﻌﯽ )ﻧﻤﮏﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده( و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻐﻮلﻫﺎ ﻫﻢ
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﻐﺪاد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮده و ﻫﺰاران ﺗﻦ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
______________________
 -١ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﻣﺠﺮم وزﯾﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻧﺼﯿﺮ اﻟﮑﻔﺮ واﻟﺸﺮک وزﯾﺮ ﻫﻮﻻﮐﻮ ﺧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
]ﻣﺼﺤﺢ[
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ آن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟!
و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﻧﺴﺮی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب )روﺿﺎت اﳉﻨﺎت ﰲ أﺣﻮال

اﻟﻌﻠﲈء واﻟﺴﺎدات  ،۳۱-۳۰۰/۱ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺸﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻗﻢ اﯾﺮان( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺮم

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :او ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ .و از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺌﻮن ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف و ﻧﻘﻞ ﺷﺪة
وی ،ﺣﮑﺎﯾﺖ وزﯾﺮ ﺷﺪن او در ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻫﻮﻻﮐﻮﺧﺎن ﺑﻦ ﺗﻮﻟﯽ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻐﻮلﻫﺎ و ﺗﺮکﻫﺎی ﻣﻐﻮل اﺳﺖ و آﻣﺪن وی در ﮐﺎروان آن ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد )داراﻟﺴﻼم( ﻣﺤﺒﺖ ارﺷﺎد ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﭘﺸﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﺴﺎد و
ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﻣﺮاﮐﺰ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در ﭘﯿﺮوان
آن ﺳﺮﮐﺸﺎن ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ..ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ از ﺧﻮنﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد .و
آنﻫﺎ را در رود دﺟﻠﻪ رﯾﺨﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎن و ﺷﺮارت
ﭘﯿﺸﻪﮔﺎن(.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﻮﺳﯽ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آن را ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای اﺳﻼم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص  (۱۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﮔﺮ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ وارد درﺑﺎر ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎری ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
وی ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وارد ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﺷﺪن ﻋﻠﯽﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎری ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪی ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ؟!
و اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در دم و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،از ﮐﺸﺘﻦ
ﺳﻨﯽﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﯾﻘﻄﻦ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪان را ﺑﺮ ﺳﺮ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ از ﺳﻨﯽﻫﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮد و آنﻫﺎ را ﮐﺸﺖ . ...
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺻﺪر اﻟﺤﮑﻤﺎء و رﺋﯿﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻠﻘﺐ ﮐﺮدﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ ) ۳۰۸/۲ﭼﺎپ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺮان( ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﺧﻮد داﺳﺘﺎن» :در رواﯾﺎت آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﯾﻘﻄﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻫﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن )ﺳﻨﯽﻫﺎ( در زﻧﺪاﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .و او از ﻋﻠﻤﺎء و ﺧﻮاص

 -۳ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
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ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد .و آنﻫﺎ ﺳﻘﻒ زﻧﺪان را ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه
ً
ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﺎ ﻣﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮن آنﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﻮﺷﺖ .او ﻫﻢ در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﺮدی ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮن آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﻮد .و ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهای،
در ازای ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪای ،ﺑﺰ ﻧﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮداز! ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺰ از او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!! ﺑﻪ اﯾﻦ
دﯾﮥ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﮓ ﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ دﯾﮥ آن  ۲۰درﻫﻢ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮥ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﻬﻮدی ﯾﺎ ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮥ آنﻫﺎ  ۸۰۰درﻫﻢ اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎل و روز آنﻫﺎ در آﺧﺮ ﺑﺪﺗﺮ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪﺗﺮ اﺳﺖ!«
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻨﺼﺐ واﻟﻨﻮاﺻﺐ ص  ،۶۲۲ﻃﺒﻊ داراﻟﻬﺎدی ﺑﯿﺮوت( اﯾﻦ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽﻫﺎ( اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و دﮐﺘﺮ ﻫﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺠﺮاﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﯽ اﳌﻴﺰان ص  ،۷ﻃﺒﻊ ﻣﺼﺮ(

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ
ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻘﺸﻪای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﺧﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ اﻗﺎﻣﮥ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ در ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﺧﺎن ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ اﻗﺎﻣﮥ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ در ﻣﺼﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت آن دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی زﺷﺖ ﮐﺮدن ﭼﻬﺮۀ ﺳﻨﯽﻫﺎ ،و
ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎدرﺷﺎه در دﻫﻠﯽ از ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﺷﯿﻌﯽ
آﺻﻒﺧﺎن آن ﻫﻢ در ﻣﻸ ﻋﺎم ،و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺳﻨﯽﻫﺎ در ﻣﻠﺘﺎن از ﻃﺮف واﻟﯽ اﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ داود ﺷﯿﻌﯽ ،و
ﮐﺸﺘﻦ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺳﻨﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻟﮑﻨﻮ ﻫﻨﺪ و ﻧﻮاﺣﯽ آن از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪم ﺗﻤﺴﮏ
آن ﺳﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻏﺪر
ﺑﻪ ﺗﯿﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮﺻﺎدق ،و ﻧﯿﺰه زدن ﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻣﯿﺮ ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ ) ...ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.«(...
و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺠﺮاﻣﯽ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب و در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻃﻊ و
ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ،از آنﻫﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻫﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪهاﺳﺖ،
ﺷﯿﻌﻪ در آن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻨﻤﺮ درﺑﺎرۀ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،از ﻧﺎﺣﯿﮥ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ .او ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﻟﻤﻬﺪی ،اﻟﺪروز ﺗﺎرﯾﺦ ووﺛﺎﺋﻖ ،ص
 ،۱۰ﻃﺒﻊ دوم ۱۹۸۸ ،م( .ﻗﯿﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت و ﺳﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در دل ﻧﻬﺎن داﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﺜﯿﻒ ﺗﻘﯿﻪ آنﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮده ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ دروﻏﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه واﻗﻌﯽ ﺷﯿﻌﻪ واﻗﻒ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دﮐﺘﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻨﻤﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻌﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻣﻄﻪ إﻟﯽ اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ ) 1ص  ،۱۱۸ﻃﺒﻊ ﻣﮑﺘﺐ

ﺗﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻫﺮه( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺮبﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻨﻤﻮده ،و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ داده )و آن ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﻐﺾ را از ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﭘﺎک
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ( ﻟﺬا ،در ﺧﻮﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻤﮥ آن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ رﻫﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ آن را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ﯾﺎ در درﯾﺎی آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﺮق ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮزه – ﺑﻪ رﻏﻢ آن اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻟﺨﺮاش – ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺎ در آن ﻏﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺠﻠﮥ روز اﻟﯿﻮﺳﻒ در ﺷﻤﺎرۀ  ۳۴۰۹ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ،۹۳/۱۰/۱۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺷﯿﻌﻪ
در ﻣﺼﺮ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از آن ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻧﻊ دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد و ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ در ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد راﻫﮑﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آنﻫﺎ از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎد و
ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی ﺗﻨﺪرو ،ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ – ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد – ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﺳﻠﻔﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،و از ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ – ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدﺷﺎن – ﮐﻪ ﺗﻨﺪروان در ﻗﺘﻞ و ﻫﺮج و
ﻣﺮج اﻓﮑﻨﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺮدهدری ﮐﻨﻨﺪ«.
ً
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﺷﺪﯾﺪا از اﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ دادهاﺳﺖ .ﭼﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮب داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻫﻢدﺳﺖ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و

اﯾﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف در ﻧﺰد آنﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻼع دادﯾﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
______________________
 -١دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻌﺒﻪ از ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ .م

 -۳ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
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ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺳﻨﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﻫﺎ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮐﻨﻮن آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ،در دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان دﺳﺘﯽ در آن ﻧﺪارد ،ﭘﺴﺘﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺎل و روز ﺳﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ؟!
ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ آن را در ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدش در
ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﯽ ﳎﺮد اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﺘﺎوی ص  ،۳۰۲ﻃﺒﻊ  ،۲داراﻟﮑﺘﺎب  -ﺑﯿﺮوت(
دادهاﺳﺖ ،واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ وﻻﯾﺘﯽ در اﻗﺎﻣﮥ ﺣﺪ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻤﯽ ﮔﺮدد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪهاﺳﺖ از ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺑﭙﺮدازد .و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﮥ ﺣﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﻮﺿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪی آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﻮﺳﯽ در دو ﮐﺘﺎب
)اﺳﺘﺒﺼﺎر ،و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم( و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﻪ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ دﯾﺪﮔﺎه
آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺳﺎﯾﮥ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟! از
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮدنﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺴﺎزد!

 -۴ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ اﻣﻮال اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
و اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮال اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدی ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﮔﯿﺮآوردی ،آن را ﺑﺮدار ،و
ﺧﻤﺲ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﺮداز!« اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ) (۱۲۲/۴و
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﻟﻮاﻓﯽ ) (۴۳/۶اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﺳﺖ .و آن ﺧﺒﺮ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ درازی ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﻦ
اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﻪ )ص  (۱۶۷ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن وﺻﻒ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯿﺎن روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ) (۳۵۲/۱ﻓﺘﻮا
داده» :ﻗﻮیﺗﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺐ را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺣﺮب در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ آن ،ﻣﻠﺤﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ آن را از آن اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮد «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻨﺼﺐ واﻟﻨﻮاﺻﺐ( – داراﻟﻬﺎدی – ﺑﯿﺮوت –
ص  ،۶۱۵ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﻮاﺻﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روشﻫﺎی دزدی ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ از اﺳﺒﺎب ﺣﺮام ﺷﺪه ،در ﻧﺰد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﻼل
و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ( .1
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﺎد ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او
ﻓﻮت ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان او ،ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه و از ﻣﻨﻈﻮر
وی از ﻧﺎﺻﺐ و ﻧﻮاﺻﺐ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪه ،در ﺗﺮﺣﻢ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻐﺪاد دﻗﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﻨﯽﻫﺎی
ﺑﯿﭽﺎره از آن ﺑﯽاﻃﻼﻋﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺟﻬﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻫﻞ و ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ .آری ،آنﻫﺎ ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ
______________________
 -١و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺘﻮای ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﯿﻌﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺠﺒﻮر اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﭙﺮده و رد ﻣﺮز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮب اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد] .ﻣﺼﺤﺢ[

٥٤

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺳﻨﯽﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل آنﻫﺎ ،در ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮی اﺟﻤﺎع ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﺪث
آنﻫﺎ ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ )اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﴐة ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﱰة اﻟﻄﺎﻫﺮة(

) (۳۲۴-۳۲۳/۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻃﻼق ﮐﺮدن )واژهی( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﺻﺐ و اﯾﻨﮑﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎل او را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن وی ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﻖ ﭼﻪ ﺳﻠﻒ و ﭼﻪ ﺧﻠﻒ ﺑﺮ آن

اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ،ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﻫﻢ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ«.
و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ )ج  (۳۰۷/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺸﺘﻦ آنﻫﺎ )ﻧﺎﺻﺒﯽﻫﺎ( و ﻣﺒﺎح

داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺎﻟﺸﺎن ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه ) (۳۶۰/۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮ ﺻﻼح،
و اﺑﻦ ادرﯾﺲ ،و ﺳﺎﻻر ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل اﻧﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ آﺷﮑﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﯾﺢ از اﺧﺒﺎر و
رواﯾﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آن اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن وی ،و ﻣﺸﺮک
ﺑﻮدن وی و ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻣﺎل و ﺧﻮن وی اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب )اﻟﺸﻬﺎب اﻟﺜﺎﻗﺐ ﻓﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻨﺎﺻﺐ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ( داﻣﻨﻪی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﮔﺴﺘﺮش دادهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺷﺒﻬﻪ و ﺷﮏ و ﻧﻘﺾ و ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺣﻮل آن ﻧﻤﯽﮔﺮدد«.

ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ  1اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ :ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو

ﻧﻔﺮی از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺑﻐﺪاد را ﮐﻪ ﻫﺰاران ﮐﺸﺘﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن داد،
ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﻣﺠﺮم دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ.
و او ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻠﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ) (۶۳/۲۲ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﺳﺖ«.

______________________
 -١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ آﮔﺎﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺪان واﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺆﻟﻒ.

 -۵ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﮑﯿﻢ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ )،۳۹۳-۳۹۲/۱
ﻃﺒﻊ آداب ﻧﺠﻒ  (۱۳۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
ﻣﻘﻨﻌﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﻞ ﺣﻖ )ﺷﯿﻌﻪ( ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ وی ،ﺣﮑﻢ
ﮐﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ .و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن
وی ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎع از ﺣﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﮥ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻔﺮ
آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
و ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی دﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
)ﳏﻜﻰ اﳌﻨﺘﻬﯽ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻳﲈن ﰲ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة( و در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب )ﻓﺺ اﻟﯿﺎﻗﻮت( و ﻏﯿﺮ

آنﻫﺎ وارد آﻣﺪهاﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﻨﮑﺮان ﺿﺮورتﻫﺎی دﯾﻦ اﺳﺖ ،آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و
ﭼﻬﺎرم ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﺎﺻﺐ دارد ،اﺟﻤﺎع ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن آنﻫﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﻌﻠﯽﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ«.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻨﺎن ﺳﺨﻦ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
) (۳۹۸-۳۹۷/۱ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺎء ،ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و او ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﻤﺎع

ﺑﺎﺷﺪ) .آﻧﮕﺎه( اﺧﺘﻼف در ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺻﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻟﻐﺖداﻧﺎن در ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ،و رﺟﻮع در آن
ﺑﻪ ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و در )رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر آﻣﺪهاﺳﺖ( ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻣﻮﺛﻖ اﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﻟﺼﺎق واژهی ﻧﺠﺎﺳﺖ(.
ﺷﮑﯽ در دﻻﻟﺖ آن رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﯿﺰ دو رواﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ و ﺳﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ دو
رواﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻓﺮد ﻧﺎﺻﺐ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﺮاد اﺳﺖ .و او ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺻﺐ ﺷﯿﻌﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺷﯿﻌﻪی اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ )ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف( دوﺳﺖ دﺷﻤﻦ ،دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ دﻗﺖ ﮐﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﺎ!
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻧﻈﺮ ﺣﮑﯿﻢ و
ﻫﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ،دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ آنﻫﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ  ،۱۶/۱ﻃﺒﻊ ﻧﺠﻒ(
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺪد اﺷﯿﺎء ﻧﺠﺲ ﮐﻪ آنﻫﺎ ده ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  . ...دﻫﻢ :ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪهاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﻣﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺪﻫﯿﺎت آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺎر وی ﺑﻪ اﻧﮑﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد .آری اﻧﮑﺎر
ﻣﯿﻌﺎد .ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﺑﯽ و ذﻣﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﺎﻟﯽ و
ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺒﻖ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﻃﺒﻊ ﺗﻬﺮان -اﯾﺮان( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺷﮑﺎل و )اﯾﺮادی( در ﻧﺠﺎﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ و ﺧﻮارج و ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﯿﺴﺖ« و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺗﺤﺮﯾﺮ
اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ« ) ،۱۸/۱ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﻧﻮاﺻﺐ و ﺧﻮارج ﮐﻪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﻫﯿﭻ ﭼﻮن و
ﭼﺮاﯾﯽ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
و روح اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در »ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ« ) (۱۱۹/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻏﯿﺮ
دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ،اﮔﺮ ﻧﺼﺐ و ﻣﻌﺎدات و ﻓﺤﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ از آنﻫﺎ ﺳﺮ ﻧﺰد ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ
و آنﻫﺎ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦﻫﺎ از آنﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭘﺲ آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺻﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ دﻗﺖ ﮐﻦ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ذﮐﺮ
ً
ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ )ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻄﻘﯽ( در اﯾﻦ ﺑﺎره از آنﻫﺎ
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن آنﻫﺎ در
ً
ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب )ﻋﻘﺎب اﻻﻋﻤﺎل ص ،۲۵۲
ﻃﺒﻊ ﺑﯿﺮوت( از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،و ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻔﻮع ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﻣﺮﺳﻞ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار (۴۱/۸ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و
ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر )ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ( از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ» :ﻧﻮح در ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﮓ و ﺧﻮک را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺮاﻣﺰادهای را در آن ﻗﺮار ﻧﺪاد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ
ﺣﺘﯽ از ﺣﺮاﻣﺰاده ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ«.

 -۵ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
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آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺒﺰواری در ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﮑﺎم ) ،۵۷ﻃﺒﻊ  ،۴از ﻣﻨﺸﻮرات دار
اﻟﮑﺘﺎب اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮوت  (۱۹۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﺮ و او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم ﻣﻨﺴﻮب
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از دﯾﻦ اﺳﻼم را ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر
رﺳﺎﻟﺖ ﯾﺎ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎد ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ اﺻﻠﯽ و ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ و
ﺧﻮارج و اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ و ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﯿﺴﺖ«.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻣﺨﺘﺼﺮ أﺣﮑﺎم )ص  ۹ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻗﻢ ،از ﻣﻨﺸﻮرات داراﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ در اﯾﺮان( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاوت ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﻼم را ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺮدﯾﺪی در ﮐﻔﺮ اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ و ﻧﺠﺎﺳﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
اﻟﻮﻫﯿﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﻮارج و ﻧﻮاﺻﺐ ﻫﻢ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻦ! او ﻧﺼﺒﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺪاوت و ﻧﺎﺳﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد و آنﻫﺎ ﻧﻮاﺻﺒﯽ ﻣﻌﺮوف در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ از آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﻮاﺻﺒﯽ از
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ ﺧﻮارج )آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن  (...ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و
ً
ﻗﺒﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﻮاﺻﺐ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﻟﺼﻼﺗﯿﻪ
) ۳۳۴ﻃﺒﻊ  ۱ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت  (۱۹۸۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ )زﯾﺎدی( وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ آن را در رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺷﯿﻌﻪ( ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺎﺻﺒﯽ و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ .و ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ از
ﺗﻌﺎرض آن رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ و ﻋﺪد و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .واﺟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ آن را
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻗﺮﯾﻨﮥ روایﻫﺎ در ﻫﺮ دو ،ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺎﻋﺪای ﻣﺨﺎﻟﻒ )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻋﺪای ﻏﺎﻟﯽ و ﺧﻮارج و
ﻧﻮاﺻﺐ )ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ( اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﮐﻔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ
)ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ( اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ«.
و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎب اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ )ج  ،٢ص  ،٣٠٦ﭼﺎپ اﻋﻠﻤﯽ – ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
اﻣﺎ ﻧﺎﺻﺐ و اﺣﻮال وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دو ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
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اول :در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﺎﺻﺒﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ از ﯾﻬﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺠﻮس
ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ! و )دوم( اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺠﺲ اﺳﺖ «.و ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯿﺮزا
ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی اﺣﻘﺎﻗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺣﮑﺎم اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۱۳۷۱/۱ﻣﮑﺘﺒﺔ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق – ﮐﻮﯾﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﻧﺠﺎﺳﺖﻫﺎ :دوازده ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﻔﺎر را از آن و ﺳﭙﺲ ﻧﻮاﺻﺐ را از اﻗﺴﺎم ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﺳﺖ«.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی در اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ) (٦٦ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ – ﮐﻮﯾﺖ ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
در اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ص  ٨١دار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ – ﮐﻮﯾﺖ ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻏﺮوی در )ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻔﺘﺎوی
اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ص  (١١٥داراﻟﻤﺤﺠﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء – ﺑﯿﺮوت؛ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۶ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮدن در ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺗﻘﯿﻪﮐﺎری
ﺷﯿﻌﯿﺎن وارد دم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ زﯾﺎن و ﺿﺮر را از ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن
ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﺮده ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن آنﻫﺎ
را ﺑﺪان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ) (۱۳۷/۱۲از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده

ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ و در آن از او درﺑﺎره ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس و ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻣﺎل آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ رﺧﺼﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟! او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ زور ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دم و
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﻨﺼﻮب ﺳﺎزﻧﺪ) ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺬر اﺳﺖ( و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺬر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .اوﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدن در دم و دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﺎن ﻧﺪوزد .اﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﮥ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻦ از ﮐﺎر ﮐﺮدن در آن ،ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی از اوﺳﺖ.
ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ او اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
)آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد؟( ﺟﻮاب داد :ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وارد
ﺷﺪﻧﺶ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ از ﮐﺎر ﮐﺮدن در دم
و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﻣﺎم ﻫﻢ )ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﻮﻧﺴﺮدی( ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﯾﮥ ﮐﺴﺐ اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺳﺖ.
و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ ) (۱۳۱/۱۲از ﺻﻔﻮانﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﺟﻤﺎل رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮ
اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اول وارد ﺷﺪم ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺻﻔﻮان ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮب و زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر!
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم ﭼﻪ ﮐﺎری؟! ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺷﺘﺮ ﮐﺮاﯾﻪ دادهای؟! ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا آن را
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻏﺮور و ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﮐﺮاﯾﻪ ﻧﮑﺮدهام .ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺮای راه ﻣﮑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدهام .و ﺧﻮد
آن را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺮاﯾﺔ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد؟! ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم .او ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ آن ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺮاﯾﻪی
ﺗﻮ زﯾﺎد ﻧﺸﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،از آنﻫﺎ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﺟﺰ آﺗﺶ ﻧﺪارد .ﺻﻔﻮان ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﻓﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎﯾﻢ را ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ
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ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺎرون رﺳﯿﺪ ﻟﺬا ﻣﻦ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺻﻔﻮان! ﺑﻤﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺘﺮﻫﺎﯾﺖ را
ﻓﺮوﺧﺘﻪای؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﻼمﻫﺎ ﻫﻢ
ﺧﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ! ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺷﺎرة ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهای.
او ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﺎر؟! ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮدار!
ً
ﺑﺨﺪا اﮔﺮ رﻓﺎﻗﺖ ﺧﻮب ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ.
و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ) (۱۴۰-۱۲از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ
ً
اﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺘﻢ :در راﺑﻄﻪ ﮐﺎر آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ؟! ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪی ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ،از اﻣﻮال
ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺬر ﮐﻦ! او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻇﺎﻫﺮا اﻣﻮال و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺧﻔﺎ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﻋﺒﺮت ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ ای ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ »ﻇﺎﻫﺮا اﻣﻮال و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را
از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺧﻔﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.

 -۷ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر
ﺟﻨﺎزهی آنﻫﺎ
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ ص  ،۸۵ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﻢ -اﯾﺮان« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وﻻﯾﺖ را ﻏﺴﻞ دﻫﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮ روی آن ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و اﮔﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﯿﻪ ،او را ﻏﺴﻞ )اﻫﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ(
دﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن او را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ،و دﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﻧﺨﻮاﻧﺪ«.
و اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺷﯿﺦ ﮔﺮوه آنﻫﺎ ،اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ) ،۲۳۵/۱ﻃﺒﻊ
 ،۳ﺗﻬﺮان( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻐﺾ و ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻏﺮض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻢﮐﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ .وی ﮔﻔﺘﻪ» :اﺻﻞ در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﻞ ﺣﻖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺣﮑﻢ وی ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد .و اﮔﺮ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل و اﺋﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ً
و ﺑﻌﺪا ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺮام و ﻗﺪﻏﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ«.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﮑﯿﻢ در ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ) (۳۹۲/۱ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻼم اﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ را
ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ) (۱۹۶/۳از ﺣﻠﺒﯽ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎزهاش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی؟!
ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ؟!
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاﯾﺎ ،دروﻧﺶ را آ ﮐﻨﺪه از آﺗﺶ ﺳﺎز! و ﻗﺒﺮش را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﮐﻦ! و او را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎز!
آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ .و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ
را در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ(  ٢٤٠ص  ،٧٧٠ﺗﺤﺖ ﺑﺎب )ﮐﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وﮐﺮاﻫﺔ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ
ﺟﻨﺎزﺗﻪ إذا ﮐﺎن ﯾﻈﻬﺮ اﻹﺳﻼم( ،درج ﮐﺮدهاﺳﺖ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ،در ﻧﺰد وی ،ﺑﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻫﻢ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا( و ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ) (١٩٧/٣و اﯾﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در )ﻣﻦ ﻻ
ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ج  ،١٠٥/١ﻃﺒﻊ  ،٥داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ  -ﺗﻬﺮان( ،و ّ
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ
) (٧٧١/٢از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﺮد .آﻧﮕﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و
ﻫﻤﺮاه آن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﻫﺎی او ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﺨﻮاﻧﻢ آﻧﮕﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در
ﮐﻨﺎر ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻦ! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﺶ ﺑﺮ او ﺗﮑﺒﯿﺮ
زد ،ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻓﻼن ﻋﺒﺪت را ﻫﺰار ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ،آن ﻫﻢ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ
)ﻓﻼن( ﺑﻨﺪهات را در ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺑﻠﺪﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﻦ! و ﮔﺮﻣﯽ آﺗﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺬاﺑﺖ را ﺑﻪ او ﺑﭽﺸﺎن !.ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ،ﺑﻨﺎی دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،و ﺑﺎ اوﻟﯿﺎت دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت را ﻣﺒﻐﻮض ﻣﯽداﺷﺖ«.
)ﻟﻔﻆ از ﺧﻮد وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺖ(.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﻬﺬﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) :(۳۱۶/۳و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،اﻃﻼق ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ – ﺑﻮﯾﮋه – اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﺮ
ﺟﻨﺎزهﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ در ﻧﺰد ﺳﻨﯽﻫﺎ دارای ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ اﺳﺖ( .و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در وﺳﺎﺋﻞ آﻣﺪهاﺳﺖ از ﺑﺎب ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﯽ( روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ
رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺑﻪروی ﺷﻤﺎﺳﺖ را در زﯾﺮ آن درج ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ
)] (٧٧١/٢ﺑﺎب ﮐﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ )اﻟﺴﻨﯽ([ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،از ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،رواﯾﺖ
ﮐﺮد ،ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﻤﺶ را ﭘﺮ از آﺗﺶ ،و ﻗﺒﺮش را ﺳﺮﺷﺎر از
آﺗﺶ ﮐﻦ و ﻣﺎرﻫﺎ و ﻋﻘﺮبﻫﺎ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎ!«
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ در »ﺣﺪاﺋﻖ« ) (۴۱۴/۱۰و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ در »ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم«،
) (۴۸/۱۲اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺻﺪوق ،در ﮐﺘﺎب )ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( ) (۱۰۵/۱از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی ،ﭘﺲ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او دﺷﻤﻦ ﺗﻮ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺧﺪای ﻗﺒﺮش را ﺳﺮﺷﺎر از آﺗﺶ ﮐﻦ! و ﺷﮑﻤﺶ را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﮐﻦ! و زود او را ﺑﻪ آﺗﺶ داﺧﻞ
ﮐﻦ! ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑﻮد ،و اوﻟﯿﺎی ﺗﻮ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﺷﺖ ،و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ را ﻣﺒﻐﻮض

 -۷ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ...
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ﻣﯽداﺷﺖ؛ ﺧﺪاﯾﺎ! ﻗﺒﺮش را ﺑﺮ او ،ﺗﻨﮓ ﮐﻦ! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه او را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮑﻦ و
ﭘﺎک ﻣﺴﺎز!

و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺟﻨﺎب ّ
ﺣﺮ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ) (٧٧/٢و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﺪاﺋﻖ ) ،(٤١٤/١٠و ﻧﺠﻔﯽ در

اﻟﺠﻮاﻫﺮ ) ،(٤٩/١٢ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ و ﻏﯿﺮ آن در »اﻟﺤﺪاﺋﻖ« (٤١٥/١٠) ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﯾﻦ
رواﯾﺖﻫﺎ – ﻫﻤﮕﯽ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم،
ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎ و آن دو رواﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ورود آنﻫﺎ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﻗﻮل اﻏﻤﺎم )اﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ رﮐﻨﯽ از
ارﮐﺎن دﯾﻦ در ﻧﺰد آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ،اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺻﺪوق در ﻓﻘﯿﻪ ) (۱۰۱/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺮده ﭘﻨﺞ ﺗﮑﺒﯿﺮ زده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﻓﺮض را ﻓﺮض ﮐﺮد:
ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،روزه ،ﺣﺞ و وﻻﯾﺖ.
و وﻻﯾﺖ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن اﻣﺎﻣﺖ دوازده اﻣﺎم اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ در
»ﺣﺪاﺋﻖ« ) (۳۵۹/۱۰ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ :اﺧﺘﻼﻓﯽ در وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن
ً
دوازدهﮔﺎﻧﻪاش اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮارج و
ﻧﻮاﺻﺐ و ﻏﻼة و زﯾﺪﯾﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ.
و در ﺷﺮح »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﻼﺗﯿﺔ« ) (٣٢٨ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺪان ،ﮐﻪ دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﺮده ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﻬﺎرم در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻋﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﻫﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻨﻄﻮر دﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﻤﺶ را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﮐﻦ! و ﻗﺒﺮش را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﻧﻤﺎ!
و ﻣﺎرﻫﺎ و ﻋﻘﺮبﻫﺎ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ
رواﯾﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ.
و در ﺣﺪاﺋﻖ ) (۴۱۷/۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ﮐﻞ از آﻧﭽﻪ در ﻣﻄﻠﺐ اول ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺧﻠﻒ آل ﻋﺼﻔﻮر ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺑﺮ ﺷﺮح )اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ
اﻟﺼﻼﺗﯿﻪ( ﺣﺎﺷﯿﮥ  ،۳۳۳ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ» ،ﻣﻔﯿﺪ« را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺷﯿﺦ در ﺗﻬﺬﯾﺐ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای آن دﻟﯿﻞ آورده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﻞ ﺣﻖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .و ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ وی ،ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ،و اﺑﻮ ﺻﻼح از ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻊ

٦٤

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ ،و اﺑﻦ ادرﯾﺲ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز را ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ اوﺳﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ
و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و از ﮐﻼم ﺳﺎﻻر و ﻣﺬﻫﺐ ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
و ﺳﺨﻦ وی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ.
و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی اﺣﻘﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺣﮑﺎم اﻟﺸﯿﻌﻪ ج  ،١ص  – ١٨٦ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق –
ﮐﻮﯾﺖ (١٩٩٧ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻗﺴﺎم ﮐﺎﻓﺮ ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ او ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و در ﭘﻨﺠﻤﯽ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺪر ) (۱۸۷/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد و ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﭼﻬﺎر دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎر
ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﺿﺪ او دﻋﺎ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

 -۸ﻧﻤﺎز ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﯿﻌﻪ در ﭘﺸﺖ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻣﻮدت و اﺧﻮت ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ دوازده اﻣﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و
اوﺻﯿﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻻﯾﺖ ﺷﺮط ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮥ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﻧﺰد
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و ﮔﻮش ده ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺳﺎزد:
ﺷﯿﺦ و ﻣﺤﺪث آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﺶ – ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﺳﺖ – )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ إﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  (٩٠/١ﺑﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺑﻄﻼن ﻋﺒﺎدت ﺑﺪون
وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آنﻫﺎ( ﺑﺎز ﮐﺮده ،و در زﯾﺮ آن  ١٩ﺣﺪﯾﺚ درج ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﮥ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪی ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ – رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ :اﻣﺎ
ﺑﺨﺪا ،ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد«.
ً
ﭘﺲ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ  (٩٦/١) ١٩ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﺪا
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺑﯽ را در ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻠﺶ ) (٣٨٨/٥ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﺷﺘﺮاط ﮐﻮن
ً
إﻣﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﻮاﻟﯿﺎ ﻟﻸﺋﻤﺔ وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ إﻻ
ﺗﻘﯿﺔ( .١

ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ و ﺳﯿﺪ و ﻣﻮﻻ و ﻓﻘﯿﺪ اﺳﻼم آنﻫﺎ و ﻣﺤﻘﻖ و ﻋﻼﻣﻪ و اﻣﺎم و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آﻧﺎن ﺣﺎج
آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﯽآﯾﺪ و در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﺶ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺑﺴﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )ﺟﺎﻣﻊ
أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ (۴۶۲/۱/ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻌﻨﻮان )ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آنﻫﺎ( ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در زﯾﺮ آن  ۷۸ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آن ،در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺪر
ﻣﺬﮐﻮر ) (۴۲۹/۱ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺤﻖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﯿﺎن رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و اﺋﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را ﺑﺮ روی دﻣﺎﻏﺶ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽاﻧﺪازد «.و ﻫﻤﯿﻦ
______________________
 -١ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدن و ﻋﺎﺷﻖ اﺋﻤﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮط اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ،و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ در اﻋﺘﻘﺎدات ﺻﺤﯿﺢ اﺻﻠﯽ ،ﻣﮕﺮ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ(.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺑﺮوﺟﺮدی ) (۴۳۱/۱از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را زﺣﻤﺖ داده ،و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ«:
ٗ
َ ٌَ
َ َ َّ ٞ
َ
� نَ ً
اص َبة ٣ ٞتَ ۡص َ ٰ
ارا َحامِيَة ] ﴾٤اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ.[۴ -۲ :
﴿ ُو ُجوه  ٞيَ ۡوم� ِ ٍذ �ٰشِ عة � ٢مِلة ن ِ
»ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ در آن روز ذﻟﺖﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،و رﻧﺞ )ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه( ﺑﺮدﻧﺪ .و در آﺗﺶ
ﺳﻮزان وارد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻ ﯾﺘﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ! و ﭼﻮن دﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان و
ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻧﻤﺎز را )در ﭘﺸﺖ آنﻫﺎ( ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ) (٣٨٨/٥ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺘﺼﺎص دادهاﺳﺖ.
ﭘﺲ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ) (٣٨٥/٥ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )اﺳﺘﺤﺒﺎب إﯾﻘﺎع اﻟﻔﺮﯾﻀﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وﺣﻀﻮرﻫﺎ
ﻣﻌﻪ(  ،١و در ﺟﻠﺪ  ،٥ص  ٣٨١ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻘﺘﺪی
ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻘﯿﺔ واﻟﻘﯿﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻌﻪ(  ٢ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﺳﺖ.
و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ ) (۴۱۰/۶ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻌﻨﻮان )ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻤﺎز در ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﺘﻘﺎدات ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و در ﺻﻒ اول ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎز ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ) (٤١٨/٦ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ را در وﻗﺖ
ﺧﻮدش ادا ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ – ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﯿﻪ – آن را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ادا ﮐﻨﺪ ﺧﻮاه اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮم ﯾﺎ
آن را ﻧﺪاﻧﺪ .و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ و ردود ج  – ۱ص  – ۲۶ﻣﻬﺮ ﻗﻢ آﻣﺪهاﺳﺖ(.
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در )إرﺷﺎد اﻟﺴﺎﺋﻞ  ،۳۸ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﮐﻮﯾﺖ( ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ – در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺟﻮاب داد :ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ آنﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اذﯾﺖ و آزار و ﻧﻔﺮت را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
______________________
) -١ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ او(.
) -٢ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن در ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﯿﻪ ،و اﯾﺴﺘﺎدن در
ﺻﻒ اول ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ او(.

 -۸ﻧﻤﺎز ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
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و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎن – ﮐﻮﯾﺖ (۱۹۴ ،۱ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ اﻗﺘﺪا
ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻨﯽﻫﺎ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮاب داد :در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد ،و ﭘﺎداش آن ﺑﺰرگ اﺳﺖ «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﺮق ص  ،۳۹درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮم در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدم ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺿﺮورت و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﻋﺎدی اﺷﮑﺎﻟﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﻤﺎز در
ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن اﻋﺎده ﻣﯽﺷﻮد .واﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
و از ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪاي در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺟﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ،ص  ،۱۷۸داراﻟﺤﻖ – ﺑﯿﺮوت( درﺑﺎرۀ درﺳﺖ
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﻨﯽ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ .وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪارا ﮐﺮدن ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﻨﺒﺄ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺗﻘﯿﻪ را در ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﮑﺎر
ﺑﺴﺘﻨﺪ و واژهی )ﺑﺮای ﻣﺪارا ﮐﺮدن را( ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی )ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ( ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .و آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺮاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  ،٧٥/١ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﮐﻮﯾﺖ( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺘﻤﺎن – ﺑﺪون – ﺗﻘﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟! ،و ﺣﮑﻢ ﻓﺘﻮای ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﯿﺎس آن ﺑﻪ ﻓﺘﻮای
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ،ﻗﯿﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق اﺳﺖ«.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص  ۸۱وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﻋﻨﻮان وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﺖ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ ،ﺟﻮاب داد :وﺣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻠﺖ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز اﻋﺎده ﺷﻮد.
و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ )ج  ،۱ص  ،۱۰۷داراﻟﻤﻠﮏ( از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺳﻨﯽﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ،آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮم در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟!
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی اﺣﻘﺎﻗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ
اﺣﮑﺎم اﻟﺸﯿﻌﻪ ج  ،۳۴۲-۳۴۱ ،۲ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻓﯽ ﻣﻮارد اﻟﺠﻤﺎﻋﻪ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت و
ﺗﻘﯿﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ آنﻫﺎ ،واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ً
دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ.
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و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آنﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﻢ در
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺻﻒ اول ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﺑﺪون اﻗﺘﺪا ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ«.

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﯿﻌﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﻨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ّ
ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ اﺳﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ﺷﯿﻌﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ :ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻀﺎی ﻧﻤﺎز ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ،ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ.
)ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل ص  ۱۶۰داراﻟﻤﺠﺘﺒﯽ – ﺑﯿﺮوت(.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار دادن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ و آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﻪ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ – در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ از ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺖ.
ﻋﻠﻤﺎي راﻓﻀﯽ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را دادهاﻧﺪ:

روح اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ )) (۱۹۰/۲ ،۱۸۶/۱او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار دادن دﺳﺖ

راﺳﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ از ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ او ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(.
 -۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻻﺣﮑﺎم ).(٦٩-٦٨
 -۲آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آنﻫﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﯽ ﺳﺒﺰواری در ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﮑﺎم ).(۹۳-۹۲
 -۳ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی اﺣﻘﺎﻗﯽ در اﺣﮑﺎم ﺷﯿﻌﻪ .۱۹۹۷-۳۲۵-۲
 -۴ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ  ،٩٢ ،۱ﻣﻼک – ﺑﯿﺮوت.
 -٥ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ﻏﺮوی در )ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﻪ و اﻟﻌﺒﺎدات( ص  ،١٨١داراﻟﻤﺤﺠﻪ اﻟﺒﯿﻀﺎء –
ﺑﯿﺮوت(.
 -۶ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ص  – ١٣٩داراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﮐﻮﯾﺖ.
 -۷ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻪ ص  – ١١٩ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﮐﻮﯾﺖ.
 -۸اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ )اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻪ – ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز(.

 -۹درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ(
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ روح اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ« ) (۲۵۱/۱ﻃﺒﻊ ﻗﻢ
اﯾﺮان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﮥ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﺛﺒﺎت ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻗﺼﻮر ورزﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺆﻣﻦ
دوﺳﺘﺪار اﺋﻤﮥ ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ در ﻧﺰد او ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ
دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و ﭘﯿﺶ از آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ رواﯾﺖﻫﺎ از اﺛﺒﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ آنﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ(
ﻗﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﭘﯿﭽﯿﺪه وی را ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﻗﺼﻮر آنﻫﺎ از اﺛﺒﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ آنﻫﺎ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ در »اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ« ١٢٤٩/١١
ً
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺎﺻﺘﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ از ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد .و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آﻧﺎن،
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺖ ﻏﯿﺐ ﮐﻪ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺮاب ﻣﻠﻘﺐ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه«
) ۲۱۷/۲ط داراﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﯿﺮوت  ۱۹۸۸ﻫـ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص دارد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻠﻤﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﻏﯿﺐ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﻣﺎم رواﻓﺾ آﯾﺖ

اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،و از ﺳﺎل  ۱۹۸۳رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب در ﺷﯿﺮاز را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻠﻨﻲ و ﺑﯽﭘﺮده ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﻧﺰد آنﻫﺎ دارای ﺣﺮﻣﺖ و ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﺎﺷﻖ اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ!
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ،او ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهاﺳﺖ .او در
ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم  (٦٣/٢٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن – ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
از آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم – از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

٧٠
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و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ) :(۶۲/۲۲در ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﮐﻔﺮ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻣﻸﻋﺎم از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد و ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮة ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺼﺮﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ – ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﭼﻪ ﻋﻮام – ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺟﺎری ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را از آن ﺳﺮﺷﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﻧﺰد
آنﻫﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﻋﺎت و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎت  1اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺟﻤﺎع
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺸﻮد! ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺗﻌﺠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺟﻤﻠﮥ ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺎت؟!
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای واﻗﻒ ﺷﺪم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ( اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺘﺎوای

ﻣﻬﻤﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ ﮐﻪ داراﻟﻤﺠﺘﺒﯽ در ﺑﯿﺮوت در ﺳﺎل  ۱۴۱۲ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ان را
ﻃﺒﻊ ﮐﺮد .در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۱۸از ﺧﻮﺋﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻒ درﺳﺖ اﺳﺖ؟! و در راﺑﻄﮥ )ﺑﺎ
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن( ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم اﺳﻼم آﻣﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﺎص وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ؟!
ﺧﻮﺋﯽ ﺟﻮاب داد :آری ،ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن او درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ.
و ﺷﯿﻌﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ و ﺷﮏ را
ً
دﯾﺪﯾﺪ ،ﻋﻠﻨﺎ از آنﻫﺎ اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و زﯾﺎد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،و زﯾﺎد درﺑﺎرۀ آن ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ در ﻓﮑﺮ ﻃﻤﻊ و ﻓﺴﺎد ﮐﺮدن اﺳﻼم ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ «.اﯾﻦ
رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ورام ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﺮاس اﺷﺮی – ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ٦٠٥ﻫـ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﺨﻮاﻃﺮ
وﻧﺰﻫﻪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮرام« ص  ،١٦٢ج  ،٢ﻃﺒﻊ ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻋﻠﻤﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج  ،١١ص  (٥٠٨ﮐﻪ ﻣﺤﺪث آﻧﻬﺎﺳﺖ – ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ
آنﻫﺎ ﺻﺎدق ﻣﻮﺳﻮی از ﺳﺠﺎد در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻧﻬﺞ اﻻﻧﺘﺼﺎر( ذﮐﺮ ﮐﺮده و در ﺣﺎﺷﯿﮥ ص  ،١٥٢در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در واﻗﻊ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ،ﻫﺮ ﺗﺼﺮف را در ﺣﻖ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﻢ از ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺘﻦ از آنﻫﺎ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدن
______________________
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد» .ﻣﺘﺮﺟﻢ«

 -۹درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ(
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ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ و ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ آنﻫﺎ  ...ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻓﺴﺎد ﮐﺮدن اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ
از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ،از آنﻫﺎ دوری ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺋﻤﻪی اﺳﻼم ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻫﻞ ﮐﻔﺮ و
ﻇﻠﻢ و ﺑﺪﻋﺖ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از رﻫﺒﺮان ﺧﻮد ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ روش آنﻫﺎ ﮔﺎم
ﺑﺮدارﻧﺪ «.ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دور از اﺳﻼم آنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ!
»ﻫﺮ ﺗﺼﺮف و اﻗﺪاﻣﯽ«
»ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺘﻦ«
»ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ«
»ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪ«
»ﺑﻬﺘﺎن زدن«
»ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدن«
و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ دﺳﺖ آﺧﺮ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و

ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ،از آنﻫﺎ دوری ﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺗﻮﮐﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد ﯾﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ!!

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻠﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ
واﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺣﻖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و رﻫﺒﺮان آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﻬﻤﺖ زدهاﻧﺪ
ﮐﻪ او ﺑﺪردی ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آب ﻣﺮدان او را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف آنﻫﺎ )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ،١ص  (٦٣آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق زده ﺷﺪه ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ!
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎروق ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ( ﻣﺒﺎح ﮐﺮدن ﺳﺤﺮ و اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺮار دادن
ﻗﺮآن در ﻣﺴﺘﺮاح را ﺑﻪ وﻫﺎﺑﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﺳﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
وﻫﺎﺑﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻔﯽﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺖ زﻧﻨﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻬﻤﺖ زده ،ﻣﺒﺎح ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟!
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ادﻟﻪ و ﺑﺮاﻫﯿﻦ و ﺻﺪق و ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ و ﺑﻬﺘﺎن ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ:
َ
َ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ
�ان قو ٍ� ٰٓ
� � َّ� َ� ۡعدِل ُ ۚوا ْ ٱ ۡعدِلُوا ْ ُه َو أ ۡق َر ُب ل َِّلت ۡق َو ٰ
﴿و� � ِرمن�م ش ٔ
ىۖ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۸ :
»دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺗﺮک ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
اﺳﺖ«.

 -۱۰دﯾﻦ ﺣﻖ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ آنﻫﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮑﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ ج  ،۱ص -۲۲
 ۲۳ﻃﺒﻊ ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﮐﻮﯾﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮره دﯾﺪن ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ
)آﻧﺠﺎ( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪم ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮاق درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ً
اﻣﺮوزی ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﺪ  ،۱ص  ۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮم اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﻼص ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﺑﻮدم و آن ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ آن را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮدم،
درﯾﺎﺑﻨﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت آن درد ،ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺸﺮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺤﺪث آنﻫﺎ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ) (٨٤/١٨از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ در آﻣﺪ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و آن دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ در
آﻣﺪهاﺳﺖ ،ﭘﺎز ﭘﺲ دﻫﯿﺪ )و ﻣﺮدود اﻋﻼم دارﯾﺪ( اﮔﺮ )آن ﻣﻮﺿﻮع را( در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ
رواﯾﺖﻫﺎی ﻋﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ رواﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ در آﻣﺪ ،آن را واﻧﻬﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ
رواﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ در آﻣﺪ ،ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ .و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺧﺬ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﻬﺎﺳﺖ – ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﮐﺒﺮ و راﺣﻞ آنﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ ) ،٢١/١ﻃﺒﻊ داراﻟﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺮوت( ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺧﺎﺻﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎران ،آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻣﻪ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ – اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ( ) (۸۳/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻫﺮ ﺣﺎل اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( از ﻣﺮﺟﻬﺎت ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ «.و اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ )ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺣﺪت )اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽرﯾﺰد( ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮑﺮی ،رواﯾﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﯿﻦ دو رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﺎرض آﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺳﺘﺨﺮاج
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﮐﺮدهاﺳﺖ .وی ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪی اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮرش ) (۲۶۹/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎء ﺟﻮر در
آﻣﺪ ،وا ﻧﻬﯿﻢ!«
اﯾﻦ آﻗﺎی ﻋﺴﮑﺮی آﺗﺶ ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﯽ در ﺳﯿﻨﻪاش ﻓﻮران ﮐﺮده ،و در ﮐﺘﺎﺑﺶ
ً
ً
) (۲۸/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎء را دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﻘﺎ و ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻫﺮ رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻠﻔﺎی
ﺻﺪر اﺳﻼم ﺳﺮ ﺑﮑﺸﺪ ،ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎز در ) (۲۵۴/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺣﺬف رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ،و ﻗﺮار دادن اﺧﺒﺎر و ﻧﺸﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ،ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ.
و ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۵۴ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻠﯽ رواﯾﺖ و ﻋﺪم
اﺷﺎره ﺑﻪ آن ،در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد!
و در ﺟﻠﺪ  ،٢ﺻﻔﺤﻪ  ٤٩-٤٨ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎء وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دروازهی ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
را ﺑﺮ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﺖ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ – دروازۀ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ را ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد.

در واﻗﻊ رواﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﻪ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺧﺬ و ﻗﺒﻮل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻫﻞ

ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ ) (۸۶-۸۵/۱۸و روح اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی

ﺧﻤﯿﻨﯽ در رﺳﺎﺋﻞ ) (۸۱/۲و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر در ﺗﻌﺎرض ادﻟﻪی ﺷﺮع )ص  ،۳۵۹ﻃﺒﻊ دوم دار اﻟﮑﺘﺎب
ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺳﺎل  (۱۹۸۰از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ رﺿﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ دو ﺧﺒﺮ
ﻣﺘﻀﺎد ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دو ﺧﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖﻫﺎ آنﻫﺎ ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﺪ ،وا ﻧﻬﯿﺪ«.
و ﺷﯿﺦ و ﻣﺤﺪث و ﻣﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب )اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﻪ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﺻﻮل اﻻﺋﻤﻪ ص  ،٢٢٥ﻃﺒﻊ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﻗﻢ  -اﯾﺮان( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره )ﻫﻤﮕﯽ(
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﺪاﺋﻖ ) (۹۵/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺖﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪی ﻧﻘﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻌﺎرض دو رواﯾﺖ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،و آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺪاﺋﻖ ) (۱۱۰/۱از ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ
و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﮐﯽ در )ﻫﺪاﯾﺔ

 -۱۰دﯾﻦ ﺣﻖ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ...
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اﻻﺑﺮار اﻟﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺋﻤﺔ اﻻﻃﻬﺎر( ]ص  [۱۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﻣﻪ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﯾﺐ
زﻧﯽ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺑﺎﻃﻞ در ﺳﯿﻤﺎی ﺣﻖ و زﯾﺒﺎﺳﺎزی آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ره آنﻫﺎ را ﭘﻮﺋﯿﺪه ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺌﻮن دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت و
ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ،و ﺣﺘﯽ از ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن دﯾﻨﺸﺎن ﻫﻢ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن
ﻗﺪﻣﺎی ﻋﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،و ﮐﻔﺮ و ﮐﺬب را ﻧﻬﺎن
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ زﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮده ،دﯾﻨﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺞ ﻓﻬﻢ و ﮐﻢ ﺷﻌﻮر ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮده ،و آن را ﺑﺎور ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺧﻮاه آن رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر او.
و از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آنﻫﺎ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺎﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻪ ج  ،۱ص  ،۱۵۰ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ
ﮐﻮﯾﺖ( ﺳﺆال زﯾﺮ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺖ
ﺑﻮدن ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﻨﯽ ،ﻓﺘﻮا دادهاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ؟ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ
ﻣﺪﻋﯽ داﻧﺶ و ﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟! ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

 -۱۱ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﯾﺐ دادن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
و ﺣﺘﯽ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻘﯿﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻓﻘﻬﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ
اﻧﺼﺎری در رﺳﺎﻟﻪی »اﻟﺘﻘﯿﻪ« ص  ،٧٣و اﺳﺘﺎد ﻓﻘﻬﺎی آنﻫﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آنﻫﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮ ﯾﯽ در
»ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺮح ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ« ) (٣٠٧-٢٧٨/٤از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )و آن را از او ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ( ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن – ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ – ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺧﻮردهاﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺎز اﺳﺖ )و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻌﮥ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ دروغ اﺑﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺳﻨﯽ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻘﻬﺎی آنﻫﺎ
ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری در رﺳﺎﻟﮥ »اﻟﺘﻘﯿﻪ« ص  ،۷۲از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻘﯿﻪﮐﺎری
ً
ً
ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪۀ آن ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎداش داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﺷﯿﻌﯿﺎن دادن ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ اﻋﻢ از ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آﻧﺎن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد
ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺟﻮاب داد :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دادن آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﺋﻞ و ردود« ص ) ،۶۴از ﺟﺰء اول ،ﭼﺎپ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻣﻬﺮ ﻗﻢ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از ﻃﺮف داراﻟﻬﺎدی ۱۴۱۲ ،ﻫـ( اﯾﻦ ﻣﻮرد از او آﻣﺪهاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﯿﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ زﮐﺎت و ﻏﯿﺮ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﮥ )ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮدش( اﺧﺘﺼﺎص دارد .و
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻨﮓ دﺳﺘﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪهاﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﺎﻟﺰی ،اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻫﻢﭼﻨﺎن در دوﻟﺖﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﺰاﻧﯿﺎ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و اوﮔﺎﻧﺪا ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎری ،ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،از ﻓﻘﺮاء اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .1
______________________
 -١و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﯿﺘﻪی اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻮاص در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽورزﻧﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[

 -۱۲ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار )ج  ۲۴ص ،۳۱۱
ﺑﺎب  (۶۷و ﮐﻠﯿﻨﯽ در اﻟﺮوﺿﻪ ،رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره  ۴۳۱از ﺑﺎﻗﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺨﺪا ای
اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ،ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺣﺮاﻣﺰاده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی ﻣﺎ!!«.
و ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش )ج  ،٢ص  ٢٣٤ﻃﺒﻊ اﻋﻠﻤﯽ – ﺑﯿﺮوت( و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ )اﻟﺒﺮﻫﺎن ج  ،٢ص
 ،٣٠٠دار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ – ﻗﻢ ،اﯾﺮان( از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮد .ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ
ً
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﺑﻠﯿﺴﯽ از اﺑﻠﯿﺲﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او از ﺷﯿﻌﮥ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن را از او
دور ﻣﯽدارد .و اﮔﺮ از ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﺔ ﺧﻮد را در ﻣﻘﻌﺪش ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ زن ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺶ را در ﻓﺮﺟﺶ ﻣﯽﻓﺸﺎرد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﮐﺎره
ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ج  ۱۰۱ص  ،۸۵ﺑﺎب ﻓﻀﻞ زﯾﺎرت وی در روز ﻋﺮﻓﻪ و دو ﻋﯿﺪ ،و ﺻﺪوق
در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ج  ،۲ص  ،(۴۳۱در ﺑﺎب ﺛﻮاب زﯾﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ،ﻃﺒﻊ داراﻻﺿﻮاء
ﺑﯿﺮوت ،از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ راوی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :آری ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آنﻫﺎ اوﻻد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از زﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦﻫﺎ اوﻻدی از زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺒﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺗﺴﻠﯿﺔ اﻟﻔﺆاد ﻓﯽ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻮت واﻟﻤﻌﺎد ،ص  ،١٦٢داراﻷﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت(
ﻓﺼﻠﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و آن را )در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺷﯿﻌﻪ( ﻧﺎم
ﻧﻬﺎده ،و رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده از ﺟﻤﻠﻪ ...) :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺎدر
ﺻﺪا زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺷﯿﻌﮥ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺻﺪا زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﭘﺎک
ﺑﻮدهاﺳﺖ«.
و ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ )ج  ،٦ص  ٣٩١داراﻷﺿﻮاء – ﺑﯿﺮوت( از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ رﺿﺎ رواﯾﺖ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ )و ﯾﺎدی از ﻣﺼﺮ ﮐﺮد( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده :در ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ آنﻫﺎ
ﻏﺬا ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺎ ﮔﻞ و ﻻی آن ﺳﺮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﺸﻮﺋﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﯿﺮت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،و دﯾﻮﺛﯽ را ﺑﺠﺎی
ﻣﯽﮔﺬارد.

٨٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪل

ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﮥ  ۱۰ﺳﻮرۀ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ٗ ّ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ ُ ٖ َ ۡ َ َ َ ُ � َ َ َ َ ۡ َ َ
ت � ۡب َديۡ ِن م ِۡن عِبَادِنا
وط ��تا �
﴿�ب ٱ� مث� ل ِ�ِين �فروا ٱمرأت نوح وٱمرأت ل ٖ
َ
َ ٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ
َّ
خل َ
ِيل ٱ ۡد ُخ� ٱ�َّ َ
ِ� ﴾١٠
� فخا�تاهما فلم �غن ِيا �نهما مِن ٱ�ِ ش�ٔا و�
ار َم َع ٱل� ٰ ِ
�ل ِح ِ
]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[١٠ :
»اﻟﻠﻪ ،درﺑﺎهی ﮐﺎﻓﺮان ،زن ﻧﻮح و ﻟﻮط را ﻣﺜﺎل زدهاﺳﺖ؛ آن دو در ازدواج دو ﺑﻨﺪه از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮏ ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ آن دو ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آن دو ﺑﻨﺪه ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی از ﻋﺬاب اﻻﻫﯽ را از آن دو زن دﻓﻊ
ﮐﻨﻨﺪ .و )ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ در آﺧﺮت ﺑﻪ آن دو زن( ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد )دوزخ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ،وارد
آﺗﺶ ﺷﻮﯾﺪ«.
ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪب ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زدهاﺳﺖ.
َ َ َ ُ
و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا را ﴿فخا� َتاه َما﴾ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ )ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا(

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

َ َ َ ُ
ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ آﻗﺎی ﻗﻤﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺨﺪا ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا از ﴿فخا� َتاه َما﴾ ﻓﻘﻂ
ً
و ﻓﻘﻂ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺪ ﺑﺮ )ﻓﻼن زن( ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در راه ﮐﺮده زده ﺷﻮد ،و )ﻓﻼن( او را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﭼﻮن آن زن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﺟﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،آن ﻓﻼن ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ :ﺣﻼل

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﺧﺎرج ﺷﻮی ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ آن ﻓﻼﻧﯽ در آورد«.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺒﺮﻫﺎن )ج  ،٤ص  - (٣٨٥دار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ – ﻗﻢ ،ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻌﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ )ﻓﻼن زن( ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﺎب و رواﯾﺖﻫﺎی دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از )ﻓﻼن زن( ﻫﻤﺎن ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
َ
ُ
ُ
� أَ ۡو َ ٰ� بٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
﴿ٱ�َّ ُّ
س ِه ۡمۖ َوأ ۡز َ� ٰ ُج ُه ٓۥ أ َّم َ� ٰ ُت ُه ۡمۗ﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[٦ :
ِ� م ِۡن أنف ِ
ِ
ِ

و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﻠﺤﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ،و او ﺑﺎ زﻧﺎن ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻫﺎی زﻧﺎﻧﺶ

 -۱۲ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽﺗﺎزﯾﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ او در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎزد«.
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و اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺒﺮﻫﺎن )ج  ،٣ص  (٣٣٤-٣٣٣و ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠﻨﺎدی در ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده )ج
 ،٣ص  – ٢٥٣اﻋﻠﻤﯽ – ﺑﯿﺮوت( و زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﻃﯽ در ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ )ج  ،٣ص  ،٢٣٣٥ﭼﺎپ
ﻣﺮﺗﻀﻮی( ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ . ...
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﻌﯽ رﺟﺐ ﺑﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﺸﺎرق أﻧﻮار اﻟﯿﻘﯿﻦ« ص  ،۸۶ﭼﺎپ اﻋﻠﻤﯽ
ﺑﯿﺮوت ،ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺗﻬﻤﺖ زده ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭼﻬﻞ دﯾﻨﺎر از راه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد و آنﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮﺿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد«.
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺗﻬﻤﺖ زده وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ و در ﯾﮏ ﻟﺤﺎف ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺤﺎر
اﻻﻧﻮار ج  ،۴ص  ،۲دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺑﯿﺮوت( رواﯾﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و او ﻟﺤﺎﻓﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻫﯿﭻ
ﻟﺤﺎف دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد ،و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
آن ﻟﺤﺎف ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻟﺤﺎف دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،از وﺳﻂ ﻟﺤﺎف را ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻮد ،و آن را ﮐﻨﺎر زد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن ﻟﺤﺎف ﻗﺎﻟﯿﭽﻪای را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب

ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻘﻌﺪ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آب ﻣﺮدان
آرام ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺜﯿﻒ را ﻋﻼﻣﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ« )ج ،١
ب  ،١ص  ،٦٣اﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﯿﺮوت( ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و آنﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان از ﭘﺸﺖ ﺑﺎ او دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
)اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻠﻪ از اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰرگ( در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﺴﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش )ج  ،۱ص  ،(۲۰۲و
______________________
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ دروﻏﯿﻦ و ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس
ً
رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن وﻗﺎﺣﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎدران ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت داده و از زﺑﺎن ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ
ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎﻧﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.

٨٢

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در »اﻟﺒﺮﻫﺎن« )ج  ،۱ص  (۴۱۶رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وارد ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﻧﮕﻪ او ﺑﺮ روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ آن ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ آن ﻧﺎم
ﻧﻨﻬﺎدهاﺳﺖ .و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﮐﺴﯽ )ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﺴﻤﯽ ﺷﻮد( راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ او اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َّ َ
َّ ٓ َ ٗ
َ
ٗ
ُ
﴿إِن يَ ۡد ُعون مِن دونِهِۦٓ إِ� إِ�ٰثا �ن يَ ۡد ُعون إِ� ش ۡي َ�ٰ ٗنا َّمرِ�دا ] ﴾١١٧اﻟﻨﺴﺎء.[١١٧ :
»ﻣﺸﺮﮐﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮان را ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﺟﺰ
ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺮﮐﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ«.
ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﻳﺎ ﺑﻘﻴﺔ

اﷲ؛ ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا!

و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ.
و ﻋﻼﻣﮥ ﺷﯿﻌﯽ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﻃﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ج  ،۳ص  ،۲۸زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﯽ

درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺘﯽ او )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮ( و ﺑﺪ ﻧﯿﺘﯽ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﺒﯿﺚ اﻻﺻﻞ ﺑﻮده  ..او را زﻧﯽ
زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردهاﺳﺖ.
ﺗﻬﻤﺖ زده ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن :ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﻃﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﺼﺮاط
اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ج  ،۳ص  ۳۰ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﻧﯽ را ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ او ﺣﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ آن
زن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺲ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ رﺟﻢ ﮐﺮدن او داد .و در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺜﻤﺎن از
ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﺪه و او ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺑﺎز ﺑﻮده .و اﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﺴﺖ و ﺑﯽارزش را ﻧﯿﺰ
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ )ج  ،١ب  ،١ص  ٦١ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﻋﻠﻢ ،ﺑﯿﺮوت( ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آنﻫﺎ
ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﮐﺎﻓﺮان ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻃﺮاز اول ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده ،و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ رﻣﻮز ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن (اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺼﻞ
)اﺑﻮﺑﮑﺮ( و رﻣﻊ )ﻋﻤﺮ( و ﻧﻌﺜﻞ )ﻋﺜﻤﺎن( و ﻓﻼن و ﻓﻼن و ﻓﻼن )ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن() ،اول و
دوم و ﺳﻮم( ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﺣﺒﺘﺮ و دﻻم ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ .ﯾﺎ ﺑﺖﻫﺎی
ﻗﺮﯾﺶ )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﺔ اﻣﺖ و ﺳﺎﻣﺮی )ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ(.

ً
اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی ﺗﺎ اﻧﺪازهای از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺎری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺮاﺣﺘﺎ

ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮرد ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺄوﯾﻼت آﻧﻬﺎ:

ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ )ج  ،۸رواﯾﺖ ﺷﻤﺎرۀ  (۵۲۳از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َّ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ
ۡ
َۡ َ ُۡ َ َۡ َ َۡ َ َ َ ُ
كونَا م َِن ٱ ۡ�َ ۡس َفل َ
ِ�
�س �علهما �ت أقدامِنا ِ�
� ِّن َوٱ ِ� ِ
﴿ر�نا أرِنا ٱ�ي ِن أض�نا مِن ٱ ِ

] ﴾٢٩ﻓﺼﻠﺖ.[٢٩ :

»ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﭘﺮﯾﺎن و اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ﺗﺎ آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﻗﺪمﻫﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار

دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﮥ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن ﺷﻮﻧﺪ«.
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن دو ،ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :و ﻓﻼﻧﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻣﺮآه اﻟﻌﻘﻮل ج  ۴۸۸/۲۶در ﺷﺮﺣﺶ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﯽ ،در ﺑﯿﺎن ﻣﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻓﯽ از »آن دو«،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن دو؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻣﺮاد از ﻓﻼن ،ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه در آﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ او ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮده ﭼﻮن
ﺣﺮاﻣﺰاده ﺑﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او در ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮده ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻋﮑﺲ آن ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاد از ﻓﻼﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ) (۱۲۱/۱اﻟﺒﺮﻫﺎن ) ،(۲۰۸/۲اﻟﺼﺎﻓﯽ ) (۲۴۲/۱از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ َ َّ ْ ُ َ
ت ٱلش ۡي َ�ٰ ِ �ن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۶۸ :
﴿ َو� تتب ِ ُعوا خ ُط� ٰ ِ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

»و از ﮔﺎمﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﮑﻨﯿﺪ«.
ﺑﺨﺪا )ﻣﻨﻈﻮرش( از ﮔﺎمﻫﺎ ﺷﯿﻄﺎن وﻻﯾﺖ ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ.
و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ) (۳۵۵/۲و اﻟﺒﺮﻫﺎن ) (۴۷۱/۲و اﻟﺼﺎﻓﯽ ) (۲۴۶/۳از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ َ ُ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ّ َ َ ُ ٗ
ِ� عضدا ] ﴾٥١اﻟﮑﻬﻒ.[٥١ :
ضل
﴿وما كنت مت ِ
خذ ٱلم ِ
»و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﯾﺎور و ﻣﺪدﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم«.

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاﯾﺎ! اﯾﻦ دﯾﻦ را ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
اﺑﻮﺟﻬﻞﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﺰﯾﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ ُ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ّ َ َ ُ ٗ
ِ� عضدا ] ﴾٥١اﻟﮑﻬﻒ.[٥١ :
ضل
﴿وما كنت مت ِ
خذ ٱلم ِ
»و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﯾﺎور و ﻣﺪدﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم«.

و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ) (۳۰۷/۱و اﻟﺼﺎﻓﯽ ) (۵۱۱/۱و اﻟﺒﺮﻫﺎن ) (۴۲۲/از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﻟﻬﯽ:
َ َ ْ ُ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
َ ُ ْ ُۡ
ام ُنوا � َّم �ف ُروا � َّم ٱ ۡزدادوا �ف ٗر�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[١٣٧ :
﴿إِن ٱ�ِين ءامنوا �م �فروا �م ء
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
ﮐﻔﺮﺷﺎن اﻓﺰودﻧﺪ«.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ .آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رﺳﻮل و
آل وی اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه ،ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻه) .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻی او ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻻی اوﺳﺖ( .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و دﺳﺘﻮر رﺳﻮﻟﺶ )ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺷﺪهای( ﭘﺲ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ او اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻌﺖﻫﺎی او را ﺑﻪ
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ( ﺑﺮ ﮐﻔﺮﺷﺎن اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب
ﭼﯿﺰی از اﯾﻤﺎن در اﯾﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ) (۲۴۰/۲و اﻟﺒﺮﻫﺎن ) (۳۰۹/۲از اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ:
ۡ َۡ
َ
َ َ َ َّ
لش ۡي َ�ٰ ُن ل َّما قُ ِ َ
� ٱ�م ُر﴾ ]اﺑﺮاﻫﯿﻢ.[٢٢ :
﴿وقال ٱ

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ

٨٥

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او ﻫﻤﺎن دوﻣﯽ اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ )آن ﺷﯿﻄﺎن(
ﻫﻤﺎن دوﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از دوﻣﯽ ،ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .و در »اﻟﻮاﻓﯽ« ،ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺠﻪ ،ﺑﺎب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم و درﺑﺎرۀ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺠﻠﺪ  ۳ج  ،۱ص  ،۹۲۰از زراره از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ:
َ َ ۡ َ ُ َّ ً َ
� َطبَقا عن َط َب ٖق ] ﴾١٩اﻹﻧﺸﻘﺎق.[١٩ :
﴿ل�ك
»ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و اﺣﻮال ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﻧﻬﯿﺪ«.
ﮔﻔﺖ :ای زراره! آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻓﻼن و ﻓﻼن و ﻓﻼن – ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن – از ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟!
ﻋﺎﻟﻢ آنﻫﺎ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :رﮐﻮب ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ( ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ:
ََ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ
﴿ف�ٰتِل ٓوا أ� ِ َّمة ٱل�ف ِر﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۲ :
»و اﺋﻤﻪی ﮐﻔﺮ را ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ) (۸۳/۲و ﺑﺮﻫﺎن ) (۱۰۷/۲و ﺻﺎﻓﯽ ) (۳۲۴/۲از ﺣﻨﺎن از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﯽ از ﺑﺼﺮه ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ .درﺑﺎرۀ ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ :آنﻫﺎ دو اﻣﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺋﻤﻪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﮐﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
و آنﻫﺎ ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ:
َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ٗ ّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ َ
َّ ُ
ون بٱ ۡ ۡ
وت﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[٥١ :
ت َوٱل�ٰغ ِ
�ب ِ
ب يؤمِن ِ ِ
﴿�لم تر إِ� ٱ�ِين أوتوا ن ِصيبا مِن ٱلكِ� ِ

»آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻬﺮهای از ﮐﺘﺎب )ﺧﺪا( ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت
]ﺑﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن[ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ«.
ﺑﻪ دو ﯾﺎر و ﻣﻌﺎون و داﻣﺎد و ﺧﻠﯿﻔﻪﻫﺎی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ) (۲۷۳/۱اﻟﺼﺎﻓﯽ ) (۴۵۹/۱و اﻟﺒﺮﻫﺎن ) (۳۷۷/۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ!
و ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۲۶۳/۲و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺒﺮﻫﺎن ) (۳۴۵/۲از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ،از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ:
ََ َ ۡ َ ُ َ َٰۡ ّ ُّ
ِ� بَاب ّم ِۡن ُه ۡم ُج ۡزءَّ ٞم ۡق ُس ٌ
وم ] ﴾٤٤اﻟﺤﺠﺮ.[٤٤ :
بل ِ ٖ
﴿لها سبعة �ب� ٖ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﻬﻨﻢ آورده ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ درواز دارد .دروازۀ اول آن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زرﯾﻖ )اﺑﻮﺑﮑﺮ( اﺳﺖ .و دروازۀ دوم آن ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺒﺘﺮ )ﻋﻤﺮ( اﺳﺖ و دروازۀ ﺳﻮم ﺑﺮای
ﺳﻮﻣﯽ )ﻋﺜﻤﺎن( اﺳﺖ .و دروازۀ ﭼﻬﺎرم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺖ و دروازۀ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،و ﺷﺸﻢ
ﺑﺮای ﻋﺴﮑﺮ ﺑﻦ ﻫﻮﺳﺮ ،و دروازۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﺑﯽﺳﻼﻣﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ دروازﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار« ) (۳۰۸/۸در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :زرﯾﻖ ]= آﺑﯽ رﻧﮓ[ ﮐﻨﺎﯾﻪ از
اوﻟﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮب ﭼﺸﻢ آﺑﯽ را ﺷﻮم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .و ﺣﺒﺘﺮ ﻫﻤﺎن روﺑﺎه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ او روﺑﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮑﺎر و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺒﺘﺮ و روﺑﺎه
ﺻﻔﺘﯽ را ﺑﻪ اوﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ .و اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺮاد در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ دوﻣﯽ را ﻣﻘﺪم داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .و ﻋﺴﮑﺮ ﺑﻦ
ﻫﻮس ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن اﺑﻮ ﺳﻼﻣﻪ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
دواﻧﯿﻘﯽ اﺳﺖ .و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻋﺴﮑﺮ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻫﻞ ﺟﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﺘﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﻋﺴﮑﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ و رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او )ﻋﻤﺮ( ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮدهاﺳﺖ.
و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ اﻟﻬﯽ:
َۡ
ۡ َُُّ َ
ون َما َ� يَ ۡر َ ٰ
� م َِن ٱلق ۡو ِل �﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[١٠٨
﴿إِذ يبيِت
»و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﺐ را در ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ )اﻟﻠﻪ( ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد«.
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ – ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪهﺑﻦ ﺟﺮاح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ را
ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (٣٠١/١و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن ) (٤١٤/١ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮ
اﻟﺤﺴﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪهﺑﻦ ﺟﺮاح ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .آن دو ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ،و در رواﯾﺖ ﺳﻮﻣﯽ:
اول و دوﻣﯽ و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪهﺑﻦ ﺟﺮاح ﻫﺴﺘﻨﺪ )اول و دوم ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ( ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ در ﮔﻔﺘﮥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ:
ََۡ َ ٰ َ َۡ ۡ َ ٓ َ ُۡ َ َ ۡ ۡ
�﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[٩٠ :
﴿و�ن
� ع ِن ٱلفحشاءِ وٱلمنك ِر وٱ�َ ِ �

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
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را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎش ) (۲۸۹/۲و ﺑﺮﻫﺎن
) (۳۸۱/۲و اﻟﺼﺎﻓﯽ ) (۱۵۱/۳از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و از ﻓﺤﺸﺎء ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻓﺤﺸﺎء اول اﺳﺖ .و ﻣﻨﮑﺮ :دوﻣﯽ ،و ﺑﻐﯽ :ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار  ۸۵/۲۷آﻣﺪهاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ )راوی ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﺧﺪا ﺗﻮ را اﺻﻼح ﺳﺎزد،
دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺖﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻢ :آنﻫﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟! ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ اﻟﻔﺼﯿﻞ ،و
رﻣﻊ ،و ﻧﻌﺜﻞ ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ) (۵۸/۲۷در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ اﻟﻔﯿﺼﻞ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺼﯿﻞ و ﺑﮑﺮ در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺮادﻓﻨﺪ و رﻣﻊ ﻫﻢ ﻣﻘﻠﻮب ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و ﻧﻌﺜﻞ  1ﻫﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﺳﺖ.
و درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻬﯽ:
َۡ
ُ
َ َ ٞ
َۡ َ ُ َُ
َۡ َۡ ّ ٞ
�ر ُّل ّ ّ َ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ ّ ٞ
اب ُظلُ َ� ٰ ُ ۢ
ت َ� ۡعض َها
﴿أو كظل� ٰ ٖ
� �غشٮٰه موج مِن فوقِهِۦ موج مِن فوقِهِۦ سح ۚ
ت ِ� ٖ ِٖ
َ َ
ف ۡوق َ� ۡع ٍض﴾ ]اﻟﻨﻮر.[٤٠ :
»ﯾﺎ )اﻋﻤﺎل ﮐﺎﻓﺮان( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ژرف و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺑﺮ ﻣﻮج او را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
و ﺑﺮ ﻓﺮازش اﺑﺮ اﺳﺖ؛ ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه«.
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﻓﻼن و ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﺮاد اﺳﺖ در درﯾﺎی ژرف ﮐﻪ ﻣﻮج ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﺜﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻮج ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻠﺤﻪ
و زﺑﯿﺮ ،و ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎی روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار« ) (۳۰۶/۲۳ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮاد از ﻓﻼن و ﻓﻼن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ،و ﻣﺮاد از ﻧﻌﺜﻞ
ﻫﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﮥ اﺻﻄﻼﺣﺎت آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ ،ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدن آنﻫﺎ از ﺳﻮرهی ﻟﯿﻞ
اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
َ َّ
﴿ َوٱ�َّ َهارِ إِذا َجلٮ ٰ َها ] ﴾٣اﻟﺸﻤﺲ.[٣ :
ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ )ﻣﻬﺪي( اﺳﺖ.
َّ
َ ۡ َ
﴿ َوٱ ۡ� ِل إِذا َ�غشٮ ٰ َها ] ﴾٤اﻟﺸﻤﺲ.[٤ :
______________________
 -١ﻧﻌﺜﻞ :ﭘﯿﺮﻣﺮد اﺣﻤﻖ ،ﮐﻔﺘﺎر ﻧﺮ ،اﻟﻤﻨﺠﺪ ،ج  ،۲ص ) ۱۹۶۲ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺣﺒﺘﺮ و دﻻم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﭘﺮده اﻓﮑﻨﺪه .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار-۷۲/۲۴ ،
 ،۷۳و ﻗﻤﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش  ،۴۵۷/۲ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی – در زﻣﺎﻧﺶ –ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ج  ۷۳/۲۴ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﺒﺘﺮ و دﻻم:
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﺤﺶ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ( ﺟﻠﺪ  ،۲ص  ،۲۴۴از ﻣﻨﺸﻮرات

اﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎﻣﯿﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﮥ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ( آﺷﮑﺎرا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﺼﻮﻣﺶ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻧﺘﻘﺎل دادهاﻧﺪ .و ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ انﺷﺎء اﻟﻠﻪ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
و ﻋﻼﻣﮥ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل( ج  ،٢٦ص  ٢١٣رواﯾﺖ ارﺗﺪاد
اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻨﯽ در روﺿﻪ از ﮐﺎﻓﯽ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او
ﮔﻔﺖ اﺳﺖ :آن ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ارﺗﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻢ :آنﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد ،و اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ،و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎد.
و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﺳﻠﻒ ،ص  (۷ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در
ً
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ«.
و ﻋﻼﻣﮥ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ« ج  ،١ب  ،١ص  ،٥٣ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ در ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺰان ﺑﻮد ،و ﺳﺠﺪهاش ﺑﺮای آن
ﺑﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
و زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﻃﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ج  ،۳ص  ۱۲۹ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﺎﻓﺮ
ﺑﻮد ،ﮐﻔﺮش را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽداﺷﺖ و اﺳﻼﻣﺶ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ج  ،۳ص  ۱۶۲-۱۶۱دو ﻓﺼﻞ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اول را
)ﻣﺎدر ﺷﺮارتﻫﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ( و ﻓﺼﻞ دوم را )ﻓﺼﻞ درﺑﺎرۀ ﺧﻮاﻫﺮش ﺣﻔﺼﻪ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ .و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ج  ،۲۵ص  (۱۵۱در ﺗﻮﺿﯿﺢ رواﯾﺖ ﻃﻮﯾﻠﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ج
 ،۸رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره  ،۲۳ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﺟﺒﺎران را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻﺗﺸﺎن
ﮐﺸﺖ  ...و ﻫﺎﻣﺎن را ﻣﯿﺮاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻋﻮن را ﻫﻼک ﮐﺮد«.

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
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ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﻣﺎن را ﻣﯿﺮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮ ،و ﻓﺮﻋﻮن را
ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮ ﺑﮑﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﮑﺲ ﻫﻢ دارد .و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﺮاد آن دو ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل« ج  ،۲۶ص  ،۱۶۷رواﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را در روﺿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ۱۸۷

)رواﯾﺖ  (۳۰۱ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آن رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :از ﻋﺠﻼن اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وارد ،ﺷﺪم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم ،اﯾﻦ ﻗﺒﻪی آدم اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :آری ،و ﻣﺰارﻫﺎ و ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﺴﺖ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺮب ﺷﻤﺎ ،ﺳﯽ و
ﻧﻪ ﻣﻐﺮب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ اﺳﺖ و آ ﮐﻨﺪه از ﺧﻼﯾﻖ اﺳﺖ .و از ﻧﻮر آن ﻃﻠﺐ روﺷﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻫﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺣﺎل ﺧﻠﻖ آدم را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن از ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺗﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.

و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻓﻼن و ﻓﻼن ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ص  ۱۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ

ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮآﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،و ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده ،و از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام و ﺣﻼل ﮐﺮده ،و ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮ ﺿﺪ اوﻻدش ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ آن دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و دﯾﻦ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
و در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۲۷ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺟﻬﻞ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻫﻞ و ﻇﺎﻟﻢ
و اﺣﻤﻖ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و در ﺿﻤﻦ اوﻟﯽاﻻﻣﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
و ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮو
ﺑﺴﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ اﺑﻦﺧﻄﺎب ﮐﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪه از اﻋﻤﺎل ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ و زﻧﺪﻗﺎﻧﻪی او ﺑﻮد ،را ﺑﺎ دﯾﺪۀ
اﻏﻤﺎض ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ«.
ﻋﯿﺎﺷﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﻟﺼﺎﻓﯽ ،و ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺒﺮﻫﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ:
ُّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰٓ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱنقلبتم �
﴿وما �مد إِ� رس
َ َۡ ُ
أع�ٰبِ� ۡ ۚم﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١٤٤ :

»و ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺶ از او ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻢ دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺗﻮﺳﯿﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺪة اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻟﺌﺎﻟﯽ
اﻷﺧﺒﺎر – ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ – ﻗﻢ ،ج  ،۴ص  (۹۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
وﻗﺖ و ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﺮای ﻟﻌﻦ ﮐﺮدن آنﻫﺎ  -ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎد – وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺴﺘﺮاح ﻫﺴﺘﯽ .ﭘﺲ در وﻗﺖ ﻫﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﻋﻤﺮ را،
ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ،ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻤﺮ را ،ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮ را ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ زﯾﺎد را ،و ﻋﻤﺮ و
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ را ،و ﻋﻤﺮ و ﺷﻤﺮ را ،ﺳﭙﺲ ﻋﺴﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ،ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ و ﻫﻨﺪ و ام ﺣﮑﻢ
را ،و ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﮐﺴﯽ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮدار و اﻓﻌﺎل آنﻫﺎ راﺿﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ!!
ﻟﻌﻨﺖﮐﺮدن ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺎروق و ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ

و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﻦﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در
ﮐﺘﺎب )اﻟﻤﺼﺒﺎح ص  ٥٥٣-٥٥٢ﻃﺒﻊ دوم  – ١٩٧٥از ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن
و ﻃﺒﻊ  ١٩٩٤ص  ،(٧٣٢و ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار« ) (٢٦١-٢٦٠/٨٥و )(٢٦١-٢٦٠/٨٢
ﻃﺒﻊ – دار اﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ – ﺑﯿﺮوت ،و ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺗﺴﺘﺮی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﯿﻌﻪ،
در اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ) (٣٣٧/١ﻣﻨﺸﻮرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻗﻢ اﯾﺮان( اﯾﻦ دﻋﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ .و دو
ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ و دو ﻃﺎﻏﻮت آن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ! آن دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و وﺣﯽ
ﺗﻮ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎمآورت را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و دﯾﻨﺖ را واژﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
اﺣﮑﺎم ﺗﻮ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻓﺮاﺋﺾ ﺗﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﯾﺎت ﺗﻮ اﻟﺤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و اوﻟﯿﺎی ﺗﻮ را
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را دوﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را
ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎ آنﻫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوان و دوﺳﺘﺪاران و ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﯾﺎران آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ!
ﭼﻪ آن دو ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و درش را از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﮐﻨﺪﻧﺪ ،و ﺳﻘﻔﺶ را ﻓﺮو رﯾﺰاﻧﺪﻧﺪ ،و
آﺳﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﺶ و ﺑﺎﻻﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ،و ﻇﺎﻫﺮش را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،و اﻫﻞ آن را رﯾﺸﻪﮐﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎران آن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮐﻮدﮐﺎن آن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺒﺮش را از وﺻﯿﺶ و وارث ﻋﻠﻤﺶ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﻣﺎﻣﺖ او را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎن آنﻫﺎ را
ﺑﺰرگ ﮐﻦ و آنﻫﺎ را در ﺳﻘﺮ )آﺗﺶ( ﻗﺮار ده ﺟﺎوﯾﺪان ،و ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی( را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و وا ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮥ ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺣﻘﯽ

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
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ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﻨﺒﺮی ﮐﻪ از آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ وﻟﯿﯽ ﮐﻪ او را اذﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻃﺮد ﺷﺪهای ﮐﻪ او را ﭘﻨﺎه دادهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ او را ﻃﺮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ او را ﯾﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﺷﮑﺴﺖ دادهاﻧﺪ ،و
ﻫﺮ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﺛﺮ و )ﺣﺪﯾﺜﯽ( ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻔﺮی ﮐﻪ آن را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ارﺛﯽ ﮐﻪ آن را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
و ﻫﺮ ﻓﯽء ﮐﻪ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺎل ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺧﯿﺮی ﮐﻪ آن را ﺣﻼل
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ آن را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ آن را اﺷﺎﻋﻪ و ﮔﺴﺘﺮش دادهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر دادهاﻧﺪ ،و
ﻫﺮ وﻋﺪی ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ آن را
ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺣﻼﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﺣﺮام ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﮑﻤﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺘﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ دﻧﺪهای ﮐﻪ آن را ﮐﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺳﮑﻪای ﮐﻪ آن را ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آن
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ آن را ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ذﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ او را ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ
آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ دروﻏﯽ ﮐﻪ آن را ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ
اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ آنﻫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ!

ﺧﺪاﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻀﻪای ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ

ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ آداب و ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺷﮑﻮاﯾﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ آن را
اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺣﯿﻠﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺧﺰﻧﺪهای
ﮐﻪ آن را ﻏﻠﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﻫﺮ وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ آنﻫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ!
ﺧﺪاﯾﺎ آنﻫﺎ را در رازﮔﺎه و آﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ؛ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻓﺮاوان و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را در
ﻧﻮردد ،و ﻫﻤﮥ اﻋﻮان و ﯾﺎران و دوﺳﺘﺪاران و ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آنﻫﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻨﮓ دﻓﺎع از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﻼم آنﻫﺎ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات
آنﻫﺎ را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،را ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﺑﺪه!

1

______________________
 -١ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ در وﻫﻠﻪی اول از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺳﭙﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺳﭙﺲ از آن اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖﻫﺎی دروﻏﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﺣﺎل )ﭼﻬﺎر ﺑﺎر( ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاﯾﺎ آنﻫﺎ را آﻧﭽﻨﺎن ﻋﺬاﺑﯽ ده ﮐﻪ اﻫﻞ آﺗﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ،ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﯿﻦ
ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ:

اﯾﻦ دﻋﺎ در ﮐﺘﺎب اردوی ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻮام – ﮐﻪ ﺑﯽﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ – اﺛﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﯿﻦ
)ص  ۴۲۲و ﭘﺲ از آن( وارد ﺷﺪه ،و وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﺎوای ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ
 -۲اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ
 -۳روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
 -۴ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﺮودی
 -۵ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖﻣﺪاری
 -۶ﻋﻼﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﻧﻘﻮی.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﻋﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻮام ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﮑﻤﻞ( ص ) (۳۰۳وارد ﺷﺪه و در
آن آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺘﻮای  ۹ﺗﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ
 -۲ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی
 -۳ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ
 -۴اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
 -۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﻪ
 -۶ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎوی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﻪ
 -۷ﻇﻬﻮر ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ
 -۸ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﻪ
 -۹ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﻪ
ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮ آنﻫﺎ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺑﺮ اﺣﻘﺎق
ﺣﻖ از ﻧﻮر اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ) (۳۳۷/۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﭙﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﺎران ﻣﺎ ﺷﺮوﺣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻋﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر ،و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺿﯿﺎء اﻟﺨﺎﻓﻘﯿﻦ از ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺎﺿﻞ
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ »ﻟﺴﺎن اﻟﺨﻮاص« و از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺴﺖ ﺷﺮح ﻣﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ از ﻣﻮﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽﺑﻦ ﻋﻠﯽ

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
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اردﺑﯿﻠﯽ و او از ﻋﻠﻤﺎی زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .و در
ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ دﻋﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻓﺘﻮا
دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دل ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ!«
ﻣﻨﻈﻮر از دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دادﯾﻢ ﮐﻪ دﻋﺎی ﻓﻮق در
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻠﻘﯽ و ﻗﺒﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آنﻫﺎ از دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮاﻟﺴﻌﺎدت اﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻟﻤﺼﺒﺎح ﮐﻔﻌﻤﯽ )ﺣﺎﺷﯿﻪ ص  (۵۵۲و ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﻣﺠﻠﺴﯽ ) (۲۶۳/۸۵ﻫﺴﺖ،
ﮔﻔﺘﻪ» :و واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ آن دو دﯾﻦ را ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ«.
و ﺷﯿﺦ و ﻣﻮرخ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ آﻏﺎ ﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺬرﯾﻌﻪ اﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ
اﻟﺸﯿﻌﻪ ) ۹/۱۰ﻃﺒﻊ ﻧﺠﻒ( در رﺳﺎﻟﻪی ذﺧﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻓﯽ ﺷﺮح دﻋﺎء اﻟﺼﻨﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ» :ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮﯾﺶ در ج  ۸ص  ۱۹۲ﮐﻪ آن دو ﺑﺖ ﻻت و ﻋﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
و ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦﺑﻦ اﻟﺸﺎه ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻮن )ص  ،۳۲۶ﻃﺒﻊ دوم

 ،۱۹۷۹دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯽ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن اﺣﮑﺎم ﺷﺮع و ﺑﻮﺟﻮد آوردن
ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ در آنﻫﺎ .ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم را از روی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪهای و ﺑﻌﻀﯽ را ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻋﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ  ...و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﮑﺮات آنﻫﺎ در دﻋﺎی دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﺳﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا در ﻣﯽﻧﻮردد.
ﭘﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪی ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اوﺣﺪ در ﺷﺮح »اﻟﺰﻳﺎرة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺒﲑ« ) (۱۸۹/۳از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮاد از

ﺟﺒﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮده و از ﻃﺎﻏﻮت ﻋﻤﺮ ،و ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺰب ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوان
آنﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ارث اﻣﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﻓﯽء و ﻓﺪک و ﺧﻤﺲ و ﻏﯿﺮ آن  ...ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﻠﻘﺐ اﺳﺖ ،در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ) (۲۶۸/۸۵ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ را در ﺟﺎی آن در ﮐﺘﺎب ﻓﻨﻦ ﺑﺴﻂ دادهاﯾﻢ .و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ رواﯾﺘﯽ را ذﮐﺮ
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ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ وارد ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن دﻋﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از زﺷﺘﯽﻫﺎ و ﻗﺒﺎﺣﺖﻫﺎی آن
دو را – ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن دو و ﺑﺮ دوﺳﺘﺪاران آنﻫﺎ ﺑﺎد – ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورد.
و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﺒﺎﻋﯽ در
ﻣﻨﺰﻟﺶ از وی دﯾﺪن ﮐﺮد ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻲ ﻣﺂﺗﻢ اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎﻫﺮة« )ص  ،۳۱ﻃﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﮥ
وﻓﺎء ﺑﯿﺮوت ۱۴۰۰ ،ﻫـ( از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ﮐﻪ از او و اﻣﺜﺎل او ﺑﺮی اﺳﺖ( رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ
ﺟﺪش »ﺣﺴﯿﻦ« اﯾﺴﺘﺎد ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آوردی ،و زﮐﺎت را دادی ،و ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮ ﮐﺮدی و از ﺑﺪی و زﺷﺘﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﯽ ،و از اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدی ،و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ او
را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدی ،و در راﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﺧﻼص و اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻬﺎد ﮐﺮدی ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺳﺮاﻏﺖ آﻣﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ
ﺧﺪا اﻣﺘﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ )ﻣﺎﺟﺮا( را ﺷﻨﯿﺪ و از آن ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺖ.
ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎان! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﮐﺪاﻣﯿﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪات رواﻓﺾ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ،و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺪان
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ .و دﮐﺘﺮ آنﻫﺎ )ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی( در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺷﯿﻌﻪ
ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ص  (۳۰۰از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدوارة روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ  ...ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺧﺸﻨﻮداﻧﻪ و رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﺎﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪدرﺳﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪارش آﻣﺪه و او را ﺑﻪ
ﺗﻘﺎرب ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ ،از در ﺗﻘﯿﻪ وارد ﺷﺪه ،و آن راﻓﻀﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺷﻮق دروﻏﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﺰدﯾﮏﺳﺎزی و اﯾﻤﺎن و ﺑﺎورش ﺑﺪان )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﯿﻪ( ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺎﻋﯽ از اﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪهاﺳﺖ.
و ﺳﺰا و ﭘﺎداش آن اﻣﺖ در ﻧﺰد او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ و رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ آن را وارد ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه از اﻣﺘﺶ – ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪ – ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﺻﺪوق در
)ﻋﯿﻮن اﻷﺧﺒﺎر ج  ،۱ص  ۱۳۶ﻃﺒﻊ ﺗﻬﺮان( رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ :ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای
اﻫﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه از اﻣﺘﻢ اﺳﺖ .و ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ:

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
﴿كنتم
ٍ
ِ
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»ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ«.
َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ ّ َ ُ ُ ْ ُ ٓ َ َ
�كونوا ش َه َدا َء � ٱ�َّ ِ
اس﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[١٤٣ :
﴿و��ٰل ِك جعل�ٰ�م أمة وسطا ِ

»و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه )و ﻣﯿﺎﻧﻪرو( ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ«
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺘﺶ ،اﻣﺘﯽ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟!
ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ در اﺛﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ
آن را در ﻓﺼﻞ )ﻧﻮاﺻﺐ در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻓﺼﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ!
و اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪی ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ص  (۳۰۲-۳۰۱ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و آنﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﻦ
روز اﺣﺎدﯾﺜﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ «...
ﺟﻮاﺑﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﮐﺎری ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺮب ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .و
ﺣﺎل ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ:
آﯾﺎ آن روزی ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در آن ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد ،روز ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ ﯾﺎ روز ﺷﺎدی و
ﺳﺮور؟!
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯽ آن روز ،روز اﻧﺪوه اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮدت ﺧﻮدت را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهای.
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯽ آن روز ،روز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺳﺮور اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روز
ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ً
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺷﯿﻊ ﻃﺎﺋﻔﻪی ﺷﻤﺎ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
)اﺳﺘﺒﺼﺎر ،ص  ۱۳۴ج  (،۲و اﯾﻦ ﻣﺤﺪث و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
»وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ« ج  ،۷ص  ،۳۷۷ﺳﻪ رواﯾﺖ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ روزة اﯾﻦ روز رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

رواﯾﺖ اول :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺎﺷﻮرا؛ روز

ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ )ﻣﺎه ﻣﺤﺮم( را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد.
رواﯾﺖ دوم :از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

٩٦

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

رواﯾﺖ ﺳﻮم :از ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻔﺎرۀ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺒﻮی روز ﻋﺎﺷﻮرا را روزه
ً
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﯿﺮواﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮن و زاری ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰی ،و اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع )اﺣﺴﺎس(
ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﺷﯿﻮن و ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾﯽ از ﻋﻤﻞ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ( .اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ
ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب )ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ج  ،۲ص  (۲۷۲-۲۷۱اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ از
ﻋﻼﻣﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار« ) (۱۰۳-۸۲آﻣﺪهاﺳﺖ» :ﺷﯿﻮن و ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﺋﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ
اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﻧﻮش ﺟﺎﻧﺖ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ!!
و ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﺑﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ روزهی روزی ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در آن – ﻃﺒﻖ ﺧﻮد رواﯾﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ
– ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
رازﮔﺸﺎﯾﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ و دﯾﺪﮔﺎه آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﯿﺮواﻧﺶ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۰۰ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺎﯾﺪه رﺳﺎﻧﺪ ،و آن را ﻣﺤﺾ رﺿﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و ﺟﺸﻦﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﺷﻬﺎدت اﯾﺸﺎن

را

ﺷﯿﻌﮥ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺳﺮور ﮐﺮده و روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
وی را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روز ﮐﺸﺘﻦ وی رﺧﺼﺘﯽ از ﻃﺮف اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ )در آن روز( ﭼﯿﺰی از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ روز ﻧﺎمﻫﺎی زﯾﺎدی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،روز ﺑﺮﮐﺖ ،و روز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ و  ...و ...
اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ،در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ج  ،٩٥ص  ،٣٥٥-٣٥١رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ،١ص  (١١١-١٠٨ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻧﻮر آﺳﻤﺎﻧﯽ( از ﺛﻮاب ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭘﺮده دری ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
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از رواﯾﺖﻫﺎ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب )ﻋﻘﺪ اﻟﺪرر ﻓﯽ ﺑﻘﺮ ﺑﻄﻦ ﻋﻤﺮ(  ١ص ) ٦ﺗﺤﺖ
ﺷﻤﺎرۀ  (٢٠٠٣ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎز ﮐﺮده» :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ وﺻﻒ ﺣﺎل ﺳﺮور ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻋﻠﯽ
اﻟﯿﻘﯿﻦ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺮح اﻟﺸﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ« ﺳﭙﺲ وی ﺳﺮودﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده :آنﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺻﺎف و ﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
واژهﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻗﺒﺎل و ﺷﺎﻧﺲ از ﻣﻄﻠﻊﻫﺎی آرزوﻫﺎ ﻃﻠﻮع
ﮐﺮد ،ﻧﺴﯿﻢ وﺻﺎل ﺑﻪ اﺗﺼﺎل در ﺑﺎﻣﺪاد و ﻏﺮوﺑﮕﺎه ورزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ .آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و
روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد) .ﯾﻌﻨﯽ( ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﺎﺟﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داد ،و در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﭘﺪﯾﺪ
آورد ،ﺗﺎ روز ﺣﺸﺮ و ﺟﺪاﯾﯽ ،ﻗﺪمﻫﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ از ﺑﺎده )ﺷﺮاب( ارواح ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮏ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ آب ﺻﺎف ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ . ...
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ،اﺷﻌﺎر ﻃﻮﯾﻞ زﯾﺮ را ﮐﻪ در وﺻﻒ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه )ص  (۱۱-۹ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ:
ً
ﻧــﺎر اﻟﺴــﻌﯿﺮ وﻣــﺎ ﻓﯿﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻌﺮ
وﻫﻠﻠـــﺖ ﻓﺮﺣـــﺎ ﯾـــﻮم اﻟـــﺮواح ﺑـــﻪ
وﻏــــﺎدر اﻟــــﻼت ﺗﺒﮑﯿــــﻪ وﺗﻨﺪﺑــــﻪ

و ﻣــﺎ ﺑــﯿﻦ أﻫــﻞ وﻻة اﻟﻐــﺪر واﻟﮑﻔــﺮ

ﯾﻨﮑﺒــــﻪ ﮐــــﻞ ﺑﻐــــﯽ ﻓــــﯽ ﻏﻮاﺗﯿــــﻪ

ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮﯾﻘﯿﻦ ﻣــﻦ ﺟــﻦ وﻣــﻦ ﺑﺸــﺮ

ﯾــﺎ ﺻــﺎح ﺻــﺢ إن ﻫــﺬا ﻋﯿــﺪ ﻓﺎﻃﻤــﻪ

ﻋﯿــﺪ اﻟﺴــﺮور ﺑﺒﻘــﺮ اﻟــﺒﻄﻦ ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮ

ﯾـــﻮم ﺑـــﻪ ﮐﺴـــﻔﺖ ﺷـــﻤﺲ اﻟﻀـــﻼل

وﻗــﺪ راع اﻟﺒــﺪاﯾﻊ ﻣــﻦ ﻓﻘــﺪ ذی ﻧﻈــﺮ

ﯾـــﻮم ﺑـــﻪ ﻓﺮﺣـــﺖ آل اﻟﻨﺒـــﯽ وﻣـــﻦ

واﻷﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺟﻤﯿــﻊ اﻟﺒــﺪو واﻟﺤﻀــﺮ

ﯾــﻮم ﺑــﻪ ﺻــﺎﻟﺢ اﺑﻠــﯿﺲ اﻟﻐ ـﻮی ﺿــﺤﯽ
ّ
وﺑـــﺚ أﻋﻮاﻧـــﻪ ﻓـــﯽ ﺟﻤﻌﻬـــﻢ ﻓﻐـــﺪوا

ﺑﻤﺠﻤـــﻊ ﻣـــﻦ ﻏـــﻮاه اﻟﺠـــﻦ واﻟﺒﺸـــﺮ
واﻗﺒﻠــﻮا زﻣــﺮۀ ﻓــﯽ اﻟﺤــﺎل ﻓــﯽ زﻣــﺮ
ﻋﻠـــﯿﻬﻢ وﻏـــﺪا ﻧـــﺎع ﻋﻠـــﯽ ﻋﻤـــﺮ

ﺣﺘــﯽ إذا اﺟﺘﻤﻌــﻮا ﻣــﻦ ﺣﻮﻟــﻪ ﻧﻌــﯽ
ً
وﻗـــﺎم ﻓـــﯿﻬﻢ ﺧﻄﯿﺒـــﺎ ﻗـــﺎﺋﻼ ﻟﻬـــﻢ

اﻟﯿـــﻮم ﻣـــﺎت ﻋﻤـــﺎد اﻟﮑﻔـــﺮ واﻟﻔﺠـــﺮ

اﻟﯿــﻮم ﻣــﺎت رﺋــﯿﺲ اﻟﻔﺴــﺎﻗﯿﻦ وﻣــﻦ

ﺳــﺎد اﻷﺑــﺎﻟﯿﺲ ﻣــﻦ ﺟــﻦ وﻣــﻦ ﺑﺸــﺮ

اﻟﯿــﻮم ﻣــﺎت اﻟــﺬی ﻗــﺪ ﮐــﺎن ﯾﻌﻀــﺪﻧﯽ

ﻋﻠــﯽ اﻟﺒــﺪاع ﻣــﻦ ﮐﻔــﺮ وﻣــﻦ أﺷــﺮ

______________________
» -١اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ،و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﮑﺘﺒﻪ رﺿﺎ راﻣﺒﻮ در ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ«.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

اﻟﯿــﻮم ﻣــﺎت ﻗــﻮم اﻟﺠــﻮار واﻧﻘﺼــﻤﺖ

ﻋــﺮی اﻟﻀــﻼل وﺻــﺎر اﻟﮑﻔــﺮ ﻓــﯽ دﺛــﺮ
وﻣﻦ ﯾـﻮم اﻟﻔﺨـﺎر ﺑـﻪ ﻗـﺪ ّ
ﺗـﻢ ﻣﻔﺘﺨـﺮی

وﯾــﻼه وﯾــﻼه ﻣــﻦ ﻟــﯽ ﺑﻌــﺪه رﺟــﻞ

ﻣﻐﯿـــﻞ ﺣـــﻞ أﻣـــﺮ اﻟـــﺪﯾﻦ ﺑـــﺎﻟﺤﯿﺮ

ﻗــــﺪ ﮐــــﺎن ﯾﻌﺠﺒﻨــــﯽ أﻓﻌﺎﻟــــﻪ وﻟــــﻪ

ﺑﮑــــﻞ ﻣﻨﮑــــﺮ ﻓﻌــــﻞ ﻏﺎﯾــــﺔ اﻟﻨﮑــــﺮ

أﺑـــﺪی ﻋﺠﺎﺋـــﺐ ﮐﻔـــﺮ ﻟـــﯿﺲ ﯾﻌﻘﻠﻬـــﺎ

ﻣــــﻦ اﻷﺑــــﺎﻟﯿﺲ إﻻ ﮐــــﻞ ذی ﻧﻈــــﺮ

ﻓﯿــﺮوز ﻻ ﺷــﻠﺖ اﻟﮑﻔــﺎن ﻣﻨــﮏ ﻟﻘــﺪ

ﻗﺘﻠـــﺖ ﻏﻨـــﺪر ﻗـــﺪ ﻫﻨﯿـــﺖ ﺑـــﺎﻟﻈﻔﺮ

ﺑﻘــﺮت ﺑﻄــﻦ ﻋــﺪو اﻟﻠــﻪ ﻣــﻦ ﻧﺘﺠــﺖ

ﻣﻨـــﻪ اﻟﺒـــﺪاﯾﻊ ﺑﺎﻟﺼﻤﺼـــﺎﻣﺔ اﻟـــﺬﮐﺮ

ﺗـــﯿﻢ ﻋﺘـــﻞ زﻧـــﯿﻢ اﻷﺻـــﻞ ذا دﻧـــﺲ

ﺑﻐـــــﯽ أم ﻟﺌـــــﯿﻢ ﻏﯿـــــﺮ ﻣﻌﺒﺘـــــﺮ

ﻇﻔـــﺮت ﺑـــﺎﻟﮑﻨﺰ ﻓـــﯽ ﻗﺘـــﻞ اﻟﻐـــﻮی

وﻣـــﻦ آذی اﻟﻨﺒـــﯽ و ﺑﻀـــﻌﺘﻪ اﻟﻄﻬـــﺮ

اﻟﯿـــﻮم ﻣـــﺎت ﺷـــﯿﺨﯽ ﻓـــﯽ ﻧﻔـــﺎق

ﻗﺘﻠﺖ أول ﻣﻦ ﺳـﻦ اﻟﺨـﻼف ﻋﻠـﯽ آل

ﻣــــــــﺪی اﻷﯾــــــــﺎم واﻟﻌﺼــــــــﺮ

ﻗﺘﻠﺖ ﻓﺮﻋﻮن أﻫـﻞ اﻟﺒﯿـﺖ ﻣـﻦ ﺻـﺪرت

ﻣﻨـــﻪ اﻟﺠـــﺮأة ﻓـــﯽ ﺗـــﺄﺧﯿﺮ ذی اﻟﻘـــﺪر

ﻗﺘﻠـــﺖ ﻧﻌﺜـــﻞ ﻋﻨـــﻮان اﻟﻔﺴـــﻮق ﺑـــﻪ

ﻋﺠــﻞ اﻟﻀــﻼﻟﺔ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣــﻦ اﻟﺒﻘــﺮ
ً
ً
وﻓﺎﺳـــﻘﺎ ﻟـــﻢ ﯾﮑـــﻦ ﯾﻮﻣـــﺎ ﺑﻤﺰدﺟـــﺮ

ﻗﺘﻠـــﺖ ﻣـــﻦ ﻋﺎﻧـــﺪ اﻟﮑـــﺮار ﺣﯿـــﺪره

و ﻋــﺎود اﻟﮑﻔــﺮ ﻓــﯽ ﺳــﺮ وﻓــﯽ ﺟﻬــﺮ

ﻣــﺎ اﻟﻌﯿـــﺪ ﻋﯿــﺪ وﻟﮑـــﻦ ﯾــﻮم ﻣﻘﺘﻠـــﻪ

ﻋﯿـــﺪ ﻋـــﺎدت اﻷرواح ﻓـــﯽ اﻟﺼـــﻮر

ﻣﺎ أﺳـﺲ اﻟﺠـﻮر ،و اﻟﻌـﺪوان ﻏﯿـﺮ أﺑـﯽ

ﺑﮑــﺮ وﻻ أﺳــﺎس ﻣــﻦ ﻇﻠــﻢ ﺳــﻮی ﻋﻤــﺮ

ﻣﺜﻠﻬﻤــﺎ اﻟﺠﺒــﺖ واﻟﻄــﺎﻏﻮت ﻗــﺪ ﻓﺘﻨــﺎ
ً
ﺿــﻼ ﻣﻌــﺎ وأﺿــﻼ اﻟﻨــﺎس وﯾﺤﻬﻤــﺎ
ً
وﺛﺎﻟــﺚ اﻟﻘــﻮم أﺑــﺪی ﻓــﯽ اﻟــﻮری ﻋﺠﺒــﺎ

ﺟــﻞ اﻟﺒﺮﯾــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﺎد وﻣــﻦ ﺣﻀــﺮ
وﺳـــﺎر ﺑـــﯿﻦ اﻟﺒﺮاﯾـــﺎ أﻗـــﺒﺢ اﻟﺴـــﯿﺮ

إﻧﯽ إﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓـﯽاﻹﺳـﻼم

و ﺟـــﺮی إﻟـــﯽ ﯾـــﻮم اﻟﻤﻌـــﺎد ﺑـــﺮی

أرﺟـــﻮ ﻣـــﻦ اﻟﻠـــﻪ رﺑـــﯽ أن ﯾﺒﻠﻐﻨـــﯽ

أری اﻟﻠﻌﯿﻨـــﯿﻦ رؤﯾـــﺎ اﻟﻌـــﯿﻦ ﺑـــﺎﻟﻨﻈﺮ

ﯾﻨﺒﺸــــﺎن ﮐﻤــــﺎ ﻗــــﺎل اﻟﻨﺒــــﯽ ﻟﻨــــﺎ

ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ دﻓﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﯽ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺤﻔــﺮ

وﯾﺸــــﻬﺮان ﺑــــﻼ ﺷــــﮏ وﻻ ﺷــــﺒﻪ

ﻋﻠــﯽ رؤس اﻟﻤــﻸ ﻣــﻦ ﺳــﺎﯾﺮ اﻟﺒﺸــﺮ

وﯾﺼــﻠﺒﺎن ﻋﻠــﯽ ﺟــﺬﻋﯿﻦ ﻣــﻦ ﺧﺸــﺐ

وﯾﺤﺮﻗــــــﺎن ﺑﻼﺷــــــﮏ وﻻ ﻧﮑــــــﺮ

اﻟﻨﺒﯽ

ﻗﺘﻠــﺖ ﻣــﻦ ﻣــﺎت ﻟــﻢ ﯾــﺆﻣﻦ ﺑﺨﺎﻟﻘــﻪ

ﺳــﯿﻠﻘﯿﺎن ﻏــﺪا ﻓــﯽ اﻟﺤﺸــﺮ ﻓــﯽ ﺳــﻘﺮ

 -۱۳ﻓﺤﺶ دادن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ

٩٩

ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺷﻌﺎر:
در روزی ﮐﻪ او ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪدار از ﻓﺮط ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ و ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪ! ﺑﺖ ﻻت
ﮐﻮچ ﮐﺮد ،و در ﻣﯿﺎن ﻇﻠﻢ ﭘﯿﺸﻪﮔﺎن و ﮐﻔﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎن ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾﯽ و ﺳﻮﮔﻮاری را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﺮ ﻇﺎﻟﻤﯽ،
از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن ،در ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻏﻮاﯾﺖ او ،از او دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ )و ﻫﻤﭽﻮن او ﻇﻠﻢ ﭘﯿﺸﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺷﻮری ﺷﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( .ای دوﺳﺖ ﻣﻦ! ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰن ﮐﻪ اﯾﻦ )روز( ﻋﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ،
ﻋﯿﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺷﮑﻢ ﻋﻤﺮ! روزی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺴﻮف ﮐﺮد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی )او( ﺑﺨﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮی )ﻫﻤﮕﺎن( را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮدهاﺳﺖ!
روزی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻤﮥ دوﺳﺘﺪار آن آنﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺷﺎدﮐﺎم ﺷﺪﻧﺪ!
روزی ﮐﻪ در آن ،اﺑﻠﯿﺲ ﮔﻤﺮاﻫﯽ در ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه ﻓﺮﯾﺎد زد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .و
ﯾﺎران و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آنﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺷﯿﻮن و زاری ﮐﺮد ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد!
و در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺳﺨﻨﻮر اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺳﺘﻮن ﮐﻔﺮ و ﮔﻨﺎه ﻣﺮد! اﻣﺮوز رﺋﯿﺲ
ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﺑﻠﯿﺲﻫﺎی ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﻮد ،ﻣﺮد!
اﻣﺮوز ُﻣﺮد آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﺷﺎه ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ و ﺷﺮارتﺧﻮاه! اﻣﺮوز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮد ،و ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اﻣﺮوز
اﺳﺘﺎدم در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻔﺎق ،ﻣﺮد .و از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﺷﺪ .وای ﺑﺮ او،
وای ﺑﺮ او! ﺑﻌﺪ از او دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدی ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺣﯿﻠﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ!
اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎل وی را ﺑﺴﯽ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ .او ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻨﮑﺮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺒﺎﺣﺖ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ! در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻔﺮ ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان! ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد! ﻓﯿﺮوز ،ﮐﻔﻦ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﻞ ﻧﺸﺪ ،در واﻗﻊ ﻏﻨﺪر را ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎد ﮔﺮﻓﺘﯽ! ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻣﺤﮑﻢ ﺷﮑﻢ دﺷﻤﻦ اﻟﻠﻪ را از ﻫﻢ درﯾﺪی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از او ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی! )ﻋﺠﯿﺒﯽ( ﺳﺮ زده ﺑﻮد! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺗﻨﺎوری و ﺑﺪﺧﻮ ﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ اﺳﺖ! ﻣﺎدرش ﻫﻢ ﺑﺪﮐﺎره ﺑﻮده ،ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ .در ﮐﺸﺘﻦ آن ﮔﻤﺮاه و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ! ﮐﺸﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﻃﻮل اﯾﺎم و روزﮔﺎران ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮد!

١٠٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﮐﺸﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن )وﻻﯾﺖ( آن ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﺪ.
آن ﻧﻌﺜﻞ )ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﺮف( را ﮐﺸﺘﯽ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺴﻖ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪی ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﺶ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻫﻢ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺪر ﮐﺮار ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﻔﺮ را در ﭘﯿﺪا و ﻧﻬﺎن ﻣﺮاوده ﮐﺮد.
آن ﻋﯿﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ روز ﮐﺸﺘﻨﺶ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن روح ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!
ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺳﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز و ﻇﻠﻢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻬﺎد!!
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ
دادﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ ،وای ﺑﺮ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﺰودی در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺸﺮ،
در ﺳﻘﺮ )ﻃﺒﻘﻪای از ﺟﻬﻨﻢ( اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ )ﻋﺜﻤﺎن( در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮا )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح(
ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،و در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺮهﻫﺎ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد!
ﻣﻦ از ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .و ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ
دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آن دو ﻟﻌﻨﺘﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮدم ﺑﺒﯿﻨﻢ – ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ – ﺑﻌﺪ
از دﻓﻨﺸﺎن ،ﻗﺒﺮﺷﺎن ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻣﻸﻋﺎم ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺮ روی دو ﭼﻮب ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻧﮑﺎری ،ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ!!

 -۱۴ﻃﻌﻦ زدن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﺋﻤﻪی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺣﺘﺮام و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ )اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ،
ً
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ و اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( اﺑﺮاز ﻣﯽدارﻧﺪ ،واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن در اﺳﻼم ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ) ۵۸/۱ﺗﻬﺮان( از ﺳﻤﺎﻋﻪﺑﻦ ﻣﻬﺮان و او ﻫﻢ از اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن )اﻣﺎم ﻫﻔﺘﻢ( اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ... :اﮔﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ آﻣﺪ) ،ﻣﻮاﻇﺐ دﻫﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ( ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺪث آنﻫﺎ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ) ٢٣/١٨ﻃﺒﻊ ﺑﯿﺮوت( اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ آنﻫﺎ در ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮐﺸﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺮﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ص  ،۱۴۹ﻃﺒﻊ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﺮان( از ﻫﺎرونﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ:
ُ ۡ
ام ُنوا ْ َول َ ۡم يَلۡب ُس ٓوا ْ إ َ
ِين َء َ
﴿ٱ َّ� َ
ي� ٰ َن ُهم بِظل ٍ�﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[٨٢ :
ِ
ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮک ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻨﺪ«.
از او ﺳﻮال ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و زراره آن را واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .و در
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ﴿ :ٱ�ِين ءامنوا ولم يلبِسوا
ُ ۡ
إ َ
ي� ٰ َن ُهم بِظل ٍ�﴾ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻣﻦ و ﺗﻮ را از اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﭘﻨﺎه دﻫﺪ! ﮔﻔﺘﻢ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا آن ﭼﯿﺰی
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ زراره و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ زﻧﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع آن

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟! ﮔﻔﺖ :زﻧﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ )و ﺑﺎ ﺷﺮک ﺗﻔﺎوت دارد(] .رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ص  [۱۴۵و در رﺟﺎل
امنُوا ْ َول َ ۡم يَلۡب ُس ٓوا ْ إ َ
ِين َء َ
اﻟﮑﺸﯽ )ص  (۱۴۶از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ﴿ :ٱ َّ� َ
ي�ٰنَ ُهم
ِ
ِ
ُ ۡ
بِظل ٍ�﴾ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮک ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻨﺪ «.ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ و ﻣﺮا از آن ﻇﻠﻢ ﭘﻨﺎه
دﻫﺪ ای اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ! آن ﻇﻠﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ و زراره و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺪان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .و در
ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب )ص  (۱۸۷و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﺟﺎل« ﻗﻬﺒﺎﺋﯽ ) (۴/۶ﭼﺎپ اﺻﻔﻬﺎن ،از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻃﺎق ﮔﻔﺖ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد( ای اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺮدهاﺳﺖ! اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ اﻣﺎم ﺗﻮ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ(.
و ﺷﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب )رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ( ص  ۱۹۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ ﯾﮏ روز ﺑﺮ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﯿﺪهام .او ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰ
ﭼﯿﺴﺖ؟! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﮥ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ داده ﺷﻮد ،او ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ ای
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮﺟﺌﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪش ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،و ﮐﻮزهای از
آب در آن ﻣﯽرﯾﺰﯾﺪ!! ﺗﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺸﻮد .آن ﮔﺎه اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دروغ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ!
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﯽ رﺿﻮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ص  ۱۳۵ﻃﺒﻊ اﯾﺮان( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺧﺪا ﺗﻮ را زﺷﺖ ﮔﺮداﻧﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز از دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟!
و ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب )ص  (۲۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺳﻼمﺧﻮاﻫﯽ و ﺳﻨﺖﺧﻮاﻫﯽ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از اﻓﺮاد ﻣﻨﺤﺮف ﺳﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
و ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺣﮑﺎم دﯾﻨﺸﺎن را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
و ﺳﯿﺪﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان« ص  ۳۴۷ﻃﺒﻊ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﯿﺮوت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺌﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮده دری ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻄﻼن ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن زﯾﺮا
ﮔﺮﭼﻪ آنﻫﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﺣﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و زﮐﺎت دادهاﻧﺪ ،و ﻋﺒﺎدات و ﻃﺎﻋﺎت زﯾﺎدی
را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ از دری ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ وارد ﺷﺪن از آن
دادهاﺳﺖ ،وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ  ...و ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺴﺎن واﺳﻄﻪﻫﺎ و دروازهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻣﯿﺎن
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ آن اﺣﮑﺎم را از ﻗﯿﺎسﻫﺎ و
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت و آراء و اﺟﺘﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از اﺧﺬ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم از آنﻫﺎ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ،و ﮔﺮوﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن را
ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ ،ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس

آن ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ دﮐﺘﺮ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ از ﻋﺪوات ﻧﻬﻔﺘﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺳﻨﯽﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺳﭙﺲ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﺪم – ص  ۱۲۷ﻃﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ در آنﻫﺎ اﺧﺘﻼف
ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا و از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

 -۱۴ﻃﻌﻦ زدن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
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و ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺧﻮد آﻗﺎی
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا اﻫﻞ اﻟﺬﮐﺮ – ص  ،۱۱ﭼﺎپ اول ﺑﯿﺮوت  (۱۹۹۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اذﻋﺎن
ﮐﺮدهاﺳﺖ .و در ﺻﻔﺤﮥ  ۸۴ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﻢ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﺣﻨﻔﯽ،
ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۴ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻣﺬاﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ،و آنﻫﺎ را
ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؟!« و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﺔ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻫﻤﺎن ﻣﺬاﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و )ﺣﮑﻮﻣﺖ( آنﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﺳﺖ .و در ﺻﻔﺤﮥ » «۸۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﺲ اﯾﻦ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ  ...ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺎس و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رأی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺼﻮص روﺷﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  ...و اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ  ...ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ را در اﺳﻼم ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﺳﺖ
 ...و اﯾﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ  ...و اﯾﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﺳﺖ «.و در ﺻﻔﺤﮥ » «۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺸﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و
از ﻣﺨﻠﺺﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ،
ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮاواﯾﺶ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدن وی و ﯾﺎری دادن وی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﺎرون ﻫﻮسران ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن دو ،ﮐﺴﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت و ﻓﺘﻮا ﻧﻤﯽﮐﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ و ﻣﺬﻫﺒﺶ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻫﻢ دورهاش ،او را ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪﯾﻖ ﻣﺤﺴﻮب
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ واﺿﺢ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ!! و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ از رﻫﺒﺮان و
ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ راه را ﮔﻢ ﮐﺮده ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن رﻫﺒﺮان در درﯾﺎی ﮐﻔﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه ،و دﺳﺖ آﺧﺮ در وادی ﻃﻐﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ
ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ!! و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آن را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪی آن را وا ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
و در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۸۷ﺟﻨﺎب ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻬﻤﺖ زده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪه و ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ دارﻧﺪ؟!
و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ؟!
ﺟﻮاب :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آن آﮔﺎه ﺷﺪی ،ﭼﻪ از ورای آن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را اﻧﺸﺎر دﻫﻨﺪ!
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯽادﺑﯽ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و وﻗﺎﺣﺖ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم آﮔﺎه ﮐﺮدﯾﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ رﻧﮓ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ،وﻗﺘﯽ از ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻫﻨﺪ دﯾﺪن ﺑﻌﻤﻞ آورد ،ﻋﻠﻤﺎی
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﯾﺎوهﮔﻮﺋﯽ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻪ رﺧﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و )در اﯾﻦ ﺑﺎره از او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ( او ﻫﻢ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮش داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ از ﺧﺪا ای ﺑﺮادراﻧﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ و
ﻗﺒﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد وی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا أﻫﻞ اﻟﺬﮐﺮ ص  (،۱۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اذﻋﺎن
ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﺮادر ﺟﻨﺎب ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درﺑﺎرۀ
آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟! آری ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﮑﺮ و ﺣﻘﻪ و ﺑﻐﺾ و زرﻧﮕﯽ! ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ آن را
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن را در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻓﺴﺄﻟﻮا اﻫﻞ اﻟﺬﮐﺮ ص  (۱۴درج ﮐﺮدهاﺳﺖ:
»ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ و آﺷﮑﺎرا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ )دﻋﻮت( را ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﻧﺪوی ﻣﯽﮔﺬارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وی در ﻧﻈﺮ
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮوﯾﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﺳﺖ .و او از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻫﺒﺮاﻧﺶ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ راه را ﺑﺮ او ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ؟!
ﭘﺲ اﯾﻦ دﻋﻮتﻫﺎی دور و دراز ﺟﻬﺖ اﺗﺤﺎد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ آنﻫﺎ از آن دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟! ﺟﻮاب :ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎر دادن ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻓﺼﻞ ﻫﺪف آنﻫﺎ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺳﺎزی ،از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،از آن آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﺗﺤﻘﻖ ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻃﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮدهدری ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺘﮥ ﺷﯿﻌﯿﺎن را روی آب
ً
ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺟﻮر ﮐﺘﺎبﻫﺎ او اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻪ

 -۱۴ﻃﻌﻦ زدن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
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وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،و آنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﻗﺮآن را ﻫﻢ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و در ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺒﻬﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎدان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،آنﻫﺎ را وارد
ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻔﻮف
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و ﺳﺨﻦ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ!!

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
اول :ﺗﻔﻀﯿﻞ دادن اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان†

ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از آنﻫﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن دوازده اﻣﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ! ﺑﻠﯽ ،آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ!!
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺷﯿﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ
و اﺣﮑﺎﻣﺸﺎن ص  (۷۳ﻃﺒﻊ دوم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺋﻤﻪی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم از اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﯿﻘﯿﻦ ص ۴۶
ﻃﺒﻊ داراﻟﺘﻌﺎرف ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن  ۱۹۸۹م( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪی ﻣﺎ از ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان – ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان - ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ و ﺑﺎور آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ!!«
و ﻧﻈﯿﺮ آن دو ،ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص  ،۵۲ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺒﺮی( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ دارای آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺮﺳﻞ ﻫﻢ ﺑﺪان ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ! و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻔﮑﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺎرت وی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﻫﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪوق ﻣﻠﻘﺐ اﺳﺖ ،در
ﮐﺘﺎب )ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ( و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب )اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﻪ( ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻈﺮ دادهاﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ :ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﻼﻓﺘﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ
ﺑﻪ اﻣﺎم اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ذرات ﻫﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻻﯾﺖ و ﻗﺪرت و ﺳﯿﻄﺮۀ او ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود
ﻣﯽآورﻧﺪ .و ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﻣﺎ دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺷﺘﺔ
ﻣﻘﺮﺑﯽ و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﺑﺪان ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.
و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ ص  ،۲۱-۲۰ج  (،۱در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯿﺎن اﻧﺒﯿﺎء
و اﺋﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺮ
اﺋﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد ،وﻟﯽ اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم آﯾﺎ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء
ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟!
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آنﻫﺎ از ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان – ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم – ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ

دﯾﮕﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان

اوﻟﻮاﻟﻌﺰم و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﻮاب ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ در ﻧﺰد آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ج ،۲
ص  ،۲۹۰ﺑﺎب اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺳﻮل واﻟﻨﺒﯽ واﻟﻤﺤﺪث( ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آنﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اﺋﻤﻪ( از ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان -
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد – ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ )ﮐﺘﺎب ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ إﻟﯽ ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ( ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻋﻼﻣﻪ و ﺳﺨﻦﮔﻮ و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻬﺒﻮدی آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻋﺰﯾﺰ را از
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﻮچ و ﺑﺎﻃﻞ آن آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺛﻨﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ را ﺑﺮ ﻧﺒﺎﻃﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ آن را )رﯾﺎض
اﻷﻓﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺎﺿﻲ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺪهام ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را در
ﺷﻤﺎر اول و ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺘﺎب )اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ إﻟﯽ ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ( ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺤﻘﻖ و
ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯿﺶ را ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺪارد ،و ﻣﻔﺘﺨﺮﺳﺎزی او را ﻓﺮاوان ﺳﺎزد!  ...و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب
در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدش ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﻋﻼﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ روﺿﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﺳﯿﺪﻣﺎن
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی ،ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻧﺪﯾﺪهام .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﺮ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن )رواﻓﺾ( دروغﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎﺿﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ج  ٢٠/١ﻃﺒﻊ اول ﻣﮑﺘﺐ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮف
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺗﻀﻮﯾﻪ اﺣﯿﺎی آﺛﺎر ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را درﺑﺎرۀ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ و او ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽداد.
ﭘﺲ آﯾﺎ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! ﻣﺎﻟﮏﺑﻦ اﻧﺲ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽداد؟!!

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
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ﭘﺲ ﺑﺮﺗﺮی دادن ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﺦﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد .و ﻫﻤﮥ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ از ﺧﻼﻓﺘﺶ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻮخ
ﻣﺎ ،او را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ آﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ؟!! ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﻔﻖاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ از اﻧﺒﯿﺎء
– ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اواﻟﻮاﻟﻌﺰم – ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از رواﻓﺾ آنﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء اواﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻫﻢ
ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اواﻟﻮاﻟﻌﺰم را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺼﺮ زﯾﻦ
ً
اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﻃﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ رأی اول اﺳﺖ و اﻣﺎ اﻣﺮوز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ از ﻫﻤﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان – ﺟﺰ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ – ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ و اﻣﺎ از اﻗﻮال آنﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻧﺒﺎﻃﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ) (۱۰۱/۱درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎوات اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻋﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮﻣﯽ را زﻧﺪه ﮐﺮد )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ( در اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪا ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ:
ُ
ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
ۡ ُ
﴿� َّم َ� َعث َ�ٰ�م ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد َم ۡوت ِ� ۡم ل َعل� ۡم �شك ُرون ] ﴾٥٦اﻟﺒﻘﺮة.[٥٦ :
»)ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل( ﺷﻤﺎ را ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺘﺎن دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.

و ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ،اﻫﻞ ﮐﻬﻒ را زﻧﺪه ﮐﺮد .و رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای او ،ﺳﺎمﺑﻦ ﻧﻮح و ﺑﺮای او ﺟﻤﺠﻤﻪ
ﺟﻠﻨﺪی )ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ( را زﻧﺪه ﮐﺮد .و ﺑﯿﺎﺿﯽ ) (۱۰۲/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ و اﺟﻨﻪ ﻗﺮار دارد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻦ! او ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ زﻧﺪه ﮐﺮدن او ﺳﺎم را ﺑﺎ ﺻﯿﻐﮥ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد )رواﯾﺖ ﺷﺪه( و
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﺟﺰم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ او در ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی اﻏﺮاق و اﻓﺮاط دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ .و آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﮐﺘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻧﻤﯽدارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﻣﺠﺘﻬﺪ آنﻫﺎ در ﺷﺎم
ﻣﺤﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۹از ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ – آن ﮐﺘﺎب و ﻣﺆﻟﻔﺶ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺆﻟﻔﺶ دارد.
ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای از اﻓﺮاط و ﺗﻨﺪروی ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟! ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﺎدان و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردهاﺳﺖ ،و از ﺗﺸﯿﻊ ﺟﺰ ﭘﻮﺳﺘﻪاش ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﮔﺮ آن را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﺪ!!
و ﺑﯿﺎﺿﯽ در ﺻﺮاﻃﺶ ) (۱۰۵/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎراﻧﺶ – ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ – ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﻌﺠﺰات را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﻢ؟! آﻧﮕﺎه آن
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺣﻀﺮت ﺑﺎغﻫﺎﯾﯽ را در ﯾﮏ ﻃﺮف و آﺗﺸﯽ را در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و دو
ﻧﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ را ﮐﻪ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﺮ
ﺷﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و زﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا
ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ! ﭘﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش ،ﺳﮓ
ﺷﺪهاﺳﺖ!!
و ﺑﯿﺎﺿﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮرش ) (۲۴۱/۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم در اﯾﻨﮑﻪ وی )ﻋﻠﯽ(
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ اﺣﺪ و ﭼﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﺣﺴﻨﻪ و ﭘﺪر اﺋﻤﻪ اﺳﺖ .و ﺑﯿﺎﺿﯽ ) (۱۰۵/۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻋﻠﯽ ﻣﺮدی از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم را ﮐﻪ دوﺳﺖ او ﺑﻮد زﻧﺪه ﮐﺮد .آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ) :وﯾﻨﻪ وﯾﻨﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﻻ( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎن )ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮور ﻣﺎ(! آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺗﻮ ﻋﺮب ﻧﯿﺴﺘﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﺮدم در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻫﻞ آﺗﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و ﺷﯿﻌﻪ از ﻓﻼن و
ﻓﻼن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ و ﻧﺎم
ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮد ﻓﻼن و ﻓﻼﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .و ﺑﯿﺎﺿﯽ
) (۱۰۷/۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮات ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه ﻓﺮات آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ و
ﻣﺮدم ﺻﺪای آن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ وی اﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد .و در رواﯾﺘﯽ از ﺻﺎدق ،از
ﭘﺪراﻧﺶ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن زد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی آن ﺑﺮ او
ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای او اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی آن آﻣﺪهاﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ و از آن ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺆﻟﻔﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻻﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﳊﻘﺎﻳﻖ واﻷوﻫﺎم( از ﺷﯿﻌﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎن

ﺧﻮد را از ﺧﺮاﻓﺎت و ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺳﺎزد.

ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﯿﻪ آنﻫﺎ را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺖ رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ!!
و ﺑﯿﺎﺿﯽ ) (۵/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در رواﯾﺖ اﺑﻮذر آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ او وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد ،آن را
ﺑﺴﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ آورد .آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در آن دﯾﺪ ﭘﺲ آن را رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﭘﺲ

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
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ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﮔﺮ آن را ﺧﺎرج
ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎرم ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه او ،آن را دﺳﺖﮐﺎری ﮐﻨﺪ اﻣﺎ او از
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﮐﺸﺘﻦ او را ﺑﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد .و در
ﻓﺼﻞ )ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽآورد( رواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﯿﺎﺿﯽ رواﯾﺖ ﻧﺎدری را در ) (۱۰۵/۱وارد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮕﯽ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ
وﻗﺖ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺷﺪه؟! آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .آﻧﮕﺎه در آن روز
ﻣﺮد و در ﻫﻤﺎن روز دﻓﻦ ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺒﺮش ﻟﮕﺪ زد ،و ﻧﺎﮔﻬﺎن آن ﻣﺮد از ﻗﺒﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد.
آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻗﺒﺮت ﺑﺎز ﮔﺮد! آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﺒﺮش ﺑﺎز ﮔﺸﺖ و ﻗﺒﺮ ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﻧﺒﺎﻃﯽ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﻫﻢ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻫﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ را و ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺖﻫﺎی از اﯾﻦ
دﺳﺖ را ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﻧﺪادهاﺳﺖ ،ﻗﺒﻮل دارد.
دوم :ﻣﻌﺼﻮمﺑﻮدن اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻈﻬﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ص  ٩١داراﻟﺼﻔﻮه – ﺑﯿﺮوت ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ رذاﯾﻞ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﻪآﻣﯿﺰ ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ دوران ﻣﺮگ – ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ – ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ و ﻧﺴﯿﺎن )ﻓﺮاﻣﻮش( ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن آنﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﻧﻬﯽ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻧﻬﯽ
اوﺳﺖ و ﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﮥ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از اوﺳﺖ ،و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از او اﺳﺖ! و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اوﺳﺖ ،و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ،
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ دﻫﯿﻢ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮد
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رو دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رو دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ رو دﺳﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

١١٢

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ص  ،٩١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ
ﻓﻘﻬﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺋﻤﻪای ﮐﻪ ﺳﻬﻮ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺘﯽ را درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻧﺴﺖ ،اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﻓﺎﺗﺸﺎن ،از ﻓﻘﻬﺎء زاﯾﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ أﺻﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ وأﺻﻮﻟﻬﺎ ص  ،٥٩ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﻣﺎم ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺧﻄﺎ و ﺧﻄﺎﮐﺎری ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ(.
و ﻋﺎﻟﻢ آنﻫﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻋﻘﺎﺋﺪ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ) ،١٥٧/٢اﻋﻠﻤﯽ – ﺑﯿﺮوت( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺋﯿﺲ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﺎن )ﺻﺪوق( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن و اﺋﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﻫﺮ
آﻟﻮدﮔﯿﯽ ﻣﻌﺼﻮم و ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﺻﻐﯿﺮه و ﭼﻪ ﮐﺒﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮ
ﻧﻤﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰی از اﺣﻮال آنﻫﺎ،
ﻋﺼﻤﺖ را از آنﻫﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ آنﻫﺎ را ﺟﺎﻫﻞ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ!
ﺳﻮم :اﻏﺮاق در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ

ً
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )زﺑﺪة اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ ص  ،٢٣٢داراﻟﻤﺮﺗﻀﯽ – ﺑﯿﺮوت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﯽ ﺧﻀﺮاء

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪه ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎم اﺋﻤﻪ و ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ص  ٦٠٤ﻃﺒﻊ
داراﻟﺘﻌﺎرف  -ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪان ای ﻋﺰﯾﺰ! اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻋﻠﻬﯿﻢ اﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎم
روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن ،ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﻧﻮار آﻧﺎن از آن زﻣﺎن ،ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻬﻢ و درک اﻧﺴﺎن ،ﺣﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻋﻠﻤﯽ ،اﺳﺖ.
در ﻧﺺ ﺷﺮﯾﻒ وارد ﺷﺪه :ای ﻣﺤﻤﺪ! اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ازل در وﺣﺪاﻧﯿﺘﺶ ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﮥ اﺷﯿﺎء را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه آنﻫﺎ
را ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ آنﻫﺎ ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺖ .و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آن اﺷﯿﺎء ﺟﺎری ﮐﺮد ،و ﺷﺌﻮن آن اﺷﯿﺎء
را ﺑﻪ آنﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﭘﺲ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺣﻼل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺮام
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ای ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
از آن ﭘﯿﺸﯽ ﺟﻮﯾﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ،و ﻫﺮ ﮐﺲ از آن ﺗﺨﻠﻒ ورزد ،ﻧﺎﺑﻮد و ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻼزم آن
ﮔﺮدد) ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد( ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ای ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮕﯿﺮ آن را!

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﻘﻮل را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻧﺪازد!
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺳﺮار ﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﯿﭻ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺎن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )دﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺋﻞ و ﺟﻮاب دﻫﻨﺪه ج  ،٢ص ،٧٢
ﻣﻨﺸﻮرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﻋﺎﻣﻪی اﻣﺎم ﺻﺎدق – ﮐﻮﯾﺖ( ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :اﮔﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ از ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ،
ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻢ( ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟! و آﯾﺎ اﻣﺎم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺖ
ﺑﺰرگ ،ﻣﻌﺠﺰۀ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ آﯾﺘﯽ از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟!«
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺷﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺟﻮاب را ﺑﯿﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان!
ﺣﺎﺋﺮی ﺟﻮاب داده :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺒﺎرک دارای دو ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ:
اول :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای رﺳﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺒﻮت ﺑﺮادرش و ﻋﻤﻮزادهاش در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻢ و اﻋﺠﺎز و
ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎﯾﺶ.
دوم :اﯾﻨﮑﻪ وی در ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﻻﯾﺖ ﻋﻈﻤﺎی ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،آن ﻋﺼﺎ ﺑﻪ
اژدﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را در زﻣﯿﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ و ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ ،و
ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻟﯿﻞﻫﺎی آنﻫﺎ ،و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮان رﺳﺎﻟﺖ آنﻫﺎ ،ﯾﺎری و ﻧﺼﺮت دادهاﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﺻﺮﯾﺢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدن ﺑﺰرگ وی ،و وﻻﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل و ﮐﻠﯽ وی ،و او ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ و
ﻣﻌﺠﺰهی ﺑﺰرگ و ﺧﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ!
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﯾﺎد ﺷﺪه ص  ٢١٩ج  ٢از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ در
ﺟﻠﻮی ﻣﺰار ﻣﻌﺼﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟! و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺷﻬﺪاء و
ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﻣﻘﺪس ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟! ﺣﺎﺋﺮی
ﺟﻮاب داد :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﻤﺎز ،ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺢ ﺗﻘﺪم ﺟﺴﺖ .و ﻧﻤﺎزش در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺟﻠﻮی ﻣﺰار ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺸﺎن آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن
ً
ﺑﻮدهاﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ،در ﺟﻠﻮی ﻣﺰار ﻣﺜﻼ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﺘﺮاﻣﺶ اﺳﺖ و
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در دو ﮐﻨﺎرهی ﻣﺰار ﻣﻌﺼﻮم – ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﻄﻬﺮ وی
ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺰارش اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ – اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارد و ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ ،آﻣﯿﻦ .ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻃﺎﻫﺮ و ﭘﺎک وی .ﮐﻪ درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎد.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﺑﺎز در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۸ج  ،۲آن ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ :از ﺧﻄﯿﺒﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ دارای ﻧﻮری ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺣﺮﮐﺖ
دﻫﺪ ،ﺑﺮای آن ﺳﺎﯾﻪای دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺑﺮای ﺑﻨﺪه
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟!
ﺣﺎﺋﺮی ﺟﻮاب داد :ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ .ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
ﺑﺪان ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم! ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪش ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ ،ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
ﻣﺤﻤﺪ را از ﻧﻮر ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن
در اول ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻧﻮری ﻣﻘﺪس ،ﺑﺰرگ ،و اﺷﻌﻪدار را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و آن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺻﻔﺎت آن ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داد.
آﻧﮕﺎه از آن ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .و از ﻧﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺗﻮی از ﯾﮏ
ﭘﺮﺗﻮ و ﺷﻤﻌﯽ از ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﻊ دوم ﺗﺠﺴﻢ ﺷﻤﻊ اول اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺰاﯾﺎی آن از ﺻﻔﺎت
ﻻﻫﻮﺗﯽ  ...اﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺑﻪ اوﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﭼﻮن اول ﺑﻮدهاﺳﺖ ،و در وﺟﻮد دوم وﺳﺎﻃﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﻃﻤﺔ زﻫﺮا و ﭘﺴﺮان ﭘﺎک و ﻃﺎﻫﺮش – ﮐﻪ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ
ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎد – ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ از آن ﻧﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺗﻮی از ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ؛ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺗﺠﺴﻢ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ و وﺟﻮد و ﮐﺮم ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺷﻌﻪ
و درﺧﺸﺶ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻧﻮر ،ﻋﺎﻗﻼن و ﻏﯿﺮﻋﺎﻗﻼن ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ را از اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن و ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻼﯾﻖ –
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ – آﻓﺮﯾﺪ.
و از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﺎی آنﻫﺎ »ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی« در ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و ﻓﺘﺎوای وی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاط اﻟﻨﺠﺎة ﺧﻮﺋﯽ
ﭼﺎپ ﺷﺪه )ج  ،٣ص  ٤٣٩-٤٣٨ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ  -ﮐﻮﯾﺖ( ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ روحﻫﺎ و اﺟﺴﺎم ﻣﺎدی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻖ آدم ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ - ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﯿﻤﺎی آنﻫﺎ را در ﺣﻮل ﻋﺮش ﻗﺮار دادهاﺳﺖ –
ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد :آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﺷﺒﺎح ﻧﻮری ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .و
ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎدی آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ آدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ
داﻧﺎﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
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ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻘﺖ از ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ،از آدم
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﻫﻢ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد :ﻣﺮاد از اﻗﺪﻣﯿﺖ در ﺧﻠﻖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻤﺎن ﻧﻮرﯾﺖ وی ،ﻧﻪ ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮی او،
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را آﻓﺮﯾﺪهاﺳﺖ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ ُّ ُ ۡ َ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ٰ ُ ّ
ٞ
� َ ۡ
�ءٖ َو� ِيل ﴾١٠٢
﴿�ل ِ�م ٱ� ر��مۖ � إِ�ه إِ� هو ۖ �ل ِق ِ
� �ءٖ فٱ�بدوه ۚ وهو � ِ
]اﻷﻧﻌﺎم.[١٠٢ :
»اﯾﻦ ،اﻟﻠﻪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻘﯽ ﺟﺰ او وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛
ﭘﺲ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .و او ﮐﺎرﺳﺎز و ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺎﻧﺖ در ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل
ذﮐﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎء از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﻮﺷﺖ از ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮن ،و
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻨﯿﻦ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
آن ﺟﻨﯿﻦ را از آن آﻓﺮﯾﺪهاﺳﺖ و از اﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺖﻫﺎ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﮥ ﻣﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻃﯿﻨﺖﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻮر آنﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻼﯾﻖ را آﻓﺮﯾﺪهاﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻨﺖ ﻓﺎﺿﻞ ﯾﺎ ﻧﻮر آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﺎن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ وی
اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ .و ﺧﺪا داﻧﺎﺳﺖ.
و از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ً
آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﺔ زﻫﺮا ﺷﺨﺼﺎ در ﯾﮏ آن واﺣﺪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﻌﺪد
زﻧﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﮑﺮة ﺟﺴﻤﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟! ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد:
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﻧﻮری ﺧﻮد در ﯾﮏ زﻣﺎن در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻌﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﻧﻮری او ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻋﻨﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪا داﻧﺎ اﺳﺖ.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
آﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ در ﺧﻠﻘﺖ زﻫﺮاء ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻼم وﺟﻮد دارد ،و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺪرش از ﻇﻠﻢ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺷﺪ ،و ﺷﮑﺴﺘﻦ دﻧﺪهاش و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺟﻨﯿﻨﺶ ،ﭼﯿﺴﺖ؟!

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ
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ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد :آری ،در واﻗﻊ ﺧﻠﻘﺖ وی ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ )درود و
ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎد( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻘﺖ او اﺋﻤﻪ را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﺰ دادهاﺳﺖ  ...و ﻓﺎﻃﻤﻪ
در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم :اﻏﺮاق در ﺻﻔﺎت اﺋﻤﻪ

ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺻﻔﺎت اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﻮاب ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ آنﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺑﻮاب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای او روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ!

أ – ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﻠﻘﺐ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺛﻘﮥ اﻹﺳﻼم.

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ،از ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ  (۱۱۰ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از دوران ﺻﺪر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﺻﻮل و
ﻓﺮوﻋﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻬﺬﯾﺐ و اﺳﺘﺒﺼﺎر و ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ً
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،و
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ،و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ج  ،۱داراﻟﺘﻌﺎرف – ﺑﯿﺮوت.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺧﺪا و ﺧﺎزﻧﺎن ﻋﻠﻢ وی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺧﻠﻔﺎی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﺶ ،و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ دروازهﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻧﻮر اﻟﻠﻪ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﻫﻤﺎن اﺋﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﺑﺎب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ از ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﻓﺮض ﮐﺮدهاﺳﺖ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺎن اﺋﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﻫﻤﺎن

اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ ،و ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد آنﻫﺎ ،ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
-
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ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰ ﺑﺮ آنﻫﺎ – درود ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ

آنﻫﺎ ﺑﺎد – ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻣﯿﺮ

اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و اﯾﻨﮑﻪ وی ،ﺷﺮﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺠﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ و زﯾﺎن او را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

-

ﺑﺎب واﮔﺬاری اﻣﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن اﻣﺎم را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﻫﻤﺎن اﺋﻤﻪ اﺳﺖ.

-

ﺑﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدن اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺪن داﻧﺶ و درﺧﺖ ﻧﺒﻮت و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻼﯾﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم وارﺛﺎن ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺶ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ داﻧﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﺻﺎﯾﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ،در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد

-

اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدن زﺑﺎن آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺋﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ،و ﻫﻤﮥ داﻧﺶ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ )ﺑﻪ داﻧﺶ( آنﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ در ﻋﻠﻢ اﺋﻤﻪ اﻓﺰوده ﻧﻤﯽﺷﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ و اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن داده ﺷﺪهاﺳﺖ،

ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ب – ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎبﻫﺎی ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار از ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ج ،٢٧-٢٣

ﮐﺘﺎب اﻣﺎﻣﺖ ،ﻃﺒﻊ داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ – ﺑﯿﺮوت:
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺳﺘﻮﻧﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻨﮕﺮد.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از اﺣﻮال ﺷﯿﻌﮥ ﺧﻮدﺷﺎن از آنﻫﺎ و ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،از

اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺠﻮب ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ.

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ
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و اﮔﺮ از اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮدارد ،دﻋﺎﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻃﻦﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ داﻧﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،و ﮔﺮﻓﺘﺎريﻫﺎ و ﺑﻼﻫﺎ و
ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب و ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻼﺋﮑﻪ و اﻧﺒﯿﺎء در ﻧﺰد آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ

داده ﺷﺪه .و ﻫﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی ﺑﻮده ،ﻣﯽداﻧﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﺑﺎنﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻟﻐﺎت را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ از اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزۀ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

-

ﺑﺎب اﺣﻮال و اوﺿﺎع آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪ

آﺳﻤﺎن رﻓﻌﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﺮش و ﮐﺮﺳﯽ و ﻟﻮح و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ و در ﺑﻬﺸﺖ و ﻏﯿﺮ آن

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﻦ ﺧﻮد از

اﺋﻤﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﮐﻮرﻫﺎ را ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺟﺬام ﮔﺮﻓﺘﮕﺎن را

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ) .و در ﯾﮏ ﮐﻼم( ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﺷﺪه ،و اﺳﺒﺎب ﺑﺮای آنﻫﺎ آﺳﺎن ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.

-

ﺑﺎب ﺗﻔﻀﯿﻞ دادن آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺧﻼﯾﻖ ،و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن از آنﻫﺎ و از ﻣﻼﺋﮑﻪ و از

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﻖ ،و اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ درود وﺳﻼم
ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎد.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ و ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﺴﺘﺠﺎب

ﺷﺪهاﺳﺖ.

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
-
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ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم آنﻫﺎ را

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺸﺖ و آﺗﺶ ،از آنﻫﺎ ﺣﺠﺐ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ،و ﻣﻠﮑﻮت

آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻮده ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺎق ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .و آنﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ در

اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن و دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در آن وﺟﻮد دارد .و اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮدﻫﻨﺪهای از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آنﻫﺎ را از ﺟﺎی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
-

ﺑﺎب ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺟﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎلﻫﺎی ﻫﺪﻫﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ زﺑﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
-

ﺑﺎب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﺎدات و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﻪ وﻻﯾﺖ آنﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ج :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎب )ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت( اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ )اﻟﺼﻔﺎر( ط.

اﻋﻠﻤﯽ – اﯾﺮان.
-

ﺑﺎب :اﻋﻤﺎل ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

-

ﺑﺎب :ﻋﺮﺿﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ اﺋﻤﻪ زﻧﺪه و وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ.

-

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ آنﻫﺎ

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
-

ﺑﺎب در اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﯾﺎ و ﺑﻼﯾﺎ و ﻧﺴﺐﻫﺎی ﻋﺮب و ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ،و ﮐﻮران ﻣﺎدرزاد را ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ اذن اﻟﻬﯽ ﺟﺬام ﮔﺮﻓﺘﮕﺎن

را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و در

ﺻﻮرت و ﻧﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺑﺮ ﺳﻮار ﺷﺪه ،و در اﻓﻼک و اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

١٢٠
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻃﺎﺋﻒ و ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺮده ،و در ﺑﯿﻦ آن دو،

ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪهاﺳﺖ!
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ زﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ

اﺋﻤﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )و ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ(
ﭘﻨﺠﻢ :اﻏﺮاق ﺷﯿﻌﻪ در ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮﻫﺎی اﺋﻤﻪ

أ :اﺑﻮاب ﮐﺘﺎب )ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات( اﺑﻮﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﺘﻮدهاﺳﺖ .ص » :۱اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .و از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺷﯿﺦ در ﺗﻬﺬﯾﺐ
و ﻏﯿﺮ او از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ و زﯾﺎرت و ﻏﯿﺮ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ زدهاﻧﺪ ،از آن ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و آن ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
زﯾﺎرتﻫﺎ و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺸﻬﻮر
ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺣﺪﯾﺚ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﺮاﻧﻘﺪر در ﮐﻞ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در آن ﮐﺘﺎب ،ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪة ﺑﺰرگ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﯽ و رﺟﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮﭼﻪ در
آن ﺑﺤﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ﺟﺎﯾﮕﺎه آن را در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﻮد ﺟﻨﺎب ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻢ در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۷ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ،اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻧﺪﯾﺸﺔ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ،و اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻤﻮدم.
و از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﯾﺎری دﻫﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﺟﻤﻊآوری و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻏﯿﺮ اﺋﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن و اﺣﺎدﯾﺚ
ً
آﻧﺎن ﻣﺎ را از ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮوﯾﺎت آنﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ،اﺣﺎﻃﺔ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ از ﯾﺎران و ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد رواﯾﺎت آنﻫﺎ
را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ – در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از رﺟﺎل ﺷﺎذ )و

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
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ﻣﻨﺤﺮف( رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺧﺎرج ﻧﮑﺮدهام .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .و آن را ﮐﺘﺎب )ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم.
و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎبﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ داراﻟﺴﺮور – ﺑﯿﺮوت –  ۱۹۹۷م ،از ﮐﺘﺎب )ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات(
ﺑﺎب ) :(۵۸زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۵۹زاﺋﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﺋﺮ اﻟﻠﻪ در ﻋﺮﺷﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۶۰زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ رﺳﻮل و آﻟﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۶۱زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺰوﻧﯽ ﻋﻤﺮ و روزی ،و ﺗﺮک آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎب ) :(۶۲زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽزداﯾﺪ.
ﺑﺎب ) :(۶۳زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۶۴زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۶۵زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۶۷زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﻨﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۶۸زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎب ) (۶۹زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ،ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎب ) :(۹۱آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺧﺎک ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎب ) :(۹۲ﺧﺎک ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻔﺎ و اﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎب ) :(۹۳از ﮐﺠﺎ ﺧﺎک ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ؟!
ﺑﺎب ) :(۹۴اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﺧﺎک ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟!
ﺑﺎب ) :(۵۳زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻦ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدم ،وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ب :ﻓﻀﺎﺋﻞ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ از ﮐﺘﺎب )ﻧﻮراﻟﻌﲔ ﻓﯽ اﳌﺸﯽ إﻟﯽ زﻳﺎرة ﻗﱪ اﳊﺴﲔ( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺻﻄﻬﺒﺎﻧﯽ – ط داراﻟﻤﯿﺰان – ﺑﯿﺮوت.
اﺑﻮاب ﻓﻬﺮﺳﺖ:

ﺑﺎب :زاﺋﺮ ﺣﺴﯿﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻮری ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮر او ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب
روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت وی ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺷﺪن از آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻦ در ﺟﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ
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ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺴﻨﺎت و ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﺑﺪیﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﮔﺮداﻧﯿﺪن درﺟﺎت را

واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﮐﺮدن وی ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن  ٥٠ﺳﺎل اﺳﺖ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪه و ﺟﻬﺎد ،و ﺻﺪﻗﻪ و روزه ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ  ٢٢ﻋﻤﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺞ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﻋﻤﺮه ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮه اﺳﺖ.
ً
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زاﺋﺮان ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪای از ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ از اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ )اﻣﮑﺎن( زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ و ﻋﺘﺮۀ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ،ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﻋﻤﺮان از اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ.
-

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزۀ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ،ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ او را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ،ﻣﺒﺎﻫﺎت و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﮐﻪ زاﺋﺮان ﺣﺴﯿﻦ را دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﻧﻔﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﯽ ﺣﺞ ﻣﺒﺮور و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻋﺮﺷﺶ زﯾﺎرت
ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﺮﺳﯿﺶ
زﯾﺎرت ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زاﺋﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﺋﺮ رﺳﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ )ﻧﺎم( او را در اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ زﯾﺎد دﯾﺪن ﮐﻨﺪ.

 -۱۵اﻏﺮاق در اﺋﻤﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ

١٢٣

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! اﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻏﺮاق ﺷﯿﻌﻪ در اﺋﻤﻪ ﺑﻮد .و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﮑﺮان و
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ و ﺧﺮﯾﺪن وﺟﺪانﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
آنﻫﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر

آنﻫﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﻤﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﺟﺰ ﺣﻘﻪ و دروغ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﺘﮥ آنﻫﺎ را روی آب ﻣﯽرﯾﺰد:
ً
ً
اوﻻ :آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺧﺮاﻓﯽ را ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺗﺎ درﺟﮥ ﮐﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ ،رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :آنﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺑﺎﻃﻞﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ

آنﻫﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از آنﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت را دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎن آنﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ً
ُ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ از رواﯾﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ دﻫﻢ دﯾﻦ ﺗﺸﯿﻊ را

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ – و ﻟﻮ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎرض – ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺗﻬﺎمزداﯾﯽ از ﺧﻮد ﮐﺮده و دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ و آن را ﺑﮑﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری
ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻟﻢ داده و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻏﺮاق و اﻧﺤﺮاف ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!
ً
ﭼﺮا ﻓﻘﻂ زﺑﺎﻧﺎ در ﻗﺒﺎل اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دم از اﻧﮑﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ و آن را ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟!
ﭼﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!
ﭼﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺿﻌﻒ و ﻋﺪم ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟!

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽآورد
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب )اﻹرﺷﺎد ص  ،۳۶۵ﻃﺒﻊ ﺳﻮم ﻣﺆﺳﺴﻪ
اﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن  ۱۹۷۹م( از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه )ﺑﻪ ﻣﺮدم( آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدن ﻗﺮآن در آن ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ از ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻟﯿﻒ
و ﮔﺮدآوری ﺑﺎ آن ﻓﺮق دارد.
و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن در »روز رﻫﺎﯾﯽ« ص ) (۳۷۲ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ در
ﮐﺘﺎب )اﻟﻐﯿﺒﻪ( ص  ،۳۱۸از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﺠﻤﯿﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
آﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻗﺮآن را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ )ﯾﻌﻨﯽ
راوی( :آﯾﺎ ﻗﺮآن ﻓﻌﻠﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه؟!
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻧﺎم ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﭘﺎک ﺷﺪهاﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎم اﺑﻮ ﻟﻬﺐ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ او از آن ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎک ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﻮار ﺷﻤﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آل وی
ﺑﻮده؛ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺪر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ص  ۶۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن )ﻗﺎﺋﻢ( را در ﺑﯿﻦ رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮب ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )از آنﻫﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد( .و اﯾﻦ
رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎب »روز رﻫﺎﯾﯽ« ص  ۳۷۱ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ص  ،۶۳۸از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﺎﺋﻢ در ﺳﺎﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از
ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم او را ﻣﯽﻧﮕﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ و
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ از آﺳﻤﺎن از ﻣﺮدم ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و در ﮐﺘﺎب روز
رﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن ص  ۳۷۳از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق آﻣﺪهاﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آن ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد«.
و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺪر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر )ص  (۶۳۸از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد  ...ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻀﺎوﺗﯽ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮب ﺑﺴﯽ دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد» .و در ﮐﺘﺎب )روز رﻫﺎﯾﯽ ص  (۳۷۲از اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺷﯿﻌﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎﯾﯽ زده ،ﻗﺮآن را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎب )روز رﻫﺎﯾﯽ ص  (۳۷۳از ﻣﺼﺤﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی آن را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ از )ﮐﺘﺎﺑﺖ( آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد .آن ﮔﺎه ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ اﺳﺖ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻟﻠﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ
آن را از دو ﻟﻮح )ﯾﻌﻨﯽ از دو ﺟﻠﺪی ﮐﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ آن را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ( ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهام .آن ﮔﺎه
آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺤﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﺪارﯾﻢ .آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا ،ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!
و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ،٢ص  ٣٦٠ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﺧﺒﺎر رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ آنﻫﺎ )ع( ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز و ﻏﯿﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
اﺣﮑﺎم آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن »ﻣﻬﺪی« ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮔﺎه اﯾﻦ
ﻗﺮآن را از دﺳﺘﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﻌﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآورد و آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ در »ﻣﺮآة اﻷﻧﻮار وﻣﺸﮑﺎة اﻷﺳﺮار« ص ] ۳۶داراﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  -ﻗﻢ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ،و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ رﺳﯿﺪه ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ
»ﻣﻬﺪی« رﺳﯿﺪه .و اﯾﻦ ﻗﺮآن اﻣﺮوز در ﻧﺰد اوﺳﺖ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮوﯾﻪ ص  ۸۸-۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ از اﺋﻤﻪ ﻣﺎ )ع(
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاءت آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار دارد و اﯾﻨﮑﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﻢ
و ﭼﯿﺰی از آن ﻧﮑﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﻗﺮآن اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ در اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻗﺮآﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ
آورد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ .و از ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا
ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺠﯿﺐ ص  ۸۹ﻃﺒﻊ ﺳﺎل  (۱۳۹۴آﻣﺪهاﺳﺖ –
اﯾﻦ ﺳﺆال را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﯾﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﺳﺖ ﭘﺲ

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ آورد
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ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ،و آﯾﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮوزه آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺨﻮش زﯾﺎدت و
ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ؟!
راﺳﺘﯽ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﺔ زﻫﺮا ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ؟! ﺣﺎﺋﺮی ﺟﻮاب داد» :آری ،ﻗﺮآن از ﻃﺮف اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺮ ﭘﯿﺎمآورش ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻇﺮف ﻣﺪت  ۲۳ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ از اول ﺑﻌﺜﺘﺶ ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ ،ﻧﺎزل
ﺷﺪهاﺳﺖ .و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﻗﺮار داد ،ﻫﻤﺎن اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺮآن را اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم از ﭘﺴﺮان ﻣﻌﺼﻮﻣﺶ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﺳﺖ و
اﻣﺎم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر »ﻣﻬﺪی« وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،آن ﻗﺮآن را ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮج او را
زودﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮداﻧﺪ و ﻇﻬﻮر وی را آﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﻋﺜﻤﺎن در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .و اﯾﻦ ﻗﺮآن
ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارﯾﻢ ،آن را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد«.
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ :در آﻧﺠﺎ دو ﻣﺼﺤﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﻋﻠﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی را ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﺟﻨﺎب ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ آن دو
ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺤﻒ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و اﻣﺎم
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آنﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺳﺎﺋﻞ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ :اﮔﺮ آن
ﻣﺼﺤﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺷﯿﻌﻪ آن را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﯾﺞ و
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﻣﺼﺤﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت ص  ،(۵۴ﻃﺒﻊ دوم
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺮان )و ص  ۹۱ﻃﺒﻊ ﮐﺘﺎب اﺳﻼﻣﯽ – ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣﻞ از
اﺋﻤﻪی ﻫﺪی از آل ﻣﺤﻤﺪ از اﺧﺘﻼف و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻗﺮآن ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻇﺎﻟﻤﺎن دﭼﺎر
زﯾﺎدت و ﻧﻘﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﻘﻬﺎء و ﻓﻘﯿﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و اﺳﺘﺎد ﻋﺼﺮ ﺧﻮد و ﮐﻠﯿﺔ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ )اﻟﺼﺎﻓﯽ – ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﺸﻢ –  ۴۴/۱ﻃﺒﻊ اول۱۹۷۹ ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﺒﻨﺎن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎی ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاز ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻓﺮاروی ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم آن ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
دﺳﺖﮐﺎری ﺷﺪه ،و اﯾﻨﮑﻪ اﺷﯿﺎء زﯾﺎدی از آن ﺣﺬف ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻫﺎ ،و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻔﻆ آل ﻣﺤﻤﺪ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﺟﺎﻫﺎﯾﺸﺎن .و .ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ  ...و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ج  ،۱ص  – ۳۶داراﻟﺴﺮور  -ﺑﯿﺮوت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َُۡ ُ َ ۡ
ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ
ۡ
َّ
ۡ
َ
َ
ُ
﴿كنتم خ� أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن ِ
وف و�نهون ع ِن ٱلمنك ِر وتؤمِنون ب ِٱ� ِۗ﴾
اس تأمرون ب ِٱلمعر ِ
]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
»ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ؛ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
اﻟﻠﻪ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ .و اﮔﺮ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد«.
آﻧﮕﺎه اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺎری اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟! آﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا! اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟! ﮔﻔﺖ:
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :كنتم
اس﴾  1آﯾﺎ در آﺧﺮ آﯾﻪ ﻣﺪح ﺧﺪا را درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ را
ٍ
ِ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ:
َۡ
َۡ َ َ ۡ َ ُۡ
َ َّ
َ ۡ ۡ
وف َو�ن َه ۡون ع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون ب ِٱ�ِۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
﴿تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
و ﻣﺜﻞ آﯾﻪی ﻓﻮق اﺳﺖ آﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ:
ۡ
ۡ
َ َّ َ َ ُ ُ َ
� إ َم ً
ب َ�َا م ِۡن أَ ۡز َ�ٰج َنا َو ُذ ّر َّ�ٰت َنا قُ َّرةَ أ َ ۡ� ُ َ ۡ َ َ ُ َّ َ
ون َر َّ� َنا َه ۡ
اما ﴾٧٤
﴿وٱ�ِين �قول
ِ
� وٱجعلنا ل ِلمتقِ ِ
ِ
ٖ
ِ
]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[٧٤ :
»و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن! ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﮕﺮدان و ﻣﺎ را
ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﻗﺮار ﺑﺪه«
آن ﮔﺎه اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :آنﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻪ آنﻫﺎ را اﻣﺎم ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران ﮔﺮداﻧﺪ ،از ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟! ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َّ
ً
َ
َ
ُ
� وٱجعلنا ل ِلمتقِ� إِماما ﴾٧٤
﴿وٱ�ِين �قولون ر�نا هب �ا مِن أز� ٰ ِ
جنا وذرِ�ٰتِنا قرة أ� ٖ
]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[٧٤ :
______________________
 -١ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺋﻤﻪ ﺑﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ.
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١٢٩

»و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن! ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﮕﺮدان و ﻣﺎ را
ﭘﯿﺸﻮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﻗﺮار ﺑﺪه«.
و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﯾﻪ )ﻣﺜﻞ آﯾﺎت ﻓﻮق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(:
َ
َ ۡ
ََۡ ُ َ
َّ
َُ ُ َ ّ َ َۡ ّ ٞ
� يَ َديۡهِ َوم ِۡن خل ِفهِۦ �فظون ُهۥ م ِۡن أ ۡم ِر ٱ�ِۗ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[١١ :
﴿�ۥ مع ِق�ٰت ِم ۢن � ِ

»اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ او را ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻠﻪ از ﭘﯿﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
آﻧﮕﺎه اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﭼﯿﺰ از اﻣﺮوز ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ از
ﭘﯿﺶرو ،ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟!
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
»ﻟﻪ ﻣﻌﻘﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ورﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ ﯾﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﺑﺎﻣﺮ اﻟﻠﻪ« و ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ج  ،۱ص  ۳۷داراﻟﺴﺮور – ﺑﯿﺮوت ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و اﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ
ۡ
َّ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ َ ۡ ُ َ
ون﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[١٦٦ :
نز ُ�ۥ بِعِل ِمهِۖۦ وٱلم
� ِن ٱ� �شهد بِما أنزل إِ�ك ۖ أ
﴿� ٰ ِ
��ِكة �ش َهد ۚ
»وﻟﯽ ﺧﺪا ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ )درﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﻪ( ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﺳﺖ .آن را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺧﻮد ﻧﺎزل ﮐﺮده ،و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
و
َ
ُ
َ
َّ ّ َ
ُ ُ َّۡ َٓ َ َ َ
ك �ن لَّ ۡم َ� ۡف َع ۡل َ� َما بَ َّل ۡغ َ
﴿ َ ٰٓ ُّ َ
ت رِ َسا�َ ُه ۚۥ﴾
۞���ها ٱ َّلرسول بل ِغ ما أنزِل إ ِ ۡ�ك مِن ر� ِ ۖ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٦٧:
»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرت )درﺑﺎرۀ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﯿﻌﻪ( ﻧﺎزل ﺷﺪه ،اﺑﻼغ ﮐﻦ و اﮔﺮ
اﺑﻼغ ﻧﮑﻨﯽ ،ﭘﺲ رﺳﺎﻟﺘﺶ را اﺑﻼغ ﻧﮑﺮدی«.
َ
َّ ُ ۡ َ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ً
ُ
� ِ�َغفِ َر ل ُه ۡم َو� ِ�َ ۡهد َِ� ُه ۡم َطرِ�قا ] ﴾١٦٨اﻟﻨﺴﺎء.[١٦٨ :
ِين �ف ُروا َوظل ُموا ل ۡم يَ� ِن ٱ
﴿إِن ٱ�
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ )و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ آل ﻣﺤﻤﺪ )ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ(( ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪا آنﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ،و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ راه )راﺳﺖ( ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ
ب ينقل ِبون ] ﴾٢٢٧اﻟﺸﻌﺮاء.[٢٢٧ :
﴿وسيعلم ٱ�ِين ظلموا أي منقل ٖ
»و ﮐﺴﺎﻧﯽ )در ﺣﻖ آل ﻣﺤﻤﺪ( ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ«.
ۡ
َ
َّ
َ
﴿ َول َ ۡو تَ َر ٰٓ
ت﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[٩٣ :
ت ٱل َم ۡو ِ
ى إِذِ ٱل�ٰل ُِمون ِ� � َم َ� ٰ ِ

١٣٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ٣٥٧/٢ط .ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺮان(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪن )ﻗﺮاﺋﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ( از وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ،و ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ً
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﻓﺮود آورده ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن
ﺗﺤﺮﯾﻒ و دﺳﺘﺒﺮد در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻼم و ﻣﺎده و اﻋﺮاب دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ – رﺿﻮان
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ – ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدن آن اﺗﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ ﺷﺮح اﺧﺒﺎر آل اﻟﺮﺳﻮل -۵۲۵/۱۲
 ،۵۲۶ﻃﺒﻊ  ،۲ﻧﺸﺮ داراﻟﮑﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﻬﺮان رواﯾﺘﯽ را وارد ﮐﺮده ﮐﻪ آنﻫﺎ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ آورد ،ﻫﻔﺪه ﻫﺰار آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
و در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ .و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،از ﻫﺸﺎمﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از
ﻫﺎرونﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺒﺎر
ﺻﺤﯿﺢ آﺷﮑﺎرا از ﻧﻘﺺ ﻗﺮآن و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺧﺒﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮح ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ واﺟﺪ رﻓﻊ اﻋﺘﻤﺎد از اﺧﺒﺎر – ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رأس – اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره از اﺧﺒﺎر اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺛﺒﻮت آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺧﺒﺮ؟!«
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺣﺘﺠﺎج  ۲۲۸-۲۲۵/۱ط
 ۱۴۱۴ﻫـ ﻣﻨﺸﻮرات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﯿﺮوت( و )ﻃﺒﻊ اﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت ج  ،۵ص  (۱۵۵از اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر آورد .ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را ﮔﺸﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﺎز
ﮐﺮد ،رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی آن ﻗﻮم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ! آن را ﺑﺎز ﮔﺮدان ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﯽ آن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ،زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﻗﺮآﻧﯽ را آورد و در آن رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ و ﻓﻀﺎﯾﺢ ﻣﻬﺎﺟﺮان و
اﻧﺼﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻓﻀﯿﺤﺖ و
ﻫﺘﮏ )ﺣﺮﻣﺖ( ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر در آن ﺑﻮد ،از آن ﺣﺬف ﺷﻮد .زﯾﺪ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ،از ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻗﺮآن را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد آن را
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ! ﭼﺮا ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ آوردی ،ﭘﯿﺶ ﻣﺎ
ً
ً
ﻧﻤﯽآوری؟! ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ )ﺣﺮﻓﺶ را ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ( ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آوردم ﺗﺎ ﺣﺠﺘﯽ

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ آورد
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ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﻮ ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰدت
ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎوردی )ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﮐﺎن آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ (.ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن آن وﻗﺖ
ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دارد؟! ﮔﻔﺖ :آری ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ )از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ( ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ )وی( ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد) .درود و ﺳﻼم ﺑﺮ او ﺑﺎد(.
و ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺷﯿﻌﯽ اﻣﺎﻣﯽ )) (۳۷۱/۱اﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﯿﺮوت  (۲۴۹/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮدن اﺳﻤﺎء ﺑﺪل ﺷﺪه و زﯾﺎدت در آﯾﺎت آن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮ اﺳﺖ
از ﺟﻮاب در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﯿﻪ از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
و ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ )) (۳۷۸-۳۷۷/۱اﻋﻠﻤﯽ – ﺑﯿﺮوت –  (۲۵۴/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه  ...را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﻢ ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،و آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدن آن را از ﻓﻀﺎﯾﻞ اوﻟﯿﺎء و زﺷﺘﯽﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺷﯿﺦ
آنﻫﺎ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﺎرف ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺎﺑﺬی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯽ ﺷﺎه،
در ﮐﺘﺎب )ﺑﯿﺎن اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻌﺒﺎدة  ،٢٠-١٩از ﺟﺰء اول ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت در
ﺳﺎل  ١٤٠٨ﻫ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ آن ﮐﺮد( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از اﺋﻤﻪ
اﻃﻬﺎر ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش زﯾﺎدت و ﻧﻘﺺ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ
ً
اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدت و
ً
ﻧﻘﺼﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺮﻓﺎ در ﻃﺮز ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻔﻬﻢ آنﻫﺎ از ﻗﺮآن ﺑﻮدهاﺳﺖ ﻧﻪ در ﻟﻔﻆ آن ،ﮐﺎری ﻣﺘﮑﻠﻔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ .و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ در ﺧﻄﺎبﻫﺎی ﻋﺎم ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺪان ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺎﺿﻞ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف ادای ﺗﮑﻠﯿﻒ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﻌﺘﻮقﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ اﻟﻨﺒﺎﻃﯽ ﻓﺘﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮش )ﻣﺮآة اﻷﻧﻮار وﻣﺸﮑﺎة
اﻷﺳﺮار ص  ،٣٦ﭼﺎپ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻓﺘﺎب ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل  ١٣٧٤ﺷﻤﺴﯽ از ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻗﻢ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﺣﻖ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﺗﺮ آﺗﯽ و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺟﻠﻮی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﭼﻨﺪ در
آن ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﻤﺎت و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و آن را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ ،را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎری ،ﻗﺮآن اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز
در ﻧﺰد ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد.
و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻓﺘﻮﻧﯽ در ﺻﻔﺤﮥ  ۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪان ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺛﻘﮥ اﺳﻼم آﻗﺎی ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ وی رواﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﮐﺘﺎﺑﺶ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ راوﯾﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻮﺛﻖ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪح و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را ﺑﺎ آن
رواﯾﺎت ﺑﻌﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺷﯿﺨﺶ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دارد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ﺳﺮﺷﺎر از ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .وی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﺪا:
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
﴿كنتم
ٍ
ِ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺰول اﺻﻠﯽ ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺎدق ﺑﻪ ﻗﺎری اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟! ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟! ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﻧﺎزل ﺷﺪُ ﴿ :ك ُ
نت ۡم
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
َخ ۡ َ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ﻣﮕﺮ ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آﺧﺮ آﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ:
ٍ
ِ
َۡ
َ ۡ ۡ
وف﴾ ﭘﺲ آن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺎت ﻋﺪﯾﺪهای را از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
﴿تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ» .ﻟﮑﻦ اﻟﻠﻪ ﯾﺸﻬﺪ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﯿﻚ ]ﻓﻲ ﻋﻠﻲ[«
ﮔﻔﺖ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ» :أﻧﺰﻟﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ واﻟﻤﻼﺋﮑﺔ ﯾﺸﻬﺪون  «...ﺳﭙﺲ آﯾﺎﺗﯽ را از اﯾﻦ دﺳﺖ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮد.
و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮات ﮐﻮﻓﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻗﻤﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺣﺘﺠﺎج( ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ،
ﺧﺎدم ﻋﻠﻮم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺧﺎدم رواﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار( او را ﯾﺎری داده ،و داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺚ
را ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺮﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از
ً
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و
ﻣﯽﺗﻮان آن را از ﺟﻤﻠﮥ ﺿﺮورﯾﺎت و اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ.

و ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪﻋﺪﻧﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﺸﺎرق اﻟﺸﻤﻮس اﻟﺪرﯾﻪ( ص  ،۱۲۶ﭘﺲ از ذﮐﺮ

رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ را در ﻧﻈﺮ او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺮآن دﭼﺎر

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ آورد
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ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﻧﻘﻞ آن رواﯾﺖﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺎﯾﺪهی زﯾﺎدی ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ً
ﺑﻠﮑﻪ و ﮔﺮوه ﻣﺤﻖ اﺟﻤﺎﻋﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺑﻪ ﻗﺮآن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﮔﺮوه ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را از ﺟﻤﻠﮥ ﺿﺮورﯾﺎت و اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن رواﯾﺖﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ.

و ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺤﺪث ﻣﺸﻬﻮر ﯾﻮﺳﻒ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺪرر اﻟﻨﺠﻔﯿﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل ﺑﯿﺖ ص (۲۹۸
ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﻧﮕﺸﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ
رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت و اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ( ﻫﻤﮥ اﺧﺒﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ
ً
ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮل )دﯾﻦ( ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﯿﻮهﻫﺎ و راوﯾﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻧﺎﻗﻼن ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﯾﻦ اﺻﻮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﻗﺮآن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ )ﺧﻮد ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ( و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
)ﺧﻠﻔﺎی( ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ اﻣﺎﻧﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯽ زﯾﺎنآورﺗﺮ ﺑﺮای دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮﺋﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﺔ( ]ﻣﺆﺳﺴﻪ وﻓﺎء – ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻷول ،ص  [٢٢٠-٢١٤دﻻﯾﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺮآن ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدهاﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ادﻟﻪ را ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ،ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﻧﻘﺺ ﺳﻮرهی وﻻﯾﺖ
 -۲ﻧﻘﺺ ﺳﻮرهی ﻧﻮرﯾﻦ
 -۳ﻧﻘﺺ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت از آﯾﺎت.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در دوران ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﯿﻪﮐﺎری ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮآن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮑﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻓﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺋﻤﻪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻔﺮ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن اﺻﻠﯽ و ﺻﺤﯿﺢ را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت و ﻣﻘﻮﻻت ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺ و
ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن از ﺟﻤﻠﮥ اﺻﻮل و ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ،
ً
ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﺟﺪﯾﺪ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻦ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ و ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﯿﺦ و ﻋﻼﻣﮥ آنﻫﺎ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت ﲢﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب

رب اﻷرﺑﺎب( وی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ  ۲۰۰۰رواﯾﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮآن
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.

در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺎدر و ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻗﺮآن و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪﮔﺎن و ﺗﺠﺎوزﮐﺎران آن را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آوردهام .و آن را »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ
ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﮑﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهام.
و اﯾﻦ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از دﻻﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻓﺼﺎﺣﺖ آن در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﺮهﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﺠﺎز ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﺳﺨﯿﻒ اﺳﺖ.
)اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﻪ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ( ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب را اﻧﮑﺎر
ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ آﻗﺎی ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﻪ
»ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ« در ﮐﺘﺎب )اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ( ﺑﺮای او ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از او ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ در )ﮐﻨﯿﻪﻫﺎ و اﻟﻘﺎب( و آﻏﺎ ﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ در )ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ( او را ﻣﻮرد ﺛﻨﺎ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﺮﺳﯽ )ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ( از ﺟﻤﻠﮥ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻤﻠﻪ زدن ﺑﺮ ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻧﻮری

ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﻣﻠﻘﺐ اﺳﺖ!

در ﮐﻞ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راوﯾﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻃﻌﻦ زدۀ ﺧﻮد ،ﺣﺲ ﺑﺸﺮ
دوﺳﺘﯿﺸﺎن ﮔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس دﻟﺴﻮزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﻫﻢ اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ
دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .و ﮔﺮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮﺣﻢ و دﻟﺴﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ و اﻣﺜﺎل او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯽ و
دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟!
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ رﻫﺒﺮ و رﺋﯿﺲ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ آنﻫﺎ و ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻼی آنﻫﺎ در ﻧﺠﻒ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺧﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن« ص  ،۲۷۸ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ آورد

١٣٥

ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ،ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﯿﺎلاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺳﺴﺖ ﻋﻘﻼن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
و ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻨﺼﻒ و ﻣﺘﺪﺑﺮ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺲ آﯾﺎ ﺟﻨﺎب ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﻗﻤﯽ و ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻮری و ﻓﺘﻮﻧﯽ و ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ؟! و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﯾﻦ
اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟! آﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺋﯽ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ آن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،او را ﺻﺎدق ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟!
ً
در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﻮر ﺟﺪا ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻓﺮاروی ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﺋﯽ از ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﮑﻢ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اول :ﺟﻨﺎب ﺧﻮﺋﯽ ،آﻗﺎی ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد

اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﺠﻢ رﺣﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺧﻮﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دوم :اﯾﻦ اﺑﺎاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎی دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﻓﺘﻮا داده ،و در اﯾﻦ دﻋﺎ دو ﻓﻘﺮه
آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ دﺳﺘﺒﺮد در ﻗﺮآن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ» :ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ دو ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺶ
 ...آن دو ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ  ...و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ«.
دوﻣﯽ» :ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ!«
ً
ﺳﻮم :اﯾﻦ آﻗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺤﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آن ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮش )اﻟﺒﯿﺎن( ص  ،۲۴۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»وﺟﻮد ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏ در آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم وﺟﻮد آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺳﺎزش و ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ،ﻣﺎ را از زﺣﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﭼﻬﺎرم :اﯾﻦ آﻗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﻧﺴﺦ

ﺗﻼوت در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﺟﻨﺎب ﺧﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن ﻫﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .او در ﺻﻔﺤﮥ ) (۲۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ذاﺗﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ،اﺷﺘﻬﺎر ﻗﻮل ﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﻧﺴﺦ در ﺗﻼوت در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺷﺘﻬﺎر ﻗﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ً
و در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﻼوت ﻧﺴﺦ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ذاﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ در ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﺳﻘﺎط و ﺣﺬف ﻫﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١٣٦

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﭘﻨﺠﻢ :ﺧﻮﺋﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ۲۱۹ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺸﺎﯾﺦ »ﻣﻔﯿﺪ«.
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﻔﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣﻠﯽ
در زﻣﯿﻨﮥ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮﺋﯽ ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )و ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ( در ﻣﻘﺎم
ً
ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن و ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮدن ﺑﺮ آﻣﺪه ،و ﻋﻤﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺷﺎره
ﻧﮑﻨﺪ.

ﺷﺸﻢ :ﺧﻮﺋﯽ اﺣﺎدﯾﺚ وارده در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻒ را در ﻧﺰد ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻮی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﺻﻔﺤﮥ

 ۲۴۶-۲۴۵ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ را از
ً
ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎدی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی رﺟﺎل ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﺬﻫﺒﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و او ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی رﺟﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او
ﮐﺬاب اﺳﺖ و ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺜﺮت رواﯾﺎت اﯾﻦ ﻗﻄﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ از
اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻦ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﻢ .و در آن رواﯾﺎت ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﻌﺘﺒﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺳﻨﺪ ﺗﮏﺗﮏ رواﯾﺖﻫﺎ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﻫﻔﺘﻢ :اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ در »ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ« ص  ،۲۴۵ﺟﺰ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﭼﺎپ ﺑﯿﺮوت ﺳﺎل
 ،۱۴۰۳از ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻧﺎم ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را
ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺎم ﺷﺶ ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ را ﭘﺎک ﮐﺮد و اﺑﻮ ﻟﻬﺐ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
َ
َ َ َّ ُ َ ٰ ُ ّ
َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َّ ُ َّ
لش َ�ٰط ُ
�
ل
٢٢١
�
و ﻣﻦ )راوی( از اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪم ﴿هل �نبِئ�م � من ��ل ٱ
�
�
�
ِ
ِ
َ َّ َ
ِي� ] ﴾٢٢٢اﻟﺸﻌﺮاء» .[٢٢٢ -٢٢١ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!
�
أف ٍ
اك أ ٖ
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ دروﻏﮕﻮی ﮔﻨﻬﮑﺎر ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ :آنﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪ :ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،و ﺑﻨﺎن ،و ﺻﺎﺋﺪ
ﻧﻬﺪی ،و ﺣﺎرث ﺷﺎﻣﯽ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺣﺎرث ،و ﺧﻤﺮهﺑﻦ ﻋﻤﺎر زﺑﯿﺮی ،واﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب.
و ﺧﻮﺋﯽ رواﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۵۹از ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺪ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﻨﺐ ﻣﺮدی
ﮔﻤﺮاه و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ،و دارای ﻋﻘﯿﺪهی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ دارای ﺳﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻘﺪر رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺗﻮاﺗﺮ در آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﻤﺎل
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ دور ﻧﯿﺴﺖ.

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ آورد
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و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺋﯽ درﺟﻪی اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖ و ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﺻﻔﺤﮥ  ۴۷ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺧﺒﯿﺚ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و
َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َّ ُ َّ
لش َ�ٰط ُ
�
در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﻨﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ او از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽآﯾﺪ﴿ :هل �نبِئ�م � من ��ل ٱ
ِ
َ َ َّ ُ َ َ ُ ّ َ َّ َ
�� ٢٢١ل ٰ
�
ِي�  ﴾٢٢٢و اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺋﺪ ﻧﻬﺪی ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮدهاﺳﺖ«.
� أف ٍ
اك أ ٖ
� ِ
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم و روﺷﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺋﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮد ﻧﯿﻤﯽ از آن رواﯾﺖ ﺧﺒﯿﺚ
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ.
ً
ﻫﺸﺘﻢ :اﯾﻦ آﻗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۲۱۹از ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺻﺮاﺣﺘﺎ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن آنﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در ﻗﺮآن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﺲ ﺟﻤﻌﯽ
از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
ﺟﺮأت او را در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ »و ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ؟!! ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﺋﯽ و
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻗﻮال و اﻓﮑﺎرش اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ دروغ را از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ ﺷﺮح ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ( ) .(۳۰۷-۲۷۸/۴از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﮐﺮده )و اﯾﻦ
رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪی از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ
ﺧﻮردﯾﺪ ،دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ )و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﻫﺸﺪار ﻫﺸﺪار از اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن،
ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغآﻣﯿﺰ را ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﯿﺮ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎب ﺧﻮﺋﯽ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ

ﻗﺮآن را ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﭼﺮا؟! ،ﭼﻮن ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ،اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ﺣﺎل اﮔﺮ رواﯾﺖﻫﺎ و اﻗﻮال اﯾﻨﺎن ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! از اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ً
ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ!! ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻗﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ
آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎب )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ،٢ص  ،٣٦٣ﻣﻨﺸﻮرات اﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوت( ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
و ﻋﻠﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﯿﻌﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖﻫﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎز و
ﻏﯿﺮ آن و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم آن دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ آن ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آن ﻗﺮآن را از دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ارﺗﻔﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و آن ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،ﭘﺲ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﻣﻔﯿﺪ« در »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮوﯾﻪ  ،۸۱-۷۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در )آراء ﺣﻮل اﻟﻘﺮآن ص  (۱۳۵ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از اﺋﻤﻪی ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و در ﭘﯽ زﯾﺎد ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن از آن ﺑﺮ ﻧﯿﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه او ﻗﺮآن
اﺻﻠﯽ – ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ – ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻣﺎ را ﻓﻘﻂ از
ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮوف ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻣﺼﺤﻒ اﻓﺰون اﺳﺖ ،و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻬﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮوف )زﯾﺎدی( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ )آﺣﺎد(
آﻣﺪهاﻧﺪ) .و در رواﯾﺖﻫﺎی آﺣﺎد( ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻗﻞ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد .و ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺄﻟﻮف ﻗﺮآن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻫﻞ ﺧﻼف و ﺟﺒﺎران ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻫﻼک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ را از ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻼف ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

اﻣﺎ ادﻋﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن ،ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ

اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ادﻋﺎی آن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻗﺮآن ﺻﺤﯿﺢ
در ﻧﺰد ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻣﻬﺪی ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭘﺲ ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻗﺮآن در ﻧﺰد ﻣﻬﺪی ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟!
ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻓﯽ )) (۵۹۷/۲ﮐﺘﺎب ﻓﻀﻞ ﻗﺮآن( ﮐﻪ در آن ﻓﺼﻞ آﻣﺪهاﺳﺖ :ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻫﻔﺪه ﻫﺰار آﯾﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﻮم آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﻮده ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﺮح داده و از
ﺟﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل( ج  ،۱۲ص  ،۵۲۵و ﻧﯿﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﺷﺮح
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺷﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻓﯽ« ج  ،۱۱ص  ،۷۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ.
اﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﻟﻔﺎظ
ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ج  ،١٢ص  ،٥٢٥و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ در )اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ( ص .٢١٦

 -۱۶ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ آن ﻗﺮآن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ آورد

١٣٩

ادﻋﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮرهﻫﺎ از ﻗﺮاﺋﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرۀ وﻻﯾﺖ و ﺳﻮرۀ ﻧﻮرﯾﻦ ]دو ﻧﻮر[
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺗﺬﮐﺮة اﻻﺋﻤﻪ  ،۲۱-۱۸و ﺣﺒﯿﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ج  ،(٢١٧ ،٢و ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ص  ،١٨٠ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﻮرۀ ﻧﻮرﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﺑﻪ دو ﻧﻮری ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورﯾﺪ .آن دو ،آﯾﺎت ﻣﺮا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب روزی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ .دو ﻧﻮر ﮐﻪ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻦ ﺷﻨﻮا و آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ در آﯾﺎﺗﯽ ،وﻓﺎء
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎی ﭘﺮ از ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﯿﺜﺎق و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﭘﺮﺗﺎب
ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از وﺻﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ،آنﻫﺎ از آب داغ دوزخ آب
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ )ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ(.
و از ﻣﻼﺋﮑﻪاش ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن )اوﺻﯿﺎﺋﯽ( ﻗﺮار داد ،ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﺪای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ او ﮐﻪ رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎن ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮﻻﻧﺸﺎن ﻣﮑﺮ
و ﺣﻘﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺮ و ﺣﻘﻪ آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ )و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ( ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ
ﺷﺪﯾﺪ و دردﻧﺎک اﺳﺖ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ ،و آنﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدآوری و ﺗﺬﮐﺮهای ﻗﺮار داد .آﯾﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟! و ﻓﺮﻋﻮن و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺮادرش ﻫﺎرون ﻏﺮق ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ و آﯾﺘﯽ ﺑﺸﻮد .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺳﻖ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺧﺪا ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را در روز ﺣﺸﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه آﻧﻬﺎﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺎ و ﮐﺎردان اﺳﺖ .ای رﺳﻮل،
اﻧﺬار و ﻫﺸﺪار ﻣﺮا اﺑﻼغ ﮐﻦ! ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﯾﺎت و ﺣﮑﻢ ﻣﻦ روی
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﺿﺮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺟﻨﺎت ﻧﻌﯿﻢ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎداش
ﻣﯽدﻫﻢ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دارای ﻣﻐﻔﺮت و ﭘﺎداش ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .و ﻋﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺘﻘﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﻖ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺎ از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﺪه ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .و او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ .و
ﻫﻤﮕﺎن را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻦ آنﻫﺎ ،اﻣﺎم ﻣﺠﺮﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ :زﯾﻨﺖ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ آن را
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﺮدن ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺎره ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زدﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

١٤٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ای رﺳﻮل! ﻣﺎ آﯾﺎت روﺷﻨﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ از آنﻫﺎ روی ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﭘﺲ از آنﻫﺎ روی ﺑﮕﺮدان .ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻣﻌﺮض و روی
ﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ در روزی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ درد آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و ﻣﻮرد رﺣﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﻢ آنﻫﺎ
را در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ از آن ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .ﭘﺲ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﻦ! و از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺠﺪهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎش .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ً
ﻫﺎرون ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ )او( ﺻﺒﺮی زﯾﺒﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد .و ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﻮزﯾﻨﻪ و ﺧﻮک ﻗﺮار دادﯾﻢ.
و ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،آنﻫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
و ﺑﺮای ﺗﻮ از آنﻫﺎ ﯾﮏ )وﺻﯽ( ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﺪ،
ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ )و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ(؟ ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻔﺮ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ
ای رﺳﻮل از ﻋﻬﺪﺷﮑﻨﺎن ﺳﺆال ﻣﮑﻦ ،ﻣﺎ درﮔﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﻋﻬﺪی را ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﭘﺲ آن
را ﺑﮕﯿﺮ و از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺎﮐﺮان ﺑﺎش .ﻋﻠﯽ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ و ﺳﺠﺪهﮐﻨﻨﺪهاﺳﺖ از آﺧﺮت ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،و اﻣﯿﺪ
ﺛﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎرش دارد .ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنﻫﺎ از ﻋﺬاب ﻣﻦ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ
را در ﮔﺮدن آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ،و آنﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺢ
وی ﺗﻮ را ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﯿﻢ .و آنﻫﺎ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺻﻠﻮات و رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ زﻧﺪه و
ﻣﺮدة آنﻫﺎ ﺑﺎد در روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
ﻣﻦ ﺑﺎد ،آنﻫﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪ و ﺿﺮرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه آنﻫﺎ را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎد و آنﻫﺎ
در اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﺳﻮرۀ زﯾﺮ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﮥ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ج  ،٢ص  (٢١٧و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺬﮐﺮة اﻻﺋﻤﻪ  ۲۰-۱۹ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،از
ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻮﻻﻧﺎی اﯾﺮان ،ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ) :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و وﻟﯽ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ آن دو ﮐﺲ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راه درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و وﻟﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻦ آﮔﺎه و داﻧﺎﯾﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﻟﻠﻪ وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺎت ﻧﻌﯿﻢ از
آن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،آنﻫﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد .در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺪا زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ آن ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان؟! رﺳﻮﻻن ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﻖ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ
– ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه – ﭘﺲ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻦ و از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺎﻫﺪان و ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎش.

 -۱۷ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ اﻗﺎﻣﮥ ﺣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﻬﺪی از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﻇﻬﻮر« ص  ،۵۴۱ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
ﻟﻨﺪن ،و ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻔﯿﻦ ﮐﻮﯾﺖ ﻫﻢ آن را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و آﻧﺠﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
)ﻣﻬﺪی( ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن ﮐﻨﺪن ﺗﻌﺪادی از ﻗﺒﺮﻫﺎ
و ﺑﯿﺮون آوردن اﺟﺴﺎد از آنﻫﺎ و ﺳﻮزاﻧﺪن آنﻫﺎ ،و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮥ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ «.اﯾﻦ آﻗﺎی ﺷﯿﻌﯽ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﻘﻪ ﻧﺎم آن
ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺪی ﮔﻮرﺷﺎن ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪا از آن ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪه و ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ.
ﮔﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ و ﻋﻼﻣﮥ
آنﻫﺎ اﺣﻤﺪﺑﻦ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺟﻌﻪ« ص  ،۱۸۷-۱۸۶و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ آن در ﮐﺘﺎب »ﺣﯿﺎة
اﻟﻨﺎس« ص  ۵۰ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت و ﺟﺒﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺮﺟﻌﻪ( ص  ،١١٨داراﻻﻋﺘﺼﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در
ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ج  ،٢ص  ،٨٩و زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﻃﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ج  ،٢ص
 ،٢٥٣ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ:
ﻧﻮر اﻟﻈﻼم وﯾـﺎ اﺑـﻦ اﻷﻧﺠـﻢ اﻟﺰﻫـﺮ

أری اﻟﻠﻌﯿﻨــﯿﻦ رؤﯾــﺎ اﻟﻌــﯿﻦ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ

ﻣﻦ ﺑﻌﺪ دﻓﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﯽ ﺳـﺎﺗﺮ اﻟﺤﻀـﺮ

ﻋﻠــﯽ رؤس اﻟﻤــﻸ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸــﺮ

وﯾﺤﺮﻗــــﺎن ﺑﻼﺷــــﮏ وﻻ ﻧﮑــــﺮ

ﻫﻤــﺎ وﺗﺼــﺒﺢ ﺑﻌــﺪ اﻟﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺒﺸــﺮ

ﯾــﺎ ﺣﺠـــﺔ اﻟﻠـــﻪ ﯾــﺎ ﺧﯿـــﺮ اﻷﻧـــﺎم

أرﺟــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻠــﻪ رﺑــﻲ أن ﯾﺒﻠﻐﻨــﻲ

ﯾﻨﺒﺸـــﺎن ﮐﻤـــﺎن ﻗـــﺎل اﻟﻨﺒـــﻲ ﻟﻨـــﺎ

وﯾﺸـــﻬﺪأن ﺑـــﻼ ر ﯾـــﺐ و ﻻ ﺷـــﺒﻪ

وﯾﺼﻠﺒﺎن ﻋﻠﯽ ﺟـﺰﻋﯿﻦ ﻣـﻦ ﺧﺸـﺐ

ﻫﻨﺎک ﺗﺸﻔﯽ ﻗﻠـﻮب ﻃـﺎل ﻣـﺎ ﻣﻠﺌـﺖ

 -۱۸ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ دﺳﺘﺎن ﺑﻨﯽ ﺷﯿﺒﻪ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻣﺎم ﻣﻬﺪی از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ص  ،۵۳۹ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻨﺪن(
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﻌﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ،
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺒﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﺎن دزدان )ﻣﺎل( ﺧﺪاﯾﻨﺪ! و ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و دﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺒﻪ
را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ» :و دﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺒﻪ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻨﺎن
ﺳﺎرﻗﺎن ﮐﻌﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ« و ﺟﻨﺎب ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺒﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺎدﻣﺎن
ﮐﻌﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻌﺒﻪ در دﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻮد ،آنﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻒ ،از ﺳﻠﻒ آنﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ارث
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .و آنﻫﺎ اﻣﻮال و ذﺧﯿﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻫﺪﯾﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه
ﺧﻮد در آنﻫﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق آنﻫﺎ را ﺳﺎرﻗﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎرﻗﺎن اﻣﻮال ﺧﺪا ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ.

 -۱۹ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داود ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد ﺷﯿﻌﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داود ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺻﺎدق ﺻﺪر »در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از
ﻇﻬﻮر ج  ،۲ص  ۸۱۰-۷۲۸اﯾﻦ ﻣﻮرد را از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ داود ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﻧﺒﺎل دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﻧﻤﯽﮔﺮدد«.
و ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﮐﺘﺎب )اﻟﻐﯿﺒﻪ ص  (۳۱۵-۳۱۴از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎد را از ﻫﺮ درهای ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻬﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داود ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ «.و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎب )روز رﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻬﺪی ص ،۳۹۱
ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺎل  (۱۹۹۱داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮوت( از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داود ﮐﺮده ،و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪارد .ﭼﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ
او اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ او ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻬﻔﺘﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ
دﯾﺪن ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﭼﻬﺮه ،دوﺳﺖ را از دﺷﻤﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ.
و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺪر در »ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر« ص  ،۷۲۸رواﯾﺘﯽ را از ﺻﺎدق
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺺ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راد ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن )ﻧﺴﻞ( ﻣﻦ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داود ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻧﺒﺎل دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﻧﻤﯽﮔﺮدد«.
و ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ص  ۱۱۵از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮب ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آن
ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ«.

 -۲۰ﻣﻬﺪی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد
ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﻬﺪی از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ص  (۵۳۴ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻋﺎدۀ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ( از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد
ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﺳﺎس ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯿﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،و
از ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ آن ،ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن اﺳﺎس
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻧﺮﺳﯿﺪهاﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎس ﻗﺪﯾﻢ از ﺣﺰوره
)ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه( ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .از ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﺷﺪه ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ زﯾﺎدتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﯾﺎ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟! ﮔﻔﺖ :آری  ...آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .و ﮔﻔﺖ :ﺧﻂ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺰوره ﺗﺎ ﻣﺴﻌﯽ )ﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

 -۲۱ﺟﻬﺎد در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺪی
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ،ﻧﺪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎد در
ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ آنﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ! ﻟﺬا ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺎدی از ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮ
ﺿﺪ ﮐﻔﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﻖ
اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب )اﻟﮑﺎﻓﯽ( ج  ،۸ص  ،۲۹۵از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ک :ﻫﺮ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد ،ﺻﺎﺣﺐ آن ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در »وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ« ج  ١١ص  ٣٧ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﻣﺤﺪث
آنﻫﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در )ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ( ج  ،٢ص  ،٢٤٨از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻬﺎد( ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪای ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺮواز
ﮐﺮده ،و از آﺷﯿﺎﻧﻪاش اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ  (٣٦/١١از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ :ای ﺳﺪﯾﺮ! در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻤﺎن و
ً
در آن ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﻓﻌﻼ )ﺗﺎ ﺷﺐ و روز ﻣﯽﮔﺮدد( اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﮑﻦ! ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و ﻟﻮ ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺎﯾﯽ!
و در ﺻﺤﯿﻔﺔ ﺳﺠﺎدﯾﺔ ﮐﺎﻣﻠﻪ ) ،۱۶داراﻟﺤﻮراء ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن( از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه
و ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎن ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﺗﺎ ﻇﻠﻤﯽ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﯽ را ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺑﻼ ﺑﻪ او رو ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﺎم وی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ ﺷﻮد «.و
در »ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ« ) ٢٤٨/٢از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ» :ﻫﺮ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺻﺎﺣﺐ آن ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ «.و در وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ) (٣٦/١١از ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺑﺨﺪا ﮐﺴﯽ از
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﻗﺎﺋﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ او ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺷﯿﺎﻧﻪاش ﭘﺮواز
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ آن ﺟﺴﺖزده ،و ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻣﺮﺟﻊ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ آنﻫﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدن ﺟﻬﺎد ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻤﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ در )ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ( ج  ،۱ص  ۴۸۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻋﺼﺮ وﻟﯽ اﻣﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺼﺮ – ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ

١٥٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ او ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻘﻮا و ﻗﻀﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ،و ﺳﺎﺋﺮ وﻇﺎﺋﻒ اﻣﺎم – ﺟﺰ آﻏﺎز ﮐﺮدن ﺟﻬﺎد – ﺑﺠﺎی او ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :آﯾﺎ از اﯾﻨﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ دوﺷﺎدوش ﻣﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟!
آﯾﺎ ﻇﻠﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ )در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت( ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻮج اﺳﻼمﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ؟!
آﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯽ آنﻫﺎ و ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮاری آنﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎزﻧﺪه ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟!
ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
ﻗﻮی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻔﯽ در اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﺟﺰ ﮐﺸﺘﺎر آنﻫﺎ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﻟﺤﻦ ﻗﻮل اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ )ﻣﻘﻮﻻت و اﻋﺘﻘﺎدات( ﺷﺎ ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ،ﺟﻨﺎب ﻧﺠﻔﯽ
اﺟﻤﺎع ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ؟!!
آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در دژﻫﺎ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽرﺳﻨﺪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت – ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن – ﻗﺎﺗﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!
ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در »اﻟﻮاﻓﯽ« ) (۱۵/۹و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ( )(۲۱/۱۱

و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ) ،(۴۰/۲۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻮم درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دژﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ

ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ؟! ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ آنﻫﺎ )ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ( ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺗﻞ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺪا ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻘﻂ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ و ﻟﻮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
»ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ« و ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻧﺼﺎری و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و
ﺑﻮداﯾﯽﻫﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ )ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(«!!
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎی اﻻزﻫﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب
)اﻟﻮﺷﯿﻌﻪ ﻓﯽ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﻌﻪ( از ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ در ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ
ﺷﯿﻌﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻗﺘﺎل ﻣﺘﺠﺎوزان ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن راز در ﻋﻼﻗﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ.

 -۲۱ﺟﻬﺎد در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺪی

١٥١

آن ﺷﯿﺦ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺳﺖ اراﺋﻪ دادهاﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد
ً
دارﯾﻢ – ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻔﺎر در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدهاﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ »در آن ﺟﻨﮓ« ﺑﻪ ﯾﺎری اﻫﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﺸﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻫﻨﺪ )ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟!
آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟!

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻌﻪ

ﻣﺒﺤﺚ اول:
ﮔﻤﺎن آنﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺼﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروق ،ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ) ﭘﺪر ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺴﻦ( اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ً
ﺿﻤﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺪﻋﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ اﻋﺘﺮاض و ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﺳﺖ او ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد )اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت( ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ آن را
ﺗﺮوﯾﺞ داده ،و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻌﯽ آن را ﭘﺨﺶ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ،او در ﻣﺮاﺟﻌﮥ  ۳۰۲-۱۰۲ﻣﺆﺳﺴﻪ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﯿﺮوت ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﯽ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ادﻋﺎی ﺣﻘﺶ را ﺑﮑﻨﺪ ،ﻓﺘﻨﻪای ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ دﭼﺎر اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﮐﻠﻤﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ
آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ )اﺗﺤﺎد( ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن دﯾﻦ ،روش ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ  ...ﺷﺮاﯾﻂ آن روز ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دﻻﯾﻞ )ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ( ﺧﻮد ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .و ﺧﻮد اﯾﺸﺎن در ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ )ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ( ص ) (۷/۳دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺖ
ﺑﯿﺮوت() ،دار اﻟﮑﺘﺎب ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮوت  (۳۶۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮان ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺣﻖ ردﮐﺮدن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮرای ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ آنﻫﺎ
ً
ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و او را اﻣﺎم )و ﺧﻠﯿﻔﻪ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ او ﻫﻢ )ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده( ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻌﻦ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺘﯽ از اﻣﺮ دﯾﻨﯽ آنﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ اﻣﺮ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،و وی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی از آﺋﯿﻦ و روش ﻏﯿﺮاﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﻋﻠﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ ﺷﯿﻌﯽ در
)ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ(  ،۱۸۴/۲داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﺑﯿﺮوت) ،داراﻟﮑﺘﺎب ﻋﻠﻤﯿﻪ – ﺑﯿﺮوت  (۲۸۰ /۲از ﻗﻮل او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺨﺪا ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪام ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪان دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ ،و
ﻣﺮا وادار ﺑﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮرا ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺻﺮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎردهاﺳﺖ .ﻋﻠﯽ از

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻫﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ،ﯾﮏ وﺻﯽ دارد ،ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﮐﺸﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی رﺟﺎلﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ
)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺼﺎدﻗﯿﻦ ]= ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﺟﺎل ﮐﺸﯽ[( در ﺻﻔﺤﮥ  ،١٠٨ﭼﺎپ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﺮان ،در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎء ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﻬﻮدهی
ﺑﻮده ،آﻧﮕﺎه اﺳﻼم آورد ،و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﻨﺎی دوﺳﺘﯽ ﻧﻬﺎد .و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻦ
ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ،وﺻﯽ و وﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺳﻼم
آورد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎرۀ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،و ﻧﺪا در داد ،و از دﺷﻤﻨﺎن وی اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺮدهدری ﮐﺮد ،و آنﻫﺎ را ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺖ .ﻟﺬا ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»اﺻﻞ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی و راﻓﻀﯿﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﯾﻬﻮدﯾﺖ اﺳﺖ«.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی )ﻓﺮﻗﻪﺷﻨﺎﺳﯽ( ﮐﻪ او را ﻣﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب
ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻓﺮق اﻟﺸﯿﻌﻪ = ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ص  (۲۲ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرﯾﮥ
ﻧﺠﻒ ۱۳۵۵ ،ﻫـ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ از ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﺳﻼم آورد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﻨﺎی
دوﺳﺘﯽ ﻧﻬﺎد .در دوران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺘﺶ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ وﺻﯽ و وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ(! و او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻓﺮﺿﯿﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و از دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺖ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻫﻮﯾﺪا ﺳﺎﺧﺖ از
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻞ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﺖ اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ اﺑﻮﺧﻠﻒ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﺎن ﮐﺸﯽ و ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ،و در
ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﻔﺮق ص  ،۲۲ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اذﻋﺎن
ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﺟﺬب ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻮام و در ﺗﻠﻪاﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن
ﯾﮑﯽ ار اﺳﻠﻮبﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺬب ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻌﻪ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و
ً
ﺳﺮﯾﻌﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﻠﻢزﻧﯽ ﯾﺎ دمزﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ )ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﻮی( در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻗﺎﻫﺮه(
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﮑﻤﯽ( ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﻫﻢ
ﮐﺘﺎب و ﻫﻢ ﻣﺆﻟﻒ آن را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ .ﭼﻪ ،در ﺻﻔﺤﮥ  ،۲۱ﻃﺒﻊ اول ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﺳﺘﺎد رﺿﻮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﺳﺖ.
وی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻘﺎرب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را )در ﺳﺎﯾﮥ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ( ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد.
ً
وی ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﻪﮔﺎن و ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻤﺘﺎز روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﺎﻃﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪاری از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آنﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت و اﻗﻮاﻟﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﯿﻌﻪ را ﭘﺮ ارزش ﻣﯽﺳﺎزد.
»ﻣﺜﺎل«:

ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﻮی در ﮐﺘﺎب ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ص  ۲۰۲-۲۰۱ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﯾﮑﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺼﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻧﻘﻞ وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ )ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت( ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺧﻮدش اﺳﺖ:
ً
رﺿﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ،اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه آﻣﺪم .ﺻﺒﺤﮕﺎه ،زﻧﮓ
ﺧﺎﻧﮥ آن اﺳﺘﺎد را ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردم .ﻃﺒﻖ ﻋﺎدﺗﺶ ،از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد .و ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎق
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮد .و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﮔﺮدم ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ،اﻓﻄﺎر را ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﮑﻨﯽ .ﻣﻦ ﻫﻢ
ً
دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻐﺮب ،وارد ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺪم .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﺪم ،ﺳﻼم ﮐﺮدم ،و
در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻢ .آن ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﮐﺮد ،و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدو ،ﻗﺮار

١٥٨

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

داﺷﺖ .آن ﺟﻨﺎب ،داﻧﻪای را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را در دﻫﺎﻧﺶ ﻗﺮار داد و دوﻣﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻔﺮﻣﺎ  ...ﻣﻦ ﻫﻢ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و آن را در روی ﻣﯿﺰ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ،ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺖ:
اﻓﻄﺎر ﮐﻦ! ﭼﺮا اﻓﻄﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟! ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ:
ُ َّ َ ُّ ْ ّ َ َ َ َّ
ام إِ� ٱ ۡ� ِل�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۷ :
لصي
﴿�م أت ِموا ٱ ِ
»ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺷﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟! ﺟﻮاب داد :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟! ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﮐﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺧﯽ درﺧﺸﺎن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻓﻄﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ در رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎ ﻫﻢ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﺧﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
وﺟﻮد آن ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻻﻟﺖ دارد .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺮای ﻣﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮادران ﺳﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ  ...اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ
ﻣﻦ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ  ...اﻟﯽ آﺧﺮ«.
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و اﻓﻄﺎر روزهدار ،ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻟﺬا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن رﺿﻮی
ً
اﻧﺠﺎم داده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﮑﺮده ،و اﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﻘﻞ
رﺿﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﻬﻞ وی ﺑﻮدهاﺳﺖ .رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺤﺖ
اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﺦ
آنﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﮥ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﻤﺪش در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ )ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه
ﻓﻘﯿﻪ( ج  ،١ص  ،١٤٢دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻃﻬﺮان ،از ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب
ﮐﺮد ،اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن ﺣﻼل ﺷﺪه ،و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد» .و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ »ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ«
در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج  ،٧ص  ،٩٠داراﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺮوت ،ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در
»وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ« ج  ،۷ص  ۸۷از زراره رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ :وﻗﺖ ﻣﻐﺮب وﻗﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد«.
و از اﺑﻮ اﺳﺎﻣﻪ ﺷﺤﺎم رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازم؟! ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﻄﺎﺑﯽ  ١ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را در وﻗﺘﯽ
______________________
 -١ﭘﯿﺮوان اﺑﯽ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد درﺑﺎرهی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﺧﻮرد .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻟﻤﻨﺠﺪ ج  ،۱ص .۴۰۰

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺟﺬت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻮام و در ﺗﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن
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ﮐﻪ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آورد .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﺒﯿﺐ آل
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﯽ اﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﻔﻮارق( ج  ،٢ص  ،٣٨٣ﻃﺒﻊ  ،١ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮوت
 ١٤٠٧ﻫـ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﺔ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن رﺿﻮی اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ؛ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ –اﮔﺮ ادﻋﺎی اﯾﻦ راﻓﻀﯽ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ
ً
راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ -ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﻞﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ اﺻﻼ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب
)ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( ج  ،١ص  ١٤٢از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﯽآورد ،و ﻫﻤﺮاه او ﻃﺎﯾﻔﻪای از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻨﻮﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻣﻨﺎزل آنﻫﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎ
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﺪه ،و ﺑﻨﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ.
و ﺻﺪوق در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ از زﯾﺪ ﺷﺤﺎم رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :ﯾﮏ ﺑﺎر از ﮐﻮه اﺑﯽ ﻗﯿﺲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .و ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﮐﻮه،
ﺧﻮد را از دﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺳﯿﺪم و آن را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :و ﭼﺮا
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟! ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﺮدی! ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﯽآوری ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺣﺎل ﭼﻪ
ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮی ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽای آن را ﻓﺮو ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و از آن ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن
ﻧﮕﯿﺮد .ﭘﺲ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﺮ آﯾﻨﺪ.
و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در )اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﯽ اﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﻔﻮارق( ج  ،۲ص  ۳۷۳از ﻓﻀﻞﺑﻦ ﺷﺎذان از رﺿﺎ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ :ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎز در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻣﺸﻬﻮر و
ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻏﺮوب ﮐﺮدن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
و آﯾﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟!
و آﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن رﺿﻮی ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ؟!
ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ ) (۱۶۵/۹از ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب )اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ً
ﮐﻪ ﻣﺎ از راوﯾﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺟﻤﺎﻋﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪﮐﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ
اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن را ﺑﺮای روزهدار ﺣﻼل ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻓﻖ ﻣﻐﺮب اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﻣﺎﻧﻊ و ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﯾﺎ دﯾﻮار  ...ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻓﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺐ در رﺳﯿﺪه و اﻓﻄﺎر ﮐﺮن ﺣﻼل ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ /ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﻫﻢ اﻓﻄﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﺎب رﺿﻮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺪه - ،رﺿﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ -ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اذان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم:
در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ رواﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺨﺎﻟﻒ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮑﺮی در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﺶ او را ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻤﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺴﮏ زدن ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮره و در رأس آنﻫﺎ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻘﯿﮥ او ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،آﻗﺎی ﻋﺴﮑﺮی ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ زدن و
ﺷﺒﻬﻪاﻓﮑﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾﻫﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺴﮑﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﻠﻤﺎی آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ .آری ،رواﯾﺘﯽ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ از اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮم
آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﮕﺮ اﻧﮑﻪ در آﻧﺠﺎ رواﯾﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ آن وﺟﻮد دارد ،و ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﺒﺮی ﻣﺘﻀﺎد ﻗﺮار دارد .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻃﺎﯾﻔﮥ آنﻫﺎ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم( – ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪی ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ – ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﺣﻖ و ﻣﺴﺘﺤﻖ آن اﺳﺖ و
درود و ﺳﻼم او ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻘﺶ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﮔﺮداﻧﺪ
– از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ او را ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ – ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﺨﻨﺎن اﺻﺤﺎﺑﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺖ )اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ( و اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎﻓﺎت و
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺒﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﺒﺮی ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد دارد ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض و ﻃﻌﻨﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺰﻧﻨﺪ«.
و ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ دﻟﺪار ﻟﮑﻬﻨﻮی ﺷﯿﻌﯽ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ،در ﮐﺘﺎب )اﺳﺎس اﻻﺻﻮل ص  ،٥١ﻟﮑﻬﻨﻮ ﻫﻨﺪ(
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺄﺛﻮر اﺋﻤﻪ ،ﺟﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ و
ﺧﺒﺮی ،ﺣﺪﯾﺚ و ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻀﺎد دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد .و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ از اﻋﺘﻘﺎد
ﺣﺴﯽ  ...رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ«.

١٦٢

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺤﻘﻖ و ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺞ ﺷﯿﻌﯽ و ﺷﯿﺦ آنﻫﺎ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﮐﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ
)ﻫﺪاﯾﺔ اﻷﺑﺮار إﻟﯽ ﻃﺮﯾﻖ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر( ص  ،١٦٤ﻃﺒﻊ اول ﺳﺎل  ١٣٩٦ﻫ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ آن ﻫﺪﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اول ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺬﯾﺐ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾزداﯾﯽ ﻣﯿﺎن رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﺎ ،ﭼﻮن ﺑﻪ
او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد ارﻣﻐﺎن رواﯾﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻮد .و ﺑﻠﮑﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ در

ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ آنﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ

ﻣﻌﺮوف ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﯽ اﻵﺛﺎر واﻷﺧﺒﺎر ،ص  ،٢٥٢-١٦٥ﻃﺒﻊ اول،
 ،١٩٧٣ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ )رواﯾﺖ( ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻌﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﺷﻤﻨﺎن اﺋﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازرواﯾﺖﻫﺎی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﺮای اﺋﻤﻪی ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻣﺘﻘﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
»و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ و ﻏﯿﺮ
آنﻫﺎ ،درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺪروان و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان اﺋﻤﻪی ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ،ﻫﯿﭻ دری را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﻪ از آن
وارد ﺷﺪه ،اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ را ﻓﺴﺎد ﮐﺮده و ﺷﻬﺮه و آوازهی آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدهاﻧﺪ«.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم:
اﺗﻬﺎم زدن ﺑﻪ اﻻزﻫﺮ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ
ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا( ﺑﺪﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد
ﮐﻪ داراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ﺑﯿﺮوت ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ،آن را ﻃﺒﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺻﻔﺤﮥ  ۶۸-۶۷آن آﻣﺪهاﺳﺖ:
»ﺧﺒﺮﻫﺎ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻻزﻫﺮ ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺠﺪد در ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و در آﻏﺎز آنﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﺳﺖ .و ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪی
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ ،را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻌﻀﯽ از
ً
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را از آنﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت
ﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺗﺤﺮﯾﻒ و دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻠﻤﮥ »ﺧﻠﯿﻔﺘﯽ« ﺑﻪ »ﺧﻠﯿﻠﯽ« و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ...
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎن ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ از آنﻫﺎ ،و ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدن ﺑﺪاﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻒ و دﺳﺖﮐﺎری در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .آن ﻫﻢ درﺳﺖ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺎدر ﺷﯿﻌﻪ ،ﭼﻪ ،آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاص ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و
دﯾﮕﺮان از آنﻫﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﯾﺎوهﮔﻮ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .و ﻧﯿﺰ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ آﻗﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻫﻮش و زرﻧﮓ و ﺣﯿﻠﻪﺑﺎز ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎورد ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از او ﭘﺮده دری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ً
اﻣﺎ اﯾﻦ آﻗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﺗﻬﻤﺖزﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ – ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه در ﻧﺰد آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ذﮐﺮ ﺷﺪ – را اﺟﺮا ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽﺷﺮم و ﮔﺴﺘﺎخ و ﻣﻐﺮض اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪی ) (۲۱۲ﮐﺘﺎﺑﺶ رواﯾﺖ
ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪای را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و اﻓﺘﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن رواﯾﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

»ﻗﯿﺲﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮداﺷﺖ و رﯾﺶ ﻋﻤﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرﺗﺶ ﻓﺮﯾﺎد زد :ﺑﺨﺪا ای
ﭘﺴﺮ ﺻﻬﺎک ﺣﺒﺸﯽ  «...ﺳﭙﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﻬﺎک ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن زن ،از اﻫﻞ ﻓﺴﺎد ﺑﻮدهاﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ً
ﺻﻔﺤﮥ  ،۹۴-۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت »اﺷﻬﺪ ان ﻋﻠﯿﺎ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ«  1ﺑﻪ ﺷﻌﺎری ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﮥ
ﭘﯿﺮو اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .آنﻫﺎ در اذان و اﻗﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از اﻟﻠﻪ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ،در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻮﺑﯿﺨﯽ ﺗﻨﺪی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ .و اﯾﻤﺎن و ﺗﻤﺴﮑﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
اﻟﻬﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ ،ﺟﺰ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻤﺴﮏ ﮐﻨﺪ ،و در اذان و ﻏﯿﺮ آن آن را
ﺑﯿﺎورد.
و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ«.

اﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻨﯽ از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺎر اﺷﻬﺪ ان ﻋﻠﯿﺎ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﻌﺎر ّ
ﻣﻔﻮﺿﻪ
ً
)واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ رﺋﯿﺲ

ﻣﺤﺪﺛﺎن در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﮥ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪوق ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻔﻘﯿﻪ( – ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی آﻧﻬﺎﺳﺖ – در ﺟﺰء اول آن
ﺻﻔﺤﮥ  ،۱۸۸ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺮ داراﻟﮑﺘﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان )و ﻃﺒﻊ داراﻻﺿﻮاء – ﺑﯿﺮوت – ج  ،۱ص
 ،(۲۹۰ﺑﺎب اذان و اﻗﺎﻣﻪ و ﺛﻮاب ﻣﺆذﻧﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اذان ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﺰوده
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و از آن ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﻔﻮﺿﻪ – ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ – رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده ،و در اذان
»ﳏﻤﺪ وآل ﳏﻤﺪ ﺧﲑ اﻟﱪﻳﺔ« را دوﺑﺎر ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از »أﺷﻬﺪ
ً
أن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ«» ،أﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﯿﺎ وﻟﻲ اﻟﻠﻪ« را دوﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺠﺎی آن،

رواﯾﺖ ﮐﺮده »أﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﯿﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« ﺣﻘﺎ )دوﺑﺎر( و ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ وﻟﯽ

______________________
 -١ﺷﻬﺎدت و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم :اﺗﻬﺎم زدن ﺑﻪ اﻻزﻫﺮ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی...
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ً
ﺧﺪا و واﻗﻌﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ در اﺻﻞ اذان
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن و ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ،ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻔﻮﺿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺎدت را وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺣﺎﺷﯿﮥ
ﮐﺘﺎب ﻓﻮق )ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ آﺧﻮﻧﺪی( ﻓﺮﻗﻪی ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و
ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮد ﭘﺲ او ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد.

و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز )أﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﯿﺎ وﻟﻲ اﻟﻠﻪ( را ﻫﻤﭽﻨﺎن در اذاﻧﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ،ﺟﺰو اذان ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ آنﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آنﻫﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻔﻮﺿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺻﺪوق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﺑﺎن ﺣﺎل اﻻزﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
إذا أﺗﺘـــﻚ ﻣــــﺬﻣﺘﻲ ﻣــــﻦ ﻧــــﺎﻗﺺ

ﻓﻬــــﻲ اﻟﺸــــﻬﺎدة ﻟــــﻲ ﺑــــﺄﻧﻲ ﮐﺎﻣــــﻞ

»اﮔﺮ ﻣﺬﻣﺖ و ﻧﮑﻮﻫﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻦ را از اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺺ )رذﯾﻞ و ﺑﺪی( ﺷﻨﯿﺪی ،ﭘﺲ آن ﺧﻮد،
ﮔﻮاﻫﯽای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ:
ﮐﺴﺮوی ﮐﯿﺴﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﺮا او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟!
او اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻗﺎﺳﻢﺑﻦ ﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی اﺳﺖ .در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ
)وﻻﯾﺖﻫﺎی( اﯾﺮان – ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .و در اﯾﺮان آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪ ،و ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎرﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از دادﮔﺎهﻫﺎ را در
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎزرس ﺑﺰرگ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی
)ﻋﺪﻟﯿﻪ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺖ دادﺳﺘﺎن )ﺳﺎرﻧﻮال( ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .و او ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻧﺸﺮﯾﺔ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .و ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ارﻣﻨﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻬﻠﻮی را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وی دارای ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎد ،و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﻗﻮیاش ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽداد ،ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺟﻤﻌﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺴﻮی او ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﮔﺮوهﻫﺎی
از ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪارس ،ﺑﻪ او رو ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از
آﻧﺎن او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎری او و اﻧﺘﻈﺎر و ﭘﺨﺶ آراء و ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎردﻧﺪ.
و آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت وی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪهاﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻮﯾﺘﯽﻫﺎ از ﮐﺴﺮوی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .او ﻫﻢ
)ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺸﯿﻊ واﻟﺸﯿﻌﻪ( را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ .و در آن ﺑﻄﻼن ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ ،را واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،از
ﻃﺮف ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻮرد ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وارد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪ ،و روی او ﯾﮏ
ً
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮد و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪاش ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖزدن ﺑﻪ او ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ .و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد .و در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۲۴
ﻫـ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﻮت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ  ۲۹زﺧﻢ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻮد.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی را ﮐﺸﺖ و آن ﺟﻨﺎﯾﺖ را اﺟﺮا ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﻮد .و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﺼﺮی ﺟﻨﺎب ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺒﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم
داده ،و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﮐﻮﯾﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ،۱۹۹۶/۶/۱۶آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آن :ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی رﺋﯿﺲ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺮوی ،در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﺧﻮن او را ﺷﺮﻋﺎ
ً
ً
و دﯾﻨﺎ و ﺗﻌﺼﺒﺎ ﺑﺮﯾﺰم .روزی در ﯾﮏ راه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﺷﺪم .و ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮادری ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه او
ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺗﻔﻨﮕﭽﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ
ﺑﺮ او ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ او ﻧﻤﺮد .و ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﯿﺎﻟﻢ از ﮐﺸﺘﻨﺶ آﺳﻮده ﺷﻮد ،و ﺧﻮدم ﮐﺎر او را ﺗﻤﺎم ﺳﺎزم ﺗﺎ در راه اﻟﻠﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم .ﻟﺬا ،ﺑﻌﺪ از ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ آن او را زدم .و ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ
ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺮوی ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﮐﻪ
او ﻣﺮده ،ﯾﺎ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،در ﮐﻨﺎر ﺟﺴﺪش اﯾﺴﺘﺎدم و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم .آﻧﮕﺎه در زﻧﺪان
ﺗﻬﺮان ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ .و ﻣﺎﺟﺮا در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .و ﻣﻦ در زﻧﺪان از اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪای
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او زدهام ،او را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﻬﺎدت را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺳﺎزد .و ﮐﺴﺮوی ﻣﺪﺗﯽ را در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﺮد .و ﻣﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا را در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .ﺳﭙﺲ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪم ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را آﻣﺎده ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آنﻫﺎ در راه اﺳﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ دادم.
و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدم .ﻟﺬا ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪة ﮐﺴﺮوی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺖ ﺑﺪ و ﺷﻮم ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﺷﺘﻨﺪ .و ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی اﻧﺪک واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺴﺮوی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ .و ﯾﮏ روز ﺑﺎ او در
ﻣﺮﮐﺰ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ روﺑﻪرو ﺷﺪم .دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻼﺣﯽ در دﺳﺖ
ﻧﺪارم ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻢ و آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺗﻔﻨﮕﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آن ﺗﻔﻨﮓ را از دﺳﺘﺶ
ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ ﮐﺴﺮوی را در دادﮔﺎه ﺑﮑﺸﻢ .و ﺑﺎﻵﺧﺮه آن ﺗﻔﻨﮓ را ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را روﺑﻪروی ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺳﺮﺑﺎز و ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ و ﮐﺴﺮوی ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮان دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ و
ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و از دادﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﺟﺮا ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ ،ﺟﻮاب
ﻧﺪادم.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺴﺮوی ﮐﯿﺴﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﺮا او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟!
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و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻢ .و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدم :دﻋﻮت ﺷﻤﺎ در دادﮔﺎﻫﯿﺘﺎن رﺳﻤﯽ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دﯾﻦ اﻟﻠﻪ و اﺳﻼم در ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ .و
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻣﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ دﯾﻦ اﻋﺘﺪا و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻀﺎی ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی را ﺑﻪ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﯿﺎورد و در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ ،او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮش ﺑﻪ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ .و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺗﻦ در داد و ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ،و ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ در آن روز او را ﺑﮑﺸﻢ،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺰای او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  ۹ﻧﻔﺮ از ﯾﺎران ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﮐﺸﺘﻦ او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
دادﮔﺎه رﻓﺘﻨﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﺎﺑﻊ او ﺣﺪاد را ﮐﺸﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ دادﮔﺎه ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان و
ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رؤﯾﺖ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﻗﺎﺗﻞ آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ

ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽروﯾﻢ و او ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ آﻧﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ اﺣﻘﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯿﺶ )ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻻﯾﻤﺎن( ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ،
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ رﯾﺎﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﻧﺪهاﻧﺪ ،و رزق ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺎن وی از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ در آن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،از
ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﮥ ﺷﯿﻌﯿﺎن آ ﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و اﺣﻘﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی ﺑﻪ ﺳﺰای اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﺴﺎﻃﺶ ﺑﺮ
ﭼﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪادی )از دوﺳﺘﺎن( ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ذﻟﺖآور وی رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ.
ﭼﻪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺶ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .در واﻗﻊ رد ﮐﺮدن اﻗﻮاﻟﺶ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﮑﺮ و ﺣﻘﻪاش در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد واﺟﺐ اﺳﺖ! ﭼﻪ او ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎی ﺗﻘﻠﺐ و رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدن را در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻈﻠﻮم
ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده ،و ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات زﻫﺮآﮔﯿﻦ وی در اﻋﻤﺎق ﻣﺮدم ﺳﺎده دل رﯾﺸﻪ دواﻧﺪهاﺳﺖ .ﭼﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻫﻼن و ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﮐﺴﺮوی ﻗﺎﺑﻞ رد ﮐﺮدن
ﻧﯿﺴﺘﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ  ...ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺴﺮوی ﺑﻼ ﺟﻮاب اﺳﺖ ،او را ﺑﺮ

ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﺘﺮاف اﺣﻘﺎﻗﯽ و ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮق ﺳﺆاﻻﺗﯽ را از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،اﯾﻨﺎن از
ﻃﺒﻘﺔ روﺷﻨﻔﮑﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

اﺣﻘﺎﻓﯽ در ﺟﻮاب ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪم – ﻧﻮر ﭼﺸﻢ – ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل اﺣﻘﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردهام.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻫﺮ دوی اﯾﻦﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺮوی از ﻃﺒﻘﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﺗﻌﺠﺒﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﺑﻪ آن ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ »ﻋﻠﻨﯽ« ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ،و ﺑﺎ ﮐﺴﺮوی ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﮐﺎذﯾﺐ وی را
ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺪرش در ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را از اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ!

ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺮوی اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻤﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﯿﺰی ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ )و آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ( اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی اﺣﻘﺎﻓﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ» :ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در
ً
ﺷﻤﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی – ﮐﻪ اﻟﻠﻪ او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ – اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺷﯿﻌﻪ
اﺳﺖ ،و آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺨﻨﺶ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن آنﻫﺎ،
اﻗﻮال ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺴﺮوی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺮوی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺸﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدﮔﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ و ﻣﺰارﻫﺎ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽدارﻧﺪ .و آن
ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽروﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت اﺋﻤﻪی ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ
از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﻦ اﺻﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :و ﻣﺎ از ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﺴﺮوی را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮐﺸﺘﻨﺪ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ و
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ) ﺻﺪدرﺻﺪ( ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از
ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎ ،ﻧﻬﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻬﯽ او را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ
رواﯾﺖ از ﻃﺮق ﺧﻮد آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﯿﻌﯽ دوازده اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در »وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺸﯿﻌﺔ« ج  ،٢ص  / ٨٦٩ج  ٣ص  ،٤٥٤از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮش ﻧﻤﺎز ﮔﺬارده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در )وﺳﺎﺋﻠﺶ ج  ۲ص  (۸۶۹از ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ
درﺑﺎرهی ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی آن ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ ،و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی آن ،و ﮔﭻﮐﺎری ﮐﺮدن آن ،و ﮔﻞ اﻧﺪود ﮐﺮدن آن ،ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺴﺮوی ﮐﯿﺴﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﺮا او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟!
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و ﺣﺮ در »وﺳﺎﺋﻞ« ج  ،۲ص  ۸۷۰از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،و و
ﺳﻘﻒﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل از اﯾﻦ ﮐﺎر اﮐﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ج  ،۱ص  ،۱۲۷از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻬﯽ
ﮐﺮده از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺮ ﮐﭻﮐﺎری ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.
و ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ را از ﺟﻤﻠﮥ ﺧﻮردن ﻣﺎل ﺣﺮام ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ از او ﮐﻪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ) (۱۲۷/۱آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ از ﺻﺎدق
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮥ ﺧﻮردن ﻣﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ :رﺷﻮه دادن در ﺣﮑﻢ ،و ﻣﻬﺮﯾﮥ زن
ﺑﺪ ﮐﺎره ،و ﭘﺎداش ﮐﺎﻫﻦ و ﻓﺎﻟﮕﻮ ،و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮓ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )و آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻨﺒﺪ در ﻣﯽآورﻧﺪ(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ )ﮔﻨﺒﺪ ﯾﺎ ﻣﺰار( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮاب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .و در رواﯾﺘﯽ
در ﻧﺰد ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در »وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ« ج  ،٢ص  ٨٧٠از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزم) ،ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﻢ( و ﺗﺼﺎوﯾﺮ )ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ( را
در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻢ.
و در رواﯾﺘﯽ در »وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ« ج  ،٢ص  ،٨٦٩از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﻣﺠﺴﻤﻪای را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ،و ﻫﯿﭻ ﻗﺒﺮی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬار ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی!
ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺴﺮوی ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آل و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ش در ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
در ﻧﻬﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎ ،از آن ﻧﻬﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﮥ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻋﻠﻢﺟﻮ ،اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺗﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ را ﺧﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻘﻞ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﺘﯽ در ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ )ﻣﺜﻼ(
زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ!! )ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ زﯾﺎرت آن را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻧﻘﻼب ﺣﺴﯿﻨﯽ ص
 ،۱۵ﻃﺒﻊ دار اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺮوت( اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻄﻒ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺠﺎی ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺮام ،ﻗﺮار دادهاﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺸﺪه،
ﺑﺪان ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺛﻮاب آن ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن  -و آنﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ زﯾﺎرت را

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

١٧٢

ً
ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺛﻮاب ﺣﺞ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖﻫﺎی وارد ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،آﻣﺪهاﺳﺖ.
و از او ﻗﺒﯿﺢﺗﺮ و ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖﺗﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮوف آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ
)زﻣﯿﻦ و ﺧﺎک ﺣﺴﯿﻨﯽ ص  ،۲۶ط  ،۱۴۰۲ﻣﺆﺳﺴﻪی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ( اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮی را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﺳﺖ:
وﻣــــﻦ ﺣــــﺪﯾﺚ ﮐــــﺮﺑﻼ واﻟﮑﻌﺒــــﺔ

ﻟﮑـــــﺮﺑﻼ ﺑـــــﺎن ﻋﻠـــــﻮ اﻟﺮﺗﺒـــــﺔ

»از ﺳﺨﻦ درﺑﺎرۀ ﮐﺮﺑﻼ و ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮﺗﺒﻪ و درﺟﻪ از ﮐﻌﺒﻪ
ﺳﺮآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ«.

1

ﺑﺎری ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و رواﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﺎدق ﻣﻨﺴﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در روز ﻋﺮﻓﻪ ،ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ زاﺋﺮان ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺟﻨﺎب ﺣﺮ در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج  ،١٠ص  (٣١٠وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ .و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
دﺳﺘﻐﯿﺐ در )اﻧﻘﻼب ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ص  ،(١٥در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﺎل اوﺳﺖ ،آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺴﺮوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ) ،و ﭘﻮزۀ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﺪ(
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪای ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ،ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺗﺮور ﮐﺮدن وی ﺑﻮد.
واﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ و ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻮم ،در روزی ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎل و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.

______________________
ً
ً
 -١از اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﺻﻼ از آوردن آن
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدم) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ:
دﯾﺪﮔﺎه رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺳﻨﯽ
دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪهی ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او رای ﻧﺪﻫﻨﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ و ﻣﺮﺟﻊ آنﻫﺎ ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی ،در ﺣﺎل ﺟﻮاب دادن در ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
)ﺻﺮاط اﻟﻨﺠﺎة ﻓﯽ أﺟﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ﻟﺨﻮﺋﯽ ،ج  ،٣ص  ،٤١١ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﺎل  ١٩٩٧م( ،اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
از ﺗﺒﺮﯾﺰي ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:

»اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮدش ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ رأی ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻏﯿﺮ ﻫﻢﮐﯿﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺷﯿﻌﻪ رأی
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد) :اﮔﺮ ﮐﻪ آن ﻣﺆﻣﻦ دوم ،ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ( در آن ﻓﺮض ﻣﺰﺑﻮر ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﻨﺪ .و ﺧﺪا داﻧﺎ اﺳﺖ.
و از ﺗﺒﺮﯾﺰي ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه؟

اﮔﺮ در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد :ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ ،و اذﯾﺖ
و آزار را از آنﻫﺎ دور ﺳﺎزد .و ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
از ﺗﺒﺮﯾﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﻘﻂ دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد،
ً
اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺰدی ﻫﻢﮐﯿﺶ و ﻗﻮی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻣﺮﮐﺰ دوم دو ﻧﺎﻣﺰد در آن رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻢﮐﯿﺶ و دﯾﮕﺮی ﻫﻢﮐﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ:
 -۱آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﺰد ﻫﻢﮐﯿﺶ دوم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ ،رأی
ﺑﺪﻫﺪ؟!
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 -۲آﯾﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺳﻮﻣﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﺎﻣﺰد دوم ﮐﻪ رﻗﯿﺐ آن
ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺳﻨﯽ( اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﯾﮑﺒﺎر ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺮﺳﯽ دوم
را ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺣﮑﻢ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد:
 -۱اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رأی
و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ )و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺰدی از او ﻗﻮیﺗﺮ و
دﻟﺴﻮزﺗﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دورهی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آن ﺷﺨﺺ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﯿﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،آن ﻧﺎﻣﺰد )دوﻣﯽ( را ﮐﻪ رﻗﯿﺐ آن
ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،اﮔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واﻟﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ.
 -۳از ﺗﺒﺮﯾﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺳﻨﯽ( ﺑﺸﻮد؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻟﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ.
از ﺗﺒﺮﯾﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
 -۱ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رأی دﻫﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ؟!
 -۲ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رأی دﻫﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺎﺳﻖ؟
 -۳ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رأی دﻫﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻌﯽ ﺳﮑﻮﻻر؟!
ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺟﻮاب داد :اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ رأی ﻧﺪﻫﺪ .و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ دارای اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم دورهی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﯿﺎن او و دﯾﮕﺮان ،او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﻮد .ﮐﻪ از او ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ و دﻟﺴﻮزﺗﺮ اﺳﺖ! واﻟﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ

ﻣﺒﺤﺚ اول:
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺗﻘﯿﮥ ﺷﯿﻌﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ آﮔﺎه
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ص ] ،۱۵-۱۴ﻃﺒﻊ ﺳﭙﻬﺮ ﺗﻬﺮان،
ﭼﺎپ دوم ،ﺳﺎل  ،۱۴۰۶از ﻣﻨﺸﻮرات رواﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان[ از ﻋﻤﺮ
ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﯽ – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ – ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﮏ روز از ﺣﺪود اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ از او ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﮕﺎه او ﻣﺎ را از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻮر از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻬﯽ ﮐﺮد) .وی
ﮔﻔﺖ( ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺮای ﺑﺮ
اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ آن ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﮑﺎف اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در
ً
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﻘﺪر وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در آن ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ«.
از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرا دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ را درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از :ﻋﺪم ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ .ﭘﺲ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺤﺚ و ﮐﺎوش ﺷﻮد ،و ﺧﻮد ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻘﺪر وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪ .و در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻋﺪم
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ وﻗﺖ؛ و ﻧﻬﯽ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺧﻄﯿﺮ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻘﺎرب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ،از روی داﻧﺶ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ آن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .و
اﯾﻦ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺨﺮج دادﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ آﮔﺎه ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﻏﺎزﮔﺎه آﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻧﻬﯽ
ﮐﺮدن از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻄﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ
)ﻗﻀﯿﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

١٧٨

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﭘﺲ آﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ؟!
ﻧﻪ ﺑﺨﺪا ،دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻮﻗﻒ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪای از ﻋﻠﻢ و دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ و
ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد .و ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮﻗﻒ و دﯾﺪﮔﺎه آنﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﻨﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻊ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘﯽ آن ﺣﺴﻨﻪ ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﺑﺮ آن ﺷﺮﻃﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ زﻧﺎن آنﻫﺎ )ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ( ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﺮدهاﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ  /ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺧﺘﻼفزداﯾﯽ ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﮔﺎه
ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ .ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،و ﻋﺪم وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ – ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﯽ –
ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺪار ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﻪ آنﻫﺎ را از ﺳﺎده دﻻن و دل ﭘﺎﮐﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،و آنﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻧﮕﺎه دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﭘﺎکدﻻن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺧﺸﺎن و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ دم از
ﺗﻘﺎرب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﺗﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐ دادن و ﮔﻮلزدن
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮ ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻮﺿﻊ ﺷﯿﺦ ﺑﻨﺎ  /را ﺣﺠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ،اﯾﻦ را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ
وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻏﻠﺐ( ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و
ﺗﻘﺪﯾﻢﮐﻨﻨﺪة اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ )ﺑﺮ ﻋﻠﯽ( ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ آنﻫﺎ
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در  ۴۳ﺟﻠﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه،
ً
و ﻋﺎﻟﻢ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪﻣﺴﻠﮏ »ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ« )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ( آن را ﻣﻌﺠﺰۀ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻧﺎم
ﻧﻬﺎده .و ﻣﺜﻞ او اﺳﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،و ﺷﻮﺷﺘﺮی ،و ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺒﺮ ،و ﻣﻔﯿﺪ.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ارﺑﻌﯿﻦ ص  ۵۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﮥ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،و ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ از آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻮاﺳﻄﮥ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و اوﺻﯿﺎی ﻣﻌﺼﻮم و ﻃﺎﻫﺮش ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد،

ﻣﺒﺤﺚ اول :اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺗﻘﯿﮥ ﺷﯿﻌﻪ
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ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺪون وﻻﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ذﮐﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﯾﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ /از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻃﻼع ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﮑﻮت
ﻣﯽﮐﺮد؟! ﭼﻪ ،اﯾﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ و ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺘﺶ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ اوﺻﯿﺎ و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ارﺑﻌﯿﻦ ص  ،۵۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﺬﺷﺖ ،از اﯾﻨﮑﻪ
وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ،ﺷﺮﻃﯽ در ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،از اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻠﮑﻪ از ﺿﺮورﯾﺎت و
اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻘﺪس ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺤﺴﻮب و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد .و رواﯾﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻤﻊآوری ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﻧﺪارد ،و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺠﻢ ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آن رواﯾﺖﻫﺎ ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ آﮔﺎه ﺷﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻫﻤﺎن اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .و
داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺋﻤﻪ آنﻫﺎ ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ و ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺎد اﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ در ﻣﯿﺰان و ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد) :ﺟﻮاب را ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(  ....ﭼﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ /ﺑﻪ اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ /و ﺷﯿﻌﻪ
ً
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺻﻮﺗﯽ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ اذﻋﺎن ﮐﺮده اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺪهای از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺟﻬﺖ ﯾﺎری ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻨﮕﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﺮاق ارﺳﺎل ﻣﯽداﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﻮار
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻏﺰاﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺨﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ؟
ای ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ! ﺧﺪا ﻗﻠﺒﺖ را ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﺎزد ،آﯾﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ دوازده اﻣﺎم اﯾﻤﺎن ﻣﯽآوری ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺘﺖ ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدد؟!

ً
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی آن ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺟﻤﯿﻌﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﮔﺎه

ﺷﺪهای؟!
ً
ﻓﺮض ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻧﺠﻔﯽ و ﻗﻤﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﮐﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪی دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ؟!
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺄﺳﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺔ ﻃﻠﯿﻌﺔ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۶ﻣﺎرس ،۸۵
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ( در ﮐﺘﺎﺑﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ص  ،۲۲در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وی ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»آری ،ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهام .و ﻣﻦ در
داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻗﺎﻫﺮه ،ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪام .و ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ دوﺳﺖ
ً
ﺷﺪهام .و ﺿﻤﻨﺎ دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻤﺎء و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ دارم «.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﻼم را ﻓﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ ص  ،۱۱۶ﻃﺒﻊ ﺳﻮم ،ﺳﺎل  ،۱۹۸۳داراﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﻪ( ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻗﺪام وزارت اوﻗﺎف ﻣﺼﺮی و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدت ﺑﺮ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ ،اﺑﺮاز ﮐﺮدهاﺳﺖ .و ﻏﺰاﻟﯽ در )ﮐﺘﺎب ﻇﻼم ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ص  ۱۹۶ﻃﺒﻊ اول،
 ۱۹۵۶دار اﻟﮑﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﻻزﻫﺮ ﺷﺮﯾﻒ ،در ذﻫﻨﯿﺖ آﻧﺎن ،ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ
از ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﺳﻼم را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ ص  (۱۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و در ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ آﺷﮑﺎر در ﺳﯿﺮة ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

)ﮔﺮوهﮔﺮاﯾﯽ( ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و )آب( زﻻل و ﺻﺎف اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻟﻮده ﺷﻮد «.و در ﮐﺘﺎب )ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم را
ﻓﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ ص  (۱۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ آن ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﯿﺎلاﻧﺪﯾﺶﻫﺎﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ ازاﻟﮥ آن ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪۀ اﻣﯿﺎل و آرزوﻫﺎﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻗﺎﻃﻌﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
آﻧﮕﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ وزارت اوﻗﺎف ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ادارۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮدن اﺑﻮاب ﻋﺒﺎدات و
ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ ،ﺳﭙﺮدهاﺳﺖ .و ارﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻗﺮاءتﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺎ را از آن دور ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻏﺰاﻟﯽ /روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ او ﻗﺒﻞ از اﺻﻮل ،در ﻓﺮوع ﺷﺮوع ﮐﺮد،
و در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ،زﯾﺮک و ﮐﺎردان ﺑﻨﻈﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ او ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :آﯾﺎ اﻣﺎﻣﺖ
دوازده اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺰء اﺻﻮل اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوع؟! و آﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!
و ﻣﺎ ﺑﺠﺎی ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ،ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ در )ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ص
 ۹۸ ،۹۵ ،۹۴ ،۹۳ﻣﻨﺸﻮرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ اﯾﺮان( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺻﻠﯽ از
اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ...ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮت
ﻟﻄﻔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﮥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ  ...و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺎﻣﺖ ﺗﺪاوﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﻮت اﺳﺖ  ...و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ رذاﯾﻞ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﻪآﻣﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺎﺷﺪ  ...و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ...ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻠﻪ و ﻧﻬﯽ آنﻫﺎ،
ﻧﻬﯽ او ،و ﻃﺎﻋﺖ آنﻫﺎ ،ﻃﺎﻋﺖ او ،و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ،ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮدن از ﺧﺪاﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل دﯾﻨﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺎ او
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻢ(.
و ﻣﻨﮑﺮ اﺻﻞ  -ﮐﻪ ﻫﻤﺎن رﮐﻦ اﺳﺖ – ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﯿﻌﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺎه ﺷﯿﻌﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ً
اﺻﻞ ،آنﻫﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﻨﮑﺮ دوازده اﻣﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ؟!

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ /و ﺷﯿﻌﻪ
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ﺷﮑﯽ در درﺳﺘﯽ و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و او در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ .او ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﻐﻨﯿﻪ و ﻏﯿﺮ او از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ او ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ آﺧﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﻮای
ً
ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ در ﯾﮏ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم
داﺷﺘﻪ :اﻣﺎﻣﺖ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ.
ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه از او،
درﺑﺎرۀ ﺷﯿﻌﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ دادهاﺳﺖ .ﻣﻈﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﺖ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﮐﻨﯽ از
ارﮐﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ!
و ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان ص  ،٢٦٩ﻃﺒﻊ ﭼﻬﺎرم،
داراﻟﺘﻌﺎرف ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن (١٣٩٩ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﺮورات ﻣﺬﻫﺐ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﻮع اول ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﯿﻌﯽ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ دوازده اﻣﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاری ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ ،و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮای او ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﯾﺎ ﺟﻨﺎب ﻣﻐﻨﯿﻪ ،ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ را در آن ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ؟!
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻐﻨﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺻﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وی ﻓﺮﯾﺐ داده و ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻣﺎﻣﺖ اﺻﻠﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ دﯾﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎﻣﺖ رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن
دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻋﻠﻤﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﮑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻢ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ!
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ )ﮐﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد( ﮔﺬﺷﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا ﻣﻐﻨﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﻔﺘﻪ؟! ﭼﺮا ﮐﻪ او اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .او اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺿﺮورات دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﮥ رﺳﺎﻟﮥ اﻻﺳﻼم ﻣﺼﺮی ج  ،۲ﺳﺎل
 ۱۹۵۰م آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد او ،در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪ  ۲۶۷از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ آﻗﺎ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهی ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮد ،و اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ
آن آﻗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
ً
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ! ﻗﺒﻼ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،از آن
اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﯽ .او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و آنﻫﺎ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﮓﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺠﺲﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺟﻤﺎﻋﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺣﻖ )ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺐ آنﻫﺎ( ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را از رأی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
دوازده اﻣﺎم دﯾﻨﺪاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎب )ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺠﻒ اﻻﺷﺮاف ص  ،۸۱ط  ۱۹۸۴دار ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻬﻼل –
داراﻟﺠﻮاد ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺠﺰۀ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ؛ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺠﺰه
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از آوردن ﻧﻈﯿﺮ آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ آن؟! و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻼم
ﻓﻘﻬﺎء و ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮاﻫﺮ را در زﻣﯿﻨﮥ
وﺳﻌﺖ و اﺣﺎﻃﻪ و ﻋﻤﻖ و رﯾﺰﮐﺎریﻫﺎی آن ،و ﻋﺮﺿﻪی اﻗﻮال و ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ،ﻧﯿﺎوردهاﺳﺖ .ﮐﺘﺎب وی
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﺶ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻘﻠﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ«.
و ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »ﺗﻤﮑﻠﻪ أﻣﻞ اﻷﻣﻞ« ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :در درﺟﮥ اول ﺗﻮﻓﯿﻖ و رواج ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮاﻫﺮ ،ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻧﯿﺖ و ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪا و ﻣﺮدم ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »اﻟﺠﻮاﻫﺮ« ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﮐﺮده ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ(
ص  ،۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ )اﻟﺠﻮاﻫﺮ( رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از
ﺣﯿﻄﮥ ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﮑﺮار ﮔﻔﺘﮥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻐﻨﯿﻪ ) (۶۳/۲۲ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ» :در
ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ دوازده اﻣﺎم ﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪهاﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﺮان
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن – ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ – ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ ،و ﺷﻤﻮل اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص
ً
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ «.و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ رد و اﻧﮑﺎری ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮات او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮده ،ﮐﺘﺎب وی را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰهای از ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﺳﺖ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از روی دل ﭘﺎﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﻪ دل ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ)ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ص  ۶۹و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن( ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب )اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة( ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و او را ﺳﺘﻮدهاﺳﺖ .و ﺷﻤﺎ در اول اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻃﻼع

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ /و ﺷﯿﻌﻪ
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ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺮ او اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﭘﺲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ص
 (۳۸ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ - ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او از ﻋﻼﻣﻪیﺷﺎن ﺣﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورد – ﻫﻮﯾﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻋﻼﻣﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ و ﮐﻮﺑﻨﺪه ،ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم )ﻋﻠﯽ( را ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ- 
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺧﯿﺮی – و ﺑﻄﻼن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدن از اﺋﻤﻪ ارﺑﻌﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﮥ
آن ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻦ! در ﻧﺰد آﻗﺎی ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ اﺻﻮل و ﻓﺮوع آنﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮش اﺳﺖ ،ﺑﺎ
دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽاﺳﺎس ﺷﺪهاﺳﺖ!! ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!!
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﺰد ﻃﯿﻒ ﮐﺜﯿﺮی از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻌﻪ
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ وارداﺗﯽ آنﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ( آﯾﺎ ﻣﺎ آن
رواﯾﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ آنﻫﺎ و اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻔﯿﺪ و ﻃﻮﺳﯽ و ﺻﺪوق و
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﮐﺮﮐﯽ و ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺸﺮ ،و
ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﻮﺋﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی  ...و  ...و  ...را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻘﻞ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،آﯾﺎ از ﺟﻤﻠﮥ اﺷﺎﻋﻪﻫﺎ و ﻓﺮﯾﻀﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را در ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از
اﻫﻞ ﻋﻠﻢ در اﻻزﻫﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﺳﺖ؟!
آﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﻧﺠﺎﺳﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟! آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ،ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدن
ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﺸﺎن »ﺣﻠﯽ« را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن و دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ و
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ؟!!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﻻزﻫﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،و از ﺧﻄﺮ
ﺗﻘﺎرب ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻮش ﻓﺮاده ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻇﻼم ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ص  (۱۹۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف دﯾﻨﯽ.
و ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۹۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﮔﺮ اﻻزﻫﺮ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯿﻌﻪ دراز ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﯾﺦ در زﯾﺮ اﺷﻌﮥ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ذوب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻨﯽ ،در
ﮐﺘﺎﺑﺶ )دﻓﺎع از ﻋﻘﯿﺪه و ﺷﺮﯾﻌﺖ ص  ۲۶۵ط ﭼﻬﺎرم ۱۹۷۵ :ﭼﺎپ ﺣﺴﺎن( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﻧﻈﺮی )ﺗﺌﻮرﯾﮏ( ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
ﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪی »ﺗﻘﺮﯾﺐ« ﻫﻢاﮐﻨﻮن و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻏﺰاﻟﯽ ،در دوری ﮐﺮدن از ﺷﯿﻌﻪ،
دارای ﻋﺬر ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ ﺟﺰم ﻗﺎﻃﻊ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ /ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
اﺟﻤﺎع ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻠﻪﺑﺎزان ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻏﺰاﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
دﯾﮕﺮ را از آنﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﺪارﻧﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم:
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن »ﺗﻘﺮﯾﺐ« ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺣﺮف ﻧﺰده ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺘﯽ آﺳﺎنﮔﯿﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻃﻠﺸﺎن ،ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ!!
ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺗﺸﺮﯾﻊ« )ﭼﺎپ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺮوت ،ﺳﺎل  (۱۹۷۸دﻣﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎل  ،۱۹۵۳ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ را در
ﺧﺎﻧﻪاش در ﺷﻬﺮ ﺻﻮر در ﮐﻮه ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .و در ﮐﻨﺎر وی ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺮورت اﺗﺤﺎد ﮐﻠﻤﻪ ،و اﺷﺎﻋﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ داد ﺳﺨﻦ ﺳﺮ دادﯾﻢ .و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ )اﺗﺤﺎد( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎی ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎرب و ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﭘﺮﺷﻮر و
ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮدم ،او را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺑﯿﺮوت ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ادﺑﺎ و ﺗﺠﺎر ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .اﻣﺎ آن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﮐﺎر ﮐﺮدن،
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﮐﺮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﺷﺪم ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﭼﺎپ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
ﺑﻮد .و ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ در ﮐﻼﻣﺶ و ﮐﺘﺎﺑﺶ ،از آن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
رﻏﺒﺘﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺗﻘﺎرب و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم ،و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن
دﯾﺪﮔﺎه را از ﮔﺮوه ﻣﺒﻠﻐﺎن »ﺗﻘﺮﯾﺐ« از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﺮاﮐﺰی ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺠﻼﺗﯽ در ﻗﺎﻫﺮه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻪای از ﻋﻠﻤﺎی اﻻزﻫﺮ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ؛ اﺛﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ در دﻋﻮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎرب و ﻫﻢ دﻟﯽ ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮاق و اﯾﺮان و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی زﻧﻨﺪه و ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ دروﻏﯿﻦ از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ
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ﻧﯿﺴﺖ ،اﺻﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻘﺼﻮد از دﻋﻮت ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﺮ دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ) .اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﯽ(؟!
و ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ
درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی آن ،اﻓﺮادی را
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎوش دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار داده ،و ﺧﻮد در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی »ﺗﻘﺮﯾﺐ« ﻗﺎﯾﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آن ﮐﺎوﺷﮕﺮ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺼﺐ اﺳﺖ ،و ﺟﻠﻮی ﺗﻼش اﺻﻼحﮔﺮان راه ﺗﻘﺮﯾﺐ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ در ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪی رواﯾﺘﺶ از اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ آن ﻋﺎﺑﺜﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎن
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻼش دﺳﺖاﻧﺪر ﮐﺎران ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺷﻮد .و ﻣﻦ ﻧﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه /ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ
ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ آﻧﻘﺪر درﺑﺎرهی ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ )ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ( و ﺟﻤﻬﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و
اﻓﺘﺮاء زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ وﺟﺪان و ﺑﺎ ﺷﺮﻓﯽ ﺗﺎب ﺷﻨﯿﺪن آن را ﻧﺪارد) ... .ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﺒﺎﻋﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﮑﻔﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ،
و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را از اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آن ﮐﺘﺎب داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻨﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو وﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ دﯾﺪﮔﺎه
آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ واﺿﺢ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،از آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ دم از ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ «...
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ دم از ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪ .و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را درک ﮐﺮده ﺑﻮد آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺪف از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ
ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ «.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ درﺑﺎره ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪهاﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ) :ﻧﺺ و اﺟﺘﻬﺎد( )ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ() ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺳﯽ
ﺟﺎر اﻟﻠﻪ( )اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت( .ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی اﯾﻦ آﻗﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ! ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺎک دﻟﯽ و ﻧﯿﺖ ﭘﺎﮐﯽ
ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،و ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﺔ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و رﻓﯿﻖ دلﭘﺎک و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ...

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ
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آری ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ آنﻫﺎ ﻓﺮا

ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻟﺬا ،ﻃﺮﻓﺪاری و ﺣﻤﺎﺳﻪﭘﺮوری آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﺎﻋﯽ
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﯿﻪ و ﺣﻘﻪ اﺳﺖ!!
ً
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻮس ﻣﯽروﯾﻢ ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه اﺳﺖ،

ﭼﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آنﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
آن و ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ ص  ،۲۵۶ﻃﺒﻊ  ،۱ﺳﺎل  (۱۹۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ
دﯾﺪار ﮐﺮدم و از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﻤﻌﯽ آنﻫﺎ در ﻋﺮاق دﯾﺪن ﮐﺮدم ،ﺳﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﮋدۀ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ
در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﺪاول آنﻫﺎ را
ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻗﺮار دادم ،دﯾﺪم ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﺑﺤﺚ ،ﺑﺴﯿﺎری آنﻫﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ
ً
دارﻧﺪ ،و از ﺗﻨﺪرویﻫﺎ و اﻏﺮاقﻫﺎ و دﺳﺖﮐﺎریﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻻت ﺷﺪﯾﺪا ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.
و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻟﻮس در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺘﻘﺪ »داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ﺟﺎ( :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ در ﻗﺎﻫﺮه اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺠﻠﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ از
ً
)اﻟﺪار ]= ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻫﺮه[( ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﺘﻼﻓﻲ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ را )ﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪ( ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻨﯽ را ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ذﻫﺒﯽ در ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﻤﻔﺴﺮون( ) (۴۰-۳۹/۲دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺑﯿﺮوت( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﺷﯿﻌﮥ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ،دارای ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ً
ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﮐﺎﻓﯽ؛ و آن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب – ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ – در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ.
 -۲ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ
 -۳ﮐﺘﺎب )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ(
 -۴ﮐﺘﺎب )اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر(
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ،ﻣﺎدر ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺛﻘﮥ ﺷﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ در ﮐﺘﺎب )واﻓﯽ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .و دﮐﺘﺮ ذﻫﺒﯽ ) (۴۰/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺎ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺗﻘﺪم ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ )اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ( آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ» :رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ اﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،و »ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﻓﯽ اﺣﺎدﯾﺚ
اﻟﻨﺒﯽ واﻻﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﻧﺪارد .ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﻓﺎت و ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ،
ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی
اﻣﺎﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن و دروغ ﮔﻔﺘﻦ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻣﻬﺎرت
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺧﺮ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﭼﻪ ذوق و ﭼﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ آن را از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ؟! و آن رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ اﺑﻠﯿﺴﻲ از اﺑﻠﯿﺲﻫﺎ
در ﮐﻨﺎرش اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ،از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﯿﻌﮥ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او را از آن ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺼﻮن
و ﻣﺤﺠﻮب ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،و اﮔﺮ آن ﻧﻮزاد ،از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن اﻧﮕﺸﺘﺶ را در ﻣﻘﻌﺪ آن
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﺔ آن ،آن ﻧﻮزاد) ،در آﯾﻨﺪه( زن ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و
ﺷﯿﻄﺎن اﻧﮕﺸﺘﺶ را در ﻓﺮج )آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ( دﺧﺘﺮ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،آن دﺧﺘﺮ ﺑﺪﮐﺎره در
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
و ﻣﺮﺣﻮم ذﻫﺒﯽ ) (۴۱/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺨﻦ ﺣﻖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و
ﮐﺘﺎب اﻟﻮاﻓﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦ دو از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ را ورق ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺮای او آﺷﮑﺎر و
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﮐﺬب ﻣﺤﺾ و اﻓﺘﺮاء اﺳﺖ .و ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت و اﺳﺒﺎب ﻧﺰول آنﻫﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪهی آن و
اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻦ وی ﺑﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻣﻨﻘﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﺄوﯾﻼت ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻦ در
آوردی ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ،و اﺳﻼم و آﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻏﺎﻟﺐ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت و اﺳﺒﺎب ﻧﺰول و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﯿﻌﮥ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﺎزی ﺑﺎ آﯾﺎت ذﮐﺮ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آنﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت و اﺳﺒﺎب ﻧﺰول آنﻫﺎ ،اﻏﻼط ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﮥ آن اﻏﻼط را
ﺟﻬﻞ آنﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻘﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻌﻀﯽ از آن اﻏﻼط ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻬﻞ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از آن اﻏﻼط ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪی از ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﻟﺘﺰام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺄت
ً
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،دارای ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻣﯿﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ذﻫﺒﯽ وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اوﻗﺎف ﻣﺼﺮ ،دارﻧﺪة اﻟﺸﻬﺎدة

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺳﺘﺎدی در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،و اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮑﺪۀ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻻزﻫﺮ ﺷﺮﯾﻒ و رﺋﯿﺲ
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﯾﻌﺖ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﺣﻘﻮق ﻋﺮاق )در ﺳﺎﺑﻖ( ،آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره در ﮐﺘﺎب )ﺗﯿﺎرات اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ( ] ١ص  ،٢٣٨ﻃﺒﻊ  ،١ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺳﺎل  [١٩٨٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ،ﺧﻂﻣﺸﯽ و روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و
روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ( آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار و دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﯽ –
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﯿﻌﻪ – ﺑﺪان ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ!! ﭘﺲ در ﻋﯿﻦ ﭘﺮدازش و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺟﺒﺎری ﻓﮑﺮ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ – و ﻃﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ – ﺑﻠﮑﻪ از
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺮدن از ﻧﮋاد ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺎت ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ... .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ :آﯾﺎ آن اﻧﻘﻼب ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ؟! ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻧﻬﺮ در ﮐﺘﺎب )ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻬﺪی و دروز ص  ۷ﻃﺒﻊ  ،۲دار اﻟﺤﺮﯾﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮه ﺳﺎل
 (۱۹۸۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮم را ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮده،
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻢ ،روﺑﻪروﯾﻢ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،اﺷﺎراﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮدم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮی از آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶ روی داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای آدﻣﯽزاد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،و ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر آنﻫﺎ ،و ﻧﻈﺮات آنﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺎ و درﺑﺎرۀ دﯾﮕﺮان ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ«؟!
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را دﮐﺘﺮ ﻧﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮای او ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺠﻬﻮل ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺧﻮد را
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪهاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻮش ده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :2اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدم
ً
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﭘﻨﺠﺮۀ ﮔﺸﺎدهای از ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از آن آﮔﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم .و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ از
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖزده ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻌﺠﺒﻢ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮم را
______________________
 -١ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
 -٢ﺻﻔﺤﻪ  ۹ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب.
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

)ﺑﯿﻬﻮده( از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺷﯿﻌﻪ داﺷﺘﻢ ،ﻋﻼﻗﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﺧﻮدم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم  ...و
دﺳﺘﺎوردی از ﺷﯿﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺎزه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ
و ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ و اﻣﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺬﻫﺐ
ﺷﯿﻌﻪ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎه و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﯿﻌﻪ دﻧﺪانﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﺣﺴﺎن اﻟﻬﯽ ﻇﻬﯿﺮ /اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ
وﻗﺘﯽ دﯾﺪ از ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ او ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺮور او را ﮐﺸﯿﺪ؛ ﭼﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎرﺷﻨﺎس زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و اردو و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ً
ﻧﺎﺑﻐﻪ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن و رد ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب آنﻫﺎ ،و ﺑﺮای اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
او ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺮور ﮐﺮدن او ﻧﺪﯾﺪ .و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﺸﯿﻌﻪ واﻟﺴﻨﻪ ،ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﺮآن ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺸﯿﻊ؛ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ .و ﻋﻼﻣﻪ اﺣﺴﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ را در ّرد دﮐﺘﺮ واﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت داده و
ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯾﯽ آورده ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدر داﻏﺪﯾﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه وا ﻣﯽدارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش :ﻓﺤﺶ دادن ﺑﻪ
ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮف ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎی آﻧﻬﺎ!!
و از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ )ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ در رد ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ( ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ /اﺳﺖ.
ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را در رﺳﺎﻟﮥ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدش )ﺧﻄﻮط ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﮥ
دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﺘﻮار ﺷﺪهاﺳﺖ( ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﮐﻪ در رد ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﻔﺔ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی ﮐﻪ اﺻﻞ آن از ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دﻫﻠﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻣﮥ ﻋﺮاق ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد
ﺷﮑﺮی آﻟﻮﺳﯽ آن را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ )ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻣﻨﻬﺎج اﻻﻋﺘﺪال( ﺣﺎﻓﻆ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ
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و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﻫﻢ در رد آنﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﮐﺘﺎب )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻓﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻼم اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﻘﺪرﯾﺔ( و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب در »رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﻓﻀﺔ« و ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ
ﺑﺮ ﮐﺘﺎب )ﺳﭙﺲ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ( ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪی( رد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﻤﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﮐﺸﻒ اﻟﺠﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﯽ( ،و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺮﺣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺼﺤﺐ واﻵل ﻣﻦ اﻓﺘﺮاﺋﺎت اﻟﺴﻤﺎوي اﻟﻀﺎل(  ،١ﺑﺮ
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ رد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﻔﺎزی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪي دﮐﺘﺮاﯾﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده )اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ( )و ﺑﺎ آن وارد
ﻣﻌﺮﮐﮥ رد ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ( ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﻮد زﻋﺒﯽ ردی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب )ﻣﺮاﺟﻌﺎت( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﯽ
اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﺑﺎﻃﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت( دارد .و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ردی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب )ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﯿﻦ( و )اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه( ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﻃﻌﻨﻪ زدهاﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﺒﺮﺋﺔ أﺑﯽﻫﺮﯾﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺘﺎن( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ
ﻫﻢ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ.
ً
و ﮐﺴﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﺟﺰ ﺟﺎﻫﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﮑﺮ ﻃﻔﯿﻠﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﮐﺎن و ﻣﮑﺎران ﺗﻘﯿﻪ ﺗﺪرﯾﺠﺎ او را ﺟﺬب
ﮐﺮده و از او ﻃﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻮق )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ( آنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﺮدی
ﺷﯿﻌﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺑﺎ ﺳﺠﺎدهی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﻔﺮوش ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎور آنﻫﺎ
ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ!!

______________________
 -١اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی ﺑﺮای )ﺻﺤﺎﺑﻪ و آل )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( از اﻓﺘﺮاﺋﺎت ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﻤﺮاه(.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم:
ﻫﺪف ﺷﯿﻌﻪ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﻨﺪه! دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن از اﻓﺸﺎی ﻣﺬﻫﺐ و اﻓﺸﺎی راز اﻫﻞﺑﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﺷﯿﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن اﻏﺮاق ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ً
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ
ً
ً
ﺑﺪان اﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺪان اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ ﻇﺎﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ و ﮐﺜﯿﻒ ،ﺗﻌﺪادی از اﻫﻞﺳﻨﺖ در دام ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ،و ﮐﻼم آنﻫﺎ را
ﺑﺎور ﮐﺮده ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎدتﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ آنﻫﺎ ،ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ.
ّ
ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ دادن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف ﺷﯿﻌﻪ از ﺗﻘﺮﯾﺐ ،اﻧﺘﺸﺎر دادن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و در ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺎﻣﻼن
اﯾﻦ دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ را آﻣﺎج ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺘﺮاﺋﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺖ دﭼﺎر
ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﺑﻼﻫﺎ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺼﺮی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ ،ﮐﻪ از ﻗﻤﺎرﺑﺎزیﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ آﮔﺎه ﺷﺪهاﺳﺖ ،و ﻧﺎﻣﺶ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻮس اﺳﺖ – ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ – در ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﺎﻣﺖ در ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی و اﺻﻮل آن(
ﭘﺎورﻗﯽ  ،۶-۵ﭼﺎپ دوم ،ﺳﺎل  ،۱۹۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬﻫﺐ ،درﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ
ﺗﺎ وﺟﻮب اﺳﺘﻤﺪاد اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .وی ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ – ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی – در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن و اﺣﺬ آن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮیﮔﺮاﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻪ وﺟﻮب ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و
ﺟﻤﻬﻮر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻋﻠﻤﺎی ﻃﺮاز اول و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺘﻘﯿﺎن آنﻫﺎ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ – ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ آن ،ﻣﺸﮑﻮک ﻓﯿﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و او ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﭘﺲ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻟﻮس ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آنﻫﺎ
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮل ﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ(  ،1اﺷﺎره ﮐﺮده و دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺨﻦ آن ﺷﯿﻌﮥ ﻣﺬﮐﻮر
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻋﻮت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ آن را در ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ دﻋﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﺎزی ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯽﭘﺮده ،و ﺳﺮﮔﺸﺎده و ﺑﻮاﺳﻄﮥ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﺳﺖ .و ﺑﺎ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺑﻪ ﺣﯿﻄﮥ اﺟﺮاء در آﻣﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ از ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﮐﺘﺮ
ﺳﺎﻟﻮس آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده – ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن
آن ﻓﺘﻮا داده ،و ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﮑﻮک ﻓﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟!
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﻋﻀﺎی »داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ« ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺒﮑﯽ
ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻔﺎزی در ﮐﺘﺎب )ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ( از او ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ۱۷۶ -۱۷۵/۲) ،ﭼﺎپ اول ،ﺳﺎل  ۱۴۱۲ﻫـ( ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﮏ واداﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
اﺳﺖ دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮر ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻣﺎ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻃﻠﺐ ﺷﺪ .در ﺧﺎﻧﻪای در ﻗﺎﻫﺮه
ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺛﺎﺛﯿﮥ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و اﺑﺰار ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ اﺳﺖ .و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﺠﻠﮥ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮدازد ،و دﺳﺖاﻧﺪر
ﮐﺎران آن را و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن را ﭘﺎداش و ﻣﻌﺎش ﻣﯽدﻫﺪ.
و در ﭼﺎپ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آن و ﺟﻠﺪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد ،آراﯾﺶ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺮد.
و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﻞ ﮐﻼن دارد .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟! و ﺑﻨﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺎب ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟!
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻗﺖ ﮐﻦ ﺧﺪا در ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺼﺮت ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد و اﻧﺸﺎر
دادن آن در ﺑﯿﻦ اﻫﻞﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »داراﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﯾﺎ » ۱۹۷۴ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ« را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و
ﻣﺮﮐﺰی را در ﻗﺎﻫﺮه در ﻣﻌﺎدی ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ،آن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻠﻮبﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻋﻘﯿﺪهی
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ ،و
______________________
 -١ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دوازده ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد درﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﻼسﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺪﻓﺶ در ﺗﺮﺑﯿﺖ دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪهی
ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی را ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ دلﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در آنﻫﺎ ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ دادن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻤﺖ
ﮔﻤﺎرده ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ،و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﮐﻪ
از آل ﺑﯿﺖ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ادواری ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﺳﻮال در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎء در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!
ﭼﺮا اﻻزﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؟! و ﻣﺼﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﻻزﻫﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺧﻄﯿﺮ،
اﺣﺘﯿﺎج دارد؟!
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ /ﺑﺎ اﯾﺠﺎد داد و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪای ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺼﺮ ﻫﻤﮕﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺟﻠﻮی ورود ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ را
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ورود ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ – ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﻧﮑﻨﺪ – در وارد ﮐﺮدن ﺳﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ،ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﭼﺮا ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪی و ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدن وی ﺑﺮ اﺳﻼم ،ﻧﺪارﻧﺪ؟!
و ﺳﺆال ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
آﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ و وﺣﺪت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽرﯾﺰد ،اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ،و در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،اﻋﺘﻘﺎدات اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟! ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻨﺪهآور اﺳﺖ!! و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ
دﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،و ﺟﺎدهﺻﺎف ﮐﻦ ﺑﺎﻃﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎدر و اﺻﯿﻞ آن ،و اﻗﺘﺼﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪهﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﯿﻪ و ﮐﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺷﯿﺦ ﺷﻠﺘﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
و ﮔﺮﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .و در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻘﻪ و دروغ و ﻧﯿﺮﻧﮓ
اﺳﺖ!
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ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

ﭼﺮا ﺷﯿﻌﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮوع اﺳﺖ ﻧﻪ در اﺻﻮل؟!
ﭼﺮا آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟!
آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن آنﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ – ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ – ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؟! و
ﭼﺮا ﺑﺮ اﯾﻨﺎن اﻋﺘﺮاض ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟!
ً
آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ آنﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟!
آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ – ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﻏﯿﺮ ﻫﻢﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟!

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺧﻄﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺗﻘﺮﯾﺐ و آﺳﺎنﮔﯿﺮان
از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ ،و از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ
اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺪارت و ﻋﻠﻢ و وﺟﺎﻫﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺰد ﻣﺮدم از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؛ ﻫﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺗﺤﺎد ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﺮدن و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺟﻠﻮه دادن )ﻣﺴﺎﺋﻞ( ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﻮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ً
و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺻﻠﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ را ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
درﺻﺪد ﺑﺮ آﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺖﺗﺎن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺒﯿﺖ ﺷﻌﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮔﺰارشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و اوﮔﺎﻧﺪا و اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و  ...ﺑﺮوﯾﺪ ،و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ وﺣﺪت و ﺗﻘﺎرب
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﯿﻦ اﯾﻨﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ آن ﻫﻢ ﭼﻪ ّ
ﺗﺸﯿﻌﯽ؟! اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻃﺮﺣﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻢ در راه ﻧﺸﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﯽ دوازدهاﻣﺎﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮادراﻧﺘﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ّ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ای ﮐﺎش ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺠﺎی
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯽﻃﺮف )در ﮔﻮﺷﻪای( ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ.
و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ از دﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻣﺬﻫﺐ آنﻫﺎ ،و ارﺟﺎع دادن آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ؟!
اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

٢٠٠

ﻓﺮار از ﭼﺎﻟﻪ

و اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ؟!
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟!
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل دادن ﻋﻮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی اﺳﺖ؟!
اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺮم و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮدﺳﺎﻻن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻗﺎﻫﺮۀ ﻣﺼﺮ ،وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟!
ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺤﺪث آنﻫﺎ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ )(٤٠٠/٢
]ﻃﺒﻊ دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﻬﺮان[ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و از ﺟﻤﻠﻪ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ »ﺣﻠﻪ«
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﻮت وی ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺧﻮد ﺣﻠﻪ و اﻃﺮاف آن از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ،ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺨﻠﺺ و
دوﺳﺘﺪار اوﻟﯿﺎی اﻟﻠﻪ و دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ «.و ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ در )اﻟﮑﻨﯽ
واﻷﻟﻘﺎب( ]ج  ،٣ص  ،٥٠اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار ﻗﻢ  -اﯾﺮان[ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ ﺣﻠﻪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل داد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﺻﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ،و
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺧﺖ آن
ّ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺪی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻠﻪ و اﻃﺮاف آن از ﻋﺮاق ،ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﻓﺎﻋﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ١٨٣٠ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد؟!

ﺧﺎﺗﻤﻪ
و ﮐﺘﺎﺑﻤﺎن را ﺑﺎ دﻋﻮت ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﯿﻌﻪ ،و ﻋﺪم اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی اﯾﺴﺘﺎدن ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮥ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ در راه دﻋﻮت ﺧﻮد و ﺗﺮوﯾﺞدادن آن در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺐ و )ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی( ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،و ﮐﻔﺮ و
اﯾﻤﺎن ،و ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؟!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻋﻮت ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ از آن دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ روی اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﺔ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺜﯿﺮا.

