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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺤﻘﻖ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ وأﺷﻬﺪ أن ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ ،وﺣﺪه ﻻﴍﻳﻚ ﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن

ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ.

و ﺑﻌﺪ :از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺤﺪث

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻪ ھﺎدی وادﻋﯽ  /در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،رﺳﺎﻟﻪی
»اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﻓﻀﺔ« اﺛﺮ اﻣﺎم ﻣﺠﺪد ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب – ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ – را ﺑﻪ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ھﺪﯾﻪ داد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ آن و آوردن ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ،و

ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻨﺪه
ِ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪم ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎﺑﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﮫﻢ در دﺳﺘﺮﺳﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ،و در اﯾﻦ روزھﺎ ﻋﺰم را ﺟﺰم
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه آن را آﻣﺎدهی ﻃﺒﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
رواﻓﺾ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮده ،و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺪان اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺴﺘﻪ ،و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
َۡ َ َ ۡ
ۡ َۡ ُ
ُ َ َ
َ
� ّ ِق � ٱل َ� ٰ ِط ِل � َي ۡد َمغ ُهۥ فإِذا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :بَل �قذِف ب ِٱ
ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ٞ
صفون] ﴾١٨اﻷﻧﺒﯿﺎء» .[۱۸ :ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ را ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ
هو زاهِق ۚ ول�م ٱلو�ل مِما ت ِ

٦

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﻢ ﮐﻪ آن را در ھﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .وای

ُۡ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از آﻧﭽﻪ )ﺑﻪ اﻟﻠﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ« .و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وقل
َ ٓ َ ۡ َّ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ ُ ٗ
جاء ٱل�ُ
طل �ن َزهوقا] ﴾٨١اﻹﺳﺮاء» .[۸۱ :و ﺑﮕﻮ :ﺣﻖ
ح وزهق ٱل� ِطل ۚ إِن ٱل� ِ
آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ،ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ«.
و ّ
رباﻟﻌﺰت در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮده:
َ َ َ َ َّ َ ٓ َ ٓ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ٗ
﴿أنزل مِن ٱلسماءِ ماء فسالت أودِي� بِقدرِها فٱحتمل ٱلسيل ز�دا
َ ََ
ُۡ ٞ
َٓ
ۡ َ َ
َّرا� ِ ٗياۖ َوم َِّما يُوق ُِدون عل ۡيهِ ِ� ٱ�َّارِ ٱبۡتِغا َء حِل َي ٍة أ ۡو َم�ٰ ٖع َز َ�د ّمِثل ُه ۚۥ
َ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓ َ
ك�ٰل ِك ي�ب ٱ� ٱ َ
جفا ٗء ۖ َوأ َّما َما
�ق وٱل�ٰ ِطل ۚ فأما ٱلز�د �يذهب
ِ
َۡ
َ َ ٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َ َ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ
�ب ٱ� ٱ�مثال﴾١٧
ينفع ٱ�اس �يمكث ِ� ٱ�� ِ �
ض ك�ل ِك ي ِ
]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۷ :
»)ﭘﺮوردﮔﺎر( از آﺳﻤﺎن آب ﺑﺎران ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ھﺮ درهای ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ و ﻇﺮﻓﯿﺘﺶ ﺳﯿﻼب ﺟﺎری ﺷﺪ و آنﮔﺎه ﺑﺮ روی ﺳﯿﻼب
ﮐﻒھﺎی زﯾﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
زﯾﻮر آﻻت و وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ذوب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻔﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﻒ ﺳﯿﻼب ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﻟﻠﻪ ،ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ .وﻟﯽ ﮐﻒھﺎ از ﻣﯿﺎن
ﻣﯽروﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻟﻠﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ

ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ«.
آری ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب  /در ﺗﻤﺎم ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ راﻓﻀﻪ روا داﺷﺘﻪ
ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎب ﻣﮑﺎﺑﺮه و ﺗﻘﯿﻪ از ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ ،و در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
داده ام اﻋﺘﻤﺎدم ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎ دﮐﺘﻮر ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ آن
را از روی ﻧﺴﺨﻪی ﻣﺨﻄﻮط ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﮐﺎرھﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ در ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم دادهام:

 -١ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر و ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺻﺤﺖ و
ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ ،اﻻ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﻦ )ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ( آﻣﺪه ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺣﻮاﻟﻪ دادهام.
 -٢ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺞ
ﻧﻤﻮدم.
 -٣ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻔﯽ را آورده ،و ﺑﻨﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه
ام در ھﻤﺎن راﺑﻄﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
 -٤در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮاﺷﯽ اﻗﻮال ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ را در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻼم
ﺷﯿﺦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد رواﻓﺾ آورده ام.
 -٥ﺷﯿﺦ در اﺛﻨﺎی ﮐﺘﺎب از ﻣﺼﺎدر ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺣﻮاﻟﻪی دﻗﯿﻖ ﺳﺨﻨﺎن او از ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ام ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺼﺎدر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ
رواﻓﺾ ﺣﻮاﻟﻪ دادهاﻧﺪ–ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ و دﯾﮕﺮان-
ﺣﻮاﻟﻪ دادهام.
 -٦ﺳﻮاﻧﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻟﻒ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺧﺸﺎن و دﻋﻮت او را ﻧﻮﺷﺘﻪ ام.
 -٧در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب رواﻓﺾ و ﻣﺆﺳﺲ آن را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدهام.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺐ
ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺎ را درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺰان
ﺣﺴﻨﺎت ﻣﺎ ﻗﺮار دھﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﮫﻤﯽ

اﻟﯿﻤﻦ – ذﻣﺎر ص .ب .۸۷۳۸۹ :ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ۵۰۶۸۱۶ :
ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ  ۱ﺻﻔﺮ ﺳﺎل۱۴۲۶ :ھـ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﯿﻌﻪ راﻓﻀﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ راﻓﻀﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ

َّ
َ ْ
رﻓﺾ در زﺑﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮک  ١اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ َرﻓﻀ ُﺖ اﻟﺸﯽ َء ﯾﻌﻨﯽ
آﻧﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدم ،و راﻓﻀﻪ در اﺻﻄﻼح ﯾﮑﯽ از ﻓﺮق ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﺑﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ
و آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﻟﻌﻦ و دﺷﻨﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راﻓﻀﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺒﺮی
ﺟﺴﺘﻪ و از آﻧﮫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .٢
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ  /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ از ﭘﺪرم درﺑﺎره راﻓﻀﯿﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم
ﭘﺎﺳﺦ داد آﻧﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ س ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .٣
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﯿﻤﯽ ]ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻨﺖ[ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﮫﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻋﻤﺮ س را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .٤

 -١ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ :اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ،از ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی  ،۳۳۲/۴و ﻣﻘﺎﯾﺲ اﻟﻠﻐﻪ از اﺑﻦ ﻓﺎرس
.۴۲۲/۲
 -٢ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ :اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ .۳۳/۱
 -٣ﺧﻼل :اﻟﺴﻨﺔ ﺷﻤﺎره  ،۷۷۷و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﺠﻪ ﻓﯽ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺤﺠﻪ .۴۳۵/۲

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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راﻓﻀﯿﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ را ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ از رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ اﻟﮫﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﮫﺎ راﻓﻀﯿﺎن »و ﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮق«
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ .١
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺘﺐ راﻓﻀﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :آﻧﺎن دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺷﯿﺨﯿﻦ را ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن و دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .درازی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ÷ درﺑﺎره ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪم
ﻗﺮار دادن ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت  ٢و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن ﻻزم اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب آﻣﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ او ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ .٣
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻣﮕﺬاری راﻓﻀﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻪ و اﻣﺎم زﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ﻧﮫﯽ ﮐﺮده آﻧﮫﺎ
زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﺸﮑﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ از دورش ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﺪﻧﺪ ،و آن ھﻨﮕﺎﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ او در ﺳﺎل  ۱۲۱ھ ﻋﻠﯿﻪ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻗﯿﺎم
ﮐﺮد.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ،
ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﻣﺮ وﻻﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد و ﺧﺮوج ﺑﺮ اﺋﻤﻪ ﺟﻮر
را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده
 -١ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی .۴۳۵/۴
 -٢ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ س اﺳﺖ و در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ  -۲۴۶/۱ﮐﻪ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ
ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن اﺳﺖ در ذﯾﻞ آﯾﻪ ی )اﻟﻢﺗﺮ اﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ اوﺗﻮا ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﮑﺘﺎب ﯾﺆﻣﻨﻮن
ﺑﺎﻟﺠﺒﺖ واﻟﻄﺎﻏﻮت( ﺳﻮره ﻧﺴﺎء  ۵۱/اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ آل ﻋﺼﻔﻮر درازی ص .۱۴۵
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ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﺷﺎن را
ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از دور او
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا رﻓﺾ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و رھﺎ ﮐﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﮫﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ زﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ )ﻣﺮا رﻓﺾ ﮐﺮدﯾﺪ( راﻓﻀﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ« .١
ﻗﻮام اﻟﺴﻨﻪ  ٢و رازی  ٣و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ٤و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم  ٥اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ )رﺣﻤﮫﻢ
اﻟﻠﻪ( ھﻤﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دارﻧﺪ.
اﺷﻌﺮی  ٦در ﻗﻮل دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺎﻣﺖ
ﺷﯿﺨﯿﻦ راﻓﻀﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﮕﺬاری آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن آن.
اﻣﺮوزه راﻓﻀﯿﺎن از اﯾﻦ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن
اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دادهاﻧﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ  ٧ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راﻓﻀﯿﻪ ﻟﻘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را در ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه ﺧﻮد را )ﺷﯿﻌﻪ( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻋﻮام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اھﻞ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در
 -١ﻣﻘﺎﻻت اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ .۱۳۷/۱
 -٢اﻟﺤﺠﻪ ﻓﯽ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﺠﻪ .۴۷۸/۲
 -٣اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺮق اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺸﺮﮐﯿﻦ ص .۵۲
 -٤اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ .۱۵۵/۱
 -٥ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ  ۸/۱ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی .۳۶/۱۳
 -٦ﻣﻘﺎﻻت اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ .۸۹/۱
 -٧اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ .۲۰/۱

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١١

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺸﯿﻊ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻧﺼﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود .١
ﻓﺮﻗﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
ﻏﺎﻟﯿﺎن :آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ س ﻏﻠﻮ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ درﺑﺎره او
ادﻋﺎی اﻟﻮھﯿﺖ و ﯾﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راﻓﻀﻪ :آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی وﺟﻮد ﻧﺺ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ او ﮐﺮده و از ﺧﻠﻔﺎء
ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻋﻤﻮم اﺻﺤﺎب ﺗﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
زﯾﺪﯾﻪ :ﭘﯿﺮوان زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ.
اﻣﺎ دوﺳﺘﯽ و وﻻﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .٢
ﭘﺲ اﻃﻼق ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺪون ﺗﻘﯿﯿﺪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
زﯾﺮا زﯾﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ در اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری آﻧﮫﺎ ﺑﻪ )ﺷﯿﻌﻪ( ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼط آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دوران ﻋﻠﯽ س و ﺑﻌﺪ از او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﮫﺎ در
ﺑﺮﺗﺮی دادن ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ س اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ در آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺑﺮﺗﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ« .٣
 -١ﻣﻘﺎﻻت اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ،اﺷﻌﺮی  ،۶۵/۱اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ،ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ .۱۴۴/۱
 -٢ﻣﻘﺎﻻت اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ،اﺷﻌﺮی  ،۱۳۷/۸۸ ،۶۹/۱اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ،ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ .۱۴۵/۱
 -٣ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ .۱۳/۱
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺴﻤﯿﻪ راﻓﻀﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ از ﺧﻄﺎھﺎی روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از راﻓﻀﯿﺎن ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺳﻌﯽ
در رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎم دارﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺬﻣﺖ ﻓﺮاوان ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﯾﻦ
اﻣﺖ )ﺳﻠﻒ( و ﺧﺸﻢ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،در ﺻﺪد رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﯾﺐ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﻓﺮادی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﯿﻌﻪ و
اﺣﮑﺎم راﻓﻀﯿﮫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ راﻓﻀﯿﮫﺎ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
درﺑﺎره ﺷﯿﻌﻪ ،درﺑﺎره راﻓﻀﯿﺎن ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ
و در ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل )اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ( ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺋﻤﻪ درﺑﺎره او
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﻓﺮدی را ﮐﻪ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺤﮑﻢﮐﺎری »اﺗﻘﺎن« اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺑﺪﻋﺖ ﮐﻮﭼﮏ :ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎدهروی در ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺪون ﻏﻠﻮ و
اﻧﺤﺮاف و اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﻌﯽھﺎ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد دﯾﻦ و ﺗﻘﻮی و ﺻﺪق،
ﻓﺮاوان اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻨﮫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻘﺪاری از آﺛﺎر ﻧﺒﻮی از دﺳﺖ
ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﻓﺴﺎد روﺷﻨﯽ اﺳﺖ.
ب( ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺰرگ :ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺾ ﮐﺎﻣﻞ و ﻏﻠﻮ در آن و اﯾﺮاد و ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ
درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ س و دﻋﻮت ﺑﻪ آن ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺰرگ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و رأﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﻪ ﻏﺎﻟﯽ در ﻋﺮف و زﻣﺎن ﺳﻠﻒ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﺜﻤﺎن ،زﺑﯿﺮ ،ﻃﻠﺤﻪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﺪی ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و از آﻧﮫﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻏﺎﻟﯽ در زﻣﺎن و ﻋﺮف ﻣﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،و از ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﺒﺮی ﺟﻮﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی اھﻞ
ﺿﻼﻟﺖ و اﻓﺘﺮاﺳﺖ .وﻟﯽ اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﻌﺮض ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ را اﻓﻀﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ« .١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽﺷﺎن آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ
ھﻤﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪان ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﯿﻌﻪ اﻃﻼق ﺷﻮد.
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺎم ﺳﺒﺐ ﺗﻮھﻢ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺻﻔﺖ ﺗﺸﯿﻊ اﻃﻼق ﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ آﻧﺮا ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ) :ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯽ( ﯾﺎ )ﺷﯿﻌﻪ
اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی( ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ روش ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آﻧﻬﺎ

اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻋﻘﺎﯾﺪ راﻓﻀﯿﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن

ﯾﻤﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮫﺖ ﻧﺸﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻓﺎﺳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺎم ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد در ﺿﻤﻦ ﺣﻮادث ﺳﺎل  ۳۵ھﺠﺮی درﺑﺎره او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی اھﻞ ﺻﻨﻌﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎدرش ﺳﻮداء ﻧﺎم داﺷﺖ .در زﻣﺎن
ﻋﺜﻤﺎن س اﺳﻼم آورد ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮد و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد آﻧﮫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .او دﻋﻮﺗﺶ را از ﺣﺠﺎز آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﺮه
و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻮﻓﻪ و ﺷﺎم را درﻧﻮردﯾﺪ ،در ﺷﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ
 -١ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال .۶-۵/۱
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ﻧﯿﺎﻓﺖ .او را از آﻧﺠﺎ ﻃﺮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ ،و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
َّ
وﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﺪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿:إِن
َّ
ََ َ َ َۡ َ ُۡ ۡ َ َ
ان ل َ َرا ٓ ُّد َك إ َ ٰ َ َ
� معادٖ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ» .[٨٥ :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ٱ�ِي فرض عليك ٱلقرء
ِ
را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.

ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﻀﯿﻪ رﺟﻌﺖ را وﺿﻊ ﮐﺮد و درﺑﺎره آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ھﺰاران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دارای ﯾﮏ وﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ وﺻﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ و ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻷوﺻﯿﺎﺳﺖ و اﻓﺰود:
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﺎﻟﻤﺘﺮ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و
ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮ اﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه اﻓﺰود:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﺮای ﺧﻮد
آﻏﺎز و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دلھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن داﻋﯿﺎﻧﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده و ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .١
ﺗﺎرﯾﺦ راﻓﻀﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ اﺑﻦﺳﺒﺄ در ﻣﯿﺎن ﮔﻤﺮاھﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻋﻘﻠﮫﺎ و ﻗﻠﺐھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ ھﻤﻮاره
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻓﺎﺳﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .۳۴۰/۴
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ﻣﺤﮑﻮم و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮدن اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،آن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ً
رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻠﯽ رﺳﯿﺪ .او ﺷﺪﯾﺪا آن را ﺗﻘﺒﯿﺢ
ﮐﺮد و از اﺑﻦ ﺳﺒﺄ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻤﺎر دھﻨﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
اﺑﺎﻃﻔﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ ﻟﺠﺒﻪ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﻮداء را ﺑﻪ ﻧﺰد او
آوردﻧﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :او ﺑﺮ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪد  .١از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و اﯾﻦ َﻣﺸﮏ )ﮐﯿﺴﻪ( ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارد؟ .٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ وھﺐ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و اﯾﻦ َﻣﺸﮏ ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ زﺑﺎن درازی ﻣﯽﮐﻦ .٣
اﯾﻦ رواﯾﺘﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .٤
اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﺑﻦ ﺳﺒﺄ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﯽ 
ﻣﻮرﺧﺎن و ﻓﺮﻗﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻦ ﺳﺒﺄ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ س ادﻋﺎی رﺑﻮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻠﯽ ،او و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺳﻮزاﻧﺪ.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﻪ دﻣﺸﻖ )ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ( ق .۱۶۷
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۳۶۸/۷
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٤ﺷﯿﺦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ إﺳﻨﺎدھﺎ را ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ -ﺟﺰاه
اﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮا -ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .او آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه
ﻗﺮار داد .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ وأﺛﺮه ﻓﯽ أﺣﺪاث اﻟﻔﺘﻨﻪ ﻓﯽ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم(
)ص( .۹۸
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ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺟﺰو راﻓﻀﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ.
او اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد راﻓﻀﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺪای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﯽ او و ﯾﺎراﻧﺶ را آﺗﺶ زد .١
ﻣﻠﻄﯽ در ھﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺄﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺘﻨﺪ :أﻧﺖ أﻧﺖ :ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﯽ ھﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه! ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ
ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و آﻧﮫﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ
را ﺳﺮود:
٢
ﹶﻮت ﹶﻗﻨﹾﱪ ﹰا
ﻣﺮ ﹶاﻣﺮ ﹰا ﹸﻣﻨﻜﺮ ﹰا
أﺟ ﹾﺠ ﹸﺖ ﻧﺎري ﹶو ﹶدﻋ ﹸ
ﱠ
ﳌﹶﹼﺎ ﹶر ﹶأ ﹾﻳ ﹸﺖ ﹶاﻷﹶ ﹶ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﮑﺮ دﯾﺪم ،آﺗﺸﻢ را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﻗﻨﺒﺮ را ﺻﺪا
زدم )ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ(.
ﺗﺮﺟﯿﺢ اﯾﻦ رأی ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ س آﻧﮫﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س اﺑﻦ ﺳﺒﺄ را ﻧﺴﻮزاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ او

را ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و او ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻋﻠﯽ س ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ از دﻧﯿﺎ
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت او را آوردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻐﺰ او را داﺧﻞ
ھﻔﺘﺎد ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺮگ او را ﺑﺎور ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد  .٣ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻮل
درﺳﺖ ،ھﻤﺎن اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر وارده در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد :از
ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﯾﻖھﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ س آوردﻧﺪ و او آﻧﮫﺎ را آﺗﺶ
زد ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدم آﻧﮫﺎ را
 -١اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ص .۱۰۳
 -٢اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ واﻟﺮد ﻋﻠﯽ أھﻞ اﻻ ھﻮاء واﻟﺒﺪع ص .۱۸
 -٣ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری -ﮐﺘﺎب )اﺳﺘﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮﺗﺪﯾﻦ ....ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺮﺗﺪ و اﻟﻤﺮﺗﺪه( ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری
۲۶۷/۱۲ح.۶۹۲۲
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ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﺪم ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ« ﻣﺮدم را »
ﻋﺬاب ﻧﺪھﯿﺪ« ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ .زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﻨﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﺪ« .١
اﺑﻦﺣﺠﺮ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ رواﯾﺘﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮﺧﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ
از رواﯾﺖھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه و از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن رواﯾﺖھﺎ وﺟﻮد دارد ﺳﭙﺲ
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﻟﻈﻔﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ در )اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
آﻧﮫﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از راﻓﻀﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره او ادﻋﺎی اﻟﻮھﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ھﻤﺎن ﺳﺒﺄﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
رھﺒﺮﺷﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪھﺎ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رواﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻃﺎھﺮ ﻣﺨﻠﺺ و رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻣﺮی
آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺮادی ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﻣﺴﺠﺪ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﺻﺪا زده و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ! ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺧﺎﻟﻖ و روزی دھﻨﺪه ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .٢
ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ رواﯾﺖ را آورده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻠﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر از آﻧﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮫﺎ را در آﺗﺸﮫﺎﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در
ﮐﻮرهھﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺷﻌﺮ ﻣﺸﮫﻮرش را ﺳﺮود.
اﺑﻦﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ )ﺣﺴﻦ( اﺳﺖ .٣
 -١اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯽ اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ،اﺑﻦ ﺣﺰم  ،۳۶/۵اﻟﺘﺒﺼﯿﺮ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ :اﺳﻔﺮاﯾﻨﯿﯽ ص ۱۲۳
اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ،ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ،۱۷۷/۱اﻻﻧﺴﺎب ،ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ .۴۶/۷
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری .۲۷۰/۱۲
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﺒﺄﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاه
ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺖ ﻋﮑﺮﻣﻪ در ﺑﺨﺎری ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رأی اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  /ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ او ﺑﻪ رای اول اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ھﺪف آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻋﻘﯿﺪه راﻓﻀﯿﺎن در آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻏﻠﻮﺷﺎن در ﺣﻖ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رأی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ھﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﺗﺸﯿﻊ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻔﻀﯿﻞ او ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺷﯿﺨﯿﻦ ،ﻧﺸﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن
آن ﮔﻤﺮاھﺎن را ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺷﯿﻌﯽ در
دوران ﺧﻼﻓﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س رخ داد ﻋﻠﯽ آﻧﮫﺎ راﺗﻘﺒﯿﺢ
َ ﱢ
و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ :ﻏﺎﻟﯿﺎنُ ،ﻣﻔﻀﻠﻪ و دﺷﻨﺎم دھﻨﺪﮔﺎن.
ﻋﻠﯽ ﻏﺎﻟﯿﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪ و ﺳﻮزاﻧﺪ »روزی از درب « ﮐﻨﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪ،
ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮ او ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﯿﺪ .ﺳﻪ ﺑﺎر
از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ .ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او
ﮔﻮداﻟﮫﺎﯾﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﺮده ﺷﺪ و در آﻧﮫﺎ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﮫﺎ را در آﺗﺶ
اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﺷﻌﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮدش را ﺳﺮود و ﺳﭙﺲ اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری
ً
را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺷﻨﺎمدھﻨﺪﮔﺎن :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﻓﺮدی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را دﺷﻨﺎم داده
اﺳﺖ ،او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ او ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮﻗﯿﺴﯿﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺑﺎره او ﺑﺎ
واﻟﯿﺎﻧﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،او ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
اﻣﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﺒﻮد ،آﻧﺎن در ھﻤﻪ اواﻣﺮش از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
َ ﱢ
ُﻣﻔﻀﻠﻪ )ﺑﺮﺗﺮیدھﻨﺪﮔﺎن( :ﻋﻠﯽ درﺑﺎره آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
آورده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮ او ﺣﺪ اﻓﺘﺮا ﺟﺎری
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ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺸﺘﺎد راوی از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ.١ (...
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ راﻓﻀﯽﻫﺎ

ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻋﻘﺎﯾﺪ راﻓﻀﯿﺎن در دوران ﻋﻠﯽ س ﻇﮫﻮر ﮐﺮد وﻟﯽ داﻣﻨﻪ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﺑﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ س ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ آن وﻗﺎﯾﻊ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از آن را در ﭘﯿﺪاﯾﺶ
راﻓﻀﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ» :ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن ﻋﻠﯽ اﻓﺮادی ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از رﻓﺾ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ س دارای اﺟﺘﻤﺎع و ﻗﺪرﺗﯽ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ رﻓﺾ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮن اول اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻋﻤﺮ س اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،راﻓﻀﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﺎروا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راﻓﻀﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن از زﯾﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ او »زﯾﺪﯾﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ« .٢
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ راﻓﻀﯿﺎن در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﻣﺖ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ
ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :دﻋﻮت اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻓﻀﯿﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺮ آن
ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺟﻌﺖ ،ﺟﻌﻞ ﻗﻮل وﺻﺎﯾﺖ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ س و ﻃﻌﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

 -١ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی .۱۸۵-۱۸۴/۳۵
 -٢ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی .۴۹۰/۲۸
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ﺧﻠﻔﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ.
دو اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و دور از روح اﺳﻼم ﺷﺪ:
ً
اوﻻ :اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای دﻋﻮﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن دﻋﻮﺗﺶ
را در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و آن ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﺒﺮی آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ دﻋﻮت در ﺟﻮاﻣﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﮫﻢ درﺳﺖ اﺳﻼم ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
در ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ ﺧﺪا ھﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ آن ﺗﺎزه
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﻨﯿﮫﺎ ﺑﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در دوران ﻋﻤﺮ س
ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺠﺎز دور
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺤﻀﺮ آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دوری آﻧﮫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺻﺤﺎﺑﻪ
در ﺣﺠﺎز و ﻋﺪم ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻓﻘﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﻠﻪ و ﻣﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و آن را ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ آﻧﮫﺎ از ﮐﻢﺧﺮدان
و دارای اﻏﺮاض ﺧﺒﯿﺚ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻈﺎھﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن اﺳﻼم اﻣﻼ ک ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ را وﯾﺮان و ﺗﺎج و ﺗﺨﺘﮫﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﻃﺒﺮی را در اﯾﻦﺑﺎره ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﺮد و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ رای ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و در ﺗﻮﺻﯿﻒ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( .١

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .۳۴۱/۴
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ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻨﯽ آﻧﮫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ آرا و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از

ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن س و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آن رخ داد ،اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن ﺑﺎورھﺎی
ﻓﺎﺳﺪ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ آﻧﮫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.آﻧﺎن ﺟﺰ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺸﺘﻦ
ﻋﺜﻤﺎن س ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮارج ﺳﺮﮐﺶ
ﻧﯿﺰ در ﺧﻮن او ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن در ﺧﻼل ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻗﺒﻞ
از ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد .ﻃﺒﺮی  ١ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﺑﻦ اﻟﺴﻮداء ...ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺎ
ﮔﺮوھﮫﺎی ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻧﺒﻮدﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽرﺑﻮد.
و در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﻟﺴﻮداء )اﺑﻦ ﺳﺒﺎ( ﮔﻔﺖ» :ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﻋﺰت ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آﻧﮫﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺪارا ﮐﻨﯿﺪ« .٢
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺳﺒﺎﯾﻪ و ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن را در اﯾﺠﺎد آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻓﺘﻨﻪ و ﺣﻮادث آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...:دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨﮓ
ﺟﻤﻞ( ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺠﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺗﺮس و
ﺧﻮف ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﭙﺎه دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .۴۹۴/۴
 -٢اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ و اﻻھﻮاء و اﻟﻨﺤﻞ .۲۳۹/۴
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آﻧﮫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺐ را در ﻟﺸﮑﺮ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در
ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ« .١
اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .٢
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت آﻧﮫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺟﻤﺎع آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و آن ﺑﻌﺪ از

ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺣﺴﯿﻦ را از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻃﺒﺮی در ﺿﻤﻦ ﺣﻮادث ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪه و در »ﻧﺨﯿﻠﻪ« ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۶۵ھـ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .٣
آﻏﺎز ﮐﺎرﺷﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ اﺣﻤﺮ ازدی رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و اﺑﻦزﯾﺎد از
ﭘﺎدﮔﺎﻧﺶ در ﻧﺨﯿﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد در دﻋﻮت ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ او و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﮫﺎدت او در ﺟﻮارﺷﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻼن او ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه آن،
اﯾﻦ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر از داﻣﻦ آﻧﮫﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺰد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
از رھﺒﺮاﻧﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ﺧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ .۲۵۱/۷
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .۵۵۱/۵

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٢٣

ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ ﻧﺠﺒﻪ ﻓﺰاری ﮐﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ازدی و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وال اﻟﺘﯿﻤﯽ و رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﺠﻠﯽ .اﯾﻦ
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺰل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﮫﺎ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
و ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ اﻓﺮاد و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .١
اﯾﻦ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﻧﺰد
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ھﻔﺪه ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺪاد
آﻧﮫﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد در
ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺪا دھﺪ ﮐﻪ ) ﯾﺎ ﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ  :ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﯿﺰﯾﺪ(،
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺪا ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﺮاف اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ »ﻧﺨﯿﻠﻪ« آﻣﺪه و در ﺣﺪود
ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .٢
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﺑﯽﻋﺒﯿﺪة ﺛﻘﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﺳﯿﺪ) :ﺷﯿﻌﯿﺎن
را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ﮔﺮد آﻣﺪه و او را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده و
آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻧﺰدﺷﺎن در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﮫﺪوﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ھﻤﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮد و او را ﻣﮫﺪی ﻟﻘﺐ داد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﯿﺮو او ﺷﺪه و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن دو
ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﮫﺎ ھﻤﺮاه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺮوج و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن
ﺣﺴﯿﻦ س ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺮوج ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻦﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف
ﺷﻮم ﺧﻮد ﺑﺮ او دروغ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .٣
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .۵۵۱/۵
 -٢اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ .۲۵۴/۸
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ .۲۵۱/۸
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اﯾﻦ آﻏﺎز اﺟﺘﻤﺎع ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد ،ﺳﭙﺴﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﺧﺮوج ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ )ﻋﯿﻦ اﻟﻮرده(
ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻣﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﺪه و در ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺟﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺷﺮح آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺜﻞ آن را ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺟﺰ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ ﮐﺎرزار آﻧﮫﺎ
ﻧﻤﯽﺷﺪ« .١
و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد  /و ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎران او و
ﺷﮑﺴﺖ آﻧﮫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .٢
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎر
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪة رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻦ اﻣﯿﺮی ﻣﺤﻔﻮظ و ﻗﺎﺗﻞ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻣﻔﺴﺪان ھﺴﺘﻢ .ﭘﺲ آﻣﺎده
ﮐﺎرزار ﺑﺎﺷﯿﺪ .٣
اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﮫﺎ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ
ً
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽداد ،و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ او ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮ او وﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮد دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب وﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮد« .٤
»ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺘﺎر اﻣﯿﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن
و ﻋﺮاق ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﺮﭼﻢھﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ
اﻋﻢ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮد« .٥

 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ .۲۵۷/۸
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ۹/۵و ،۵۹۸اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ۷/۸و.۲۵۶
 -٣اﻟﺒﺪاﯾﻪ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ .۲۵۸/۸
 -٤ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٥اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ .۲۷۱/۸
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮫﺎرم :اﻧﺸﻌﺎب راﻓﺾﯾﺎن از زﯾﺪﯾﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮫﺎرم :اﻧﺸﻌﺎب راﻓﻀﻪ از زﯾﺪﯾﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ و اﺧﺘﺼﺎص آن
ً
ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻗﯿﻘﺎ در ﺳﺎل  ۱۲۱ھﺠﺮی و

ھﻨﮕﺎﻣﯽ روی داد ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ
ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد  .١ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد و ﻟﺬا او را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ
از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ راﻓﻀﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺪﯾﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ در اﺳﻼم ﮐﻠﻤﻪ راﻓﻀﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و در آﻏﺎز ﻗﺮن دوم ﺑﻮد .از او درﺑﺎره
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺳﺆال ﺷﺪ .او وﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ آﻧﮫﺎ را اﻇﮫﺎر ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮوھﯽ او را ّرد و اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راﻓﻀﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ« .٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از زﻣﺎن ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ زﯾﺪﯾﻪ و
راﻓﻀﯽھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از او درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻇﮫﺎر ارادت ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮوھﯽ او را رﻓﺾ و ّرد
ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ّرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﮔﺮوه راﻓﻀﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او را ّرد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺴﺎﺑﺸﺎن ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ،
زﯾﺪﯾﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ« .٣
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ از دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺪا و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﺎم و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .۱۶۰/۷
 -٢ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی .۳۶/۱۳
 -٣ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ .۳۵/۱

ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب

١

و دﻋﻮت ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﺶ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻠﻔﯿﺖ ،ﺳﺮدﻣﺪار ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ،ھﻤﮕﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل روﺷﻦ و آﺷﮑﺎرش ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻮﺣﯿﺪ از اﻧﻮاع ﺷﺮک ،ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﺻﺮار دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻔﯿﺖ ،اﻣﺎم ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب/
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﺸﺎن را در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ:

 -١ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻮاﻧﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب را
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻦ ﻏﻨﺎم در روﺿﺔ اﻷﻓﮑﺎر واﻷﻓﮫﺎم  ،۳۶ /۱و اﺑﻦ ﺑﺸﺮ در ﮐﺘﺎب:
»ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺠﺪ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺠﺪ« ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ در ﮐﺘﺎب اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﯿﺔ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺴﺎم در ﮐﺘﺎب :ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺠﺪ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺮون ،و زرﮐﻠﯽ در
اﻷﻋﻼم .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز  /ﮔﻮﺷﻪای از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن را آورده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز  ۳۵۴ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮادر ﻓﺎﺿﻞ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ
اﻟﻀﺎﻟﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﺗﺮاﺟﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺟﺎ ﺳﻮاﻧﺢ او ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،و در ﺑﺎرهی او و دﻋﻮت ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ رﺳﺎﻟﻪی ﻣﺎﺳﺘﺮی /ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
و دﮐﺘﺮا ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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اﯾﺸﺎن ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم و اﻣﺎم ﻣﺠﺪد ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺸﺮف ﺗﻤﯿﻤﯽ )-۱۱۱۵
۱۲۰۶ھ .ق( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ »ﻋﯿﯿﻨﻪ« ﮐﻪ از ﺷﮫﺮھﺎی ﻧﺠﺪ ﺑﻮده و ھﻔﺘﺎد
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﺷﮫﺮ رﯾﺎض ﻗﺮار دارد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .وی در ﺳﻦ
ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﻣﻘﺪاری از ﻓﻘﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و
ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدش ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺎة اﻟﺴﻨﺪی )ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
۱۱۶۵ھ .ق( دﯾﺪار ﮐﺮد؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب از او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۱۳۶ھـ ق راھﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪ
ﺗﺎ از ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺼﺮه و ﺑﻐﺪاد و ﻣﻮﺻﻞ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ .او در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ
ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد و از آﻧﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺼﺮه
را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »اﺣﺴﺎء« و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ »ﺣﺮﯾﻤﻼء« ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺣﺮﯾﻤﻼء
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮای اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺑﺪاﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب در آﻧﺠﺎ آﺷﮑﺎرا ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ و
ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ در ﺳﺎل ۱۱۴۳ھ ق ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ
ﻧﻤﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﻓﺮادی از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ وی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ روی آورد و دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﻧﺠﺎ» ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻣﻌﻤﺮ« ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ھﻤﺮاه او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮاب
ﮐﺮدن ﻗﺒﺮھﺎ و ﮔﻨﺒﺪھﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او زن زﻧﺎﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ۱۱۵۸ھـ .ق ﺑﻪ »درﻋﯿﻪ« ﻣﺤﻞ اﻣﺎرت آل ﺳﻌﻮد روی آورد
و آﻧﺠﺎ ﻣﮫﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﻠﻢ ﻋﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﺳﻮﯾﻠﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و وی را اﮐﺮام
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی  ۱۱۳۹ﺗﺎ  ۱۱۷۹ھـ ق ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
از آﻣﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ
ﻧﺰد وی رﻓﺖ و وﻋﺪهی ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎریاش داد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب دﻋﻮﺗﺶ را
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ،ﭘﺴﺮش
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری دﻋﻮت را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اداﻣﻪ دھﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب در درﻋﯿﻪ
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب :/
 -١ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن )واﻟﺪ ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺸﺎن(
 -٢ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ ،و او ﭘﺪر ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻌﺬب اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ« اﺳﺖ.
 -٣ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻨﺪی.
 -٤ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺑﺼﺮی.
 -٥ﺷﯿﺦ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺼﺮی.
 -٦ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﻔﺎﻟﻘﯽ اﺣﺴﺎﺋﯽ.
ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب:

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻃﻠﺒﻪی ﻋﻠﻢ ﻧﺰد اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار زاﻧﻮی ّ
ﺗﻠﻤﺬ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ:
 -١اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد.
 -٢اﻣﯿﺮ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ.
 -٣ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ :ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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 -٤ﻧﻮادهاش :ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺆﻟﻒ» :ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ«.
 -٥ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ.
 -٦ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺼﯿﻦ.
 -٧ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﺎم.
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن:

اﯾﺸﺎن  /ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را
ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 -١ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ«.
» -٢اﺻﻮل اﻹﯾﻤﺎن«.
 -٣ﮐﺸﻒ اﻟﺸﺒﮫﺎت.
 -۴ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻮل.
 -٥ﻣﻔﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻓﯽ ﮐﻔﺮ ﺗﺎرك اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.
 -٦ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.
 -٧ﻣﺨﺘﺼﺮ زاد اﻟﻤﻌﺎد.
 -٨ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ.
 -٩ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﻼة.
 -١٠ﮐﺘﺎب اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط.
» -١١رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﻓﻀﺔ« ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی اﯾﻦ دﻋﻮت ﭘﺮ ﺧﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:

 -١ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار دﻋﻮت ﺳﻠﻔﯿﺖ ،در اﺣﮑـﺎم و ﻣﺴـﺎﯾﻞ
ﻓﻘﮫﯽ ﭘﯿﺮو ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ او در ﻓﺘﻮاھﺎ و آرای اﺟﺘﮫﺎدی ﺧﻮد
ھﺮﮔﺎه دﻟﯿﻠﯽ ﺧﻼف ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑـﻪ ﻣـﺬھﺐ
ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﻠﺘﺰم ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑـﻪ از آن ﻋـﺪول ﻣـﯽﮐـﺮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮﮐـﺖ

٣٠
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ﺳﻠﻔﯿﺖ در اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ھﯿﭻ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮده وﻟﯽ در
ﻓﺮوع و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﻮد.
 -۲ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻔﯿﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب اﺟﺘﮫﺎد دﻋﻮت ﮐـﺮد ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ از
زﻣﺎن ﺳـﻘﻮط ﺑﻐـﺪاد در ﺳـﺎل ٦٥٦ھــ ق ﻋـﺪهای ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن
دروازهی آن ﻓﺘﻮا داده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۳ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ھﺮ اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
 -۴در ﻓﮫﻢ ادﻟﻪی ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ آن ادﻟﻪ،
ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
 -۵ﺟﮫﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻮﺣﯿﺪ از ھﻤـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻨﮫﺞ و روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.
 -۶اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽرا از ﻟﺤـﺎظ ﻓﮑـﺮی ﺑﯿـﺪار ﻧﻤـﻮد ﺑﻌـﺪ از آﻧﮑـﻪ
ﭘﺮدهی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 -۷اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،و ﺑﺎز ﮐﺮدن اذھﺎن روﺷﻦﻓﮑـﺮان
و داﻧﺸﻤﻨﺪان ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ
و اﺳﺘﺪﻻل ،و دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﮋوھﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟـﻊ دﺳـﺖ اول
ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل ھﺮ ﻧﻮع رأی و ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن.
 -۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ آﻧﮫـﺎ را
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ) :ﭘﻮھﻨﺘﻮن( اﺳـﻼﻣﯽاﻣـﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد در رﯾﺎض ،اﻗـﺪام ﺧﯿﻠـﯽ ﺧـﻮﺑﯽ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ھﺪﯾﻪ دادﻧﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺬﮐﻮر دوﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب را ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ؛ ھﻤـﺮاه ﺑـﺎ اھﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٣١

 -۹ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﻟﻮھﺎب در دﻋــﻮت ﺧــﻮﯾﺶ ،از ﻣــﻨﮫﺞ و روش ﺳــﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :اﻣـﺎم اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ،ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗـﯿﻢ ﺟﻮزﯾـﻪ – ﺧﺪاوﻧـﺪ
ھﻤﻪیﺷﺎن را ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧـﻮﯾﺶ ﻗـﺮار دھـﺪ .ﭘـﺲ در
واﻗﻊ ،دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻧﻌﮑﺎس و ﺑﺎزﺗـﺎب اﻓﮑـﺎر آن ﺳـﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ و ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اھﺪاﻓﺸﺎن ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ
و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻋﻮﺗﺶ را ﻧﺼﯿﺐ
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ از آن
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب

��ﻢ اﷲ ا����ﻦ ا����ﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪه اﻟﺬي أﻛﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻪ اﻟـﻤﻨﺔ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺒﻬﻢ واﹺﺗﺒﺎع آﺛﺎرﻫﻢ أﻗﻮی ﺟﻨﹼﺔ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪای

ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  ١در رد ﺑﻌﻀﯽ از راﻓﻀﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻧﮑﺮده و در اﮐﺜﺮ اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ از ﮔﺎﻣﮫﺎ و وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻢ ﺧﻮد از راه راﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ھﻢ دﯾﮕﺮان را
ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ
دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺑﺪیھﺎ و اﻋﻤﺎل
ِ
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ آﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮداﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺳﺦ اﺳﺖ.

وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن
اﺑﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ  ١در ﮐﺘﺎﺑﺶ »روﺿﺔ اﻟﻮاﻋﻈﲔ  «٢ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﺮ وی ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:ای ﻣﺤﻤﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده و اﻣﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدان .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮادرم ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ! ھﻤﺎﻧﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ – ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺻﺤﺎب م را دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﻦ.
آﻧﮕﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١او اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﮐﺘﺎب
در ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﻪی ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﺑﺪﻋﺖﮔﺮاﯾﺎن و ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد،
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۴۱۳ھﺠﺮی ﺑﻤﺮد .ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی در ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮔﻤﺮاھﯽھﺎی رواﻓﺾ و دﻓﺎع از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و
اﺋﻤﻪی ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﺮاوان وارد ﮐﺮده ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﺶ ﻋﺪهی زﯾﺎدی را ﺑﻪ وادی
ھﻼﮐﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺮدم را از ﺷﺮ او راﺣﺖ ﺳﺎﺧﺖ) .ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان(
 -٢ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﺘﺎل ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺑﻦ
ﻣﻌﻠﻢ )ﻣﻔﯿﺪ( اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﮐﺘﺎب از رواﻓﺾ اﺳﺖ ﭼﻪ آن را اﺑﻦ ﻗﺘﺎل
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی.
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دوﺑﺎره ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی اول را ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد
ً
و ﻣﺠﺪدا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ و
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داد؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ّ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ
ك �ن َّل ۡم َ� ۡف َع ۡل َ� َما بَ َّل ۡغتَ
نزل إِ�ك مِن ر� ِ ۖ
﴿���ها ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
َ َ ُ
رِسا�َه﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۶۷ :
»ای ﻓﺮﺳﺘﺎده )ﺧﺪا ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ!( ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮف و ھﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدم( ﺑﺮﺳﺎن )و آﻧﺎن را ﺑﺪان دﻋﻮت ﮐﻦ( ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا
را )ﺑﻪ ﻣﺮدم( ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهای )و اﯾﺸﺎن را ﺑﺪان ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪهای ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺗﻮﺳﺖ ،و ﮐﺘﻤﺎن ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ،ﮐﺘﻤﺎن
ّ
ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ«.

آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﺎراﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:ای ﻣﺮدم! ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ھﯿﭻ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻی او ھﺴﺘﻢ ﭘﺲ
ﻋﻠﯽ ھﻢ ﻣﻮﻻی اوﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،دوﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪار و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را
دﺷﻤﻦ ﺑﺪار.
ای ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ! ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﯾﻦ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ،رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ و
ﺳﺴﺘﯽ اﻟﻔﺎظ و ﺑﻄﻼن ﻣﻘﺎﺻﺪش ،ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮ
از ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه«  ١ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻟﻔﺎظ آن رواﯾﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺤﺖ
 -١اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،۳۷۲۲ :و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در
ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۲۸۴۱ :و ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﺧﺼﺎﺋﺺ ،ﺻﻔﺤﻪی ۹۹ :آورده ﮐﻪ از
ﺗﻌﺪادی از ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽوﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺟﺰء.
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٣٥

ً
ﻧﺪارد .و ھﺮ ﮐﺲ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ھﻼک و ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در آن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ
اﺑﺘﺪا از دﺳﺘﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ÷ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺷﻤﻨﯽ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،و در آن
ﻋﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﯾﺎراﻧﺶ را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُّ َ َّ ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ٞ
َ
�ا ُء بَ ۡي َن ُه ۡمۖ ت َرٮ ٰ ُه ۡم
﴿�مد رسول ٱ�ِۚ وٱ�ِين معهۥ أشِداء � ٱلكفارِ ر
ُ َّ ٗ ُ َّ ٗ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ٗ ّ َ َّ َ ۡ َ ٰ ٗاۖ َ ُ
ركعا سجدا يبتغون فض� مِن ٱ� ِ ورِض�ن س
ِيماه ۡم ِ� ُو ُجوهِ ِهم ّم ِۡن
َ
ۡ
َ
ۡ
لس ُ
َ�ثَر ٱ ُّ
جو ِد � َ�ٰل َِك َم َثلُ ُه ۡم � ٱ َّ� ۡو َرٮٰةِ� َو َم َثلُ ُه ۡ
يل ك َز ۡر ٍع أخ َر َج
�
�
ٱ
�
م
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
�ٔ َ
�ٔ ُهۥ َ
َش ۡ َ
� ُسوقِهِۦ ُ� ۡعج ُ
ى ٰ
از َرهُۥ فٱ ۡس َت ۡغل َظ فٱ ۡس َت َو ٰ
ب ٱ ُّلز َّراع ِ�َغِيظ
ِ
ُ ۡ ُ
ۡ ٗ
ۡ
� ٱ َّ� َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ار ۗ َو َع َد ٱ َّ ُ
ك َّف َ
ب ِ ِهم ٱل
ت مِن ُهم َّمغفِ َرة
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱل�ٰل ِ�ٰ ِ
َوأَ ۡج ًرا َع ِظ َ
يمۢ�] ﴾٢٩اﻟﻔﺘﺢ.[۲۹ :
»ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؛ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان
ﺳﺮﺳﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن .آﻧﺎن را در ﺣﺎل رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؛ ﻓﻀﻞ و ﺣﺸﻨﻮدی اﻟﻠﻪ را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ)ی درﺳﺖﮐﺎری(
آﻧﺎن از اﺛﺮ ﺳﺠﺪه در ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ؛ اﯾﻦ ،وﺻﻒ آﻧﺎن در ﺗﻮرات
اﺳﺖ .و وﺻﻔﺸﺎن در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪ زده و
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۶۵۲۳ :و ﺷﯿﺦ
وادﻋﯽ در »اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ« ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤﻪی  ۲۵۹آن را
ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺗﻨﻮﻣﻨﺪش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺘﺒﺮ و ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻪھﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ
و ﮐﺸﺎورزان را ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ آورد .اﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ آﻣﺮزش و ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽدھﺪ«.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺮ
اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ وی،
َ
ﺗﺮﺳﯿﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿:وٱ َّ ُ
� َ� ۡع ِص ُمك م َِن ٱ�َّ ِ
اس﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة:
» .[٦٧و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از )ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﺮان و اذﯾﺖ و آزار( ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻔﻮظ

ﻣﯽدارد« .و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﮐﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرش ،ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺺ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺺ ﺑﻪ او ﮐﻔﺮ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ دروغ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر
َۡ َ
ۡ َ َ ٰ َ َ َّ
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿:و َم ۡن أظل ُم م َِّم ِن ٱ��
ى � ٱ� ِ
َ ً َ ۡ َ َّ
َ
كذِبا أو كذب﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم» .[٢١ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎرﺗﺮ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا
دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪد«؟ و در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دروغ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ھﺮ ﮐﺲ آن
را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻه« )ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺤﺖ دارد(،

ھﯿﭻ ﻧﺼﯽ ﺑﺮﺧﻼﻓﺖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻋﻠﯽ س وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻧﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ً
ﻣﯽﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن آن را ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد؛ زﯾﺮا او در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ھﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد .ھﺮ ﮐﺲ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ادﻋﺎی ﺧﻼﻓﺖ
ً
ﮐﺮده ،ﺿﺮورﺗﺎ ادﻋﺎﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻮچ اﺳﺖ و ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺺ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ وی ھﺴﺖ ،و ادﻋﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ادﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﻪ ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺳﺴﺘﯽ
و ﺿﻌﻒ در دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او از ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮد.

ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
اﻧﮑﺎر
ِ
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺻﺤﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .١و اﻧﮑﺎر آن
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺣﻖ و ﺻﻮاب اﺳﺖ .ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺣﻖ و
ﺻﻮاب اﺳﺖ  .٢اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی اﻟﮫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ ﴿:ك ُ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
نت ۡم َخ ۡ َ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
ٍ
ِ
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ«.
ﭼﻮن ﮐﺪام ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن
ﻏﺼﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ِ
 -١ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:
رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ،ﺻﻔﺤﻪی ،۶۱ :ﻣﻨﮫﺎج اﻟﮑﺮاﻣﺔ  ،۲۰۲ -۱۹۴ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ اﺛﺮ ﮐﻠﯿﻨﯽ ۴۳۴ /۱
ﻃﺒﻊ داراﻷﺿﻮاء ،ﺳﺎل ۱۴۱۳ھﺠﺮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ  ۱۷۸ /۱و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .۲۹۳ /۱
 -٢ﺑﻠﮑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪهی واﺳﻄﯿﻪ ۷۲ /۲ :ھﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﮔﻔﺘﻪی ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ» :و اﯾﻦ اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ :و از
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ رواﻓﺾ
ﮐﻪ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.
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آﻧﺎن اذﯾﺖ و آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺟﻤﮫﻮر اﯾﻦ اﻣﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ را ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟!
ُ ۡ ََٰ َ
ك َ� ٰ َذا ُ� ۡه َ�ٰ ٌن َع ِظ ٞ
يم﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[١٦ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺰرﮔﯽ
﴿سب�ن
اﺳﺖ« .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ
ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .اﺣﺎدﯾﺚ وارده در ﺻﺤﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و اﺟﻤﺎع
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ،ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺧﻼﻓﺖ او ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .و ھﺮ
ﮐﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻇﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ و اﺗﻔﺎق آﻧﺎن را ﺑﺮ
اﻣﺮی ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺣﻘﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺣﻘﯿﺮ داﺷﺘﻦ او
ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .دروغ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽھﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻘﺪر ﻣﺴﺨﺮه و ﭘﻮچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﻖ
و ﮔﻨﺎه و ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ آﺷﮑﺎر و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﭘﺎﮐﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ را ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و
ھﻤﺮاھﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪهاش )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج( و ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری دﯾﻨﺶ،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ  .١و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﯾﮏ ذره ﺧﯿﺮ و
 -١و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  /در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۶۰۰ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ دﻟﮫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﭘﺲ
ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﮫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎﻓﺖ و آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او را ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮیاش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﮫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دلھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﺟﺎنﻧﺜﺎر را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﺎن را وزﯾﺮان.
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در راه اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪی اﻟﻠﻪ رزﻣﯿﺪﻧﺪ ،و ھﺮ آﻧﭽﻪ را
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﮏ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آن ﮐﺎر در ﻧﺰد اﻟﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و ھﺮﭼﻪ را ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ در ﻧﺰد
اﻟﻠﻪ زﺷﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺷﯿﺦ وادﻋﯽ در »اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ

اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ش )ﺟﻠﺪ ۴ :ﺻﻔﺤﻪی (۹-۸ :آورده ،و در ﺣﺎﺷﯿﻪاش
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ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم )راﻓﻀﯿﺎن( ﻣﯽﺑﻮد ،درﺑﺎرهی اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﻨﺶ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻮچ و رواﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ درﺑﺎرهی
ﯾﺎریﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم ،آﻧﺎن را ﺧﻮار و رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻋﻠﯽ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ:ای رﺳﻮل ﺧﺪا!
ﮐﺴﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﺮدان .ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ را در ﺷﻤﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻤﺎرد .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ را در ﻣﺎ دﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﻤﺎن؛ اﺑﻮﺑﮑﺮرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد «.دارﻗﻄﻨﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده .١
اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ س ھﺴﺘﻨﺪ.
از ُﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺮدد .آن زن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
آﻣﺪم و ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﭼﯽ؟ )ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﻮت ﮐﻨﺪ(
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ،ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎ« .٢
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪ و از
اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰی ﺳﺆال ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮد .آن زن
ھﺮﮔﺰ ﺑﺪﻋﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﻮﻗﻮف
اﺳﺖ.
 -١ﺣﺎﮐﻢ آن را در ﻣﺴﺘﺪرک ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۴۷۶۱ :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،در
ﺳﻨﺪ آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﻄﯿﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ او را دروغﮔﻮ داﻧﺴﺘﻪ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ،
ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :او ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »اﻟﻤﯿﺰان« آﻣﺪه.
 -٢اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﭼﯽ؟ )ﻣﻨﻈﻮرش وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد(
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ آﻣﺪی و ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ،ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎ ،ﭼﻪ او ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ
اﺳﺖ« .١
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻣﻦ دوازده ﺗﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺪت ﮐﻤﯽﺧﻼﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .٢
از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ آن دو ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﻧﺪ؛ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ باﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،و
ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺣﺎﮐﻢ ھﻢ
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از

 -١اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن را در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ در ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﺷﻤﺎره ۶۳۳۲ :رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و در ﺳﻨﺪ آن ﭼﻨﺪ راوی ﺿﻌﯿﻒ وﺟﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻏﻼم ﺧﻠﯿﻞ ﮐﻪ ذھﺒﯽ درﺑﺎرهی او در »اﻟﻤﯿﺰان« ﮔﻔﺘﻪ :او دروﻏﮫﺎی ﻓﺎﺣﺸﯽ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ را روا ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ
اﻧﺴﺎن را از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺷﺎره دارد.
 -٢اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻐﻮی آن را در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۳۸۹ :آورده ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۵۶ -۵۴ /۱ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۲ :و در ﻣﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ
) (۸۷۴۶و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در »ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ« ﺷﻤﺎره ،۶۴ :و اﺑﻦ ﻋﺪی در اﻟﮑﺎﻣﻞ
)ج  /۴ﺻﻔﺤﻪی (۱۵۲۴ :در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﺗﺐ ﻟﯿﺚ آورده و آن رواﯾﺖ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ ﻣﻌﺎﻓﺮی آﻣﺪه و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺑﺎرهی او
ﮔﻔﺘﻪ :او اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻣﻨﮑﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﯿﺰان« آﻣﺪه و ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۷۲۲۲ :و
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۸۲۱ :رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﺑﻮدرداء  ١و ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٢
ﺑﺎز از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،و از روش و ﺳﯿﺮهی ﻋﻤﺎر ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ،وی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ« .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮان آن را

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در ﻣﺴﻨﺪاﻟﺸﺎﻣﯿﯿﻦ )ج ۲ص  (۵۷ط ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن را
در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۲۲۹/۳۰رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎھﯿﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۵۳ /۹ﮔﻔﺘﻪ :در ﺳﻨﺪ راوﯾﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ« ) (۲۳۳۰آورده ﮐﻪ
ﻟﻔﻆ آن» :اﻗﺘﺪوا ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی أﺑﯽﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ،ﻓﺈﳖﲈ ﺣﺒﻞ اﷲ اﻟـﻤﻤﺪود ،وﻣﻦ

ﲤﺴﻚ ﲠﲈ ﻓﻘﺪ ﲤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﻻ اﻧﻔﺼﺎم ﳍﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﹼ

 -٢اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۹۷) :و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ،(۲۳۱۳۸) :و ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۳۶۷۱) :و ﺣﺎﮐﻢ در
اﻟﻤﺴﺘﺪرک ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۵۱۶) :از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﻌﯽ ﺑﻦ ﺣﺮاش از ﺣﺬﯾﻔﻪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺑﻌﯽ آن را از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎوی در ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ
) (۵۶/۲ذﮐﺮ ﮐﺮده .و ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ،۴۵۱۸و در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۸۱۴ :و در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ۸۴۲۶ :از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ آﻣﺪه ،و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ و ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺮ دو ﻣﺘﺮوک اﻧﺪ ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« آﻣﺪه ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ اﻣﺎم وادﻋﯽ  /آن را در »أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﻠﺔ
ﻇﺎھﺮھﺎ اﻟﺼﺤﺔ« ،ﺻﻔﺤﻪی ۱۱۸ :ﻃﺒﻊ داراﻵﺛﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺬﯾﻔﻪ را آورده ﮔﻔﺘﻪ :و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﺑﺮای آن
ﺷﺎھﺪاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ و آن دو ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ ،و اﻟﻠﻪ
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .١
و از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از روش و ﺳﯿﺮهی ﻋﻤﺎر ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﮫﺪ
و وﻓﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﯾﺪ« .اﺑﻦ ﻋﺪی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .٢
و از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ
ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ« .ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .٣
از ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ھﻨﮕﺎم
ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ در آن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺪرت و ﺑﺮادرت را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﺑﺰن
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ]ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮد[ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آرزو ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ]ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ از ھﻤﻪ[ اوﻟﯽ و ﺳﺰاوارﺗﺮم در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻮد« اﻣﺎم
 -١اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۲۷۶۵ :و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺣﺴﺎن،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۶۹۰۲ :آﻣﺪه ،و ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۶۶۳ :از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﻌﯽ
ﺑﻦ ﺣﺮاش از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ.
 -٢اﺑﻦ ﻋﺪی آن را در اﻟﮑﺎﻣﻞ )ج ۲ص (۶۶۶رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ھﺮم از
اﻧﺲس اﺳﺖ ،و از او ﻃﺒﻘﻪی ﺷﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ش
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ  ۶/۱ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺎﮐﻢ آن را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۵۲۲) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺳﻨﺪش ﻧﺼﺮﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺮوزی اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ  /در ﺗﺘﺒﻊ اوھﺎﻣﯽ ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ او را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺴﻠﻢ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ھﺮ آن ﮐﺲ را ﮐﻪ
ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽدارد ،از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزد.
از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺑﺎر از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ]در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪ[ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ
ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ]ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪ[ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ« .و در
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه» :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،و ﺗﻮ ھﻢ ﺧﺎﺗﻢ
ﺧﻠﻔﺎء ھﺴﺘﯽ« .دارﻗﻄﻨﯽ و ﺧﻄﯿﺐ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .٢
از ﺳﻔﯿﻨﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺴﺠﺪ )ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻨﺒﯽ( را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﺳﻨﮕﯽ را در دﯾﻮار ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻨﮕﺖ را در
ﮐﻨﺎر ﺳﻨﮓ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﮕﺖ را در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﮓ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻗﺮار ﺑﺪه .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ دو ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ،اﺑﻮزرﻋﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎدش ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و

 -١اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢دار ﻗﻄﻨﯽ آن را در »اﻓﺮاد« رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯽ
اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ« ) ،(۳۴۶و ﺧﻄﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد )ج ۱۱ص (۲۱۳در ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ )ج ۴۵ص ،(۳۲۲و اﺑﻦ ﺟﻮزی در
اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ ،ﺷﻤﺎره۲۲۹ :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﯽ و ﯾﺤﯿﯽ ھﺮ دو ﻣﺠﮫﻮلاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﻠﯽ ھﻤﺎن اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﮐﻠﺒﯽ اﺳﺖ ،و
ﯾﺤﯿﯽ ھﻤﺎن اﺑﻦ ﺿﺮﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ذھﺒﯽ در اﻟﻤﯿﺰان ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﮐﻠﺒﯽ ﺑﺎ
اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻃﻠﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺿﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او آﻓﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ
ﻣ َ
ﻐﻮل از ﻋﻮن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﺤﯿﻔﻪ از ﭘﺪرش ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده )ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ج
ِ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» (:ای ﻋﻠﯽ! از اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را )در ﺧﻼﻓﺖ( ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ]ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪ[ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ« .اﻟﻤﯿﺰان
)ج /۳ص.(۱۲۲
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ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده .١
ۡ َ
� ٱ�َّ ُّ َ َ ۡ
ََۡ
�ذ أ َ َّ
جهِ﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ» .[۳ :و
درﺑﺎرهی ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ﴿ :
� إ ِ ٰ� �ع ِض أز� ٰ ِ
ِ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،رازی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺖ« رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ راز،
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮده اﺳﺖ  .٢ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻪی:
 -١اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ« در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺸﺮج ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ ،ﺷﻤﺎرهی:
) ،(۲۹۱و ﺣﺎﮐﻢ در »اﻟﻤﺴﺘﺪرک« ﺷﻤﺎره ،۴۳۴۳ :و اﺑﻦ ﺟﻮزی در اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﻪ ﻓﯽ
اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻮاھﯿﻪ ،ﺷﻤﺎره ۳۳۱ :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺸﺮج
ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان« در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه او را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ او اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ او ﭘﺮوای ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﺪی در
اﻟﮑﺎﻣﻞ او را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ و ﻏﺮﯾﺐ او را آورده و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪاﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب »اﻟﻀﻌﻔﺎء« ﮔﻔﺘﻪ :رواﯾﺖ او ﻣﺘﺎﺑﻌﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻋﻤﺮ و
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ،ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻣﺆﻟﻒ  /اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ آورده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ب اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎ را از اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ
اھﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﻓﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ رواﯾﺎت
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﺴﭙﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ رواﻓﺾ ھﻤﯿﺸﻪ رواﯾﺎﺗﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را
ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اھﻞ ﺑﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺷﯿﺨﯽ از
ﺷﯿﻮخ رواﻓﺾ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﻮرهی ھﻢ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﺤﺜﯿﺚ ،ص ،۲۵۷ﻃﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎرف(.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۲۶۴۰آن را ﺿﻤﻦ رواﯾﺖ ﻃﻮﯾﻠﯽ آورده و ﻣﺤﻞ ﺷﺎھﺪ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ ل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺪر ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻣﺮ
ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺠﻠﯽ اﺳﺖ،
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و دارﻗﻄﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﻤﯿﺰان« آﻣﺪه و در آن اﻧﻘﻄﺎع

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٤٥

ََ ََۡ ۡ
َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ٞ
ُ ۡ َ
ك َحب َط ۡ
ت
ِ
﴿ومن يرتدِد مِن�م عن دِينِهِۦ �يمت وهو �ف ِر فأو�� ِ
َ ۡ ُ
ۡ
َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
�ون_
أع َ�ٰل ُه ۡم ِ� ٱ ُّ�� َيا َوٱ�خِرةِ� وأو��ِك أص�ب ٱ�ارِ� هم �ِيها � ِ

]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۱۷ :

اﻋﻤﺎل آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از دﯾﻨﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ،
»و
ِ
در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی دوزﺧﯽاﻧﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ

در دوزخ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺷﺎره دارد؛ زﯾﺮا او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ رده ﺟﻨﮕﯿﺪ.
َ
ُ ّۡ َ
خ َّلف َ
� م َِن ٱ ۡ� ۡعرَ
اب َس ُت ۡد َع ۡو َن إ ِ َ�ٰ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﻪی﴿:قل ل ِل ُم ِ
ِ
ۡ
َ ُ
َ
َ
َُ ُ َ َ ُ
ق ۡو ٍ� أ ْو ِ� بَأ ٖس شدِي ٖد ت�ٰتِلو� ُه ۡم أ ۡو � ۡسل ُِمون﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ» .[١٦ :ﺑﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن

ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﺎوری ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن

ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺷﺎره دارد؛ زﯾﺮا او
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮد ١؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ارﺗﺪاد از
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡستَخل ِف َّن ُه ۡم
آﯾﻪ اﺳﺖ﴿ :وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﺿﺤﺎک از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .دارﻗﻄﻨﯽ در )ج۴
ص (۱۵۴ -۱۵۳آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺳﻨﺪش ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﮐﻠﺒﯽ آﻣﺪه و او
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،او از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮده و او ﺑﺎذام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﻧﯿﺰ آن را در ﺗﻔﺴﯿﺮش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
»ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻵﺛﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺸﺎف ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮی« اﺛﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ زﯾﻠﻌﯽ )ج ۴ص (۶۰آﻣﺪه و در آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻧﺼﺎری از ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان« ﮔﻔﺘﻪ :او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺒﺮش ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
 -١اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آﻣﺪه ،و آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻋﺎﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

٤٦
َۡ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ
�ض َك َما ٱ ۡس َت ۡخلَ َف ٱ َّ� َ
ِين ُه ُم ٱ�ِي ٱ ۡرت َ َ ٰ
ِ� ٱ� ِ
�
ِين مِن �بل ِ ِهم و�مكِن لهم د
َ
ل ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[٥٥ :اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و دﯾﻨﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻮار

ﻣﯽﺳﺎزد« زﯾﺮا اﺳﻼم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و اﺳﺘﻮار ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
دو ﻧﻔﺮ ،دو ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪق و درﺳﺘﯽ وﻋﺪهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ س دﻻﻟﺖ دارد ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ» :اﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪی ﺛﻼﺛﻮن«» :ﺧﻼﻓﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ،ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ« و در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ،ﻋﺒﺎرت »ﺧﻼﻓﺔ

ﺧﻼﻓﺖ رﺣﻤﺖ« و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺒﺎرت »ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻨﺒﻮة« ) :ﺧﻼﻓﺖ
رﲪﺔ« »
ِ
١

ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ( ،ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﻧﺒﻮت« ،آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،(۴۷۶۰) :و اﺑﻮداود ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۴۶۴۶) :ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :ﺧﻼﻓﺔ
اﻟﻨﺒﻮة ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ :ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ« ،و ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی:
 ۲۲۳۱ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :اﳋﻼﻓﺔ ﰲ أﻣﺘﯽ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﺛﻢ ﻣﻠﻚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ« ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎرهی ۲۲۲۶۴ :ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :اﳋﻼﻓﺔ ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟـﻤﻠﻚ« ،و اﺑﻦ

ﺣﺒﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻹﺣﺴﺎن آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۶۹۴۳ :ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :اﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪی ﺛﻼﺛﻮن

ﺳﻨﺔ« آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی آن ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ وادﻋﯽ  /آن را در »اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟـﻤﺴﻨﺪ ﳑﺎ

ﻟﻴﺲ ﻓﯽ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« )ج ۱ص (۳۱۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ ﻟﻔﻆ »ﺧﻼﻓﺔ رﲪﺔ« را اﺑﻦ
اﺑﯽﻋﺎﺻﻢ در »اﻟﺴﻨﺔ« ) (۱۱۳۰از ﻣﻌﺎذ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :إن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺪأ رﲪﺔ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٤٧

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ دﻻﻟﺖ دارد،
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ  .١اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح و ﻋﻠﯽ ش أﺟﻤﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪان
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و اﻣﺜﺎل آن ،ﭼﮫﺮهی راﻓﻀﯿﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ
ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ھﺴﺘﻨﺪ ،را ﺳﯿﺎه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

وﻧﺒﻮة ﺛﻢ ﺧﻼﻓﺔ ورﲪﺔ« آورده و در آن ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و در

آن ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺤﻮل و اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ اﻧﻘﻄﺎع ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

 -١ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره (۶۷۸) :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۴۲۰) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﺷﺎره دارد ،ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮوا أﺑﺎﺑﻜﺮ
ﭼﻮن
ِ

ﹼ
ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎس :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ دھﺪ« اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪی

ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺮمدل اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎد ﺷﻮد
اﻣﺎﻣﺖ داده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ )ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ( ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ÷ ﺑﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ:
»ﻣﺮی أﺑﺎﺑﻜﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎس؛ ﻓﺈﻧﻜﻦ ﺻﻮاﺣﺐ ﻳﻮﺳﻒ :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺮدم را ﺑﺪھﺪ؛ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﯾﻮﺳﻒ ھﺴﺘﯿﺪ« ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در زﻧﺪﮔﯽ

رﺳﻮل ﻣﮫﺮﺑﺎن ج ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ داد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۶۷۹ :و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی(۶۸۲) :
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ادﻋﺎی راﻓﻀﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺪاد ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
از ﺟﻤﻠﻪ »ﮐﺸﯽ«  ١از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن – ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ،از ھﻤﻪ ﺑﻪ اﺣﻮال
راوﯾﺎن آ ﮔﺎهﺗﺮ و ﻣﻮﺛﻖﺗﺮ اﺳﺖ –از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق  / ٢رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ
ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ :ﻣﻘﺪاد ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذرش .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ
ﯾﺎﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ داﻣﻦ اﺳﻼم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ«.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ارﺗﺪاد ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﭼﻨﺎن ﻋﻘﯿﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ .و اﯾﻦ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪی دﯾﻦ اﺳﻼم را وﯾﺮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﺳﺎس دﯾﻦ ،ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض
ﺗﻤﺎﻣﯽﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺧﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﭘﺲ در آن ﺻﻮرت
 -١او اﺑﻮﻋﻤﺮو ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﺸﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ اﺳﺖ ،و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺮﮐﺰ رواﻓﺾ ﺑﻮده .ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﮐﺘﺎب رﺟﺎل ﺧﻮد ) (۲۸۲ /۲ﺳﻮاﻧﺢ
او را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢او ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،و
ﻣﺎدرش ّامﻓﺮوه ﺑﻨﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮده ،و ﻣﺎدرش اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ دوﺑﺎر ﻣﺮا ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رواﻓﺾ ﺑﺮ او ﺗﮫﻤﺖھﺎ ﺑﺴﺘﻪ و اﺷﯿﺎی ﻧﺎروای را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،و ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق از
رواﻓﺾ ﺳﺨﺖ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ذھﺒﯽ در »اﻟﺴﯿﺮ« ) (۲۵۵ /۱در ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﮔﻔﺘﻪ :او از
راﻓﻀﻪ ﻧﻔﺮت ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ و آﻧﺎن را زﺷﺖ ﻣﯽدﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ رواﻓﺾ ﺟﺪش
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ رواﻓﺾ
ﮔﺮوھﯽاﻧﺪ ﻧﺎدان ﮐﻪ ھﻮا و ھﻮس آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﺷﮏ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا از اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺸﻪ
ﮐﻦ ﮐﺮدن دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻠﺤﺪان و ﺑﯽدﯾﻨﺎن از ﺳﺨﻦ اﯾﻦ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» .[١١٠ :ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿:كنتم
ٍ
ِ
اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﺰء ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
وﻓﺎت او ،ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻣﻠﺤﺪ ﮐﻪ آن را از ﺳﺨﻦ راﻓﻀﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
اﯾﻨﺎن از ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ،ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﯾﻦ اﺳﻼم دارﻧﺪ .اﯾﻦ
رواﯾﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ -۱ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن دﯾﻦ و
اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در آن ﻣﯽﺷﻮد -۲ .ﮐﺘﻤﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪان اﺷﺎرت دارد،
ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ -۳ .ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ -۴ .ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ آﯾﺎت
� َعن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
� ٱ َّ ُ
اﺳﺖ﴿:لَّ َق ۡد َر ِ َ
ِ�﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ» [۱۸ :ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ اﻟﻠﻪ از ﻣﺆﻣﻨﺎن )ﮐﻪ
ِ
َّ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ْ
زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ(« ،راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ﴿ :ر ِ� ٱ� �نهم ورضوا
َۡ
�ن ُه﴾] ،اﻟﻤﺎﺋﺪة» .[۱۱۹ :اﻟﻠﻪ از آﻧﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﻟﻠﻪ راﺿﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ«.
)اﻟﻤﺎﺋﺪة ،۱۱۹ :اﻟﺘﻮﺑﺔ ۱۰۰:و ﻣﺠﺎدﻟﻪ (۲۲ :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
َ ُ ّٗ َ َ َ َّ ُ ۡ
َ
ۡ
ُ
ٰ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� وعد ٱ� ٱ�س�﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ» [۱۰ :و اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ )از اﯾﻦ دو

ﮔﺮوه( ﺑﮫﺸﺖ را وﻋﺪه داده اﺳﺖ«.
ُ
َ َ ُ
آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه﴿ :أ ْو ٰٓ��ِك ه ُم
َّ ُ َ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ُهمُ
ٱل�ٰدِقون﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ» [٨ :اﯾﺸﺎن ،ھﻤﺎن راﺳﺘﮕﻮﯾﺎﻧﻨﺪ« .و﴿وأو�� ِ
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ۡ ۡ
َ
َ َ َ
ٱل ُمفل ُِحون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» [١٠٤ :و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ« .آﯾﻪ﴿ َو��ٰل ِك
َ ََۡ ُ ُ ٗ ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ ََ
جعل�ٰ
� ۡم أ َّمة َو َسطا ِ�َكونوا ش َه َدا َء � ٱ�َّ ِ
اس﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [١٤٣ :و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه )و ﻣﯿﺎﻧﻪرو( ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» .[١١٠ :ﺷﻤﺎ
و آﯾﻪی ﴿:كنتم
ٍ
ِ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ« ،و ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﮕﺮ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺚ وارده درﺑﺎره اﻓﻀﻞ ﺑﻮدن ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاریﺷﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ

ﻧﺒﻮی ج اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﻘﺪر ﺷﻨﯿﻊ و
زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺟﮫﺖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ھﻤﺮاھﯽ رﺳﻮﻟﺶ و ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری دﯾﻨﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

ادﻋﺎی رواﻓﺾ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ ﻗﺮآن
از ﺟﻤﻠﻪ ادﻋﺎﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ ﻗﺮآن ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ س ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻧﻤﻮده و آﯾﺎﺗﯽ از آن را در ﻣﺼﺤﻒ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺳﻮرهی اﻧﺸﺮاح ﺑﻌﺪ
ََۡ َ َ ۡ َ
از آﯾﻪیَ ﴿ :و َر�عنا لك ذِك َرك] ﴾٤اﻟﺸﺮح» [۴ :و آوازهات را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﻋﺒﺎرت» :وﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﺻﻬﺮك«» :و ﻋﻠﯽ را داﻣﺎد ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺣﺴﺎدت در ھﻢ داﻣﺎدی آن را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهی اﺣﺰاب ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻮرهی اﻧﻌﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻋﺜﻤﺎن آﯾﺎﺗﯽ از آن را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﻮده ،ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ راﻓﻀﯿﺎن در اﯾﻦ روزھﺎ دو ﺳﻮره را

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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اﻇﮫﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺟﺰو ﻗﺮآن ﺑﻮده و ﻋﺜﻤﺎن آن را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد .ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺳﻮره ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﺟﺰء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻓﻀﯿﺎن آن را ﺑﻪ آﺧﺮ
ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺳﻮره را »ﻧﻮرﯾﻦ« و »وﻻء« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .١
اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺪان راﺿﯽ
َّ ۡ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ �﴿:يَأ�ِيهِ
َ
ٱ ۡل َ�ٰط ُل ِم ۢن َ� ۡ� يَ َديۡهِ َو َ� م ِۡن َخ ۡلفهِۦ تَ َ ۡ ّ ٞ
ِي� �ِي ٖد] ﴾٤٢ﻓﺼﻠﺖ:
ِ
��ل مِن حك ٍ
ِ
ِۖ ِ
ﭘﺮوردﮔﺎر
» .[٤٢ﺑﺎﻃﻞ )ﺗﺤﺮﯾﻒ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ( از ھﯿﭻ ﺳﻮ ﺑﻪ آن راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؛ از ﺳﻮی
ِ
ﺣﮑﯿﻢ و ﺳﺘﻮده ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی

َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�ۥ ل�ٰفِظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ» .[٩ :ﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ﴿:إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا
ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺪار آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ )و ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ آن

 -١از ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﯾﻦ ﻗﻮل را از
ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺒﺎح ﺑﯿﺎﺗﯽ راﻓﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪی ﺷﯿﺦ ردﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ را ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪیﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب» :ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ إﺛﺒﺎت

رب اﻷرﺑﺎب« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ راﻓﻀﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن او را
ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب ﹼ

ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﮐﺮام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ )ج۱
ص (۴۱۳و ﺑﻌﺪ از آن وﺟﻮد دارد ،و ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ آن را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ،و ﻃﺒﺮﺳﯽ در
اﻻﺣﺘﺠﺎج ص ،۲۲۵و ﻣﻼ ﺣﺴﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ ص ۱۱آوردهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻄﻼن
ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ )ص .(۳۹ -۳۷و ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﻘﺮآن ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺷﮫﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ او از ﮐﺘﺐ رواﻓﺾ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺮﺟﻊ و
ﺻﻔﺤﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و ﮔﻤﺎنﺷﺎن ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ را آورده .و
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دوﺳﺖ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ )اﻟﺸﯿﻌﺔ وﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮآن( ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را آورده اﺳﺖ.
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را از دﺳﺘﺒﺮد دﺷﻤﻨﺎن و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﺎن ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﻣﯽدارﯾﻢ«.
و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺣﺬف ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ
دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﻓﻀﯿﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻋﺪم
ّ
ﺗﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻒ آن وﺟﻮد دارد .ﭼﻪ زﺷﺖ
اﺳﺖ ﺳﺨﻦ و ﺑﺎور ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری  /رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ھﺮ دو ﻏﻼف ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ .١

ﻣﻮﺿﻮع ّ
ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ
راﻓﻀﯿﺎن ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ) ٢اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و
ﻋﺜﻤﺎن( را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ) .ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا( .اﯾﻨﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ
از ﻣﺮدی از ﭘﯿﺮوان »ھﺸﺎم أﺣﻮل« رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻧﺰد
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدم ،ﻣﺮد ﺧﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوان او ﺑﻮد ﻧﺰدش آﻣﺪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۰۱۹ :ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،و او از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ رﻓﯿﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺷﺪادﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﯿﺰ )ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ( ﺗﺮک ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﻏﻼف
ﻗﺮآن اﺳﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﺮک ﻧﮑﺮد ،و ﮔﻔﺖ :و ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ وارد
ﺷﺪﯾﻢ او ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﻦ ھﺮ دو ﻏﻼف ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﺮک ﻧﮑﺮد.
 -٢ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ) ،(۳۸۵ /۴اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ )ج ۱ص (۴۳۴ﻃﺒﻊ داراﻷﺿﻮاء.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٥٣

و دو ﺗﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ:ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
ﭘﯿﺮاھﻦ را دوﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﻮراخ ﺳﻮزﻧﯽ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﺗﻮﺣﯿﺪ و
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم .و دﯾﮕﺮی را دوﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﻮراخ
ﺳﻮزﻧﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدم .ﺳﭙﺲ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﭘﯿﺮاھﻦ را ﮐﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺬر ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ،
ﺑﺮدار و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮﮔﺮدان .ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻌﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ
أﮐﺒﺮ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ«.
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ و ﻧﺎرواﺋﯽ را ﺑﻪ
اھﻞﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ و ﻧﺎروا ﺑﻪ دورﻧﺪ.
َ َ َ
ۡ ُ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در وﺻﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و��ٰل ِك َج َعل َ�ٰ� ۡم
ُ َّ ٗ َ َ ٗ ّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ٓ َ َ َ
َّ
أمة وسطا ِ�كونوا شهداء � ٱ� ِ
اس﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۴۳ :و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ را
اﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه )و ﻣﯿﺎﻧﻪرو( ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ﭘﺲ اﮔﺮ اﺻﺤﺎب

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﻋﺎدل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و ﻋﺎدل اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ
ُ ُۡ َ
� أُ َّمة أ ُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل
ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :كنتم
ٍ
ِ
ﻋﻤﺮان» .[۱۱۰ :ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﯾﺪ« ﭘﺲ اﮔﺮ
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟
َ َّ ٰ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُم َ�ٰجر َ
�ن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:وٱل�بِقون ٱ�ول
ِ ِ
َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ۡ
ۡ َ
َ ۡ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
ٰ
ت �رِي
�
ج
م
ه
ل
د
ع
أ
و
ه
ن
�
وا
ض
ر
و
ش
ن
�
ح
إ
�
م
وه
وٱ�نصارِ وٱ�ِين ٱ�بع
ٖ
ِِ َ ٖ
َ ٓ َ ٗ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ
َۡ َ َ ۡ َۡ َٰ ُ َ
َ
َ
ُ
ٰ
ظيم] ﴾١٠٠اﻟﺘﻮﺑﺔ.[١٠٠ :
�تها ٱ�ن�ر � ِ�ِين �ِيها �بد�ۚ �ل ِك ٱلفوز ٱلع ِ

»ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ روش آﻧﺎن را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و راه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ھﻢ

٥٤

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

از ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮫﺸﺖ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ
)درﺧﺘﺎن و ﮐﺎخھﺎی( آن رودﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ

اﺳﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ و رﺳﺘﮕﺎری ﺳﺘﺮگ«.
و ھﺮ ﮐﺲ ،اﻓﺮادی را ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن راﺿﯽ اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ.
َ
ۡ
ُۡ َ ۡ َُ ُ َ َ ۡ
َّ َ ۡ َ ِ َ َّ ُ َ
� َ
ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:لقد ر� ٱ
ت
� ع ِن ٱلمؤ ِمن ِ� إِذ �بايِعونك
َّ
لش َ
ج َرة ِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ» .[١٨ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺆﻣﻨﺎن راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ھﻤﺎن دم ﮐﻪ در زﯾﺮ
ٱ

درﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ را ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا از او راﺿﯽ اﺳﺖ و
او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ؟
ُّ َ َّ ُ ُ َّ ٞ
ول ٱ َّ�ِۚ َوٱ َّ� َ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿:مد رس
ِين
َ َ ُ ٓ َ َّ ٓ ُ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ َ ٓ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٰ ُ ۡ ُ َّ ٗ ُ َّ ٗ َ ۡ َ ُ َ
ون فَ ۡض ٗ� ّمِنَ
معهۥ أشِداء � ٱلكفارِ ر�اء بينهمۖ ترٮهم ركعا سجدا يبتغ
ّ ۡ ََ
َّ َ ۡ َ ٰ ٗاۖ َ ُ
اه ۡم � ُو ُ
ُ
ُّ
ٱ�ِ ورِض�ن سِيم
جوهِ ِهم مِن �ث ِر ٱلسجودِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ» .[٢٩ :ﻣﺤﻤﺪ
ِ

ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﺳﺨﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮزﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را در ﺣﺎل رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
آﻧﺎن ھﻤﻮاره ﻓﻀﻞ ﺧﺪای را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و رﺿﺎی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ

اﺛﺮ ﺳﺠﺪه در ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﮫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ« .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
َ
ۡ
َۡ َ َََ
َ َۡ َ
َۡ
ُ َّ ۡ َ َ
ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ� �﴿ :ستوِي مِن�م من أنفق مِن �ب ِل ٱلفتحِ و�ٰتل ۚ
َ ۡ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ّٗ
ُ ْ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٗ ّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
� َو َع َد ٱ َّ ُ
ِين أنفقوا ِم ۢن �عد و�ٰتل ۚوا و
�
أو ٰٓ��ِك أ�ظم درجة مِن ٱ�
ٱ ُۡ
� ۡس َ ٰ
�﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ» .[١٠ :ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺘﺢ )ﻣﮑﻪ ،ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم

ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از اﻣﻮال ﺧﻮد( ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ و )درراه ﺧﺪا( ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ) ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان(

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٥٥

ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ )ﻣﮑﻪ ،در راه اﺳﻼم( ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ

ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ،وﻋﺪهی ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽدھﺪ«.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪهی ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ او داده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ
ﻣﯽﺷﻮد؟.
ُ
َّ
ۡ
َ ۡ ُ ْ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:ل ِۡل ُف َق َرآءِ ٱل ُم َ�ٰجر َ
�ن ٱ�ِين أخ ِرجوا
ِ ِ
َ
َٰ ۡ َ َ ۡ َٰ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َ
ن�ون ٱ َّ َ
� َو َر ُس ُ
ون فَ ۡض ٗ� ّم َِن ٱ َّ� ِ َور ۡض َ� ٰ ٗنا َو َ� ُ ُ
مِن دِ� ِرهِم وأم�ل ِ ِهم يبتغ
و� ۚ ٓۥ
ِ
َّ ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ
آن ﻓﻘﺮای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ
از
ﻏﻨﺎﺋﻢ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ
»
.
��ِك ه ُم ٱل�ٰدِقون] ﴾٨اﻟﺤﺸﺮ[٨ :
أو
ِ

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ و اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ
ﺧﺪا و ﺧﺸﻨﻮدی او را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،و ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش را ﯾﺎری ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻨﺎن

راﺳﺘﺎﻧﻨﺪ«.

َُ َ َ ُ ۡ ۡ
َ
و درﺑﺎرهی اﻧﺼﺎر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿:فأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[٩ :
ً
»اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎ رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ«.

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن
را ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ورزﯾﺪه اﺳﺖ .و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺪا را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﮐﻤﺎل و ﻧﯿﮑﯽ و ﻓﻀﺎﺋﻞ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﺧﺪا را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻢ در وﺻﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻨﺠﻮم أﻣﻨﺔ اﻟﺴﻤـﺎء ﻓﺈذا ذﻫﺒﺖ

ذﻫﺒﺖ أﺗﯽ أﺻﺤﺎﰊ ﻣﺎ
اﻟﻨﺠﻮم أﺗﯽ اﻟﺴﻤـﺎء ﻣﺎ وﻋﺪ ،وأﻧﺎ أﻣﻨﺔ ﻷﺻﺤﺎﰊ ،ﻓﺈذا
ﹸ

ﹸﻳﻮﻋﺪون ،وأﺻﺤﺎﰊ أﻣﻨﺔ ﻷﻣﺘﻲ ،ﻓﺈذا ذﻫﺐ أﺻﺤﺎﰊ أﺗﯽ أﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﹸﻳﻮﻋﺪون«

»ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﮕﮫﺪار آﺳﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ

٥٦

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﺑﻪ آﺳﻤﺎن وﻋﺪه داده ﺷﺪه ،ﺳﺮاغ آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻣﻦ ﻧﮕﮫﺪار اﺻﺤﺎﺑﻢ ھﺴﺘﻢ،
ھﺮﮔﺎه ﻣﻦ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن رﻓﺘﻢ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ،ﺳﺮاﻏﺸﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ .و اﺻﺤﺎﺑﻢ ﻧﮕﮫﺪار اﻣﺘﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﮔﺎه اﺻﺤﺎﺑﻢ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻣﺘﻢ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ،ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ .١
از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺧ� أﻣﻲﺘ ﻗﺮ� ﺛﻢ اﺜﻟﺎ� ﺛﻢ
اﺜﻟﺎﻟﺚ ،وﺧ� أﻣﻲﺘ أوﻬﻟﺎ وآﺧﺮﻫﺎ و� وﺳﻄﻬﺎ الﻜﺪر« »ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﺘﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﺎن ،اﻓﺮاد دورهی دوم و ﺳﭙﺲ
اﻓﺮاد دورهی ﺳﻮم ،ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﺘﻢ ،اول و آﺧﺮ اﻣﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در

وﺳﻂ آﻧﺎن ،ﺗﯿﺮﮔﯽ وﺟﻮد دارد« .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺮﻣﺬی .٢
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۵۳۱ :از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س.
 -٢ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۴۹۳۷) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ» :ﺧﲑاﻟﻨﺎس ﻗﺮﻧﯽ ،ﺛﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ ،ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ ،ﺛﻢ اﻵﺧﺮون أردی :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮن ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺪ،

ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮاﻧﺪ« ،و در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اودی آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻮراﻟﺤﺎل اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ،
ﺷﻤﺎرهی (۳۵۶۹) :آورده ،و اﻣﺎ اﺻﻞ آن در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۶۵۱ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۵۳۳ :آﻣﺪه .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در
ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۸۶۸ :ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» :ﺧﲑ اﻟﻨﺎس ﻗﺮﻧﯽ ،ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ،
ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﯽ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﺒﻖ أﻳﲈﳖﻢ ﺷﻬﺎدﲥﻢ ،وﺷﻬﺎدﲥﻢ أﻳﲈﳖﻢ:

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮن ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ َ
ﻗﺴﻤﮫﺎیﺷﺎن از ﮔﻮاھﯽ اﯾﺸﺎن
ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﻮاھﯽﺷﺎن از ﻗﺴﻢﺷﺎن )ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ(« از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
رواﯾﺖ ﺷﺪه .و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ در ﻧﺰد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ،۳۶۵۰و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۵۳۵ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ /

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد
ﺻﺤﺎﺑﻪ  ،١ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ �ﺴﺒّﻮا
ُ
ً
ّ
أﺻﺤﺎﻲﺑ ﻓﻮاﺬﻟي ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه لﻮ أن أﺣﺪ�ﻢ أﻧﻔﻖ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ذﻫﺒﺎ ﻣﺎ أدرك ﻣﺪ
٢

أﺣﺪﻫﻢ أو ﻧﺼﻴﻔﻪ« » .اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﻣﻦ را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺪرت اوﺳﺖ اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮه اﺣﺪ ،اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ،

ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﺪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ« .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮان
آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ذﮐﺮ ﮐﺮده و آن» :ﺧﲑ أﻣﺘﯽ أوﳍﺎ وآﺧﺮﻫﺎ ،وﰲ وﺳﻄﻬﺎ اﻟﻜﺪر« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ /
آن را در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ،ﺷﻤﺎرهی ۳۵۷۲ :آورده اﺳﺖ.

 -١ﺷﯿﺦ  /ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﭘﺲ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﭘﺲ
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮت دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۳۶۴۹) :و
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۲۵۳۲ :
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۳۶۷۳) :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۲۵۴۰) :و
در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻟﻔﻆ» :ﻓﻮاﻟﺬی ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻴﺪه :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ« ﻧﯿﺎﻣﺪه.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

از ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ج را
ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ؛ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ،از ﻋﻤﻞ و
ﮐﺮدار ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ .١
ّ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻌﻞ اﷲ اﻃﻠﻊ ﻰﻠﻋ أﻫﻞ
ُ
٢
ﻏﻔﺮت ﻟ�ﻢ«
ﺑﺪر ﻓﻘﺎل اﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﺷئﺘﻢ ﻗﺪ وﺟﺒﺖ ﻟـ�ﻢ اﻟـﺠﻨﺔ أو ﻗﺪ
»ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺮف ﺷﻮد و
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﺑﮑﻨﯿﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ

ھﻤﺎﻧﺎ ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺎز از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻨﻟﺎر ﻣﻦ ﺣﺮﻀ
اﺤﻟﺪﻳبﻴﺔ إن ﺷﺎء اﷲ« » .٣ھﺮ ﮐﺲ در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ،اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ داﺧﻞ

ﺟﮫﻨﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد«.

 -١اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ )ج ۱ص (۵۷رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ:
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻊ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ُ
ُ
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد از ﻧﺴﯿﺮ ﺑﻦ ذﻋﻠﻮق ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ج را دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدهﺷﺪن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن )در راه ﺧﺪا( از
ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س در داﺳﺘﺎن ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﻠﺘﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،(۴۲۷۴) :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۴۹۴) :آوردهاﻧﺪ.
ّ
 -٣اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۴۹۶) :از ﻣﺒﺸﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺼﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب ﺷﺠﺮه )ﺑﯿﻌﺖ
اﻟﺮﺿﻮان( ﮐﻪ در زﯾﺮ آن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ« ،ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺖ :وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ«! ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ؛ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺖ) :ﺑﻪ اﯾﻦ
ُ َّ
ُ َ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿ (:ن ّمِن� ۡم إِ� َوارِدها﴾ ]ﻣﺮﯾﻢ» .[۷۱ :و

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮق ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
١
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ �ﺴﺒّﻮا أﺻﺤﺎﻲﺑ ﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ّ
ﺳﺐ أﺻﺤﺎﻲﺑ«
»اﺻﺤﺎب و ﯾﺎراﻧﻢ را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﻧﺎﺳﺰا

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدم و ﻋﻠﯽ س ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ ﻲﻠﻋ ﺳﻴﻜﻮن ﻲﻓ أﻣﻲﺘ ﻗﻮم ﻳنﺘﺤﻠﻮن ﺣﺐ أﻫﻞ اﺒﻟﻴﺖ ﻬﻟﻢ ﻧﺰﺒ �ﺴﻤﻮن
٢
الﺮاﻓﻀﺔ ،ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ مﺮﺸ�ﻮن« » .ای ﻋﻠﯽ! در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ،ﮔﺮوھﯽ ﭘﯿﺪا

ھﯿﭻﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دوزخ ﮔﺬر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ٗ
ُ َّ ُ َ ّ َّ َ َّ َ ْ َّ َ َ ُ َّ
َ َ
جث ِّيا﴾٧٢
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿:م �ن ِ� ٱ�ِين ٱ�قوا ونذر ٱل�ٰل ِ ِم� �ِيها ِ

]ﻣﺮﯾﻢ» [۷۲ :آنﮔﺎه ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ

درآﻣﺪهاﻧﺪ ،در دوزخ رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .و ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۳۸۶۹) :از ﺟﺎﺑﺮ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ درﺧﺖ
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
 -۱ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /آن را در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۳۴۰ :ﺑﻪ ﻟﻔﻆ:
ﺳﺐ أﺻﺤﺎﺑﯽ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ واﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﻨﺎس أﲨﻌﲔ :ھﺮ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ را دﺷﻨﺎم
»ﻣﻦ ﹼ

دھﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻠﻪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﺑﺎد« رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮق اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺑﻪ درﺟﻪی َﺣﺴﻦ ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﺟﻮزی آن را در »اﻟﻌﻠﻞ اﻟـﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

اﻟﻮاﻫﻴﺔ« )ج ۱ص (۱۶۶آوده و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﯽ از ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رواﻓﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮدهی دوﺳﺘﯽ
ِ
اھﻞﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .آﻧﺎن ﻟﻘﺒﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﺸﺮک ھﺴﺘﻨﺪ«.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺎل و ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﺮ ﯾﮏ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺸﮫﻮر و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﻓﺮادی آن اﺣﺎدﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن ﺑﺮ دروغ ﻣﺤﺎل و ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺎﺗﺸﺎن ،ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
و ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت وارده درﺑﺎرهی ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ و
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﮐﻤﺎل و ﻓﻀﺎﯾﻠﺸﺎن وارد ﺷﺪه ،روی ھﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪی
ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ اﻏﻠﺐ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺎﺳﻖاﻧﺪ و ھﻤﻪی آﻧﺎن ﯾﺎ اﮐﺜﺮﺷﺎن از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﺐ
و ﻟﻌﻦ آﻧﺎن و ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﮐﻤﺎﻻت ﺻﺤﺎﺑﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﻀﺎﯾﻞ و
ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﻪ دور ﺑﻮدن آﻧﺎن از ﻓﺴﻖ و ارﺗﺪاد و ﺣﻖ ﺑﻮدن
و ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺼﺪور
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﮫﻞ و ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻗﻄﻌﯽ ،ﻋﺬر
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺄوﯾﻞ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﺪون دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه و
ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﻧﻤﺎزھﺎی
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﻮدن آنھﺎ ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﺎ
او ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﻠﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﺶ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺼﻮص
ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .و ھﺮ ﮐﺲ
ﻓﻘﻂ ﻋﺪهای از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

٦١

ﺻﺤﺎﺑﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﮐﻤﺎﻟﺸﺎن
وﺟﻮد دارد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ( ،اﮔﺮ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن
ﺳﺐ و ﻟﻌﻨﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت او اﺣﺎدﯾﺜﯽ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ آنھﺎ
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .و اﮔﺮ او آﻧﺎن را ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﻼل ﺑﻮدن آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺳﺐ و
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻓﺴﻖ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء  ١ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﮑﻢ
ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ،
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ او آﻧﺎن را ّ
ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﮐﻤﺎﻟﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻇﺎھﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ھﻤﻨﺸﯿﻦ و ھﻤﺮاه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
راﻓﻀﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را ّ
ﺳﺐ و ﻟﻌﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،٢ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﻼل ﺑﻮدن و ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ ﺑﻮدن آن
ّ
ﺧﻼل در » ّ
اﻟﺴﻨﺔ« ص ) (۴۹۳ﻃﺒﻊ داراﻟﺮاﯾﺔ
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ش را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم؟ ﮔﻔﺖ :او را ﺑﺮ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :و از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :آﻧﮑﻪ
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ در اﺳﻼم ھﯿﭻ ﺣﺼﻪای ﻧﺪارد .و اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در »أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ« ) (۱۳۲۷ /۷ﻓﺼﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ

ﻋﻘﻮﺑﺖ آﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮده ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت
دﻧﯿﻮیای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده .و ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮام ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻧﮑﻪ
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اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺨﯿﻦ و اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ را دﺷﻨﺎم
ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮔﺮدد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /در ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﺎرم اﻟﻤﺴﻠﻮل ﻋﻠﯽ ﺷﺎﺗﻢ
اﻟﺮﺳﻮل« ص ،۴۳۷ﻃﺒﻊ دار اﻟﺤﺪﯾﺚ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻓﺼﻞ :در ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﻮل در دﺷﻨﺎمدادن ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام :اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﮐﺮام اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در
رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﻐﺎم اﻟﮫﯽ ﺑﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮐﻪ در ﮐﻔﺮ او
ﺗﺮدﯾﺪ روا دارد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ھﺮ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﮐﻢ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه ،و ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺄوﯾﻼت ﺑﺎﻃﻨﯽ داﺷﺘﻪ و
اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﻪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﻗﺮاﻣﻄﻪ و ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﻨﺎﺳﺨﯿﻪاﻧﺪ ،و در ﮐﻔﺮ آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﻣﺎ ھﺮ
ﮐﻪ آﻧﺎن را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﮐﻪ در ﻋﺪاﻟﺖ و در دﯾﻦ آﻧﺎن اﯾﺮادی وارد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﻞ و ﺗﺮس و ﯾﺎ ﻗﻠﺖ ﻋﻠﻢ و زھﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺷﻮد ،و ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽھﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮش ﻓﺘﻮا داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﮐﻼم آن ﻋﺪه از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺎخ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام را ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﻦ ﻟﻌﻦ ﺧﺸﻢ و ﻟﻌﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺮق اﺳﺖ .و اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ
را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﮐﻔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا او ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﭼﻨﺪ
ﺟﺎی آن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از آﻧﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮐﻪ در ﮐﻔﺮ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺘﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ُ ُۡ َ َۡ ُ
� أ َّم ٍة
ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻋﺪهای ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮده ،و اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ﴿ :كنتم خ
أ ُ ۡخر َج ۡ
ت ل َِّلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» [۱۱۰ :ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ
ِ
آﻣﺪهاﯾﺪ« و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﺮن اول ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻮمﺷﺎن ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺖھﺎ اﺳﺖ ،و ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ
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ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آناﻧﺪ و ﮐﻔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺋﻞ از ﻟﻮازم و اﻣﻮر ﺑﺪﯾﮫﯽ در دﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ زﻧﺎدﻗﻪ و ﺑﯽدﯾﻨﺎناﻧﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﻧﺎدﻗﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ و رﻓﺾاﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﺴﻮب
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺜﺎل ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺷﺪه و در زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ھﻢ ﭼﻮن ﭼﮫﺮهی ﺧﻨﺰﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ را
در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ آوردهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﺎﻟﺢ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ
ﺳﺐ اﻷﺻﺤﺎب وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯽ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﻘﺎب« .ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :اﻟﻨﻬﯽ ﻋﻦ ﹼ

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﺒﺎر را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
در ﮐﻔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ادﻧﯽ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء در ﮐﻔﺮ آﻧﺎن ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع
را ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﻢ.
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :اﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﻟـﻤﺼﻄﻔﯽ ج«

ص)) (۳۰۱-۲۹۹ط دار اﺑﻦ رﺟﺐ( ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﻓﺼﻞ :و دﺷﻨﺎم
دادن آلﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ازواج و اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن ﺣﺮام ﺑﻮده و ھﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ را اﻧﺠﺎم
دھﺪ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ .«...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ :و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ھﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را
دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ و ھﺮ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ را دﺷﻨﺎم ﺑﺪھﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ :و ھﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج؛ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ش را دﺷﻨﺎم دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮐﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ دﺷﻨﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ از دﺷﻨﺎمھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻋﺬاب
ﻣﯽﺷﻮد .و اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ :آنﻋﺪه از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ در ﺑﻐﺾ ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ س
ﻏﻠﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از او ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻐﺾ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ برا ﺑﻪ دل راه دھﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ او ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،و
اﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺮف در دﺷﻨﺎمدادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ .و ﺳﺤﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ :ھﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج؛ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻗﺮار
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ﺑﮕﯿﺮد .و اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮزﯾﺪ از ﺳﺤﻨﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رأی
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮐﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯽرﺳﺪ ،و ھﺮ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را دﺷﻨﺎم دھﺪ و ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ آﻧﺎن
ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺷﻼق زده ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪی
ﺻﺪﯾﻘﻪ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا؟ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪی
ﺻﺪﯾﻘﻪ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن از او رواﯾﺖ
َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ
ودوا ْ لِم ۡثلهِۦٓ َ�بَ ًدا إن ُك ُ
نتم
ﻧﻤﻮده :زﯾﺮا اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده﴿:يعِظ�م ٱ� أن �ع
ِ ِ
ِ
ُّم ۡؤ ِمن َ
ِ�] ﴾١٧اﻟﻨﻮر» [۱۷ :اﻟﻠﻪ ،ﭘﻨﺪﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ

ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ«) .اﻟﻨﻮر .(۱۷ :و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﻘﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻃﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ :اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻮن در ﻗﺮآن آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎد
َ
َ ُ ْ َّ َ َ
َ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاشَ ﴿:وقالوا ٱ�ذ ٱ َّلر ۡح� ٰ ُن َو ٗ�� ۗ
ُس ۡب َ
�ٰ َن ُه﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء» .[۲۶ :و ﮔﻔﺘﻨﺪ) :ﭘﺮوردﮔﺎر( رﺣﻤﺎن )از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن( ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

اﺳﺖ .او ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ«) .اﻷﻧﺒﯿﺎء (۲۶ :آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد
دارد .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﮫﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ذﮐﺮ
َ َ ۡ َ ٓ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ٓ َ َّ َ َ َّ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َ َ
�ٰ َنك �ٰذا
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد﴿ :ولو� إِذ س ِمعتموه قلتم ما ي�ون �ا أن �ت�م بِ�ذا سب
ُ� ۡه َ�ٰ ٌن َعظ ٞ
ِيم] ﴾١٦اﻟﻨﻮر» [۱۶ :و ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰرگ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ:
ﺳﺰاوارﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؛ )ﭘﺮوردﮔﺎرا!( ﺗﻮ ﭘﺎک و ّ
ﻣﻨﺰھﯽ و اﯾﻦ،
ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«؟ در ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ﭘﺎﮐﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻨﺰﯾﻪ
ِ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺒﺮﺋﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪ ذات ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن
ِ
ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی اﻟﮫﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ دﺷﻨﺎمدھﻨﺪهی
ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ –واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل دﺷﻨﺎم دادن ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺰرگ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﺷﻨﺎم دادن ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺰرگ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ در واﻗﻊ دﺷﻨﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
دﺷﻨﺎم و اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺷﻨﺎم و اذﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺘﺮن ﺳﺎﺧﺖ و
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اذﯾﺖ او را اذﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺴﺖ ،و ﺣﮑﻢ آن ﮐﻪ اﻟﻠﻪ را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ
ﻃﻮر اذﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ .و
ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﻮﻓﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ را دﺷﻨﺎم داد و او را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﺑﻦ اﺑﯽﻟﯿﻠﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﭘﺲ او را ھﺸﺘﺎد ّدره ﺷﻼق زدﻧﺪ و ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﺣﺠﺎمھﺎ
ﺳﭙﺮدﻧﺪ .و از ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻧﺬر ﮐﺮد زﺑﺎن ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد دﺷﻨﺎم داده ﺑﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﮕﺬارﯾﺪم زﺑﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﯿﭻ ﻓﺮدی اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ج را
دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﺪ .اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /ﻓﺮﻣﻮده :ھﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد
ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﯿﺊ ﺑﮫﺮهای ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﺊ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
َ
ُ َ َ ۡ ٗ
ْ
َ َّ َ ُ ۡ
َ
ُۡ َ َٓ َُۡ
ِين أخ ِر ُجوا مِن دِ�ٰرِه ِۡم َوأ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم يَ ۡب َتغون فض� ّم َِن
ج ِر�ن ٱ�
ﻓﺮﻣﻮد﴿ :ل ِلفقراءِ ٱلم�ٰ ِ
َّ ُ َ
َّ َ ۡ َ ٰ ٗ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ
و� ۚ ٓۥ أ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل�ٰدِقون] ﴾٨اﻟﺤﺸﺮ)» .[۸ :و ﻧﯿﺰ
ٱ�ِ ورِض�نا و�ن�ون ٱ� ورس

ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﻓﯽء( از ِآن ﻓﻘﯿﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺎر و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻓﻀﻞ )و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ( و ﺧﺸﻨﻮدی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﯾﺎری
ِين َ� َب َّو ُءو ٱ َّ� َار َوٱ ۡ� َ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ،ھﻤﺎن راﺳﺘﮕﻮﯾﺎﻧﻨﺪ« ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :وٱ َّ� َ
ي� ٰ َن
ِ
َ ۡ ۡ ُ ُّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
َ
َ
ۡ َ َٗ ٓ ُ ُ ْ ۡ
اجة ّم َِّما أوتوا َو ُ�ؤث ُِرون
� ُدون ِ� ُص ُدورِهِم ح
مِن �بل ِ ِهم �ِبون من هاجر إِ� ِهم و� ِ
َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٞ
اصة﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ) .[۹ :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ِآن( ﮐﺴﺎﻧﯽ )اﺳﺖ(
� أنفسِ ِهم ولو �ن ب ِ ِهم خص
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﮫﺎﺟﺮان در ﺳﺮای ھﺠﺮت ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و راه اﯾﻤﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ھﺠﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دوﺳﺖ دارﻧﺪ و در دلھﺎﯾﺸﺎن دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان داده ﺷﺪه ،اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و )آﻧﺎن را( ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ«
و اﯾﻨﺎن ھﻤﺎن اﻧﺼﺎرﯾﺎن وﻓﺎداراﻧﺪ.
َّ
َ َّ َ ٓ
ُ َ
ۢ َۡ ۡ َُ ُ َ
ون َر َّ� َنا ٱ ۡغف ِۡر َ�َا َو ِ� ۡخ َ�ٰن َِنا ٱ� َ
ِين َس َبقونا
ِين َجا ُءو ِمن �ع ِدهِم �قول
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد﴿ :وٱ�
ِ
ٗ
ْ
َّ
ّ
ّ
ُ
ٓ
ٞ
ۡ
ُ
َّ
َ
ۡ َٰ َ َ َۡ
� َعل � قلو� َنا غِ� ل ِ� َ
ِين َء َام ُنوا َر َّ� َنا إِنك َر ُءوف َّرح ٌ
ِيم] ﴾١٠اﻟﺤﺸﺮ:
ب ِٱ ِ�ي� ِن و�
ِ
ِ
» .[۱۰و )ﻧﯿﺰ از ِآن( آﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:ای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن! ﻣﺎ و
ﺑﺮادراﻧﻤﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﺮز و در دلھﺎﯾﻤﺎن ھﯿﭻ ﮐﯿﻨﻪای
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ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر دﯾﻨﯽﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﯽﻋﻘﻞ و ﮔﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺴﺮان و ھﻼﮐﺘﺸﺎن را در ﭘﯽ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ھﻢ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ از
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻼﻣﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪﻋﺘﺶ ،ﮐﻔﺮآور ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺪﻋﺘﺶ ،ﮐﻔﺮ
آور ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﮑﺬﯾﺐ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ از او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﺟﮫﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻋﺬر ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﺪه؛ای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن! ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﻮ ،ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪهی ﻣﮫﺮورزی«.
)اﻟﺤﺸﺮ .(۱۰ :ﭘﺲ ھﺮ ﮐﻪ ازﺷﺎن و ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ﺑﮑﺎھﺪ در ﻓﯿﺊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد«.
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ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﯿﻪ
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١

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ راﻓﻀﯿﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق /
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ» :اﺘﻟﻘﻴﺔ دﻳ� ودﻳﻦ آﺑﺎﻲﺋ« »ﺗﻘﯿﻪ ،آﺋﯿﻦ ﻣﻦ و آﺋﯿﻦ آﺑﺎء و

َّ َ ۡ
ُ
َ َّ َ ۡ َ ُ
اﺟﺪادم اﺳﺖ«  ٢ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن آﯾﻪی﴿ :إِن أ� َر َم� ۡم ع
ِند ٱ� ِ ��قٮٰ� ۡم﴾
]اﻟﺤﺠﺮات» .[١٣ :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ« .ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ّ
»ﻣﻦ ﻓﺮﺴ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻘﺪ �ﻔﺮ« » ٣ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و رأی ﺧﻮد
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ« .ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺒﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق س در ﺧﻠﻮت ﺧﺎص
ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﺷﮏ داﺷﺘﯿﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در وﺿﻮﯾﺶ،
 -١ﺗﻘﯿﻪی ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ھﻤﺎن دروغ ﻣﺤﺾ و ﻧﻔﺎق آﺷﮑﺎر اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﯿﺪ آن را در ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺻﺪوق ص) ۲۶۱ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت( ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده :ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻖ و ﭘﻮﺷﯿﺪن اﻋﺘﻘﺎد و ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﻮر از
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ھﻤﻨﻮاﺋﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮری دﯾﻨﯽ ﯾﺎ دﻧﯿﻮی از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﺨﺺ
ﺗﻘﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ) .ص.(۳۱۷
 -٢ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ) (۲۲۸ /۲ﻃﺒﻊ داراﻷﺿﻮاء ،و ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺼﺪوق ص ۱۱۵از اﺑﻦ
اﻟﻤﻔﯿﺪ.
ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﻨﺎر« و آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ
ﻓﴪ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﻳﻪ
ﹼ
 -٣ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ » :ﹶﻣﻦ ﹼ
آن را در اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ص ۳۱۷آورده.
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ﮔﻮشھﺎﯾﺶ را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺷﺴﺖ و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﻧﻤﺪ
ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد و ھﻨﮕﺎم اﯾﺴﺘﺎدن دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ،
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎدی را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺮدی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
آن دو )ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و آن ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس( اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق از ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﭘﺮﺳﯿﺪ .او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
ﺧﻠﯿﻔﻪ و ارﮐﺎن دوﻟﺖ درﺑﺎرهی ﻣﺬھﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﮏ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ھﻢ از
ﺟﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﺑﻮدم ،ﭘﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ درﺑﺎرهی ﻣﺬھﺒﺖ دودل
ﺑﻮدم و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺐ
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮدم و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﺷﺪم و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪم و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲای دﺧﺘﺮزاده رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن را از ﻣﻦ دور ﮐﺮد و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﺳﻮءﻇﻦ را از ﻣﻦ
دور ﮐﺮد .راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻤﯽدارد و ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﺎم ،ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮد«.
آﻧﭽﻪ از ﮔﻔﺘﻪیﺷﺎن ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻖ ،ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری واﺟﺐ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری ﺣﺮام اﺳﺖ از ﺗﺮس
ﻣﺮدم .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﻞ و ﺣﻤﺎﻗﺖ اﯾﻦ دروﻏﮕﻮﯾﺎن .اﯾﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪی ﺷﻮم ،ﻣﻨﺼﻮص ﺑﻮدن ﺧﻼﻓﺘﺶ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺳﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺣﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را از ارث ﭘﺪریاش – ﺑﻪ زﻋﻢ
ﺧﻮدﺷﺎن – ﺑﺎز ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﻤﺮ دﺧﺘﺮش را از وی ﺑﻪ زور
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﺪ و ھﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .اﯾﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را از روی ﺗﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺧﺪا آﻧﺎن را
رﺳﻮا ﮐﻨﺪ! ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ
دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ او از ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ دور ھﺴﺘﻨﺪ .و
راﻓﻀﯽھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران دروغ
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ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ )ﺗﻘﯿﻪ( ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﻣﺎﻣﺎن
اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ آﻧﺎن از روی ﺗﻘﯿﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی را
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر راﻓﻀﯽھﺎ از
ﻋﺒﺎرت »و دﯾﻦ آﺑﺎﺋﯽ :و )ﺗﻘﯿﻪ( دﯾﻦ ﭘﺪران ﻣﻦ اﺳﺖ« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺮدم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺮس ﻣﺮدم در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارش ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )اﯾﺸﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ دور اﺳﺖ( .و ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ
را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺺ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻘﺪر زﺷﺖ و ﻣﺰﺧﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻘﺺ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ
دورﻧﺪ.

ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺰﺧﺮف راﻓﻀﯿﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻓﺎﺣﺸﻪ  ١و
ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه،
اﻣﺮوزه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ و ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن وی
از آن ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی :رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ص ) ۵۵و  ۵۶و  ،(۵۷اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻃﺒﺮﺳﯽ،
ص ۸۲ﻃﺒﻊ اﯾﺮان ) (۱۳۰۲ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ ص ،۴۱و ﮐﺘﺎب ﺣﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ اﺛﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺗﻮﻧﺴﻮی ،ص.۵۴
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»ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰرگ را )درﺑﺎرهی اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ( ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آوردﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ را ﺷﺮ و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﭙﻨﺪارﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ھﺮ
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ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺳﮫﻤﯽ از ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ) ،ﻣﺤﻔﻮظ( اﺳﺖ .و
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را در اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺠﺎزات ﺑﺰرﮔﯽ )در
ﭘﯿﺶ( دارد .ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺎن ﻧﯿﮏ ﻧﺒﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرگ و آﺷﮑﺎری اﺳﺖ«؟
ﭼﺮا ﭼﮫﺎر ﮔﻮاه ﺑﺮ ادﻋﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ؟ و ﭼﻮن ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺰد اﻟﻠﻪ دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮫﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ،
ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آنﮔﺎه ﮐﻪ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و
دھﺎنھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ و
آن را ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﻧﺰد اﻟﻠﻪ
ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .و ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰرگ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ:
ﺳﺰاوارﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؛ )ﭘﺮوردﮔﺎرا!( ﺗﻮ ﭘﺎک و
ﻣﻨﺰھﯽ و اﯾﻦ ،ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ؟ .اﻟﻠﻪ ،ﭘﻨﺪﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ
ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ .و اﻟﻠﻪ ،آﯾﻪھﺎی )ﺧﻮﯾﺶ( را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻟﻠﻪ ،داﻧﺎی ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﻠﯽ زﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ در
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .و اﻟﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻓﻀﻞ و
رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪهی ﻣﮫﺮورز اﺳﺖ) ،ﻣﺠﺎزات
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ(.ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! از ﮔﺎمھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ
از ﮔﺎمھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ .و اﮔﺮ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ،ھﺮﮔﺰ
ھﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ھﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و

اﻟﻠﻪ ،ﺷﻨﻮای داﻧﺎﺳﺖ«.

َۡ َ
َ ۡ ۡ َ َ
و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ َّن ٱ َّ� َ
ت
ت ٱل� ٰ ِف� ٰ ِ
ِين يَ ۡر ُمون ٱل ُمحص� ٰ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ ۡ َ
ت لُعِ ُنوا ْ � ٱ ُّ� ۡ� َيا َوٱ�خ َِرة ِ َول ُه ۡم َعذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
يم ٢٣يَ ۡو َم �ش َه ُد عل ۡي ِه ۡم
ٱل ُمؤمِ�ٰ ِ
ِ
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َۡ َُُ ۡ ََۡ ۡ ََۡ ُ ُُ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
�د َ
ون ٢٤يَ ۡو َم�ذ يُ َو ّف ِيه ُم ٱ َّ ُ
�لسِنتهم و�يدِي ِهم وأرجلهم بِما �نوا �عمل
ِين ُه ُم
ِٖ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
َ َ َ ُ َ
َ
ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ
َ َ
� ُّق ٱل ۡ ُمب ُ
ون أَ َّن ٱ َّ َ
ي�ٰ ُ
� ُه َو ٱ ۡ َ
�بِيثون
ت ل ِلخبِيثِ� وٱ
� ٢٥ٱ� ِب
ٱ�ق و�علم
ِ
ُ
ْ َ ٰٓ َ ُ َ َّ َ
ۡ َ َ
َّ ّ َ َ َّ ّ ُ َ َّ ّ َ
ي�ٰ ِ َ َّ ّ َ ُ
� ُءون م َِّما
ت أو��ِك م
ت وٱلطيِ�ٰت ل ِلطيِبِ� وٱلطيِبون ل ِلطيِ�ٰ ِ �
ل ِلخب ِ �
َُ ُ َ
ونۖ ل َ ُهم َّم ۡغفِ َرة َ ٞور ۡز ٞق َكر ٞ
�م] ﴾٢٦اﻟﻨﻮر» .[۲۶-۲۳ :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
�قول
ِ
ِ

زﻧﺎن ﭘﺎکداﻣﻦ ،ﻣﻮﻣﻦ و ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺑﺪﮐﺎری ،ﺗﮫﻤﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﯽ )در ﭘﯿﺶ( دارﻧﺪ .روزی ﮐﻪ زﺑﺎنھﺎ و دﺳﺘﺎن و ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﺿﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ .در آن روز اﻟﻠﻪ ،ﺳﺰای
ﻗﻄﻌﯽ و ﺛﺎﺑﺘﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽدھﺪ و ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ،ھﻤﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر
راﺳﺘﯿﻦ و ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻧﺎﭘﺎک ،ﺳﺰاوار ﻣﺮدان ﻧﺎﭘﺎک و ﻣﺮدان ﻧﺎﭘﺎک ،ﺳﺰاوار
زﻧﺎن ﻧﺎﭘﺎﮐﻨﺪ .و زﻧﺎن ﭘﺎک ،ﺳﺰاوار ﻣﺮدان ﭘﺎﮐﻨﺪ و ﻣﺮدان ﭘﺎک ،ﺳﺰاوار زﻧﺎن ﭘﺎک.
اﯾﺸﺎن از آﻧﭽﻪ )ﻣﺮدم( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪّ ،
ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ دور ھﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺮزش و روزی ﻧﯿﮑﯽ

دارﻧﺪ«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر،
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤـﺎن« از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ل رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ آﯾﺎت از آن
ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .١
 -١اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۶۶۱) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۲۸۷۹) :ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی:
) (۴۰۲۵ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۴۱۴۱) :و ﺷﻤﺎرهی ،(۴۶۹۰) :و ﺷﻤﺎرهی:
) ،(۴۷۵۰و ﺷﻤﺎرهی (۶۶۶۲) :ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،و ﺷﻤﺎرهی ،(۶۶۷۹) :و ﺷﻤﺎرهی:
) .(۷۳۶۹و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺑﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
) ،(۲۷۷۰و ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۳۱۹۳) :و ﻧﺴﺎﺋﯽ در
ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۴۵) :و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۴۱۹۸ :و
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۹۷۴۸ :و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮش در ذﯾﻞ
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ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ازام
روﻣﺎن ل ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ھﻤﺎن ﻓﺮدهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﯾﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .١
ﺑﺰار و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺰی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺒﻞ را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .٢
اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺒﻞ را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .٣
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ھﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺒﻠﯽ را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .٤

آﯾﻪی اﻓﮏ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۵۸۵۴ :و اﺑﻦ اﺑﯽﺣﺎﺗﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ذﯾﻞ آﯾﻪی اﻓﮏ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۴۲۰۶ :و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ،ﺷﻤﺎره ۷۰۲۸ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۳۳۸۸) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۴۱۴۳) :و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۴۶۹۱) :و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
) ،(۴۷۵۱و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۶۹۴۹ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺑﺰار آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۶۶۳) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر آﻣﺪه ،و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۱۶۵ :در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ آورده .ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
)ج ۹ص (۲۳۰ﮔﻔﺘﻪ :و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و
رﺟﺎل دﯾﮕﺮ آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۱۶۲ :در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ آورده .ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
)ج ۹ص (۲۳۷ﮔﻔﺘﻪ :و در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ
آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
 -٤ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۱۶۴ :در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ آورده .ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
)ج ۹ص (۲۴۰ﮔﻔﺘﻪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺗﯿﻤﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺬاب اﺳﺖ.
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اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮ إﯾﺎس  ١اﻧﺼﺎری ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻀﻤﻮن
ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .٢
اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻀﻤﻮن
ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٣
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﯿﺒﻪ ھﻢ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .٤
و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه  ،٥ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ
 -١در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ،و درﺳﺖ آن :اﺑﻮاﻟﯿﺴﺮ اﺳﺖ ،و اﺳﻢ او ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺎد
َ
اﺑﻮاﻟﯿ َﺴﺮ ،ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و ﺑﺪری ،ﺑﻪ ﺳﺎل ۵۵ :ھﺠﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺳﻠﻤﯽ اﻧﺼﺎری
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮش از ﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ اﺣﺎدﯾﺚ او را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۱۶۳ :در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ آورده .اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
»اﻟﻔﺘﺢ« آﻣﺪه آن را در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ اﻓﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۴۷۵۰) :آورده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )ج ۹ص (۲۸۰ ،۲۷۹ﮔﻔﺘﻪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺗﯿﻤﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺬاب اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽﺣﺎﺗﻢ آن را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ذﯾﻞ آﯾﻪی اﻓﮏ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۱۴۲۰۷) :آورده و آن
را در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره(۱۸۴) :
آورده و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )ج ۷ص (۷۷ﮔﻔﺘﻪ :در
ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ در او ﺿﻌﻒ ﺑﻮده و ﮔﺎھﯽ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و
رﺟﺎل دﯾﮕﺮ آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٤ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۲۵۱ :در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻞ آورده .ھﯿﺜﻤﯽ در
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )ج ۷ص (۸۲ﮔﻔﺘﻪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده و راوﯾﺎن آن
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٥اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ اﻓﮏ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۶۶۱) :ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ از رواﯾﺖ
َُ
ﻓﻠﯿﺢ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﻋﺮوه از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را آورده اﺳﺖ.
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ﻣﺴﻌﻮد ،و ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ،و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،و اﺳﻮد ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ،و
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ِﻣﻘﺴﻢ ﺑﺮدهی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﮕﺮان از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .١

 -١ﺷﯿﺦ  /ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ اﻓﮏ و ﺑﻪ رواﺗﯽ ﮐﻪ آن را از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﻪی ﮐﺒﺮی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﻣﺎ رواﯾﺖ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۷۵۰) :از رواﯾﺖ زھﺮی از آﻧﺎن
از ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ آورده اﺳﺖ .و اﻣﺎ رواﯾﺖ ﻋﻤﺮه از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﮏ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺼﻨﻒ آن را در ﮐﺘﺎب ﺷﮫﺎدات از رواﯾﺖ ﻋﻤﺮه
ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل آورده ،و اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮاوﯾﺲ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ و ﻃﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ھﺮ دو
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم از ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ آن را از رواﯾﺖ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ آورده اﺳﺖ .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری /۸
 .۵۸۰ -۵۷۹و آن ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۵۱ :از رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻋﻤﺮه از ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۱۵۵) :ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ .و ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۵۸۵۶) :آورده .و اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮهی اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۳۲۵ /۳آﻣﺪه از رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ از
ﻋﻤﺮه از ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ آورده اﺳﺖ .و اﻣﺎ رواﯾﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪﯾﺚ اﻓﮏ ،ﺷﻤﺎرهی (۲۶۶۱) :آورده و ﮔﻔﺘﻪ :ﻓﻠﯿﺢ از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .و اﻣﺎ
رواﯾﺖ اﺳﻮدﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۱۵۳) :ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده و در آن اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺑﻘﺎل
ّ
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺮزﺑﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« آﻣﺪه .و اﻣﺎ رواﯾﺖ
ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮهی اﺑﻦ ھﺸﺎم )/۳
 ،(۳۲۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺷﻤﺎره (۱۵۹) :آﻣﺪه .و رواﯾﺖ ﻣ َ
ﻘﺴﻢ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ِ
ﺷﻤﺎرهی (۱۵۲) :ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۲۳۰ /۹ﮔﻔﺘﻪ :و در ﺳﻨﺪ آن
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اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ھﻤﺎن زن ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آﯾﺎت ﺳﻮرهی ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺸﮫﻮر و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺪان ھﺮ ﮐﺲ ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ وی ﺑﺰﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮده و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺳﺮ ھﻢ ﮐﺮده
ﻧﺎروا ھﻤﭽﻨﺎن زن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮده اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ او دروغ آﺷﮑﺎری ِ
و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮔﻤﺎن
ﺑﺪی داﺷﺘﻪ و دروﻏﮕﻮﺳﺖ و ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .و ﺗﮫﻤﺖ ﮔﻨﺎه و ﺑﺪی ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج زده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﻤﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺪھﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺺ داده ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش از داﯾﺮهی اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﺰو
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ﮔﺎﻣﮫﺎ و وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ِلط ّيب َ
َ َّ ّ َ ُ َّ
�﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[۲۶ :و
ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده﴿:وٱلطيِ�ٰت ل ِ ِ
زﻧﺎن ﭘﺎک ،ﺳﺰاوار ﻣﺮدان ﭘﺎﮐﻨﺪ« .ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺧﺪا را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل زﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ،اﯾﺸﺎن ھﻤﺴﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺒﻮده ،و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎروا دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺒﻮد ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺎن زن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻮده و ﻇﺎھﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﮫﻢ
زﺷﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
ﮐﺮدن او ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ِ
ﺧﺼﯿﻒ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎء او را ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و راوﯾﺎن دﯾﮕﺮ آن
راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ّ
ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن ﻋﺎﯾﺸﻪ
از آن ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ،ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
اﺟﺮای ﺣﺪ ﺗﮫﻤﺖ )ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق( ﺑﺮ او ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﺗﮑﺬﯾﺐ ھﻔﺪه آﯾﻪ از ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻼق زدن ﺗﮫﻤﺖ زﻧﻨﺪﮔﺎن اﮐﺘﻔﺎ
ﮐﺮده ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن درﺑﺎرهی ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و
آﻧﺎن آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﻤﺘﯽ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻗﺮآن
َ ُ ُ َّ ُ َ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:يعِظ� ُم ٱ
� أن
َ
َ ُ ْ ۡ
� ُعودوا ل ِ ِمثلِهِۦٓ �بَ ًدا﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[۱۷ :اﻟﻠﻪ ،ﭘﻨﺪﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را

ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ« .و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺮآن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺶ
زده ﺷﻮد .١
� َ
ب ٱ َّ ُ
� َم َث ٗ� ّل َِّ� َ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ َ ﴿ :
ِين
ۡ َ َ َٰ َۡ
َ َ ُ ْ ۡ ََ َ ُ ٖ َ ۡ ََ َ ُ � َ ََ َۡ
ت َ� ۡب َديۡ
� َ
�
ِح
ل
�
ا
ِن
د
ا
ِب
ع
ِن
م
ن
وط ��تا
�فروا ٱمرأت نوح وٱمرأت ل ٖ
ِ
ِ
َ َ ََ ُ ََ ۡ
َّ َ ۡ ٗ
َۡ
فخا�تاه َما فل ۡم ُ�غن َِيا �ن ُه َما م َِن ٱ� ِ ش�ٔا﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ» .[١٠ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن

ﮐﺎﻓﺮان ،زن ﻧﻮح و زن ﻟﻮط را ﻣﺜﻞ زده اﺳﺖ .آﻧﺎن در ﺣﺒﺎﻟﻪی دو ﺗﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮب ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و )ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ،و ﮔﺰارش اﺳﺮار و اﺧﺒﺎر ﺑﺪﯾﺸﺎن(

 -١ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ  /ﮔﻔﺘﻪ :ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ و دﺷﻨﺎم ﺑﺰﻧﺪ
ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻌﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮده .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ﻧﻮر،
آﯾﻪی ۲۴ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﺑﻪ آن دو ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آن دو ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﮫﯽ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ و )آﻧﺎن را از ﻋﺬاب ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز دﻧﯿﻮی ،و ﺳﺨﺖ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﺧﺮوی

ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ(« .زﯾﺮا ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و

اﺑﻦ اﺑﯽ دﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و ﺣﺎﮐﻢ )ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ( از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب درﺑﺎرۀ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ َ ُ
﴿�َفخا� َتاه َما﴾ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺧﯿﺎﻧﺖ زن ﻧﻮح اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻮح دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .و ﺧﯿﺎﻧﺖ زن ﻟﻮط اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﯿﺎﻧﺖ اﯾﻦ دو زن ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد  .١اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺷﺮس ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
َ
َ ُ
امﺮأة
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﻨﺎد داده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ » :ﻣﺎ َ�ﻐﺖ

َ ًّ َ
ﻰﺒ � ّﻂ« » ٢زن ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« .و اﺑﻦ
ﻧِ
ﺟﺮﯾﺮ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ» :ﺑﺮای زن ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﻮد« .٣

 -١ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۳۸۹۰) :و ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ،ﺷﻤﺎرهی ،(۳۴۴۶۱) :و اﺑﻦ
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ،رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره ،(۸۹۲۷) :و اﺑﻦ اﺑﻮدﻧﯿﺎ در »اﻟﺼﻤﺖ« ،ﺷﻤﺎرهی:
 ۲۷۱رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و آن رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ )ج ۵۰ص (۳۱۸آﻣﺪه ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﻣﻌﻀﻞ
اﺳﺖ .اﺷﺮس ھﻤﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ اﺷﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در »اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ«
ُ
ﺗﺮﺟﻤﻪی او را آورده و ﮔﻔﺘﻪ :از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗ ّﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و از او ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻃﺒﺮی آن را در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ھﻮد ذﯾﻞ آﯾﻪی ﺷﻤﺎره ۴۶ :و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﺗﻔﺴﯿﺮش آوردهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در »ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ وآﺛﺎر اﻟﮑﺸﺎف« اﺛﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ زﯾﻠﻌﯽ )ج ۴ص (۶۶آﻣﺪه ،و
ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ ﻋﻠﻢ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ھﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده در ذﯾﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی
ََ َ
ى نُ ٌ
اد ٰ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎلَ�﴿ :ون
وح ٱ ۡ� َن ُهۥ﴾ ]ھﻮد» [۴۲ :و ﻧﻮح ،ﻓﺮزﻧﺪش را ﺻﺪا زد« ﮔﻔﺘﻪ:

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﻃﺎھﺮه؛ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه  ١ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،وی از اﻣﺜﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ُ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ،ﺳﺮدﺳﺘﻪی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن اﺳﺖ .و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻣﻌﺬور ﻣﯽدارد از
َّ َّ َ ُ ۡ ُ َ
ون ٱ َّ َ
�
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٢؟« ﴿إِن ٱ�ِين يؤذ
� � ٱ ُّ� ۡ� َيا َوٱ�خ َِرة ِ َوأَ َع َّد ل َ ُه ۡم َع َذ ٗابا ُّمه ٗ
و�ۥ لَ َع َن ُه ُم ٱ َّ ُ
َو َر ُس َ ُ
يناَ ٥٧وٱ َّ� َ
ِين
ِ
ِ
ۡ
ۡ َ ْ ََ
ُ ْ َ
َۡ
ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
� َما ٱ�ت َس ُبوا �ق ِد ٱ ۡح َت َملوا ُ� ۡه�ٰ ٗنا �ث ٗما﴾
يُؤذون ٱل ُمؤ ِمن ِ� َوٱل ُمؤمِ�ٰ ِ
ت بِغ ِ
]اﻷﺣﺰاب» .[٥٨-٥٧ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش را )ﺑﺎ ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎروا(

ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﺮﮔﺰ زن ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺤﺸﺎء ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و از
ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ آن را در »اﻟﺪر
اﻟﻤﻨﺜﻮر« در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ از اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و آن را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
 -١اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۳۷۷۲) :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺑﺸﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ از ﺷﻌﺒﻪ از اﻟﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎواﺋﻞ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻋﻠﯽ س ﻋﻤﺎر و ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اھﻞ آن ﺷﮫﺮ را
)ﺑﺮای ﺟﻨﮓ( ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ ،ﻋﻤﺎر در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ او ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۶۸۰۸) :و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۷۰۹۵) :از
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﻮ
ھﻤﺴﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ« .و آن رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﺪﯾﺚ اﻓﮏ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،(۴۷۵۰) :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎرهی (۲۷۷۰) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
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آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )و از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ( و ﻋﺬاب ﺧﻮار ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻨﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ – آزار

ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ دروغ زﺷﺖ و ﮔﻨﺎه آﺷﮑﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎرﯾﮕﺮان دﯾﻦ ﺧﺪا ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﻌﺬور ﻣﯽدارﯾﻢای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﺎ از ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن و
ﮔﻤﺮاھﺎن ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ.

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورھﺎی ﺑﺎﻃﻞ راﻓﻀﯿﺎن ،ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ س ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺸﺎن و اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ش و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ  ١اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن و
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮه س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ س
در ﭘﮫﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ﺳﺮدار اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او ﺑﯿﻦ دو
ﮔﺮوه از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ آورد« ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
) ،(۳۷۴۶و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۱۰۶۵) :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮔﺮوھﯽ ﺳﺮﮐﺶ
ھﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ آن
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ﻣﮋده ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ،دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .و ﺗﮑﻔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران در واﻗﻊ
ﺗﮑﺬﯾﺐ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرﺗﺸﺎن در
ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ راﻓﻀﯿﺎن ،اھﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ  ١ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻋﺸﺮهی ﻣﺒﺸﺮه  ١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﻧﻘﻞ
ﻣﺎرﻗﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .ﭘﺲ دو ﮔﺮوه درﮔﯿﺮ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﻋﻠﯽ ،و از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻋﻠﯽ ،و از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮده،
ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎناﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿ :ن َطا ٓ� َف َتان م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ�
ِ ِ
ََُۡ ْ ََ ۡ ُ ْ ََُۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ َ ََ ُ
ُ ْ َّ
َ
َ
� ٱ ۡ� ۡخ َر ٰ
�تِٓ
ى َف َ�ٰت ِلوا ٱل ِ� � ۡب ِ� َح َّ ٰ
� َء
ٱ�تتلوا فأصل ِحوا بينهماۖ فإِ ۢن �غت إِحدٮٰهما
َ
� ُ� ُِّب ٱل ۡ ُم ۡقسِ ط َ
� أ َ ۡمر ٱ َّ�ِ َفإن فَا ٓ َء ۡت فَأَ ۡصل ُِحوا ْ بَ ۡي َن ُه َما بٱ ۡل َع ۡدل َوأ َ ۡقس ُِط ٓۖوا ْ إ َّن ٱ َّ َ
�٩
ِ
ِ
ِ
ِ
إ ِ ٰٓ ِ ۚ ِ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٞ
�ون﴾١٠
إِ�ما ٱلمؤمِنون إِخوة فأصلِحوا �� أخو�� ۚم وٱ�قوا ٱ� لعل�م تر
]اﻟﺤﺠﺮات» .[۱۰-۹ :و اﮔﺮ دو ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار

ﮐﻨﯿﺪ .و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ،ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد .و اﮔﺮ )ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻠﻪ( ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ،ﺻﻠﺢ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .و ﺗﻘﻮای اﻟﻠﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺷﻮﯾﺪ«.
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺪان
ﺧﺒﺮ داده ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی اﯾﺸﺎن زﺑﺎن رواﻓﺾ؛ اﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪزﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
ﺷﺮ رواﻓﺾ راﺣﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
 -١ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ۲۱۴ /۱ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻤﺸﺎن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ از ﻗﺮآن ﺑﺪان رھﻨﻤﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .از اھﺎﻧﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﺒﺎر،
اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج را در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮب اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻤﺸﺎن ﺧﺒﺮ داده ،ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﻮده ،و ھﺮ ﮐﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ از وی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه،
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن از
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺳﮕﮫﺎ
ﺟﮫﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﭼﻘﺪر از راه راﺳﺖ ﺑﻪ دورﻧﺪ و ﭼﻘﺪر
ﺑﻪ اھﻞ ﺿﻼﻟﺖ و ﻋﻘﺎب ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ!.
 -١آﻧﮫﺎ ھﻤﺎن ده ﯾﺎر ﺑﮫﺸﺘﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ س ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۳۷۵۶) :و ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۶۴۹) :آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻦ ده ﻓﺮد در ﺑﮫﺸﺖاﻧﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ،
ﻋﻤﺮ در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻃﻠﺤﻪ در ﺑﮫﺸﺖ
اﺳﺖ ،زﺑﯿﺮ در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﺳﻌﺪ در ﺑﮫﺸﺖ
اﺳﺖ ،ﺳﻌﯿﺪ در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ« .و آن رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ،
و ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۴۰۱۰ :ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .و
اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺧﻮشﻧﺼﯿﺐ در اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﻟﻠﻤﺼﻄﻔﯽ ﺧﯿﺮ ﺻﺤﺐ ّ
ﻓﻲ ﺟﻨﺔ اﻟﺨﻠﺪ ﻧﺼﺎ زادھﻢ ﺷﺮﻓﺎ
ﻧﺺ أﻧﮫﻢ
ھﻢ ﻃﻠﺤﺔ واﺑﻦ ﻋﻮف واﻟﺰﺑﯿﺮ ﻣﻊ

اﺑﯽ ﻋﺒﯿـﺪه واﻟﺴﻌـﺪﯾﻦ واﻟﺨﻠﻔـﺎ

»ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
آﻧﮫﺎ در ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎوداناﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺰت و ﺷﺮاﻓﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
آﻧﺎن :ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
اﺑﯽ وﻗﺎص و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ )اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ،ﻋﺜﻤﺎن
ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ و ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼﻓﺖ در دوازده ﺗﻦ

١

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ در دوازده
ﺗﻦ از اﺋﻤﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻣﺎم ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﺳﺖ .٢
اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .ﺑﻄﻼن آن آﺷﮑﺎرﺗﺮ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺧﻼﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻔﺎ را
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ  .٣ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺼﻮص وارده در ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺮﯾﺶ  ،٤ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﺷﯿﻌﻪی دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﻦ دوازده ﺗﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ:
 -۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ -۲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ -۳ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ -۴ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ -۵ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮ -۶ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ
ﺻﺎدق -۷ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻢ -۸ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ رﺿﺎ-۹ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺟﻮاد -۱۰ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ھﺎدی -۱۱ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی -۱۲ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻣﮫﺪی ،ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدھﻢ رواﻓﺾ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب :ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /۱) :
 (۱۲۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٢در اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺋﻤﻪیﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﻨﮫﺎج اﻟﮑﺮاﻣﺔ ،ﺻﻔﺤﻪی.۷۸ :
 -٣ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ :اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ )ج ۱ص (۴۳۴ﻃﺒﻊ
داراﻷﺿﻮاء.
 -٤از آﻧﺠﻤﻠﻪ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،(۳۶۶۴) :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎرهی (۲۳۹۲) :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺎھﯽ آب اﯾﺴﺘﺎده ھﺴﺘﻢ و دﻟﻮی ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارد و
ھﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ از آن آب ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪم ،ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ )اﺑﻮﺑﮑﺮ

٨٤

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﻤﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﻮچ و ﺑﯽاﺳﺎس اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ،اﯾﺠﺎب ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮای
دوازده اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﻋﺼﻤﺖ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ،ﺷﺮط اﻣﺎﻣﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻄﻼن و ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای ﺧﯿﻠﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ دوازده ﺗﻦ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ .١
ﺻﺪﯾﻖ( آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﯾﺎ دو دﻟﻮ ﺑﺰرگ از آن ﮐﺸﯿﺪ ،و در ﮐﺸﯿﺪن او ﺿﻌﻒ ﺑﻮد و
اﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،ﺳﭙﺲ آن دﻟﻮ ﺑﻪ دﻟﻮی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ّ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب
)ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق( آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻓﺮد زﯾﺮک و ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ
آب ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﻮاﺷﯽ آب ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺪ«.
و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،(۳۶۳۴) :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۲۳۹۳) :از
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و از دﻻﯾﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺗﻦ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ )ﺧﻼﻓﺖ( در آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آﻧﺮا در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره (۳۵۰۱) :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۱۸۲۰) :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺎر )ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﺗﺎﺑﻊ
ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ« ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
ﻗﺮﯾﺶاﻧﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﮐﺎﻓﺮﺷﺎن ﺗﺎﺑﻊ ِ
ِ

آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۱۸۱۸) :رواﯾﺖ ﮐﺮده .و از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
واﻟﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺧﯿﺮ و ﺷﺮاﻧﺪ« ،ﺗﺮﻣﺬی آن را در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۲۲۳۲) :رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ اﻟﻮادﻋﯽ  /آن را در »اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻟﯿﺲ
ﻓﯽ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ« )ج ۲ص (۱۲۲آورده اﺳﺖ.
 -١ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن از وﻗﻮع در ﺧﻄﺎ ،ﮔﻨﺎه و
ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻼ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ) (۲۱۱ /۲۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ھﻤﻪی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿﺮه اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﯿﭻ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺼﻤﺖ ،ﺧﺎص اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﺛﺒﺎت آن ﺑﺮای اﺋﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻃﻮﺳﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﺮﯾﺪ« ﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ،ﻟﻄﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدن وی ﺑﺮای
اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ھﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ«.
ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﺧﻄﺎء در ﺗﺄوﯾﻞ از آﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ« اﺛﺮ ﻏﻔﺎری ).(۳۲۳ /۱

و ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« )ج ۱ص (۳۱۷ﺑﺎﺑﯽ آورده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان» :ﺑﺎب أن اﻷﺋﻤﺔ
ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺘﯽ ﻳﻤﻮﺗﻮن وأﳖﻢ ﻻﻳﻤﻮﺗﻮن إﻻ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻬﻢ :ﺑﺎب در ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪی
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ«.

و اﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ راﻓﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻟﻮازم و
ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮﺷﺘﻪی ّ
ﻣﻘﺮب و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺪان ﻧﻤﯽرﺳﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﯿﺦ ﻣﺎ اﻣﺎم وادﻋﯽ  /در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻹﳊﺎد اﳋﻤﻴﻨﯽ ﻓﯽ أرض اﳊﺮﻣﲔ«

ص ۱۰۹) :و  (۱۱۰ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎء ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﺗﺒﺎع ﺧﺎص اﺑﻦ ﺳﺒﺎء اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع اﺑﻦ
ﺳﺒﺎء ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻏﯿﻮر
ﺑﺮ اﺳﻼم ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺳﻼم را از رﯾﺸﻪ ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺎداﻧﺎن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﺐ او را ﺧﻮردهاﻧﺪ ،و در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای او دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب» :وﺟﺎء دور اﻟﻤﺠﻮس« را ﺑﺮادر ﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺮﯾﺐ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورد و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺪح او را ﺗﺮک
ﮔﻔﺘﻨﺪ .دﯾﺮوز ﺧﻤﯿﻨﯽ دﺟﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ و روس را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد ،و اﻣﺮوز دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ
ِ
ﺳﻮی آﻧﺎن دراز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﻤﻪ ﺷﮑﺮ و
ﺛﻨﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺷﺮﻣﺴﺎر ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش زﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺻﺪام ﺑﻌﺜﯽ ھﯿﭻ ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارم ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ّ
ﺷﺮ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ راﺣﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﺣﻠﯽ ،ﺷﺎرح اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ« .ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ.«...
ً
ﻇﺎھﺮا اﯾﺠﺎب ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮای
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻨﺎﻗﺾ آن و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن آن ﺑﺮ
ﺑﯽادﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺷﮑﺎرﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد .اﯾﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﻤﺎز ﮐﻪ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ،را
ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﮫﺮهای در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ
ُ
ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮوماﻧﺪ .ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﺪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟!.

ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ
اﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ  ١ﺣﻠﯽ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ھﻤﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ھﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .و در
 -١او اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ ﺣﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﯿﺦ رواﻓﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻧﺼﯿﺮ ﮐﻔﺮ و وزﯾﺮ ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮐﯿﻨﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام
را ﺑﻪ دل داﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﺶ را از ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﻃﻌﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻪی ﻣﺒﺎرک ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام
ﻣﺸﺤﻮن ﻧﻤﻮده ،او ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﺪﻧﺎم ﻣﻨﮫﺎج اﻟﮑﺮاﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ
ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد »ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﯽ ﻧﻘﺾ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﻌﺔ

واﻟﻘﺪرﻳﺔ« ﺑﺮ آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ دﻧﺪان ﺷﮑﻦ ﺑﻮده و ردی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻋﻠﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ھﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ .او در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺎﻣﺎن ،از ھﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺑﺠﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ« .ﻃﻮﺳﯽ ھﻢ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺠﺮﯾﺪ  «٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﯽ از ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
داده ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﮫﻮر ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ از او،
اﺧﺘﺼﺎص او ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺑﺮادری ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎص او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری اش ،و ﺑﺮاﺑﺮی او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،از ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ «.ﺣﻠﯽ،
ﺷﺎرح اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮح آن  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آدم ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﻧﻮح ،ﺑﻪ
ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺑﻪ ھﯿﺒﺖ ﻣﻮﺳﯽ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﮕﺮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻨﮕﺮد( .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﺻﻔﺎت و
ﺧﺼﻠﺘﮫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪیﺷﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
ً
ً
٤
اوﻻ در ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد  .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ،
ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ھﺮﮔﺰ آن را ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ را ﻏﺮﯾﻖ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )ج ۱۴ص ،(۱۰۰و ﻟﺴﺎن
اﻟﻤﯿﺰان ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﻤﺎره.۲۸۴۱ :
 -١ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﻔﻪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ،ﺻﻔﺤﻪی.۱۰۰ :
 -٢ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ ،ورﻗﻪی.۱۶۲ :
 -٣ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ ،ورﻗﻪی.۱۶۴ :
 -٤اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﻧﯽ آن را در ﮐﺘﺎب »ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟـﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ اﻟـﻤﻮﺿﻮﻋﺔ« )ج ۱ص ،(۳۶۵و اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی در اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت )ج۱

ص (۳۷۰آورده و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
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ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻔﺎت ،ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮫﯽ و آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ .و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﺒﯿﺎء از اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎء زﯾﺎدی ،اﺟﻤﺎع را در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽای در اﯾﻦ ﻗﻮم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮﺷﺎن اﺳﺖ.

ﻧﻔﯽ ذرﯾﻪی ﺣﺴﻦ س

١

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد
ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺴﻞ او ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺎور ،در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮه ﺳﺮی و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎن،
آﻧﺎن را درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﻣﺪام اﯾﻦ ادﻋﺎ را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
را در ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ  .٢و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻘﻂ در
 -١ﺷﯿﺦ  /در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﻘﯿﺪهی رواﻓﺾ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ذرﯾﻪی ﺣﺴﻦ س را ذﮐﺮ ﮐﺮده؛ زﯾﺮا
ﺷﯿﻌﯿﺎن –ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻼﮐﺸﺎن ﮔﺮداﻧﺪ -از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ او از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ اﻣﯿﺮﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺗﻨﺎزل ﮐﺮده و ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺴﻦ س ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را» :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ﺳﯿﺪ اﺳﺖ ،و
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ آورد« را اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری  /در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۳۷۴۶) :آورده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ  /آن را در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۱۶ /۸ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺋﻤﻪی ﮐﻪ دارﻧﺪ از ﻧﺴﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س اﺳﺖ؛ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﺗﺎ ﻣﮫﺪی ﻣﺰﻋﻮم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺳﺘﺎن او ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ.
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داﻋﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ
دوازده ﺗﻦ ،اﻣﺎﻣﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﻣﺎﻣﺖ
ِ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺑﺰرﮔﯽﺷﺎن و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ
آﻧﺎن و ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻣﻄﻠﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪا
ُ
اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﺪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟!.
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن آل ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ذرﯾﻪی اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ذرﯾﻪی اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ ،اﻣﺮی ﻣﺘﻮاﺗﺮ  ١و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻃﻌﻦ و ﻋﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺴﺐھﺎ را از اﻋﻤﺎل ﺟﺎھﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آوردهاﻧﺪ  .٢رواﯾﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻣﮫﺪی از ذرﯾﻪی ﺣﺴﻦ س
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮداود و دﯾﮕﺮان آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٣
 -١ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »رﯾﺎض اﻟﺠﻨﺔ« )ص (۶۴اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ اﻣﺎم وادﻋﯽ  /ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﻪی ﯾﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺜﻤﺎن« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،او ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺼﻨﻒ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ذرﯾﻪی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ س ﺗﺎ
اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﮕﺎِ :ﺳ َﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .۲۷۹ /۳
 -٢ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۹۳۴) :از اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ
اﺷﻌﺮی س آورده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ در اﻣﺖ ﻣﻦ از اﻣﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ :اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ،و ﻃﻌﻨﻪ زدن در
ﻧﺴﺐ ،و ﻃﻠﺐ ﺑﺎران از ﺳﺘﺎرهھﺎ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدهھﺎ«.
 -٣اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺰد اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۲۹۰) :از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺳﺒﯿﻌﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺬری در ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ،
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺳﺒﯿﻌﯽ ﻋﻠﯽ س را ﺻﺮف ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
رواﯾﺖ را در »اﻟﻤﺸﮑﺎة« ) (۵۴۶۲ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.
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ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن در ﺧﺎرج ﺷﺪن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﺗﺶ دوزخ
ﺣﻠﯽ در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :١اﺋﻤﻪ درﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﻓﺮق
اﺳﻼﻣﯽ)ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ( اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن از
آﺗﺶ دوزخ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ھﻤﻪﺷﺎن در دوزخ ﺗﺎ
اﺑﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﺜﺮ اﺋﻤﻪ ﻗﻮل دوم را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽاز آﺗﺶ دوزخ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ در آن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ
ﻋﺪه ﮐﻤﯽھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻧﺎن ھﻢ از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢آﻧﺎن از ﺟﮫﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ وﻟﯽ داﺧﻞ
ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﻋﺮاف ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ،اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ،ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﻘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺳﻖ ھﺮﮔﺰ از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻣﻮﺣﺪ از
ﻓﺎﺋﺪه :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ّﻗﯿﻢ  /در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎر اﻟﻤﻨﯿﻒ ،ص ۱۱۸ط داراﻟﻌﺎﺻﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ :و در
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ّ
ﺳﺮی ﻧﺎزک وﺟﻮد دارد ،و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﻦ
ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮای رﺿﺎی اﻟﻠﻪ ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮد،
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ذرﯾﻪی او ﮐﺴﯽ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﺻﺮف ﺑﺮای رﺿﺎی اﻟﻠﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او –ﯾﺎ ﺑﺮای ذرﯾﻪاش -ﺑﮫﺘﺮ از آن را ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺴﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻼﺷﮫﺎ ﻧﻤﻮد و ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ،و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
 -١ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ).(۲۰۷
 -٢ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ) .(۲۰۷و اﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ھﻤﺎن اﺑﻮﺳﮫﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﻧﻮﺑﺨﺖ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ در اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ  ۲۲۰۹ﺳﻮاﻧﺢ او را ذﮐﺮ ﮐﺮده.
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ﺟﮫﻨﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .١ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،وارد
ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ و ﻗﻮل ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻣﺬھﺐ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
َ
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل اھﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ﴿:لن
َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َّ َ َ َ ُ ً َ
يدخل ٱ َ
ودا أ ۡو نَ َ� ٰ َر ٰ
ى﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[١١١ :ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
�نة إِ� من �ن ه
ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ )ﮐﺲ دﯾﮕﺮی( ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ« .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از راﻓﻀﯽ ،ﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ
اﯾﻨﺎن ﭼﻪ دروﻏﮫﺎﯾﯽ را ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﻓﻌﺎل و ﮐﺮدارﺷﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺣﺮﻣﺎن آﻧﺎن از ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ راﻓﻀﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روش و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(
را ﻣﺎﯾﻪی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺮک ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن از داﯾﺮهی دﯾﻦ اﺳﻼم از ھﻤﺎن اول ﺧﺎرج
 -١ﺷﯿﺦ  /ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ّ
ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ از آﺗﺶ
ﺟﮫﻨﻢ دارﻧﺪ ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
ﻗﻮم ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﮐﺄﻧﮫﻢ اﻟﺜﻌﺎرﯾﺮ :ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ذرهھﺎاﻧﺪ« ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۶۵۶۸) :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره (۱۹۱) :ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﻪ ﻟﻔﻆ» :اﻟﺜﻌﺎرﯾﺮ« در آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﺪهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺮای آﻧﺎن آراﺳﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﮫﻠﺖ داده
اﺳﺖ .و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺎﺟﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻨﻟﺎﺟﻴﺔ � الﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ وﻣﺎ
٢

أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺤﺎﻲﺑ« » .ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺎﺟﯿﻪ ھﻤﺎﻧﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو

 -١رﻣﻀﺎت اﻟﺠﻨﺎت.۳۰۶ /۶ :
 -٢ﺷﯿﺦ  /ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻟﻔﻆ آن اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﻓﱰﻗﺖ ﺑﻨﻮإﴎاﺋﻴﻞ
ﻋﻠﯽ إﺣﺪی وﺳﺒﻌﲔ ﻓﺮﻗﺔ ،أو ﻗﺎل اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻓﺮﻗﺔ ،وﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻓﺮﻗﺔ واﺣﺪة،

ﻛﻠﻬﺎ ﻓﯽ اﻟﻨﺎر إﻻ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ :ﺑﻨﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﺎ

ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و دو ﻓﺮﻗﻪ ،و اﯾﻦ اﻣﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ( ،ھﻤﻪ در آﺗﺶاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ )اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ھﻤﺎن
اھﻞﺳﻨﺖاﻧﺪ« ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۴ /۸و در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ،۵۳۰۲ :و اﺑﻦ اﺑﯽﻋﺎﺻﻢ در اﻟﺴﻨﺔ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۶۸ :از اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ھﻔﺘﺎد و دوﺗﺎی آن در آﺗﺶ
ﺟﮫﻨﻢ ،و ﯾﮑﯽ در ﺑﮫﺸﺖ؛ ھﻤﻪ در دوزخ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ و آن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ« ،ﺳﻨﻦ
اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۵۹۷) :و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ.
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۱۳۲۲ /۲) :از اﻧﺲ س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ
آورده» :ﺑﻨﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ در دوزخاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﺮوه؛ و آﻧﺎن ﭘﯿﺮوان ﺟﻤﺎﻋﺖاﻧﺪ«
رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ .و اﻣﺎ ﻟﻔﻈﯽ را ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ  /ذﮐﺮ ﮐﺮده و آن اﯾﻨﮑﻪ)» :ﺻﺮف ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( و آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﺻﺤﺎﺑﻢ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﯿﻢ
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ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﺻﺤﺎﺑﻢ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﯿﻢ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ
ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺎﺟﯿﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ِﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدات و ﮐﺮدارﺷﺎن
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ھﺮ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات و ﮐﺮدارﺷﺎن ﺑﺎ راه و روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺎﺟﯿﻪ اﺳﺖ .و ﺗﻨﮫﺎ اھﻞ

ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از راه و روش رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و راه و روش اﺻﺤﺎﺑﺶ ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ ﻣﻨﺼﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ« را ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۶۴۶ :آورده و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
زﯾﺎد ﺑﻦ اﻧﻌﻢ اﻓﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه.
و ﺷﺎھﺪ از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﻤﺎن ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و
آﻧﺎن ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺰاری ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎی ﮔﻤﺮاه و ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﻨﺤﺮف
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از آﻧﺎن ﺑﺮﺣﺬرﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﺎروان اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ھﻤﺎن
اھﻞ ﺳﻨﺖاﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  /در ﻣﺴﻨﺪ ،ج۴
ص ۳۸۳از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽاوﻓﯽ –در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد -آﻣﺪه و ﺳﻼم ﮐﺮدم ،او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن
ھﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرت ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ﺑﻪ دﺳﺖ ازارﻗﻪ )ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮارج( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ازارﻗﻪ را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ازارﻗﻪ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارج
ﺳﮓھﺎی آﺗﺶاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻨﮫﺎ ازارﻗﻪ ﯾﺎ ھﻤﻪی ﺧﻮارج؟ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮارج.
ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ ﮐﺮده و ﮐﺎرھﺎی زﺷﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮای اﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن! ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎش ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺮاه
ﺑﺎش ،اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮد در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮو و آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ده ،اﮔﺮ از ﺗﻮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ( و اﻻ رھﺎﯾﺶ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮ از او داﻧﺎﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﯿﺦ وادﻋﯽ  /در ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد »اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ

اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« )ج ۵ص (۱۱۳ﺑﺎب ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺨﻮارج رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .واﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.
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ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺎﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻇﺎھﺮی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﭘﺎﯾﺪاریﺷﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺬھﺐ و
اﻗﺘﺪارﺷﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،وﺟﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اوﻟﯿﺎ و
ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ وﻻﯾﺖ از راﻓﻀﯽھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن وﻟﯽای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع رﺟﻌﺖ

١

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ  ٢در ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺎﺋﺪ« ﺧﻮد در ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ رﺟﻌﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺋﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای دارﻧﺪ.آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻋﻠﯽ س و دوازده اﻣﺎم در آﺧﺮ زﻣﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از

 -١آن اﯾﻨﮑﻪ :آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪیﺷﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻋﻼﻣﻪ
اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﻇﮫﯿﺮ ﺷﮫﯿﺪ  /در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ« )ص (۵۵ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ :از ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﻓﺎﺳﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻘﯿﺪهی رﺟﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را دارﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎیﺷﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﺎن را
ﻣﯽداﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺋﻤﻪیﺷﺎن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺗﺎ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﺴﮑﺮی ﻣﺰﻋﻮم ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 -٢او ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺻﺪوق و ﺑﻪ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻨﯿﻔﺎﺗﯽ در ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ دارد ،اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ در اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ ،و ﻧﺠﺎﺷﯽ در
»اﻟﺮﺟﺎل« ج ۲ص ۳۱۱ﺗﺮﺟﻤﻪی او را آوردهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﯿﻌﻪ را در
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ :أواﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪی ،۱۵ :و ﮐﺘﺎب» :اﻹﯾﻘﺎظ
ﻣﻦ اﻟﮫﺠﻌﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮھﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺟﻌﻪ« اﺛﺮ ّ
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺻﻔﺤﻪی ،۲۹ :و ﮐﺘﺎب» :اﻟﻐﯿﺒﺔ« اﺛﺮ
ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ،ﺻﻔﺤﻪی ،۱۲۳ :و ﮐﺘﺎبَ » :ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ )ج۲
ص (۱۲۸و ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞّ ،
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ ) (۳۴۷ /۱ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ ،اﺛﺮ ﻏﻔﺎری ).(۳۴۰ /۱
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ﻇﮫﻮر ﻣﮫﺪی و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﺟﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ او ،ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ )اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن( و ﻗﺎﺗﻼن اﺋﻤﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﺣﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻗﺎﺗﻼن اﺋﻤﻪ را ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮐﻨﺪ .و
آﻧﺎن ،ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺑﻪ دار ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ و اﺑﺘﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن درﺧﺖ ،ﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮ
آن ،ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اھﻞ ﺣﻖ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن درﺧﺖ ،ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ ﺑﺮ آن ،ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ُﻣ ّ
ﺤﺒﺎن آﻧﺎن ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن
درﺧﺖ ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ و آن ﻗﺪر دراز اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ
آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﺳﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از دوازده اﻣﺎم ،ھﺰار ﺳﺎل
ھﺴﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﮫﺪی ،ﮐﻪ ﺑﺮای او ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﺳﺎل
ھﺴﺖ .ﺳﭙﺲ آدم ،ﺳﭙﺲ ادرﯾﺲ ،ﭘﺲ از او ﻧﻮح ،ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺪی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮔﺎه دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و آﺧﺮت ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ای اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ! ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻋﻘﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﺎن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را
ِ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﺬﯾﺐ
آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﺪال ﺑﺎ اﯾﻦ اﻻغھﺎ وﻗﺖ را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻨﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺨﺮه ﺑﭽﻪھﺎ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﮔﻮش اﯾﻤﺎﻧﺪاران و اھﻞ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺷﻨﯿﺪن آن را ﻧﺎﺧﻮش دارد .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻘﻠﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد،
ﺧﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد ،داﻣﻨﮕﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

اﻓﺰودن ﺑﻪ اذان
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺪﻋﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اھﻞ ّ
ﺗﺸﯿﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اذان و اﻗﺎﻣﻪ و ﺗﺸﮫﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ )أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ ﹰا

رﺳﻮل اﷲ( ،ﻋﺒﺎرت »أﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ وﻟﯽ اﷲ« را اﻓﺰودهاﻧﺪ .اﯾﻦ ،ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ اﺳﺖ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رد ﮐﺮدن آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .١

ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻤﺎز
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و
ﻋﺼﺮ و ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﺪون ﻋﺬر ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﻤﺟﻊ ﺑ� ﺻﻼﺗ�
ً
ﺑﻐ� ﻋﺬر ﻓﻘﺪ أﻰﺗ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ الﻜﺒﺎﺋﺮ« » .٢ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﯿﺎن دو ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ
ّ
ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 -١و از ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ رواﻓﺾ در اذان اﻓﺰودهاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪی» :ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ِ
ﮐﻪ اﻓﺰودن آن ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ )/۶
 (۲۹۴ -۲۹۳ﮔﻔﺘﻪ :و آﻧﺎن –ﯾﻌﻨﯽ رواﻓﺾ -در اذان ﺟﻤﻠﻪای را اﻓﺰودهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺻﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده ،و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ آن
ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻞ« اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺟﻤﻠﻪی » ﹼ

 -٢ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۱۸۸) :و آن رواﯾﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رﺣﺒﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺣﻨﺶ آﻣﺪه و او ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« آﻣﺪه .و
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ٗ
ِ� كِ�ٰ ٗبا م ۡوقوتا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل﴿ :إِن ٱلصلوة �نت � ٱلمؤ ِمن
» [۱۰۳ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻧﻤﺎز در اوﻗﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺑﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻓﺮض اﺳﺖ «.در ﻧﮫﯽ از
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺻﻼﺗﯿﻦ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ از آن رواﯾﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺳﻌﺪی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮض
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ و ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻤﺎز
وﻗﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺰ در ھﻤﺎن وﻗﺖ ادای آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و وﻗﺖھﺎی ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
آﻣﻮﺧﺖ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را از ﺟﺎﺑﺮ س در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد )ج ۱ص (۲۵۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و آن
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
) (۶۸۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ» :و ﭼﻮن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا رﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
اذان ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺎﻣﺖ دھﺪ« ،ﺷﺎھﺪ در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ
ﺻﻼﺗﯿﻦ ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ روﺑﺮو اﺳﺖ ﺟﻮاز ﻧﺪارد .در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۱۰۹۱) :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۷۰۳) :از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺳﻔﺮ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﯾﮑﺠﺎ ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺻﻼﺗﯿﻦ ﺻﺮف ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ در ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺳﺨﺘﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ دو ﻧﻤﺎز را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻪ ﻗﺼﺪی داﺷﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺖﺷﺎن در ﺣﺮج واﻗﻊ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از دﻻﺋﻞ را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ» :إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ وادﻋﯽ ) /ص (۵۹۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب وﺻﺎﺑﯽ ﻋﺒﺪﻟﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺟﻤﻊ
ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺟﺰ در ﺣﺎﻻت ذﯾﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ :ﺳﻔﺮ ،ﺑﺎران ،ﻣﺮض ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت ،ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻪ در

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ دری از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ« .و رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎز از وﻗﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز اوﻟﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺘﺶ و ادای ﻧﻤﺎز
دﯾﮕﺮی در اول وﻗﺘﺶ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
را در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن را ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﮫﻮر ﻗﺎﺋﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎھﮕﺎه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ
ﺷﺪه  ،٢ﺗﺎ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﮫﺮ را ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه از ﻇﮫﻮر آن اﻣﺎم ﻣﺰﻋﻮم ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ
زردی ﮔﺮاﯾﯿﺪ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ در ﻧﻤﺎزھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوس ﻧﻮک ﻣﯽزﻧﻨﺪ و دو ﻧﻤﺎز

١

ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ،در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه :ھﺮ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزی ﺧﻮاﺑﯿﺪ ﯾﺎ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ
ﯾﺎدش ﻣﯽآﯾﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻔﺎرهی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ» :ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.(۷۰۵) :
 -٢او ﻣﮫﺪی ﻣﺰﻋﻮم آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮداب داﺧﻞ ﺷﺪ ،و در آﺧﺮ زﻣﺎن از ﺳﺮداب ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﭘﺮ ﺑﻮده از ﻋﺪل و داد ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رواﻓﺾ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اھﻞﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و در
ﮐﺘﺐ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم ﯾﺎزدھﻢ رواﻓﺾ )ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی( در ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮزﻧﺪی از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﺒﺮی در ﺣﻮادث ﺳﺎل:
 ۳۰۲ھﺠﺮی آورده .و ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺘﺎب» :اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﻨﮫﺎج
اﻻﻋﺘﺪال« ذھﺒﯽ ،ص ۳۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ ،و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺪون ﺧﺸﻮع و ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان و ﻧﺎاﻣﯿﺪ و زﯾﺎندﯾﺪه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ .اھﻞ ّ
ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺑﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺸﺎن ﺑﺮ روی ﮐﻮه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮداب ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی از آن
ﭘﻨﺎھﮕﺎه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رود و ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
ﻣﺴﺨﺮه و ﺧﻨﺪهآور ﺑﺮای ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﻣﺎ آن ﻟﻠﴪداب أن ﻳﻠﺪ اﻟﺬی
ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ اﻟ ﹶﻌﻔﺎ ﹸء ﻓﺈﻧﻜــﻢ

ﺻﲑﲤﻮه
ﹼ

ﺛ ﹼﻠﺜﺘﹸﻢ

ﺑﺰﻋﻤﻜﻢ
اﻟﻌﻨﻘﺎء

إﻧﺴﺎﻧﺎ
واﻟﻐﻴـــﻼﻧﺎ

ّ
»وﻗﺖ آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮداب ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻨﺪ )ﺑﯿﺮون آورد( آﻧﮑﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﺪ )ﮐﻪ در آن داﺧﻞ ﺷﺪه و از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻏﺎﺋﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ(«.
»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدھﺎﯾﺘﺎن ،ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد .ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻋﻨﻘﺎء )ﭘﺮﻧﺪهی ﺧﯿﺎﻟﯽ( و ﻏﻮلّ ،
ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﯾﺪ )ﮐﻪ ﻣﮫﺪی
ﻣﺰﻋﻮم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﮫﺪی ﻧﯿﺰ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد(«.

ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﺮاط ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را از وﺟﻮد اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارد ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺋﻤﻪ را در دوازده ﺗﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .١
ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻨﺎﻗﺾ آن ،و اﺷﺘﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺑﯽادﺑﯽ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ آﺷﮑﺎرﺗﺮ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﻤﺎز ﮐﻪ از واﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ رواﻓﺾ در آن )ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ( ھﯿﭻ
ﻧﺼﯿﺐ و ﺣﺼﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰت ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﺘﻌﻪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ آﻧﺎن،
ﻣﺘﻌﻪ را ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ دوازده ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺐ از ﯾﮏ زن ﺑﻪ
 -١ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی رواﻓﺾ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ :اﻟﮑﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ) ،(۳۷۱ /۱۲و
ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ﻣﺠﻠﺴﯽ ) (۱۱۳ /۲۵و ﮐﺘﺎب اﻟﻐﯿﺒﻪ ،اﺛﺮ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ص ۵۷ -۵۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ« ،اﺛﺮ ﻏﻔﺎری ).(۳۱۰ /۱
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وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺘﻌﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪی از آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،درﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
آن اوﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻢ:
ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺮ ﮐﯽ در آﻣﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ از ِ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺣﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎحھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آنھﺎ را ﺑﺎﻃﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮده ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ  .١و از ﻋﻠﯽ س
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج از ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«  .٢اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮان آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .٣و از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ أﮐﻮع س

 -١از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی(۵۱۲۷) :
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
 -٢ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ وادﻋﯽ  /ﮔﻔﺘﻪ» :ﭘﺲ ﻣﺘﻌﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و اﺣﺎدﯾﺚ
رواﯾﺖ ﺷﺪه از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﯽ س از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ
ِ
ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ«» .إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ« ص.۵۳۵
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ  /در ﮐﺘﺎب» :اﻟﺴﯿﻞ اﻟﺠﺮار اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﯽ ﺣﺪاﺋﻖ اﻷزھﺎر« )(۲۶۸ /۲
در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺎح اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺟﺰ راﻓﻀﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و
رواﻓﺾ ﻧﯿﺰ ﻃﺎﺋﻔﻪایاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮام ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﻗﻮال آﻧﺎن را رد ﮐﻨﻨﺪ )زﯾﺮا
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﻼم ھﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻗﻮل آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ( ،و آﻧﮫﺎ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎیﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎاﻧﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۱۱۵ :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۴۰۷ :و ﻟﻔﻆ آن:
»أن رﺳﻮل اﷲ ج ﳖﯽ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻮم ﺧﻴﱪ وﻋﻦ أﻛﻞ ﳊﻮم اﳊﻤﺮ اﻹﻧﺴﻴﺔ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
روز ﻏﺰوهی ﺧﯿﺒﺮ از ﻣﺘﻌﻪ ﺑﺎ زﻧﮫﺎ و از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮان اھﻠﯽ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ«.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١٠٣

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺑﺘﺪا ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺣﺮام
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﯿﺨﯿﻦ .١
و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﺳﺒﺮه ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  .٢و
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺎ را از ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻧﮫﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ«  .٣و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻓﺘﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ را
ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ  .٤و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۵۱۱۸ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۴۰۵ :از اﯾﺎس
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﭘﺪرش ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل اوﻃﺎس ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻌﻪ را اﺟﺎزه
دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ از آن ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۱۴۰۶) :و ﻟﻔﻆ آن» :أن اﻟﻨﺒﯽ ج ﳖﯽ ﻋﻦ ﻧﻜﺎح اﻟـﻤﺘﻌﺔ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ«.
 -٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۹۲۹۵ :و اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ۴۰۸۳ :و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ،ج ۷ص ۲۰۶رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٤ﺗﺮﻣﺬی آن را در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۱۳۴ :و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد )ج ،۷ص-۲۰۶
 (۲۰۷رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﺰﺑﺪی آﻣﺪه و
او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در »إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ« )ج ۶ص (۳۱۹ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س در ﻣﻮرد
ﻣﺘﻌﻪ ﺳﻪ ﻗﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ -اﺑﺎﺣﺖ ﻣﺘﻌﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ .دوم -اﺑﺎﺣﺖ آن ھﻨﮕﺎم
ً
ﺿﺮورت .ﺳﻮم -ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ از او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻼف دو
ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ وادﻋﯽ /
در ﮐﺘﺎب »إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ« )ص (۳۵۴ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﻌﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس آن را ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺟﺎﺋﺰ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت روا اﺳﺖ ،و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺮﮔﺮدان ھﺴﺘﯽ .و
ﻋﻠﯽ س ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار دھﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

»ﻣﺘﻌﻪ ،ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق و ﻋﺪه و ﻣﯿﺮاث را ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﺳﺎزد« .اﺳﻨﺎد اﯾﻦ رواﯾﺖ،
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ  .١از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﻌﻪ در اواﯾﻞ
ُ َ ۡ ََ ُ
اﺳﻼم ،راﯾﺞ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻪی﴿:
ح ّ ِرمت عل ۡي� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۲۳ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .«...ﻧﺎزل ﺷﺪ .و ﻗﺮآن آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ ۡ ََۡ ُ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:إِ� ٰٓ
� أ ۡز َ� ِٰ
ج ِه ۡم أ ۡو ما ملكت �ي�ٰن ُه ۡم﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن)» .[۶ :و ﻋﻮرت

ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻣﮕﺮ از ھﻤﺴﺮان ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد «...و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ،ﺣﺮام
اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .٢
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻼل ﺑﻮد ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺦ ﺷﺪ و ﺑﺮای
در زﻧﺎ را ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪِ ،
ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .٣
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در »اﻟﺴﻨﻦ« )ج ۷ص (۲۰۷و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻹﺣﺴﺎن آﻣﺪه،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۴۱۴۹ :و دارﻗﻄﻨﯽ )ج ۳ص ،۲۵۹و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۶۲۵ /۱۱رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،در ﺳﻨﺪ آن ّ
ﻣﺆﻣﻞ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر آﻣﺪه،
ذھﺒﯽ در اﻟﻤﯿﺰان در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺆﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﻌﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۵۱۱۵ :ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ :ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ
در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از رواﯾﺖ ﻣﺆﻣﻞ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﺳﺖ و در ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪی )اﻋﺘﺮاﺿﯽ( اﺳﺖ.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی آن را در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۱۲۴ :و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۰۷۸۲ :و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ج ۷ص ۲۰۵و  ۲۰۶آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،در ﺳﻨﺪ آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪه زﺑﺪی آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه .و ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /ﻧﯿﺰ
آن را ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻤﺮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۹۰۳ :آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﻣﺎم ﻧﻮوی ﮔﻔﺘﻪ :درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و اﺑﺎﺣﻪی ﻣﺘﻌﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮده؛ ﻣﺘﻌﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻏﺰوهی ﺧﯿﺒﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده ،ﺳﭙﺲ در روز ﺧﯿﺒﺮ ﺣﺮام ﺷﺪه ،و ﺑﻌﺪا در زﻣﺎن ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ
ﻣﺒﺎح ﺷﺪه و در اوﻃﺎس ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻮده ﭼﻮن اﯾﻦ دو واﻗﻌﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﺑﻌﺪ از آن روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ھﻤﯿﺶ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺮام ﮔﺸﺘﻪ .ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﻠﻤﺎی

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﻧﮑﺎح ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻟﯽ و ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺪﻋﺖھﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮑﺎح ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻟﯽ
و ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ،ﻋﯿﻦ زﻧﺎ اﺳﺖ .ﺣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ
رﺷﯿﺪه ،ﺣﻀﻮر وﻟﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﮑﺎحھﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪ ﺷﺮط
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ھﺮ دو در ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدن ﻧﮑﺎح ھﻤﺪﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﯿﺴﺖ« .١
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﻧ�ﺎح إﻻ ﺑﻮ�

ﮐﺮام ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻌﻪ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﺮاث در
آن ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﺪه ،و ﭼﻮن ﻣﺪت ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺪون ﻃﻼق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ھﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ رواﻓﺾ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ.
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )ج ۲ص (۱۰۲۲ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺧﺘﻼف رواﻓﺾ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮده و ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،و ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﻋﺠﺎﺋﺐ و ﻏﺮاﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮادر داﻧﺸﻤﻨﺪﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪﻣﺎل اﻟﻠﻪ »اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﻤﺘﻌﺔ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺎﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ از ُدﺑﺮ زن را ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻪ ﺑﺎ زن ﺷﻮھﺮدار ،و ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮج؛ اﯾﻦ ھﻤﻪ
در زﯾﺮ ﭘﺮدهی ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺖ و ﯾﺎر آﻧﮫﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻟﻠﻪ
ﺛﻢ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ« آﻧﺎن را ﻓﻀﯿﺢ ﻧﻤﻮد .و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را از ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی )رواﻓﺾ( ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﺎن را ﺑﮑﺸﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!.
 -١ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب :اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ) ۲۹۳ /۵و  ،(۴۹۴ﻃﺒﻊ
داراﻷﺿﻮاء ،و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ) (۳۲۹ /۳ﻃﺒﻊ داراﻷﺿﻮاء ،و َﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،اﺛﺮ اﺑﻦ
ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ) ،(۲۸۷ /۳و ﮐﺘﺎب ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﯽ ،اﺛﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﺣﻠﯽ ).(۸ /۲

١٠٦

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

َ
وﺷﺎﻫﺪي ﻋﺪل« :ﻧﮑﺎح ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻟﯽ زوﺟﻪ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل ﺻﺤﯿﺢ
ِ
ﻧﯿﺴﺖ« .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و دارﻗﻄﻨﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .١
اﯾﻦ رواﯾﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن
ھﺴﺘﻨﺪ.
از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻧ�ﺎح إﻻ

ﺑﻮ�« »ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ« .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی و
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ از
ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﻋﺎﯾﺸﻪ و زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.او در
اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎب از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ ﻧ�ﺎح إﻻ ﺑﻮ�

وﺷﺎﻫﺪی ﻋﺪل«  :٣ھﯿﭻ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻟﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل ﺻﺤﯿﺢ
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص ،(۱۲۵و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره،۱۰۴۷۳ :
و دارﻗﻄﻨﯽ در ﺳﻨﻦ) ،ج ۳ص ،(۲۲۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ۲۹۹رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺮر ﺟﺰری ﻗﺎﺿﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ –ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه -ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،۱۹۷۴۷) :اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی،(۲۰۸۵) :
و ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،(۱۱۰۲) :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ در ﺳﻨﻦ )ج ۱ص (۶۰۵و
ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۷۷۶ :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺎ
ﻋﻼﻣﻪ وادﻋﯽ  /آن را در »اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ« )ج ۲ص(۶
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ ) (۱۱۱ /۷از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻟﺪ از ﺷﻌﺒﯽ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده .اﺑﻦ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۰۴۷۶ :آورده
ﮐﻪ در ﺳﻨﺪش ﻗﯿﺲ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮزﻧﺪش ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه؛ زﯾﺮا
آﻧﭽﻪ از ﺣﺪﯾﺚ او ﻧﺒﻮده را ﺑﺮ او داﺧﻞ ﮐﺮده .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ :و ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽراﻓﻊ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١٠٧

ﻧﯿﺴﺖ« .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ١و دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و او اﺳﺎﻣﯽ ﺳﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ِ
را آورده ﮐﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»أﻳﻤﺎ امﺮأة أﻧ�ﺤﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻐ� إذن وﻴﻟﻬﺎ ﻓﻨﺎﻜﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ«» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون

اﺟﺎزهی وﻟﯽاش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آورد ،ﻧﮑﺎﺣﺶ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« .اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٢
 -١رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص (۱۱۲ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﻟﯽ

ﻣﺮﺷﺪ وﺷﺎﻫﺪی ﻋﺪل :ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وﻟﯽای ﻣﺮﺷﺪ و دو ﺷﺎھﺪ ﻋﺪل ﻧﮑﺎح درﺳﺖ

ﻧﻤﯽﺷﻮد« رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ زﻧﺠﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .و رواﯾﺖ ﻓﻮق را اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی:
 ۱۵۹۱۷ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﻟﯽ أو ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮﺷﺪ :ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وﻟﯽ و ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﺮﺷﺪ ﻧﮑﺎح درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« ،و دارﻗﻄﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻓﻮع آن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد )ج۳
ص (۲۲۱آورده ،و در ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺪی ﺑﻦ ﻓﻀﻞ آن را ﻣﺮﻓﻮع ﮐﺮده و ﺟﺰ او
ﮐﺴﯽ آن را ﻣﺮﻓﻮع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﺪی ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ
آﻣﺪه ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۸۸۴ :آﻣﺪه ،و ﺣﺎﮐﻢ
در ﻣﺴﺘﺪرک ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۷۷۶ :ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۰۸۳ :و ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۱۰۳ :و ﻣﺴﻨﺪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۴۸۷۶ :و ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ج ۱ص ،(۶۰۵و ﺳﻨﻦ اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه »اﻹﺣﺴﺎن« ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۴۰۷۴ :و اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره،۴۰۳۷ :
و ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۷۶۶ :و ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۱۳۹ :
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﺠﺮ ،و آن رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ وادﻋﯽ  /آن را در
ﮐﺘﺎب» :اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟـﻤﺴﻨﺪ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﯽ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« )ج ۱ص (۴۹۹آورده .ﺷﯿﺦ ﯾﺤﯿﯽ

١٠٨

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

از اﺑﻮﻫﺮ�ﺮه رواﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﷲ ج ﻓﺮمﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﺗﻨﻜﺢ
ُ
زن
اﻟـﻤﺮأة اﻟـﻤﺮأةوﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻧﻤﺎ الﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﺗﻨﻜﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ«» :زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ِ
دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آورد .ھﻤﺎﻧﺎ زن زﻧﺎﮐﺎر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش
را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آورد« .و در ﻟﻔﻆ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻟﻲﺘ ﺗﻨﻜﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ �

الﺰاﻧﻴﺔ«» :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آورد ،زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ و دارﻗﻄﻨﯽ .١
از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﺪ ﮐﺎروان در راھﯽ ﺑﺎ ھﻢ
ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ .زن ﺑﯿﻮهای از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮش را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدی ﻏﯿﺮ از
وﻟﯽاش ﻗﺮار داد .آن ﻣﺮد ،زن را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آورد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروق رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ او ﻧﺎﮐﺢ )ﻣﺮد ﻧﮑﺎح ﮐﻨﻨﺪه( و ﻣﻨﮑﺢ )ﻣﺮد ﻧﮑﺎح دھﻨﺪه( را
ﺷﻼق زد« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و دارﻗﻄﻨﯽ .٢

ﺣﺠﻮری ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ» :ﻻﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﻟﯽ« ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪازه در

ﮐﺘﺎب» :اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟـﻤﺴﻨﺪ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﯽ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ وادﻋﯽ  /آﻣﺪه ،اﻣﺎ
زﯾﺎدت» :وﺷﺎﻫﺪی ﻋﺪل« راهھﺎی آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را

در رﺳﺎﻟﻪاش »ﻣﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ« آورده ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از رواﯾﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۸۸۲ :و ﺳﻨﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ )ج ۷ص ،(۱۱۰و دارﻗﻄﻨﯽ )ج۳
ص ،(۲۲۷و آن رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻟﻔﻆ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﻮﻗﻮف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺣﺮب آن را واﺿﺢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ :و
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺴﻨﺪ را از ﻣﻮﻗﻮف ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص ،(۱۱۱و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ) ،(۱۰۴۸۶و اﺑﻦ
اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ) ،(۱۵۹۳۶و دارﻗﻄﻨﯽ )ج ۳ص (۲۲۵و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﻷم )ج ۵ص(۲۲
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دارﻗﻄﻨﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﮐﺴﯽ در اﻣﺮ ﻧﮑﺎح ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﺗﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮد .او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮد« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و دارﻗﻄﻨﯽ .١
اﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ  ٢ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻻ ﻧ�ﺎح إﻻ ﺑﻮ� وﺷﺎﻫﺪي

ﻋﺪل« » ٣ھﯿﭻ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻟﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ«.
از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻻ ﻧ�ﺎح إﻻ
٤
ﺑﺄر�ﻌﺔ ﺧﺎﻃﺐ وو� وﺷﺎﻫﺪﻳﻦ« » .ﻧﮑﺎح ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺤﯿﺢ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ،وﻟﯽ زن ،دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ

)ﻋﺎدل(«.

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﻤﺮ س ﻧﺸﻨﯿﺪه ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ
آن را ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه.
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص ،(۱۱۱و اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ در ﻣﺼﻨﻒ ) ،(۱۵۹۱۶و
دارﻗﻄﻨﯽ در ﺳﻨﻦ )ج ۳ص (۲۲۹رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪ :او ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ و در آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﻧﯿﺰ در او ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه.
 -٢در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ،اﻣﺎ اﺑﻦ ﺧﺜﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ُ
 -٣او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺜﯿﻢ ﻗﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه او
ﺻﺪوق اﺳﺖ و از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ )/۷
 (۱۲۴ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺪی ﺑﻦ ﻓﻀﻞ آن را ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده و او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﺎﻧﻄﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و
دارﻗﻄﻨﯽ آن را در ﺳﻨﻦ ) (۳۲۱ /۳و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﻷم ) (۲۲ /۵رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٤ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص (۱۴۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در ﺳﻨﺪ آن
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺘﻪ :او ﻣﻨﮑﺮاﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﻤﯿﺰان آﻣﺪه.
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و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ھﻨﮕﺎم ﻧﮑﺎح ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد ،ﭼﮫﺎر ﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ-١ :
ﻣﺮدی ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ -٢ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ زن را ﺑﻪ ازدواج در ﻣﯽآورد٣ ،و-٤
دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ )ﻋﺎدل(« ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
و دارﻗﻄﻨﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده  ،١و از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﺷﺪه .٢
ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺒﻟﻐﺎﻳﺎ
ّ
٣
الﻼﻲﺗ ﻳﻨﻜﺤﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﻐ� ﺑيﻨﺔ« » .زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﺑﺪ ﮐﺎره آﻧﮫﺎی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺮدی در ﻣﯽآورﻧﺪ«.
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص (۱۴۳ -۱۴۲ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده،
و ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﺷﺪه؛ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺨﺴﺖ :در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،در ﻃﺮﯾﻖ
دوم اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﻗﺘﺎده ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ .و اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ آن را
ﻳﺰوج ،واﻟﺬی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۱۵۹۳۲ :ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :أدﻧﯽ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻨﻜﺎح أرﺑﻌﺔ :اﻟﺬی ﹼ

ﻳﺘﺰوج وﺷﺎﻫﺪﻳﻦ :ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﮑﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﮫﺎراﻧﺪ :آﻧﮑﻪ
ﹼ

ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽدھﺪ ،آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮔﯿﺮد و دو ﺷﺎھﺪ« .و در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻓﺮدی ﻣﺠﮫﻮل
آﻣﺪه.
 -٢ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ را دارﻗﻄﻨﯽ در )ج ۳ص (۲۲۵آورده ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ،
و در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮاﻟﺨﺼﯿﺐ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮه آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دارﻗﻄﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪ.
 -٣اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺗﺮﻣﺬی آن را در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۱۰۴ :
آورده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪش را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ،
ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ از ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﯽ از
ﺳﻌﯿﺪ از ﻗﺘﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﯽ از
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه .و ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎن رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻦ
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اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻮزﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق از ﻧﮑﺎﺣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ در ھﻨﮕﺎم ﻧﮑﺎح ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﺟﺎﯾﺰ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و اﮔﺮ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺑﻮدم ،آن ﻣﺮد )زوج( را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﺮدم« .١
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :أﻋﻠﻨﻮا اﻨﻟﺎﻜح«
»ﻧﮑﺎح را ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ھﻤﮕﺎن اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ،و
آن را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ .٢

ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ :اﺻﺤﺎب ﻗﺘﺎده آن را از ﻗﺘﺎده ،از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
زﯾﺪ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را از
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽﻋﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف آوردهاﻧﺪ.
و اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ) (۱۵۹۶۱ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﻮف ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻨﻦ )/۷
 (۱۲۵ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﺮﻓﻮع آوردهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻌﺪ از آوردن آن رواﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ :درﺳﺖ ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اوﺳﻂ ) (۴۵۲۰ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺮﻓﻮع آورده ،و در ﺳﻨﺪ آن رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺑﺪر آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،و او از ّﻧﮫﺎس ﺑﻦ ﻗﮫﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﮫﺎس ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪ.
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در اﻟﻤﺆﻃﺄ ) (۵۳۵ /۲ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ
در ﺳﻨﻦ ) ،(۱۲۶ /۷و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﻷم )ج ۵ص (۳۵ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا –
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ -اﺑﻮاﻟﺰﺑﯿﺮ از ﻋﻤﺮﻓﺎروق ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ.
 -٢اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۶۰۷۵ :و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،۲۸۰۷ :و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) ،(۲۸۸ /۷و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ )ج ۲۱ص (۱۵و در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۱۴۵ :و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﺎ ﺷﺮح اﻹﺣﺴﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۴۰۶۶ :و ﺑﺰار ﺑﻪ
ﺷﻤﺎرهی ۱۴۳۳ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻮد ﻗﺮﺷﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺘﻪ :او ﺷﯿﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ )ج ۵ص.(۲

١١٢
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ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻄﻼن ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن در ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮑﺎح ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
وﻟﯽ و ﺷﮫﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻮ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ«.

ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و دور از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ راﻓﻀﯿﺎن ،ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮان )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻟﮏ( ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺣﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ» :ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺎح
ﮐﻨﻨﺪه )ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺰ( در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻨﯿﺰ و ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻨﯿﺰ از
ﻣﺤﺎرم آن ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮده و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .١ﺑﺮای رد
ﮐﺮدن اﯾﻦ رأی ﺑﺎﻃﻞ ،دو آﯾﻪی زﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ،آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
َّ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ۡ َ ُ َ
كتۡ
َ َّ َ ُ ۡ ُ ُ
ج ِهم أو ما مل
ج ِهم �ٰفِظون ٥إِ� � أز� ٰ ِ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱ�ِين هم ل ِفرو ِ
ََۡ ُ
�ي�ٰن ُه ۡم﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن» .[٦-٥ :و آﻧﺎنﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺰ ﺑﺮ

ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺸﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ« .و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ و
َ
ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ .دﯾﮕﺮی ،اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿:و�
ُ ََ ۡ َٓ
ُ ۡ ُ ْ ََ
ت� ِرهوا �ت َ�ٰتِ� ۡم � ٱ� ِغاءِ﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[٣٣ :و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ زﻧﺎ
ﻧﮑﻨﯿﺪ«.

 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ).(۴۶۴ -۴۶۳ /۷
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١١٣

ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن زن و ﻋﻤﻪی زن در ﯾﮏ ﻧﮑﺎح
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ راﻓﻀﯿﺎن ،ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن زن و
ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪاش در ﯾﮏ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ
ﺗﻨﻜﺢ اﻟـﻤﺮأة ﻰﻠﻋ ﻋﻤﺘﻬﺎ وﻻ اﻟﻌﻤﺔ ﻰﻠﻋ ﺧﺎﺘﻟﻬﺎ واﺨﻟﺎﻟﺔ ﻰﻠﻋ ﺑﻨﺖ أﺧﺘﻬﺎ وﻻ ﺗﻨﻜﺢ
٢

الﺼﻐﺮى ﻰﻠﻋ الﻜﺮﺒی وﻻ الﻜﺮﺒی ﻰﻠﻋ الﻜﺮﺒی« » .ﻧﮑﺎح ﺑﺎ زن و ﻋﻤﻪاش ﺑﺎ ھﻢ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﮑﺎح ﺑﺎ زن و ﺑﺮادرزادهاش ﺑﺎ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﺑﺎ زن و
ﺧﺎﻟﻪاش ﺑﺎ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .و ازدواج ﺑﺎ زن و ﺧﻮاھﺮزادهاش ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ ﺻﻐﺮی

)ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ( ﺑﺮ ﮐﺒﺮی )ﺑﺰرگﺗﺮ( و ﻧﻪ ﮐﺒﺮی ﺑﺮ ﮐﺒﺮی ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺷﻮد« .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰار .٣
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﺣﺪﯾﺜﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟـﻤﺮأة ﻰﻠﻋ ﻋﻤﺘﻬﺎ «...ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ ،اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﻓﺰوده ﺷﺪه» :إﻧ�ﻢ إذا ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻗﻄﻌﺘﻢ أرﺣﺎﻣ�ﻢ« » .٤ھﻤﺎﻧﺎ
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ) ،(۴۲۵ /۵و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ،ﻃﻮﺳﯽ ).(۲۵۰ /۳
 -٢ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ» :وﻻ اﻟﻜﱪی ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻐﺮی« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ۲۰۶۵ :آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -٣ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س را ﺑﺰار در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۸۸۸ :و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۵۷۷ :و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻣﻮﺻﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد )ج ۱ص (۳۶۰ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
و ﻟﻔﻆ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ» :ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟـﻤﺮأة ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺘﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ« ،و در ﺳﻨﺪ آن

اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۸۷۸ :و  ،۳۵۳۰و اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۰۶۷ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﺳﻨﺪ آن ﺧﺼﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺰری آﻣﺪه

١١٤
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اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﺪ ،راﺑﻄﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ« .و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .١
و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  .٢اﺑﻮداود و
ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .٣و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﻣﺎم
ﮐﻪ ﺻﺪوق و ﺑﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ
اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه ،و ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ آن را در ﺳﻨﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ،۱۱۲۷ :و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی:
 ۴۱۱۶ﺑﺎ »اﻹﺣﺴﺎن« آورده و در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﺣﺮﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺠﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ او را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ او را ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﯽ آن را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﮔﻔﺘﻪ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
 -١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۹۳۰ :و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ،۱۱۵۸۰و اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۱۶۷۵۴ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﻨﻌﻨﻪی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺻﯿﺮی در اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱۰۰ /۲ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻨﻌﻨﻪ )ﯾﻌﻨﯽ راوی اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻪ:
ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼن( ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪﺛﻨﺎ در رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﺼﺮ
ﻣﺮوزی در ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۷۷ :آﻣﺪه ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۴۴۹۲ :آورده ،و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻄﯿﻪی ﻋﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ۵۹۹۶ :ﺑﺎ »اﻹﺣﺴﺎن« در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ آورد ،و
در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرث اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ او را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻧﮑﺮده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
در اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ آﻣﺪه ،و اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی (۱۶۷۶۴) :رواﯾﺖ ﮐﺮده و
در آن ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ُﺑﺮﻗﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در رواﯾﺖ ﺟﻌﻔﺮ از زھﺮی
اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ وارد ﺷﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﻤﻌﺠﻢ
اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۹۸۲ :رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در
إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۲۹۱ /۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٣ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۰۶۵ :و ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۱۲۸ :و ﺳﻨﻦ
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۲۹۶ :و اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ۵۱۰۹و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۴۰۸ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١١٥

ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ  .١و
ھﻤﻪﺷﺎن ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ.
٢
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﺟﻤﺎع را ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ راﻓﻀﯿﺎن از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده و ﻧﻮاھﯽ او را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .و ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن از ﻧﻄﻔﻪی ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ
در رﺣﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺟﺰ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﺎک
ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﺮ ﭼﺰ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن از ُدﺑﺮ– ﺧﺪا آﻧﺎن را رﺳﻮا و
ﻫﻼک ﮔﺮداﻧﺪ!-
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﺷﻨﯿﻊ ودور از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ راﻓﻀﯿﺎن ،ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن و ﮐﻨﯿﺰ از ُدﺑﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاد از آﯾﻪی:
َ ٓ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ ٞ
� ۡم َ� َّ ٰ ۡ ُ
� شِئت ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .٤ [٢٢٣ :زﻧﺎﻧﺘﺎن
﴿� ِساؤ�م حرث ل�م ف�توا حرث
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۵۱۰۸ :و ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۴۶۸۷ :و ﺳﻨﻦ
ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۱۲۷ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره.۳۲۹۷ :
 -٢اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ) (۷۷ /۱۱ﻃﺒﻊ اﻟﻔﺎروق .و اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر ) (۴۵۱ /۵ﻃﺒﻊ دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
 -٣ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،ص ،۱۹۶ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﯽ ،اﺛﺮ ﺟﻌﻔﺮی ).(۷ /۲
 -٤ﺷﯿﺦ  /ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ۴۵۲۸ :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۴۳۵ :از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻮن ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﺶ از ﻃﺮف دﺑﺮ در ﻓﺮج
ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﺮد ،ﻓﺮزﻧﺪش اﺣﻮل )ﭼﺸﻢ ﮐﺞ( ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

١١٦

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﮐﺸﺘﺰار ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺸﺘﺰارﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ )و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ(« .ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن از ﺟﻠﻮ
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻟﻔﻆ »ﺣﺮث« ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد  ١ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮاد را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻟﻌﻨﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻟﻔﻆ ﮐﻔﺮ را ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ  .٢ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ  ٣و اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻦ آن ﮐﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه دارد.
َ ٓ ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ ٰ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ ٞ
� شِئ ُت ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۲۲۳ :زﻧﺎﻧﺘﺎن ﮐﺸﺘﺰار
﴿� ِساؤ�م حرث ل�م ف�توا حرث�م �
ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺸﺘﺰارﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ )و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮط آﻧﮑﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ(« ،و اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
 -١اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ» :ﺣﺮث« ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ آﻣﺪه.
 -٢ﺷﯿﺦ  /ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﺑﻮداود آن را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۲۱۶۲ :
از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻠﻌﻮن ﹶﻣﻦ أﺗﯽ اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﯽ دﺑﺮﻫﺎ:

آﻧﮑﻪ ﺑﺎ زﻧﺶ از راه دﺑﺮ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ« ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را در ﺳﻨﻦ )/۱
 (۶۱۹و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ) (۱۰۱۵۸آورده و ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۵۸۸۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮداود آن را در ﺳﻨﻦ
ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۳۹۰۴ :و ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۱۳۵ :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ در
ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۶۳۹ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
» ﹶﻣﻦ أﺗﯽ ﺣﺎﺋﻀﺎ أو اﻣﺮأة ﻓﯽ دﺑﺮﻫﺎ أو ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﹼ ﻗﻪ ﺑﲈ ﻳﻘﻮل ،ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﲈ أﻧﺰل ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ:

ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺋﻀﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﯽ از دﺑﺮ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺰد ﮐﺎھﻨﯽ ﺑﺮود و او را در ﮔﻔﺘﻪاش
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻤﺪ آورده ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ« .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ إرواء
اﻟﻐﻠﯿﻞ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۰۰۶ :ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪی دﻻﯾﻞ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاد
ُ
َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ٰ ۡ
از ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :ف�توا حرث�م �
� شِئ ُت ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۲۲۳ :ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ از ﻗ ُﺒﻞ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١١٧

اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  /در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۴۱۴ :از اﺑﻦ
َ ٓ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ ٞ
� ۡم﴾
ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪِ �﴿ :ساؤ�م حرث ل

درﺑﺎرهی ﻋﺪهای از اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪه و از اﯾﺸﺎن
)درﺑﺎرهی ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زﻧﺎن( ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﺎع ﻓﺮج ﺑﺎﺷﺪ«
و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽﺣﺎﺗﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۱۳۳ :رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ وھﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺛﻮری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﻧﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﺳﺮﻧﮕﻮن اﺳﺖ از ﭘﺸﺖ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪش اﺣﻮل )ﮐﻼج(
ُ َ ْ ُ ۡ َ ُ َّ ٞ
ُٓ ُ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪَِ �﴿ :ساؤ� ۡم َح ۡرث ل� ۡم ف�توا َح ۡرث� ۡم
َ َّ ٰ ۡ
� شِئ ُت ۡم﴾ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن
�
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺟﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮج ﻣﺤﻞ ﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ )ج ۶ص (۳۰۵رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪ و از
اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﮐﺮد ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ،
ُ َّ ٞ
ُٓ ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ را ﺑﺮای او ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺪَِ �﴿ :ساؤ� ۡم َح ۡرث ل� ۡم
َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ٰ ۡ
� شِئ ُت ۡم﴾ ﺟﻤﺎع ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺳﻮراخ )ﻓﺮج( ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎ
ف�توا حرث�م �
ﺷﻮاھﺪ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و در اﯾﻨﺠﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﺮﯾﻢ وﻃﯽ زن در دﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ رواﻓﺾ
ﮔﺮوھﯽ ﻧﺎداناﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﮐﺠﺮوان
ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ٞ
ۡ
ﺧﺒﺮ داده ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿:فَأَ َّما ٱ َّ� َ
ون َما � َ َ ٰ
� َب َه مِن ُه﴾ ]آل
ِين ِ� قلو� ِ ِهم ز�غ �يتبِع
ﻋﻤﺮان» .[۷ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دلھﺎﯾﺸﺎن ﮐﺠﯽ )و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ( وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای
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آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و ﺗﺄوﯾﻞ )ﻧﺎدرﺳﺖ( آﯾﺎت ،در ﭘﯽ ِ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﻓﺾ ،و در وﻃﯽ زن از راه دﺑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س را ذﮐﺮ ﮐﺮده
ذﯾﻞ آﯾﻪی ﻓﻮق ﻧﻮﺷﺘﻪ :اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ زﻧﺶ از ﻃﺮف ﻋﻘﺐ در ﻓﺮج
ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻃﯽﮐﻨﻨﺪهی زن از دﺑﺮ اﻧﮑﺎر
ﮐﺮده ،دارﻣﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۱۳۰ :از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻢ :در ﻣﻮرد ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن ﺟﻮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد از راه دﺑﺮ
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮد؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻓﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ؟ .ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ  /در اﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ص ۴۴ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﺎ ﺳﻨﺪش ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ :و اﯾﻦ اﺳﻨﺎدی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و دارای اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎی آن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺶ از راه دﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در اﻟﻤﺼﻨﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۰۹۵۳ :از اﺑﻦ ﻃﺎوس از ﭘﺪرش
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺑﺎرهی ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺶ از راه دﺑﺮ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺮد از ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﮐﻔﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،و آن رواﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ.
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره ۲۰۹۵۷ :از اﺑﻮدرداء س آﻣﺪه ﮐﻪ از
او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺷﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :و آﯾﺎ ﺟﺰ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ذﯾﻞ آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮره از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :وﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﺎ زﻧﺎن از راه دﺑﺮ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،و در ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی:
 ۱۰۹۵۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آﻣﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه .و در ﺳﻨﺪ آن
ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ َﺑ َ
ﺬﯾﻤﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه-ﮐﻪ او ﺛﻘﻪ
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ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻫﺎ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺪﻋﺖھﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ،واﺟﺐ ﮐﺮدن ﻣﺴﺢ ﭘﺎھﺎ و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن
ﺷﺴﺘﻦ آنھﺎ و ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ  ٢س آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ُ َ َ
ََ ََۡٓ َۡ َ
ك ٱ ّ� ِۡك َر �ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[٤٤ :
درﺑﺎرهی آﯾﻪ﴿:وأنز�ا إِ�
ِ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -از ﻣﺠﺎھﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻮﻗﻮف
آورده ،و ﮔﻔﺘﻪ :رواﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وادارم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻔﺼﻼ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺪھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
رﺳﺎﻟﻪی راﻓﻀﯽای ﮔﻨﮫﮑﺎر ﺻﺒﺎح اﻟﺒﯿﺎﺗﯽ دﯾﺪهام ﮐﻪ در آن ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب  /ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن در دﺑﺮش ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ را از اﻣﺮاض رواﻓﺾ ﻣﺼﺌﻮن
و ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ.
 -١ﻧﮕﺎَ :ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﻗﻤﯽ ) ،(۱۱۷ -۱۱۴ /۱و اﻟﮑﺎﻓﯽ ) ،(۳۳ /۳و ﻣﻨﮫﺎج اﻟﮑﺮاﻣﺔ،
اﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ راﻓﻀﯽ ) ۱۷۰ /۴و  (۱۷۱ﺿﻤﻦ ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﺛﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی ﺷﯿﺦ
اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  ،/و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻃﻮﺳﯽ ) ۱۲۰ /۱و .(۱۲۱
 -٢ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺸﺮﯾﺢ آﯾﻪی وﺿﻮء در ﺳﻮرهی ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾﻪی ) (۶ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻗﻮﻟﯽ و ﻓﻌﻠﯽ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را در ﮐﺘﺎب اﻷﺣﮑﺎم اﻟﮑﺒﯿﺮ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،و رواﻓﺾ
ﺑﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺪون درﻧﻈﺮداﺷﺖ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از رواﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ﻋﻠﯽ س از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و رواﻓﺾ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ .و رواﻓﺾ ﺑﺎ
ھﻤﻪی آن ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ ،و در واﻗﻊ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ.

١٢٠

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

»و ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن

ﮐﻨﯽ« رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ آنھﺎ دﺳﺘﻮر
دادهاﻧﺪ.
،١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﻦ ﻣﺮه  ،٢ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب ،اﻧﺲ ،اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ  ،٣ﻋﻤﺮو ﺑﻦ َﻋ َﺒﺴﻪ و دﯾﮕﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .٤
ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۷ /۳ﻧﻮﺷﺘﻪ :و ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮام ﺑﺮ وﺟﻮب ﺷﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
روی و ھﺮ دو دﺳﺖ و ھﺮ دو ﭘﺎ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رواﻓﺾ از اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :واﺟﺐ اﺳﺖ ھﺮ دو ﭘﺎ ﻣﺴﺢ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻄﺎی آﻧﺎن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻮی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ج ﭘﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -١درﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﺳﺖ ،و او ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ وﺿﻮء را
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و او ﻏﯿﺮ از راویای اﺳﺖ ﮐﻪ اذان را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﻧﺼﺎری ﺧﺰرﺟﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه.
 -٢درﺳﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ راوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
 -٣درﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ ﻧﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
 -٤اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ را اﺑﻮداود ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ۱۱۱و  ۱۱۲و ۱۱۳و  ۱۱۴و ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۹۳ :و  ۹۴و  ۹۵رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺜﻤﺎن س را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد،
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۵۹ :و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۲۶ :رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۴۰ :رواﯾﺖ ﮐﺮده .و
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۸۵ :و
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۳۵ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف )ج ۸ص (۴۴۸رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره ۱۱۴۴۲ :را اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ۱۲۴ :و  ۱۲۵رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن اﺑﻮاﻷزھﺮ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﻓﺮوه ﺷﺎﻣﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :و�ﻞ
١

لﻸﻋﻘﺎب ﻣﻦ اﻨﻟﺎر« »وای ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را – در ھﻨﮕﺎم وﺿﻮ –

ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻨﺪ«!.
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﺖھﺎی ﻗﻮﻟﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ ،ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ
ﺿﺮوری اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﺣﮑﻢ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ؛ ﺣﺪاﻗﻞ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮده و ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﻃﮫﺎرت ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
درﺑﺎرهی ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺎ رواﯾﺖ در ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ھﺸﺘﺎد ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻧﺸﻨﯿﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب را اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۱۲۱ :
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۴۴۲ :رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را اﺑﻮداود در
ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۷۳ :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۶۶۵ :و ﺑﯿﮫﻘﯽ در
اﻟﮑﺒﺮی )ج ۱ص (۷۰و آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﺣﺎزم از ﻗﺘﺎده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ او از
ﻗﺘﺎده ﺿﻌﻒ وﺟﻮد دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه .و اﺑﻮداود ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺸﮫﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ اﺑﻦ وھﺐ ﮐﺴﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده .ﻟﮑﻦ از ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۴۳ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۴۰ :رواﯾﺖ ﮐﺮده .و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۶۵ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۴۳ :آﻣﺪه .و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۶۳ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۲۴۱ :
رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺴﻪ را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۸۳۲ :
آورده ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ اﺳﺖ و داﺳﺘﺎن اﺳﻼم آوردﻧﺶ را ﻧﯿﺰ در آن ذﮐﺮ ﮐﺮده.
 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﺋﺸﻪی
ﺻﺪﯾﻘﻪ ،و ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.
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ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻨﮑﺮ آن ،ﻣﺒﺘﺪع
اﺳﺖ .١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽای در ﻗﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن از آن در ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ .ھﺮ
ﮐﺲ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ھﺮ ﮐﺲ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮔﻤﺮاه و
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﻠﺖ و
اﻣﺘﺶ ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ و ﻣﺎ را در زﻣﺮهی ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﮔﺮداﻧﺪ!.

ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻔﻆ
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﺶ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻔﻆ ،ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ دھﺪ،
ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .١
 -١اﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻌﺰ ﺣﻨﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ و ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و رواﻓﺾ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮح اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ،
ص ۳۸۶ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ:
ﳑﺎ

ﺗﻮاﺗﺮ

ورؤﻳـﺔ

ﺣﺪﻳﺚ
ﺷﻔـﺎﻋـﺔ

ﻣﻦ

ﻛﺬب

وﻣﻦ ﺑﻨﯽ ﷲ ﺑﻴﺘﺎ واﺣﺘﺴﺐ

واﳊﻮض

ﺑﻌﺾ

وﻣﺴﺢ

ﺧﻔﲔ

وﻫﺬی

»از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ از آن ﺣﻀﺮت ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ :ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻦ
ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻌﻤﺪا «...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﺣﺪﯾﺚ » :ﹶﻣﻦ ﺑﻨﯽ ﷲ ﺑﻴﺘﺎ« اﺳﺖ .و ھﻢ
ﻛﺬب ﹼ

ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای اﻣﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻮض
ﮐﻮﺛﺮ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ ،و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای در
ھﺬﯾﺎن اﻓﺘﺎده و آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ«.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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اﯾﻦ رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻃﻼق اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﻋﺪد ﻃﻼق اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ٢؟ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ
ﻗﯿﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻼﻗﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻮھﺮم ﻣﺮا ﺳﻪ ﻃﻼق
داد و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رﻓﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻼﻗﯽ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺖ و آن را ﺳﻪ
ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد« .٣
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ س درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ داد ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﺑﺎ وی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :آن زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ) .٤ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی
 -١وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎة ) .(۳۷۱ /۲اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره۵۲۵۹ :
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ واﻗﻊ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ّﻗﯿﻢ در زاد اﻟﻤﻌﺎد ) (۲۴۸ /۵در ﻣﺴﺄﻟﻪی وﻗﻮع ﺳﻪ ﻃﻼق در ﯾﮏ
ﻟﻔﻆ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ رواﻓﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق را در ﯾﮏ ﻟﻔﻆ وارد
ﮐﺮد ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی رواﻓﺾ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻻﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ و اﺟﻤﺎع اﻣﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﮔﻔﺘﻪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ  /ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در وﻗﻮع ﺳﻪ ﻃﻼق در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ اﺧﺘﻼف
وﺟﻮد دارد ،ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺳﻪ ﻃﻼق اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻃﻼق
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب :زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻣﻦ َھﺪی ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد ،اﺛﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ
ّﻗﯿﻢ ) (۲۴۸ /۵و ُﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم اﺛﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ) (۳۷۶ /۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٣اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۱ص (۶۵۲رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺳﻨﺪش اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﯽﻓﺮوه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ آﻣﺪه.
 -٤ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص (۳۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﻨﺪ آن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻗﻄﻨﯽ او را ﮐﺬاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﯿﺰان آﻣﺪه ،و اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ دارد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮق
ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ س را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ازدواج ﻧﻤﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه از آن ﻣﺮد ﺟﺪا ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻋﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ اوﻟﯽاش ازدواج ﮐﻨﺪ(«.
اﺑﻦ ﻋﺪی از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد ،زﻧﺶ را در
ﯾﮏ آن ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ داد ،آن زن از وی ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺣﺮام
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ« .١
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺴﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ دھﺪ،
ﺑﺎ آن وﻗﻮع ﯾﮏ ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﻦ را از ﺷﻤﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻗﻮل ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﮐﺲ زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ دھﺪ ،ھﺮ
ﺳﻪ ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد« .٢
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻓﺘﺮا و ﺗﮫﻤﺖ راﻓﻀﯿﺎن دروﻏﮕﻮ ﺑﺮ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮم و روﺷﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از
ﺣﺴﻦ س ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
 -١اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ )ج ۷ص (۳۳۹آﻣﺪه و در ﺳﻨﺪش راویای ﻣﺠﮫﻮل وﺟﻮد دارد.
 -٢ﺳﻨﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ )ج ۷ص (۳۴۰و ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻟﻤﯿﺰان
آﻣﺪه.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را در ﺳﻨﻦ )ج ۷ص ،(۳۳۶و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ،۲۷۵۷و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ )ج ۱۳ص (۲۵۰از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﭼﻮن ﻣﺮدی زﻧﺶ را ھﻨﮕﺎم ﺣﯿﺾ ﺳﻪ ﻃﻼق داد ﯾﺎ در وﻗﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺳﻪ ﻃﻼق داد ،آن
زن ﺑﺮاﯾﺶ روا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ رازی آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ از ﺳﻨﺖ و ﺑﻠﮑﻪ از اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺧﺎرﺟﻨﺪ و در
ُ
زﻧﺎ در اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد درھﺎی زﻧﺎ را در ﻗ ُﺒﻞ و ُدﺑﺮ ،ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻘﺪر ﻻﯾﻘﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻد زﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران
ﻋﺰﯾﺰ را از ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﮔﺎﻣﮫﺎ و وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻔﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽاﺳﺎس راﻓﻀﯿﺎن ،ﻧﻔﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ازل ﭼﯿﺰی را ﻣﻘﺪر ﻧﻨﻤﻮده و ﺧﺪا ﺷﺮ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ .١
َّ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ
� ٍء خلق َ�ٰ ُه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﻪی﴿:إِنا �

َ
بِق َدرٖ] ﴾٤٩اﻟﻘﻤﺮ» .[٤٩ :ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ« .زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  .٢ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺪر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی از ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ
ﺻﺤﺎﺑﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ) ،(۲۰۹ /۱) (۱۶۰ -۱۵۵ /۱ﻃﺒﻊ دار اﻷﺿﻮاء.
 -٢اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۶۵۶ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ
ََۡ ُۡ َ ُ َ
ون ِ� ٱ�َّار َ َ ٰ
� ُو ُجوهِ ِه ۡم
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :يوم �سحب
ِ
ُ ُ ْ
َّ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
� ٍء خلق َ�ٰ ُه بِق َدرٖ] ﴾٤٩اﻟﻘﻤﺮ» .[۴۹-۴۸ :روزی )را
ذوقوا َم َّس َسق َر ٤٨إِنا �
ﯾﺎدآوری ﮐﻦ( ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن در آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ (:ﻋﺬاب آﺗﺶ

دوزخ را ﺑﭽﺸﯿﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ«.
 -٣ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻘﺒﻞ  /در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب:
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :لﻞﻜ أﻣﺔ �ﻮس و�ﻮس ﻫﺬه
١

اﻷﻣﺔ اﺬﻟﻳﻦ ﻳﻘﻮلﻮن ﻻ ﻗﺪر« » .ھﺮ اﻣﺘﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺠﻮﺳﯿﺎﻧﯽ دارد و ﻣﺠﻮس

اﯾﻦ اﻣﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺰی از ازل ﻣﻘﺪر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯽ ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ ،ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻠﻢ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ و
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﮫﺎﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ و در ازل ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰی ،اﻧﺪازهی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ از آن اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ ،ذرهای زﯾﺎد و ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻟﺤﻈﻪای ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .و ھﻤﺎﻧﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺪون اراده و ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎه و داﻧﺎﺳﺖ .ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻘﺪرش ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی از
راه ﺑﺪاھﺖ ﻋﻘﻞ و ﺗﻮاﺗﺮ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﯽ اﻟﻘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ رواﻓﺾ و ﻣﺒﺘﺪﻋﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺪر
ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۴۶۹۲ :از ﺣﺬﯾﻔﻪ س و ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ۵۵۸۴از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ )ج ۱۰ص ۲۰۳ :از ﺣﺬﯾﻔﻪ .و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،و در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺮدی
ﻣﺠﮫﻮل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،و اﺑﻦ ﺟﻮزی آن را در اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ ) (۲۲۷آورده و ﮔﻔﺘﻪ:
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۴۶۹۱ :و ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ) ،(۲۸۶و ﺑﯿﮫﻘﯽ
) (۲۰۳ /۱۰از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﺣﺎزم از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :اﻟﻘﺪرﯾﺔ ﻣﺠﻮس ھﺬه اﻷﻣﺔ« آﻣﺪه
ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺑﻮﺣﺎزم ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۷۰۸۸ :در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻣﺪه ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١٢٧

اﻣﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﺑﺪﯾﮫﯽ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮدّ ،
ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﺒﺎﻫﺖ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﺎﯾﺢ و زﺷﺘﯽھﺎی راﻓﻀﯿﺎن ،ﺷﺒﺎھﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ.
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺷﺒﺎھﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
• آﻧﺎن در ﺗﮫﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﺑﯽﮔﻨﺎه؛ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪج،
ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺮﯾﻢ ﭘﺎﮐـﺪاﻣﻦ ﺗﮫﻤـﺖ زﻧـﺎ
زدﻧﺪ.
• راﻓﻀﯿﺎن در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﺎ زور دﺧﺘﺮ ﻋﻠـﯽ س را ﮔﺮﻓﺘـﻪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ »دﯾﻨـﺎ« دﺧﺘـﺮ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دوﺷﯿﺰﮔﯽ از ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﯿـﺮون رﻓـﺖ اﻣـﺎ در راه ﻣﺸـﺮﮐﯽ
ﺑﮑﺎرت او را ﭘﺎره ﮐﺮد.
• ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﻓﻀـﯿﺎن ﺑـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺗـﺎج ﺑـﺮ ﺳﺮﺷـﺎن ھﻤﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮫﻮدﯾـﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﺎج از ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ.
• ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن آن و ﯾﺎ اﻧﺒـﻮه ﮔﺮداﻧﯿـﺪن ﺳـﺒﯿﻞ ،ﺑـﻪ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺷـﺒﯿﻪ ھﺴـﺘﻨﺪ؛ زﯾـﺮا ﭼﻨـﯿﻦ اﻋﻤـﺎﻟﯽ ،آﺋـﯿﻦ ﯾﮫـﻮد اﺳـﺖ و
راﻓﻀﯿﺎن ھﻢ ﺑﺮادران ﯾﮫﻮد در ﮐﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷـﺒﺎھﺖھﺎی راﻓﻀـﯿﺎن ﺑـﺎ ﯾﮫﻮدﯾـﺎن در اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﺴﺦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮزﯾﻨﻪ و ﺧﻮک در آﻣﺪﻧﺪ  ،١ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از راﻓﻀﯿﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره و ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﺎن ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ،ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﺸﺎن،
 -١ﻧﮕﺎ :ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ).(۴۸۵ /۱

١٢٨

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﺧﯿﻠﯽ زﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﺎھﺖھﺎی راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ،ﺗﺮک ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮادی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
• از دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻋﺖھﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧـﺎن در ﻧﻤـﺎز ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ
اﻣﺎم ،آﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐـﻪ اﮔـﺮ آﻣـﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﻧﻤﺎزﺷـﺎن
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
• ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ،ﺳﻼم ﻧﻤﯽدھﻨـﺪ و ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺳـﻨﺖ ،از
ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﮔﻔـﺘﻦ »اﻟﺴـﻼم ﻋﻠـﯿﮑﻢ
ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ« ،ﻓﻘﻂ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺸـﺎن
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﮫﺎی اﺳﺒﺎن ﺳﺮﮐﺶ.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ راﻓﻀﯿﺎن ،دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را از ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
َ َ َّ َ َ
َ َ ٰ َ ٗ ّ َّ َ َ َ ْ ۡ َ
ج َدن أش َّد ٱ�َّ ِ
ام ُنوا ٱ�َ ُهود﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٨٢ :
اس ع�وة ل ِ�ِين ء
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ �﴿:
»)ای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ( ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﯾﮫﻮدﯾﺎناﻧﺪ«..
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﯿﺎن را ﻧﺠﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
• از دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎھﺖھﺎی راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ راﻓﻀـﯿﺎن ﺑـﺎ
زن و ﻋﻤﻪاش ﯾﺎ زن و ﺧﺎﻟﻪاش ھﻤﺰﻣﺎن ازدواج ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﯾﮫﻮدﯾـﺎن ﻧﯿـﺰ در
زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺎ دو ﺧﻮاھﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ازدواج ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
• راﻓﻀﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ
ورزد ،داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا
َ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َّ َ َ َ ُ ً َ
ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ﴿:لن يدخل ٱ َ
ودا أ ۡو نَ َ� ٰ َر ٰ
ى﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[١١١ :
�نة إِ� من �ن ه

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١٢٩

»ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ )ﮐﺲ دﯾﮕﺮی( ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ«.
• ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﻓﻀﯿﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ،ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران را
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺳﺨﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﮑﺲ و ﺻﻮرت
ﺟﺎﻧﺪاران ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ آﻣﺪه
ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟـﻤﺼﻮرﻳﻦ« » ١ﺧﺪا ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﮑﺲ

ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ«! در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :إن اﻟـﻤﺼﻮر ﻳﻜﻠﻒ ﻳﻮم

ﺻﻮره وﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﺦ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﻴﺘ ﹰﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أن ﻳﻨﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻴﻤـﺎ ﹼ
٢
ﺻﻮرة ذات روح« » .ھﻤﺎﻧﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ و ﻋﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۵۳۴۷ :از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج واﺷﻤﻪ و
ﻣﺴﺘﻮﺷﻤﻪ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد( ،و
ﺳﻮدﺧﻮار و ﻣﻮﮐﻞ ﺳﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮده ،و از ﭘﻮل ﺳﮓ ،و ﮐﺴﺐ زﻧﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ،و
ﻣﺼﻮرﯾﻦ را ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۹۶۳ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۲۱۱۰ :از اﺑﻦ
ﺻﻮر ﺻﻮرة ﻓﯽ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻋﺒﺎس س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﹼ

ﻛﻠﻒ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أن ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح ،وﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﺦ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﮑﺸﺪ،

روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ،روح ﺑﺪﻣﺪ وﻟﯽ او
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ« .و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی۵۹۶۱ :
از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ» :إن أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻳﻌﺬﺑﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻳﻘﺎل

ﳍﻢ :أﺣﻴﻮا ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻢ :ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﯾﺪ زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ« .و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره:
 ۲۱۱۲از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻﺗﺪﺧﻞ اﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ

ﲤﺎﺛﻴﻞ أو ﺗﺼﺎوﻳﺮ :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺜﺎل و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.

١٣٠

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﮐﻪ در ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ،روح ﺑﺪﻣﺪ وﻟﯽ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری

ﺑﮑﻨﺪ .و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪای ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﮑﺲ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎﺷﺪ«.
• از دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎھﺖھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ از ﻧﺼﺮت و
ﯾﺎری اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺗﻨﮫﺎ و ﺑﯽﯾﺎور ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ و زﯾﺪ  ١و دﯾﮕﺮان را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﯾﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا ،اﯾﻦ
راﻓﻀﯿﺎن را از ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ دور ﮔﺮداﻧﺪ اﯾﻨﺎن ﭼﻘﺪر ادﻋﺎی دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اھﻞ
ً
ﺑﯿﺖ را دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ آﻧﺎن را ﯾﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮫﻮدﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
َ
اﻟﻔﺮق ص ۳۷ﮔﻔﺘﻪ :رواﻓﺾ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
 -١ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎھﺮ ﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﺑﻐﺪادی در اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ِ
و ﺑﺨﺎﻟﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺨﯿﻠﺘﺮ و ﺧﺎﺋﻦﺗﺮ از ﮐﻮﻓﯽ ،و ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻏﺪر آﻧﺎن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ:
* ﻧﺨﺴﺖ -آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،
و ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﮐﺮد ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺳﺎﺑﺎط ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده،
و ﺳﻨﺎن ﺟﻌﻔﯽ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ او را ﺿﺮﺑﻪ زد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ او را از اﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر رواﻓﺾ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
* دوم -آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ
و وﻋﺪه ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﺼﺮت دھﻨﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ آﻧﺎن را
ﺧﻮرد ،و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﺎن ﺧﺮوج ﮐﺮد و از ﻣﮑﻪ رھﺴﭙﺎر ﻋﺮاق ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼء
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﺘﺤﺪ وﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﺴﯿﻦ رزﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺮﺑﺎﯾﺶ در ﮐﺮﺑﻼء ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
* ﺳﻮم -ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺖ
او ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ
ﺟﻨﮓ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب :اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ اﺛﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )/۷
 ،(۲۷۴و ِﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ذھﺒﯽ ) (۲۸۰ /۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .و ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ
آﻧﺎن ﺑﺎ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ) (۲۷۳ /۹و ا َ
ﻟﺴﯿﺮ ) (۳۸۹ /۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

١٣١

َ ۡ َ ۡ َ

ُّ َ َ َ َ ٓ َّ َ َ َ

َ

ﮔﻔﺘﻨﻨﺪ﴿:فٱذهب أ َ
نت َو َر�ك ف�ٰتِ� إِنا �ٰ ُهنا �ٰعِ ُدون﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة» .[٢٤ :ﭘﺲ ﺗﻮ

و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ و )ﺑﺎ آن زورﻣﻨﺪان ﻗﻮی ھﯿﮑﻞ( ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ؛ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ

)و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ(«!.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﺎھﺖھﺎی راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﺴﺦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و رواﯾﺖ ﺷﺪه» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻓـﺮو ﻣـﯽروﻧـﺪ و
ﻣﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی ھﺴﺘﻨﺪ«  .١و اﯾـﻦ ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ھﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎرھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﺳـﺘﺎ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ اھـﻞ
ّ
ﺗﺸﯿﻊ ،در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﺎھﺖھﺎی راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾـﺎن
در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺎر ﺧﻮاری و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ،راﻓﻀـﯿﺎن ھـﻢ ﺑـﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺷـﺪت ﺧـﻮاری و
ﺗﺮﺳﺸﺎن ،ﺗﻘﯿﻪ را اﺣﯿﺎء ﻧﻤﻮده و ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ.
• ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و آﻣﺎل
و آرزوﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ اﯾـﻦ از ﻃـﺮف ﺧـﺪا ﻧـﺎزل ﺷـﺪه،
ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳـﺖ و
راﻓﻀﯿﺎن ھﻢ ،دروغ و اﻓﺘﺮا ِ

ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و اھﻞ ﺑﯿﺖ او دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.

 -١ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻳﻜﻮن ﰲ أﻣﺘﯽ ﺧﺴﻒ وﻣﺴﺦ ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟـﻤﻜﺬﺑﲔ ﺑﺎﻟﻘﺪر :در

اﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﺴﻒ و ﻣﺴﺨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و آن در ﺗﮑﺬﯾﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ﺗﺮﻣﺬی
آن را در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۱۵۸ :و ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۵۸۶۷ :و
ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۴۰۶۱ :رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
او ﺑﺮ اﺑﻮﺻﺨﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد اﻧﮑﺎر ﮐﺮده؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل در
ﺗﺮﺟﻤﻪاش آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٣٢
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ﺷﺒﺎﻫﺖ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
راﻓﻀﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎھﺖھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؛
• از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﯿﺴﯽ ÷ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ
ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯽ س را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ،
ﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗـﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺴﺎوی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
• راﻓﻀﯿﺎن در اﯾﺎم ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ )ﺣـﯿﺾ( زﻧـﺎن ،از دﺑـﺮ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿـﺰ در اﯾـﺎم ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ زﻧـﺎن ،ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﺎھﺖھﺎی راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺒﺎﻫﺖ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺳﯽﻫﺎ
راﻓﻀﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺳﯽھﺎ ھﻢ
ﺷﺒﺎھﺖھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
• ﻣﺠﻮﺳﯽھﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو ﺧـﺪا ھﺴـﺘﻨﺪ :ﻧـﻮر و ﻇﻠﻤـﺖ ،راﻓﻀـﯿﺎن ھـﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﯿﮑﯽھﺎﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺪیھﺎ.
• ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐـﺎر
را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

١٣٣
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• ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺗﻨﺎﺳﺨﯿﻪ ١اﻧﺪ ،ﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ﺗﻨﺎﺳﺨﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .٢

ﻋﺰاداری در روز ﻋﺎﺷﻮراء

٣

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ و زﺷﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز وﻓﺎت
ﺣﺴﯿﻦ س در ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ زﯾﻨﺖ و ﺷﺎدی را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﻇﮫﺎر ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﺎن و روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺳﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪی ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و آن
را ﺗﺰﺋﯿﻦ و آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در دﺳﺘﻪھﺎ و ﺻﻔﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ،آن را ﻃﻮاف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ! و در اﯾﻦ راه ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦھﺎ ﺑﺪﻋﺖ و ﺣﺮاماﻧﺪ؛ ﺗﺮک زﯾﻨﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﻮﮔﻮارﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آن را ﺣﺮام ﮐﺮده ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه
اﺳﺖ .٤

 -١ﺗﻨﺎﺳﺨﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل روح از ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ(
 -٢و ھﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ رواﻓﺾ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ »ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ
اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  ،(۳۸ -۲۲ /۱) /و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب» :اﻹﳊﺎد اﳋﻤﻴﻨﯽ ﰲ

أرض اﳊﺮﻣﲔ« ص ،۱۵۵و ﮐﺘﺎب ﺑﺮادر ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﻼﺑﯽ» :ﺻﺪی
اﻟﻀﻼل« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
اﻟﺰﻟﺰال ﻓﯽ ﻣﺸﺎﲠﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎری ﱡ

 -٣ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺑﺎب از زﯾﺎدات ﻣﺎ ﺑﻮده و در ﻧﺴﺨﻪی اﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -٤در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۵۳۳۴ :و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۱۴۸۶ :از
امﺣﺒﯿﺒﻪ ل رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ

١٣٤

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﮐﺎرھﺎی ﺣﺮام و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم
ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،آﺛﺎر وﺧﯿﻢ و ﻧﺎﮔﻮار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺪﻋﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺣﺮام ھﺴﺘﺪ ﮐﻪ ھﻢ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪهی آن ،ھﻢ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن راﺿﯽ اﺳﺖ ،ھﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻢ
ﻓﺮد اﺟﯿﺮ ﺷﺪه ،ھﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ و ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺧﻼف ﺷﺮع ،ﺷﺮﯾﮏاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎن را از اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ
زﺷﺖ ،ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ،در راه ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن
و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺟﺮ و ﭘﺎداش زﯾﺎدی ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺣﺮاﻧﯽ  :ﻧﻮﺷﺘﻪ » :١ﺑﺪان – ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ﺗﻮ را
ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ! – ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﺼﯿﺐ ﺣﺴﯿﻦ س ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ
ﮐﺮاﻣﺖ و ﺗﺠﻠﯿﻠﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﮐﺮام ﮐﺮد و
ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺮﺗﺒﻪ و درﺟﻪی او ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدن او
ﺑﻪ درﺟﺎت ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎﮐﺶ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ از ﺳﺮ او ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﭘﺲ از آﻧﺎن ،ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻧﯿﮑﺎن ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ دﭼﺎر ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد :اﮔﺮ در دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ ،ﻗﻮی و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﻼﯾﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ در دﯾﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ ،ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﻼﯾﺶ
ھﯿﭻ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﺮ
ﻣﺮدهای ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز اﺳﺖ«.
 -١ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی :ج ۲۵ص ۳۰۲و  ۳۰۷و .۳۰۸
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ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﭼﺎر اﻧﻮاع ﺑﻼھﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ راه رود و ھﯿﭻ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﺑﺮ او ﻧﺒﺎﺷﺪ .«١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﯾﺎدآور ﻋﺎﺷﻮرا و ﻣﺼﺎﺋﺐ وارده ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ س
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﻦ» :إﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺮ و
ُ ْ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ َّ ّ ٞ
�ة ۖ
ﭘﺎداش وﻋﺪه داده ﺷﺪه در آﯾﻪی﴿ :أو��ِك علي ِهم صل�ت مِن ر� ِ ِهم ور
َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ۡ ۡ َ َ
��ِك ه ُم ٱل ُمهت ُدون] ﴾١٥٧اﻟﺒﻘﺮة» .[١٥٧ :درود و رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﻦ
وأو

ﮔﺮوه ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻨﮫﺎ ،ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ« .ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﻼ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
َّ
َّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﺮان وﻋﺪه داده را ،ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِ� َما يُ َو�
َّ ٰ ُ َ
ون أَ ۡج َر ُهم ب َغ ۡ� ح َ
ِس
ٱل� ِ�
اب﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ» .[١٠ :و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدﺑﺎران،
ِ ِ
ٖ
ﭘﺎداش ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺎن ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ،ﺗﻠﺨﯽ
و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻼ از وی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
َ
َ ۡ ۡ ُ ۡ
ّ َ َ َّ َ
ۡ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿:وٱص ِ� ِ
�� ِم َر�ِك فإِنك بِأ� ُينِنا﴾ ]اﻟﻄﻮر:
» .[٤٨ﭘﺲ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﮑﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ«.
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد زﯾﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ وﻗﺘﯽ زدن و ﺑﺮﯾﺪن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﺳﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺮﮔﺎه ﻣﺎ در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
دارﯾﻢ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻇﻠﻢ
و ﺳﺘﻢ را ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻄﺎ و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ را ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورﯾﻢ.
 -١اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ،۲۴۰۳ :و دارﻣﯽ در ﺳﻨﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻤﺎره ۲۶۸۱ :از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ در ھﻨﮕﺎم ﯾﺎدآوری ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ س و ﺑﻼ و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و در دل ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺑﻼﯾﺎ و ﺳﺨﺘﯿﮫﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ،را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ھﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺑﻼھﺎ ،ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺎﻃﺮش ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و در آن روز ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل
ﻋﺒﺎدت و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
در روز ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت وﻗﺖ ﺧﻮد را در آن
روز در اﻧﻮاع ﻃﺎﻋﺎت و ﻗﺮﺑﺎت اﻟﮫﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﺒﺎن و
دوﺳﺘﺪاران اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و در آن روز ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و
ﺷﯿﻮن و زاری و اﻧﺪوه ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ از اﺧﻼق و روش اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ً
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ از اﺧﻼق و روش آﻧﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در
ﺳﺎﻟﮕﺮد وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻋﺰاداری و ﺷﯿﻮن و زاری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺟﺰ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﯾﺐ و وﺳﻮﺳﻪی او
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
١
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در دﻧﺒﺎﻟﻪی آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ،
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻣﺮدم در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﺎن ،در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ و
ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻮاﺻﺐ و دﺷﻤﻨﺎن
ﺣﺴﯿﻦ س و اھﻞ ﺑﯿﺖ او ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از اﻧﺴﺎنھﺎی ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو زﯾﻨﺖ و
ﺷﺎدی را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی ﺗﺎزه
و ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﺸﻤﺎن و ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاھﺎ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ
 -١ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی :ج ۲۵ص ۳۰۹و .۳۱۰
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ﺧﺎرج از ﻋﺎدت ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ روز ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦھﺎ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺰو ﺳﻨﺖ و رﺳﻢ و ﻋﺎدت اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ،ﺗﺮک ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در آن ﻣﻮرد ،ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮی
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و ھﯿﭻ اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪان رﺟﻮع ﮐﺮد،
وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﺎن در روز ﻋﺎﺷﻮرا
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﯿﺎد ،ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور و ﺷﺎدی راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آن
راﻓﻀﯿﺎن اﻧﺪوه و ﺷﯿﻮن و زاری ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ھﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﺧﻄﺎﮐﺎرﻧﺪ و
از ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺧﺎرﺟﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎر ﺣﺮام و ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ » :١اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن
ﭼﺸﻤﺎن و روﻏﻦ زدن ﻣﻮی ﺳﺮ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻮی ﺧﻮش در روز ﻋﺎﺷﻮرا وارد
ﺷﺪه ،ھﻤﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی دروﻏﮕﻮ آنھﺎ را وﺿﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ،ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ،ﺷﯿﻮن و زاری
و اﻧﺪوه ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و در ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ھﺮ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﻣﺒﺘﺪع
و از ﺳﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از راﻓﻀﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا،
ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺄﮐﻮل را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺮع ﺣﺴﯿﻦ س را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﻢ از ﻧﺎداﻧﯽھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺨﺮهآﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺪای ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺲ اﺳﺖ و او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﮐﯿﻞ
اﺳﺖ «.ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﯽاﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﯾﻦ راﻓﻀﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻓﻀﺎﯾﺢ و رﺳﻮاﺋﯽھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﺬھﺐ ﻧﺎرواج و ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن ،ھﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
 -١در ﮐﺘﺎب :اﻟﻤﻨﺎر اﻟﻤﻨﯿﻒ ،ﺻﻔﺤﻪی ،۸۹ :ﻃﺒﻊ دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
)ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!(

در ﮐﺘﺎب :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻟﯿﻪ از ﻧﻮف ﺑﮑﺎﻟﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ روزی ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ُ
رﻓﺖ و در راه ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ و رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺧﺜﯿﻢ و ﺑﺮادرزادهاش – ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ
از ﯾﺎران ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﻪ وی روی آوردﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی رﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻠﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺮوھﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﭘﯿﺮوان ﺗﻮای اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﮔﻔﺖ :آرزوی ﺧﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دارم .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ:ای ﺟﻤﺎﻋﺖ! ﭼﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪی ﻣﺎ و دوﺳﺘﺪاران ﻣﺎ را در ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟ آن ﻗﻮم ﺣﯿﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺪب و رﺑﯿﻊ ﺑﻪ وی روی آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻼﻣﺖ
ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﯿﺮوان ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن؟! ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه
ھﻤﺎم ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺘﮫﺪی ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اھﻞ
ﺑﯿﺖ را اﮐﺮام ﮐﺮده و ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را
دوﺷﺖ داﺷﺘﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا وﯾﮋﮔﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﮕﻔﺘﯽ؟ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ آن وﯾﮋﮔﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ.
دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ھﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺎ ،ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﻤﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .اھﻞ ﻓﻀﺎﯾﻞ و
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ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺧﻮراﮐﺸﺎن ،ﻗﻮت و ﻧﯿﺮو ،و
ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﻪ روی اﺳﺖ .وروش و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ،ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن از اواﻣﺮ اوﺳﺖ .آﻧﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺧﺪای را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﮫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ و ﮔﻮشھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ از دﯾﻨﺸﺎن وﻗﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺑﻼ و ﺷﺪاﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
زﻣﺎن ﺧﻮﺷﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر و ﻗﻀﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ زﻣﺎنھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ،ﻧﻤﯽﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﺪن ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس
از ﻋﺬاب دردﻧﺎک ،روﺣﺸﺎن در ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢ زدن ھﻢ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺎﻟﻖ را در درون ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﻖ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ،ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﺎن و ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ
ﮐﺲ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺖھﺎی ّ
ﻣﺰﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ زدهاﻧﺪ و آﻧﺎن و ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮد ﮔﻮﯾﯽ آﻧﺎن را در ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺒﺮ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽھﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .دﻧﯿﺎ آﻧﺎن را ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﺎن دﻧﯿﺎ را
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ .دﻧﯿﺎ در ﻃﻠﺒﺸﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ آنھﺎ دﻧﯿﺎ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم
ﮔﺎﻣﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺷﺐ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺄﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﮫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎری از
درﻣﺎن ﻗﺮآن ،دردھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻣﺪاوا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎ و
ﮐﻒ دﺳﺘﺎن و زاﻧﻮھﺎ و اﻃﺮاف ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ از
رﺧﺴﺎرﺷﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺒﺎر و ﺑﺰرگ را ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺬران ﺷﺒﺸﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ در روز،
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺮدﺑﺎر ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﻮب و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﻧﺪ .ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﯾﺾ
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ھﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از
ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن و ﺷﺪت ﻗﺪرت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای او ﺳﺒﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪیﺷﺎن از او ﮔﯿﺞ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﺮﮔﺎه از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﺎک و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻢ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ زﯾﺎدی ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،زﯾﺎد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﺎن در ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم دادن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﺪام
ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻟﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺳﻮزد .در ھﺮ ﯾﮏ از
آﻧﺎن دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻮی و راﺳﺦ ،دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ،اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ،ﺣﺮص ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻋﻠﻢ ،ﻓﮫﻢ و درک ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻓﻘﻪ ،ﺑﺮدﺑﺎری آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ،زﯾﺮﮐﯽ در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ،
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ،ﺧﻮدآراﯾﯽ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ،ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
در ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ ،ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در ﻋﺒﺎدت ،دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ،رﻓﻖ و ﻣﺪارا در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روزیای ﺣﻼل ﻣﯽروﻧﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ دﯾﻦ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ
و آھﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﻐﺮور و ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ھﺮ
ُ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدﺷﺎن را در اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﮐﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ّ
ھﻢ و ﻏﻤﺸﺎن ﺷﮏ در اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در
ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺷﺐ ،ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﺷﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ھﻨﻮز از ﺑﯿﻦ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اھﻤﯿﺖ و رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری را ﺑﺎ
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ﻋﻠﻢ ھﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﺸﯿﻂ و ﭘﺮ ﺗﺤﺮکاﻧﺪ و از ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺑﻪ
دورﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﻘﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺧﺎﺷﻊ و ﻧﻔﺴﺸﺎن ﻗﺎﻧﻊ
اﺳﺖ .ﻣﺪام در ﯾﺎد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ.
دﯾﻨﺸﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺸﺎن از
آﻧﺎن در اﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﺎن ،آﺳﺎن و ﺻﺒﺮﺷﺎن ،زﯾﺎد اﺳﺖ .از ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور ﺑﻪ
دورﻧﺪ و زﯾﺎد ذﮐﺮ ﺧﺪای را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی را از روی رﯾﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ از دﯾﮕﺮان ،آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﺎن ،ﺷﯿﻌﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .و آﻧﺎن از ﻣﺎ و ھﻤﺮاه ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ھﻤﺎم ﻧﺎﻟﻪای ﺳﺮ داد و ﺑﯿﮫﻮش ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .وی را ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﻠﯽ س او را ﻏﺴﻞ داد و ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪ .١
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎل ﺷﯿﻌﻪی اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن ،ﻋﻠﯽ س آﻧﺎن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﺼﺐ و
ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽ
ِ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺴﺨﺮه ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺤﺒﺖ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺤﺒﺖ ھﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﻣﺤﺒﻮب و ﺑﻪ دﺳﺖ
 -١اﯾﻦ اﺛﺮ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ج ۶۲ص ۳۰۶از ﻃﺮﯾﻖ َﺳﺪﯾﺮ از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﭘﺪرش از اﺟﺪادش از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﺳﺪﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﺳﻮاﻧﺤﺶ را در اﻟﻤﯿﺰان ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ :او ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﯾﺤﯿﯽ
ﮔﻔﺘﻪ :ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :زﺷﺖ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و
دارﻗﻄﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،و ﻋﻘﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ :او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در رﻓﺾ ﻏﻠﻮ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻓﺮﻣﻮده :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪه اﻣﺎ در او ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﯿﺜﻤﯽ آن را در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ج ۳ص ۴۵۰و ۴۵۱
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺮﮐﯽ آورده اﺳﺖ.
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آوردن رﺿﺎﯾﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او دوﺳﺖ دارد و ﻣﺘﺄدب ﺷﺪن ﺑﻪ آداب و اﺧﻼق او،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﺣ ﹼﺒﻲ وﺑﻐﺾ
أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ّ » «١
ﺣﺐ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ھﻢ

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺧﻼق ﻣﺤﺒﻮب و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن از راه و روش او و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب دوﺳﺘﺶ دارد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ روش و
اﺧﻼق ﻋﻠﯽ س ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .٢ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١اﯾﻦ اﺛﺮ را آﺟﺮی در ﮐﺘﺎب اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره ۱۸۱۲ :آورده ،و ھﻨﺪی ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺰ
اﻟﻌﻤﺎل ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۶۱۴۱ :ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )ج۹
ص (۵۶ﮔﻔﺘﻪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺳﻨﺪ آن ﻓﻀﻞ ﺑﻦ
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﻨﺎ و ﻣﺪح ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش ﮐﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ:
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ۳۶۷۱ :رواﯾﺖ ﮐﺮده :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻦ راﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺪرم
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج از ھﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ از
او؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ .و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از او ﻋﺜﻤﺎن از ھﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :و
ﺑﻌﺪ از او ﺗﻮ از ھﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺰ ﻓﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ )ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ( .و اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ در ﻣﺼﻨﻒ ،رواﯾﺖ ﺷﻤﺎره ۳۳۲۰۵۱ :رواﯾﺖ ﮐﺮده:
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣ َ
ﺴﻌﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﻮن
ِ

ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ،از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی او ﺻﺤﺒﺖ
َ َُ ْ َ َ ُ ْ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن از زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ﴿:ءامنوا وع ِملوا
ۡ
َّ ٰ َ ٰ ُ َّ َّ َ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ َّ َ ْ َّ َ ۡ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ
� � ُِّب ٱل ُم ۡح ِسن َِ�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۹۳ :
ت �م ٱ�قوا وءامنوا �م ٱ�قوا وأحسن ۚوا وٱ
ٱل�ل ِ� ِ

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(
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ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ را از زﻣﺮهی
رﺳﺘﮕﺎران ﺑﻪ ھﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و اھﻞ ﺑﯿﺖ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﺮداﻧﺪ .آﻣﯿﻦ .١

»اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و اﻟﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را دوﺳﺖ دارد« .و اﯾﻦ
رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -١ﺗﻨﺒﻴﻪ :و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا آﻣﺎدهی ﭼﺎپ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ﺣﻤﻮدﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ روﻧﯽ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان:

»ﻻ ﲣﻮﻧﻮا اﷲ واﻟﺮﺳﻮل دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻵراء اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﯽ ﻛﺘﺎﺑﻪ رﺳﺎﻟﺔ

ﻓﯽ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﻓﻀﺔ« ﻧﻮﺷﺘﻪی راﻓﻀﯽای ھﻼکﺷﺪه ﺻﺒﺎح ﻋﻠﯽ اﻟﺒﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ

دﺳﺘﺮﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،آن رﺳﺎﻟﻪ را ورق زدم؛ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در آن ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و رﺳﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ذوب ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در

آن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻃﻌﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﮔﻤﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﺮام ھﻤﻪ ﻋﺪول ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و زﺷﺖﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﺎﺋﺸﻪی ﺻﺪﯾﻖ ﻃﻌﻦ وارد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪی ۱۷۴ :آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﮐﻪ او
در ﺑﮫﺸﺖ زوﺟﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ وارده در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻌﻦھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ وارد ﮐﺮده اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﻓﮏ
ﺗﺸﮑﯿﮏ وارد ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ھﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪی
ﺻﺪﯾﻘﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﯽاش آﻣﺪه ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .و از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ در آن رﺳﺎﻟﻪ دﯾﺪم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن در دﺑﺮش ﺑﻪ ﺷﺪت
دﻓﺎع ﮐﺮده ،و ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻪ رواﯾﺖھﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ
آﻣﺪه اﺳﺘﺪﻻل ﺟﻮﯾﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﮓ زده و ﻣﺤﮑﻢ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ رھﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل رواﻓﺾ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ
رواﯾﺎت دروﻏﯿﻦ ،ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی رواﻓﺾ ﺑﺎ ﮐﺘﺐ
ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﺗﺎم دارد ،ﮐﺘﺐ آﻧﺎن اﺳﻨﺎدی ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﭘﺲ
از ﮐﺬاﺑﯿﻦ و وﺿﺎﻋﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺳﺨﻦ را از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﻧﺒﺎل
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد رواﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﻮی(

ُُ
ٞ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :فَأَ َّما ٱ َّ� َ
ِين ِ� قلو� ِ ِه ۡم َز ۡ�غ
َ ٓ َۡ
َٓ ۡ
َ َ َّ ُ َ
ون َما � َ َ ٰ
� َب َه م ِۡن ُه ٱبۡت ِغا َء ٱلف ِۡت َنةِ َوٱبۡت ِغا َء تأوِ�لِهِۦ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» .[۷ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
�يتبِع
دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺠﯽ )و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ( وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و ﺗﺄوﯾﻞ )ﻧﺎدرﺳﺖ(
آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ« ،ﭘﺲ رواﻓﺾ از ﺑﺪیھﺎ و ﺧﺒﺎﺋﺚ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎت ،در ﭘﯽ ِ
اﯾﻦ رواﻓﺾاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن در دﺑﺮ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺘﻌﻪ )ﺻﯿﻐﻪ( ﮐﻪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺎ اﺳﺖ ﻗﻠﻢﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ رواﻓﺾ ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،اﺧﺘﻼف آﻧﺎن ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .و ﭼﻮن ﮐﻪ رواﻓﺾ ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﻟﺬا از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ و ﺷﻨﯿﻊﺗﺮ از ھﻤﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ رواﻓﺾ از ﺷﺮک و ﻣﺮدهﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻓﻀﯽ
ِ
ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم» :ﻛﺸﻒ اﻹرﺗﻴﺎب ﰲ أﺗﺒﺎع ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب« .و

ﺧﻼﺻﻪی آن ﮐﺘﺎب اﯾﻨﮑﻪ راﻓﻀﯽ ﻣﺬﮐﻮر در آن از اﻓﮑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺬھﺐ راﻓﻀﯽ اﺳﺖ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده.
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ آن ردی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ
ﮐﺘﺐ رواﻓﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﻪ را ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ اﻧﺪک ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺷﺮ
ﺑﺮ او اﺛﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آن ﮔﻤﺮاھﺎن اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻤﺎم ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﻧﺒ ﹼﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﲈ ﻛﺜﲑا.

