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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎﮐﺶ و اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻧﻘﺪرش.
ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن دادن وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  ١ /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﻨﺪهاش ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﺧﺮ ﻋﻠﯽ را
ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر؟ و راه و روش و ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،و
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﺻﻼ ﻋﻠﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻦ او و ﺷﯿﻌﯿﺎن او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آری ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب  ٢ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﻋﻮام ﺑﯽﺳﻮاد ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی

 -١ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﻟﺤﺮاﻧﯽ اﻟﺪﻣﺸﻘﯽ
اﻟﺤﻨﺒﻠﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻬﺮ ﺣﺮان در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ،از ﻓﻘﻬﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،و در
ﺳﺎل  ۷۲۸ﻗﻤﺮی در زﻧﺪان ﻗﻠﻌﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﮑﺒﺮی ،ﺗﻌﺎرض اﻟﺤﺴﻨﺎت واﻟﺴﯿﺌﺎت ،اﻟﺤﻤﻮ ﯾﺔ اﻟﮑﺒﺮی،
ﻧﻘﺾ اﻟﻤﻨﻄﻖ ،اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔ ،رﻓﻊ اﻟﻤﻼم ﻋﻦ أﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ.
 -٢ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۱۱۵ق ،در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﻟﻌﯿﯿﻨﺔ ،واﻗﻊ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻣﺎم و
ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون ﺑﺪﻋﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،و در دﻋﻮت
ﺧﻮد از آراء ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ وی :اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ،
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ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ً
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﮐﻪ اﺻﻼ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮد.
ﭼﻮن آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دروغ و ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻢ از اﯾﻨﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻫﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎ را دﺷﻤﻦ درﺟﻪ
ﯾﮏ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ دوﺳﺘﺪار اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﺳﺘﺪار ﻗﺒﻮر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ( ،وﻟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻫﺮ دو دارای ﯾﮏ راه و روش ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،١و آن ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻪ دور از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ.
از ﻧﻈﺮ ﺧﺮاﻓﯿﻮن در اﯾﺮان ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺮاﻓﯽ در
ﮐﺘﺐ ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت

ﺎس ﹶأﻋﹾﺪﹶ ا ﹸء ﹶﻣﺎ ﹶﺟ ﹺﻬ ﹸﻠﻮا« .ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺮدم دﺷﻤﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮده» :اﻟ ﱠﻨ ﹸ

را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ )ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ  .(۴۳۸در ﻣﻮرد ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺘﺐ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب را ﺧﻮاﻧﺪهای؟ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و از روی ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻋﻠﻤﺎ
و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارد ،ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»رﻫﻨﻤﻮد ﺳﻨﺖ در رد اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ« ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ /
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻮاﻗﺾ اﻹﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺳﺎل  ۱۲۰۶ق در
ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻟﺪرﻋﯿﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
 -١ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﮐﺜﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﺷﯿﻌﻪ در ﺧﻮد ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎزل اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  را از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آوردهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭼﺎپ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺣﺘﯽ در روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﺳﺎﯾﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ
ً
ﺗﯿﻤﯿﻪ ،:و اﺑﺘﺪا ﻫﻢ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻮر ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ،و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﻼم از
ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺒﻮدن ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه روی ﻗﺒﻮر اﺋﻤﺔ ﺑﻘﯿﻊ اﺳﺖ .١

 -١و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ از ﺣﺞ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺸﮑﻞ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ﻧﺒﻮدن ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه روی ﻗﺒﻮر اﻣﺎﻣﺎن در ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺎ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ! و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺮ ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺪ و از داﺧﻞ ﻗﺒﺮ از
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﺒﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ
زﯾﻨﺖﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  و ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻗﺒﻮر
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ روی ﻗﺒﻮر و
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪن و ﺻﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد و واﺳﻄﻪ ﻗﺮار
دادن آﻧﻬﺎ در دﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺒﻮر
ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﺸﺎن ﺧﻠﻮت ،و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ
در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ
ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده و در آﻧﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪ را از ﺣﺞ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺎل
َ
َّ َ
ُ َُْ َ
اﺨﺗ ُﺬوا ُ�ﺒُ َ
اﻨﻟ َﺼ َ
ﻮد َو َّ
ﻮر
ﺎرى،
آﻧﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده» :ﻟ َﻌ َﻦ اﷲ اﻴﻟﻬ
َْ َ ْ َ َ َ
ﺎﺟﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ» :ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری را ﮐﻪ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن را
أﻧ ِبﻴﺎﺋِ ِﻬﻢ مﺴ ِ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ« .و ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺞ

اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ،و ﻗﺒﻮر ﻣﺨﻠﻮق را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪ .١

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روی ﻗﺒﻮر ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻮر ﭼﻬﺎر اﻣﺎم در ﺑﻘﯿﻊ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﺮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮادر ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ  ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺪهای از
 -١ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺞ ﻓﻘﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﯿﻌﯿﺎن ،دﺷﻤﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  .١و اﮔﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،و در اﺳﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺒﻮر ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺮام
اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ روی ﻗﺒﻮر اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮر ﭼﻪ روﺷﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب
ﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ ،ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺜ�
ُ
رﺳﻮل اﷲ  إﻰﻟ اﻟـﻤﺪﻳﻨﺔ ﻰﻓ ﻫﺪم اﻟﻘﺒﻮر و�ﺮﺴ الﺼﻮر ﻓﻘﺎل :ﻻﺗﺪع ﺻﻮرة
ً
إﻻ �ﻮﺗﻬﺎ وﻻ ﻗﺮﺒا إﻻ ﺳﻮ�ﺘﻬﺎ« ﯾﻌﻨﯽ» :رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد
درﺑﺎره ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﻗﺒﻮر و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺻﻮرتﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﻮرﺗﯽ را ﻣﮕﺬار ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮا

ﻣﺤﻮ ﮐﻦ و ﻗﺒﺮی را ﻣﮕﺬار ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺎوی زﻣﯿﻦ ﮐﻦ«.
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺖ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮر در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮب ﺣﺎﻻ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺮوی از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺮ روی ﻗﺒﻮرﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ؟!!.
در واﻗﻊ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﭘﯿﺮو واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎ دارﯾﺪ و اﺳﻢ
ﺷﯿﻌﻪ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺪم
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺒﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاوان زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ را
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ:
 -١ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﻘﯿﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯽﻣﻮرد
ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را وﻫﺎﺑﯽ و دﺷﻤﻦ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻣﺎن را ﺧﺮج ﻗﺒﻮر ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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در ﮐﺘﺐ ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳۲از ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ  ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ
َ
ً
ﻻ َ� َّﺘﺨ ُﺬوا َ� ْ
�ﻴﺪا« .ﯾﻌﻨﯽ» :ﺷﻨﯿﺪم
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل:
ﺮﺒى ِ
ِ
ِ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺒﺮ ﻣﺮا ﻋﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ( ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ«.
در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺮﻗﯽ و ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎب  ۴۳از اﺑﻮاب دﻓﻦ اﻣﻮات از ﺣﻀﺮت
ً
ً
َّ
ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺟﺪد ﻗﺮﺒا أو ﻣﺜﻞ ﻣﺜﺎﻻ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ
اﻹﺳﻼم« .ﯾﻌﻨﯽ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺒﺮی را ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪای ﺑﺴﺎزد از اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪﻣﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده» :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻃﺎوس أن
رﺳﻮل اﷲ  ﻧ� ﻋﻦ ﻗﺒﻮر اﻟـﻤﺴﻠﻤ� أن ﻳب� ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺠﺗﺼﺺ أو ﺗﺰرع،
ﻓﺈن ﺧ� ﻗﺒﻮر�ﻢ اﻟﻰﺘ ﻻ ﺗﻌﺮف« .ﯾﻌﻨﯽ» :اﺑﻦ ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﮔﭻ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮ روی آن زراﻋﺖ ﺷﻮد ﻧﻬﯽ

ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﻮر ﺷﻤﺎ ﻗﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد« )اﻟﻤﺼﻨﻒ .(۵۰۶/۳
ﺣﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺑﻘﯿﻊ روی ﻗﺒﻮر را ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه
ﻧﻤﯽﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی روی ﻗﺒﻮر و روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻢ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،و ﺗﺎزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا در اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ ،و واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دادن اﺋﻤﻪ در دﻋﺎ ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاﺳﺖ ،و ارﺗﺒﺎط اﺋﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ،آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻗﺮآن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻘﺮه ۲۵۹ /ﮐﻪ در آن آﯾﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺰﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮد و دوﺑﺎره
زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪه ﺷﺪن ﺣﺘﯽ از اﻻغ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد؛ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
آﯾﺎت ۱۱۷ /۱۱۶/ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ  ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺖ ﮔﻔﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم را ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻋﯿﺴﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در
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ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم از اﺣﻮال آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدم و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﯿﺮاﻧﺪی دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارم؛ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  ۲۲ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه :ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻔﺘﻪ در ﮔﻮر ﺑﺸﻨﻮاﻧﯽ ،و در ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ۱۴/آﻣﺪه ﮐﻪ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را
ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و در ﺳﻮره روم ۵۲/آﻣﺪه ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،و در
ﺳﻮره اﺣﻘﺎف ۶/۵/۴/آﻣﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﻫﻨﺪ
و در آن دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ۲۱/ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮده و از
ﺣﯿﺎت ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﺲ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﻌﻮث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۳۵ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﻣﻮرد اﻣﻮات ﻓﺮﻣﻮده» :رﻓﺘﮕﺎن
ﮔﻮرﺷﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺸﺖ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث رﻓﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮرﺷﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ« .و در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۱۱ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﺸﺎن را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ را دﻓﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪاﺣﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
و در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۲۱ﻓﺮﻣﻮده» :اﮔﺮ آﻧﻬﺎ )اﻣﻮات و ﻗﺒﻮر( ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺰاوارﺗﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺎﺧﺮ« .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :آﻧﻬﺎ ﻧﻪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ از زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ
ﺗﺮﺳﻨﺎک ،و ﻧﻪ از ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻫﺮاﺳﯽ دارﻧﺪ« .و ﻓﺮﻣﻮده» :آﻧﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻻل
ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻨﻮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ«.
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﺒﻮر ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ،ﭼﺮا ﻗﺒﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮔﻨﺒﺪ و
ً
ﺿﺮﯾﺢ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺻﻼ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ روی ﻗﺒﻮر
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﯾﺎ ﺷﻬﺪای اﺣﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ،
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻧﮑﺮد ،و ﭼﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آﯾﻪای ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ وارد دﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  و واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دادن در دﻋﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ۳۱ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ واﺳﻄﻪ و
ﺷﻔﯿﻊ در دﻋﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ« .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۱۵ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
در ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ ،و واﺳﻄﻪای در دﻋﺎﻫﺎی اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دادن در دﻋﺎﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن در
دﻋﺎﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﻮن( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را داﺋﻢ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ واﺳﻄﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﯿﻌﻪ و
ﭘﯿﺮو ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ادﻋﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎن
در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ً
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺪا دﻋﺎی آﻧﺎن را ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ:
ً
اوﻻ :ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل را در ﻣﻮرد ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و در
ﺳﻮره زﻣﺮ ۳/و ﯾﻮﻧﺲ ۱۸/و اﺣﻘﺎف ۲۸/آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ )ﺑﺘﻬﺎ( واﺳﻄﻪ و ﺷﻔﯿﻊ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن ﮐﻪ در
آﯾﺎت ۸۹/۸۷/۸۵/۳۸/ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت  ،۶۳/۶۱و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮرﺳﻮره
ﻟﻘﻤﺎن ۲۵/و ﺳﻮره زﺧﺮف ۸۷/و ﯾﺎ ﺳﻮره زﻣﺮ ۳۸/وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ
و واﺳﻄﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ رد

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ دﻋﺎی اﺑﻠﯿﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،در ﺳﻮره اﻋﺮاف ۱۵/۱۴ /و ﺣﺠﺮ ۳۶/و
ص ۸۱/۸۰/۷۹/آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻬﻠﺖ ده ،و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻋﺎی ﮐﻔﺎر ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن آﯾﻪ  ۳۲و ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾﻪ  ۶۷و ﺳﻮره
ﯾﻮﻧﺲ ۲۳ /۲۲ /آﻣﺪه :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ در ﻃﻮﻓﺎن در ﺣﺎل ﻏﺮق ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و در آن
ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را در دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﺳﻄﻪای ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ دﻋﺎی
آﻧﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت از ﻃﻮﻓﺎن دوﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮد را از اﺑﻠﯿﺲ و ﮐﻔﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ،
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :دﻋﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ،ﻣﺜﻞ دﻋﺎی ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﺎت ۷۶/۷۵/۷۴/آﻣﺪه ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺬاب
را ﺑﺮ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻋﺎی
ﺣﻀﺮت ﻧﻮح  در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮش در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﺎت ۴۶/۴۵/آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺴﺮ او در
ﺣﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﻮده ،و ﻧﻮح از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت او را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه،
ﭼﻮن ﭘﺴﺮش ﭘﯿﺮو ﮐﻔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻋﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ص در ﺳﻮره
ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  ۸۰ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر ﻫﻢ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ
آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :دﻋﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻔﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻣﺴﻠﻤﺎن در دﻋﺎ واﺳﻄﻪ ﻧﻤﯽآورد و دﻋﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﮐﻔﺎر ﻫﻢ ﺑﻮده ،ﻣﺜﻞ دﻋﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای
ﻣﺮدم از ذرﯾﻪ ﻣﻦ اﻣﺎم ﻗﺮار ﺑﺪه ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ) ،ﺑﻘﺮه  ،(۱۲۴ /و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻔﺎوت دارد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َۡ َ َ َ َ ۡ َۡ َ ۡ ٌ َۡ َُ َ َ َ
وب عل ۡي ِه ۡم
در ﺳﻮره آ ل ﻋﻤﺮان  ۱۲۸ /ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ليس لك مِن ٱ�مرِ �ء أو �ت
َ ۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
أو �عذِ�هم فإِ�هم �ل ِمون ] ﴾١٢٨آلﻋﻤﺮان .[۱۲۸ :ﯾﻌﻨﯽ» :ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﯿﺎری
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ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ]ﺧﺪاوﻧﺪ[ آﻧﺎن را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ« .و از ﻫﻤﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،و در اﯾﻦ آﯾﺎت
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﺣﺎل ﻣﻘﺮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ آن
دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و در ﺳﻮره اﺳﺮاء ۵۷/آﻣﺪه ﮐﻪ :آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا

وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .١
ً
راﺑﻌﺎ :ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮان ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی و واﺳﻄﻪ دارد ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادارات در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﮐﺎر ﻣﺎ از روی ﺿﺎﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ از روی راﺑﻄﻪ ،وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ و
واﺳﻄﻪ و ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪن دﻋﺎی ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻣﯽداﻧﺪ.
ً
ﺳﺎدﺳﺎ :دﯾﻦ اﻣﺎم و ﻣﺎﻣﻮم ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﺋﻤﻪ در دﻋﺎی
ﺧﻮﯾﺶ واﺳﻄﻪای ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﺳﻄﻪای ﺑﯿﺎورﯾﺪ و

دﻋﺎﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ رب و رﺑﻨﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﯾﺎت اﻣﺎم ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺰاده
َ َ َّ ۡ َ َ
َّ
ٰ
�
ج َد ِ� ِ
ﻧﯿﺴﺖ ,و ﺧﻮاﻧﺪن ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺷﺮک اﺳﺖ ،در ﺳﻮره ﺟﻦ ۱۸/آﻣﺪه﴿ :وأن ٱلم ِ
َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َّ َ َ ٗ
ف� تدعوا مع ٱ�ِ أحدا ] ﴾١٨اﻟﺠﻦ .[۱۸ :ﯾﻌﻨﯽ» :و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاﺳﺖ،
ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ٱ َّ� َ
ِين يَ ۡدعون
﴿ -١أو�� ِ
َ
َع َذابَ ُه ۚ ٓۥ إ َّن َع َذ َ
اب َر ّ�ِك
ِ

َ ُ َ
َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ َ
ون َر ۡ َ
� َت ُهۥ َو َ�خافون
يبتغون إِ� ر� ِ ِهم ٱلوسِيلة ��هم أقرب و�رج
َ َ َۡ
� ُذ ٗ
�ن
ور� ] ﴾٥٧اﻹﺳﺮاء» .[۵۷ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ]ﮐﺎﻓﺮان[ آﻧﺎن را ]ﺑﻪ

ﻧﯿﺎﯾﺶ[ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ] ،ﺧﻮد[ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﻚﺗﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن وﺳﯿﻠﻪ ّ
]ﺗﻘﺮب[

ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ او اﻣﯿﺪ ﻣﯽدارﻧﺪ و از ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﻨﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺬاب
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﻮد«.
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ُۡ
ﭘﺲ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻫﻤﺮاه ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ« .و ﺑﺎز در ﺳﻮره ﺟﻦ ۲۰/ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه﴿ :قل
َّ َ ٓ َ ۡ ُ ْ َ ّ َ َ ٓ ُ ۡ
َ ٗ
� ُك بِهِۦٓ أ َحدا ] ﴾٢٠اﻟﺠﻦ .[۲۰ :ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا
إِ�ما أدعوا ر ِ� و� أ ِ
را ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،و اﺣﺪی را ﺷﺮﯾﮏ او ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﺧﻄﺒﻪ  ۴۶در دﻋﺎ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺗﻮ در ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ و در وﻃﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،و ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا آﻧﮑﺲ
ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﻔﺮ
اﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدن از ﺻﻔﺎت ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎن ﮐﻪ
ﻣﺨﻠﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎت را آورد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮔﻔﺖ،
و ﺑﺎﯾﺪ در دﻋﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را ﺻﺪا زد ﻧﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و
ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺳﻮره
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ۳۰/آﻣﺪه :ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا اﻣﺜﺎل و اﺿﺪادی ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ را از
راه ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ؛ و در ﺳﻮره زﻣﺮ ۴۵/آﻣﺪه ﮐﻪ :و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎد ﺷﻮد
ﻗﻠﺐﻫﺎی آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎد ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﮔﻔﺘﻦ :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﮔﻔﺘﻦ :ﯾﺎاﻟﻠﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ(.
و ﭼﻮن ﻣﺸﺮﮐﺎن در آن دﻧﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮﯾﮑﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺷﺮﯾﮑﺎن ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ :ای ﻣﺸﺮﮐﺎن ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ) .ﻧﺤﻞ.(۸۶/
در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ در اﻣﺮی از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه
و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻣﻮردی ﻧﺪارد ،وﻟﯽ از ﻣﺪﻋﻮ ﻏﯿﺒﯽ و از ﻣﺮدﮔﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺮک اﺳﺖ ،و
ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در
دﻋﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدن از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺎﻟﻖ را ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮق ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮک ﺷﺪه )ﺷﺮک در ﺻﻔﺎت
اﻟﻬﯽ( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮده» :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮق
از اوﺳﺖ«) .ﺧﻄﺒﻪ ۱ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ( ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۱۰۹در
وﺻﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮگ ﻓﺮﻣﻮده» :ﮔﻮش اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل ﻣﻮت ﻣﺜﻞ زﺑﺎﻧﺶ از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﮕﺎﻫﺶ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ« .ﭘﺲ ﺟﻠﻮی ﻗﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎدن و
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮده وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
و در ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻬﺎن ،و آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اذن و دﺳﺘﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ  ،١و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﺷﻔﺎﻋﺖ داد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ )ﻧﺠﻢ ،۲۶/ﺳﺒﺎء ،۲۳/ﻃﻪ ،(۱۰۹/و از ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﮐﻔﺎر و
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﺘﻤﯽ ﺷﺪه ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،در
ﺳﻮره زﻣﺮ ۱۹/ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دوزﺧﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻧﺠﺎت دﻫﯽ؛ و در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ۸۰/ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر ﻫﻢ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد؛ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ۶/ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺮات او در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮب ﺑﻮده وﻟﯽ ﯾﮏ
ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ دارد ،و ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ آن ﯾﮏ ﻧﻤﺮه را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ در
ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺮات او ﺗﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻔﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در اﺳﻼم از ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.
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َ َ ََ َ
ك ع َِبادِي َ� ّ� فَإ ّ� قَر�بٌۖ
در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ۱۸۶/ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده�﴿ :ذا س�ل
ِ ِِ ِ
َ َ َ ََۡ ۡ َ ُ ْ
ْ
َّ
َ
ُ َ
ۡ ۡ
أُج ُ
يب َد ۡع َوةَ ٱ َّ� ِ
ج
يبوا ِ� َو�ُؤم ُِنوا ِ� ل َعل ُه ۡم يَ ۡرش ُدون﴾١٨٦
اع إِذا د� ِن� فليست ِ
ِ
]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۶ :ﯾﻌﻨﯽ» :و ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ درﺑﺎره ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ] ،ﺑﮕﻮ [:ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻧﺰدﯾﮑﻢ .دﻋﺎی دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ]ﺑﻪ دﻋﺎ[ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،روا ﻣﯽدارم .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ

ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗﻞ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﮕﻮ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده ،و از ﮐﻠﻤﻪ ﻗﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ،ﭼﻮن ﺳﻮال ﻣﺮدم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ
َۡ
ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ آوردن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داده اﺳﺖ .آریَ ﴿ ،و� ُن
ۡ
َ
َۡ
أق َر ُب إِ ۡ�هِ م ِۡن َح ۡب ِل ٱل َورِ� ِد﴾ ]ق» .[۱۶ :ﻣﺎ )ﺧﺪا( از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻢ«.
و در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ۱۷۵/آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ؛ و در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ۱۵۳/۴۵/
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺻﺒﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﺋﯿﺪ؛ و در ﺳﻮره ﺣﺞ ۷۸/آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﻮﯾﺪ؛ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم و اﻣﺎﻣﺰاده و ﯾﺎ ﻗﺒﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ۳۵اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ .آری ،در آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮق دارد ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ اره و ﻣﯿﺦ و ﭼﮑﺶ و ﻏﯿﺮه ،آﯾﺎ ﻫﯿﭻ
ﺳﻮدی دارد؟! وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و اره و ﭼﮑﺶ و ﻣﯿﺦ را ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻨﺪﻟﯽ
را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،آن وﻗﺖ ﮐﺎر ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺎزه وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮده و در ﺑﺮزخ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎز و روزه و زﮐﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره
َ
َ
ُ ٓ َّ ٓ َ ۡ َ ٓ ٗ َ َّ ۡ ُ ُ َ
وها ٓ أَ ُ
نتمۡ
ﯾﻮﺳﻒ ۴۰/ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :ما � ۡع ُب ُدون مِن دونِهِۦ إِ� أسماء سميتم
َ
ۡ
ۡ ُ ۡ ُ َّ َّ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َّ ٓ
َ َ َُٓ ُ
نز َل ٱ َّ ُ
�م َّما ٓ أ َ
وءاباؤ
� ب ِ َها مِن ُسل َ�ٰ ٍ �ن إ ِ ِن ٱ��م إِ� ِ�ِ أمر �� �عبدوا إِ�
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َّ ُ َ ٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ ُ َ َ ٰ َّ َ ۡ َ
َ ََُۡ َ
َ
َّ
�ن أ�� ٱ� ِ
اس � �علمون ] ﴾٤٠ﯾﻮﺳﻒ.[۴۰ :
إِياه ۚ �ل ِك ٱ�ِين ٱلقيِم و� ِ

»آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ اﺳﻤﺎء )ﺑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻟﻔﺎظ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺗﺎن و
ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ )اﻟﻬﯿﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ در آن ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ(

ﻧﻨﻬﺎده ،ﺣﮑﻢ ﺗﻨﻬﺎ از ِآن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ آن ذات ﭘﺎک ﯾﮑﺘﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ

آﺋﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم از ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.

در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ آﯾﻪ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ» ،واﻟﻘﺮآن ﻳﻔﴪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀ ﹰﺎ« ﯾﻌﻨﯽ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ )ﻟﺒﻨﺎن ،دار ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة۱۹۸۰،م( ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ ،ﻗﺒﻞ از او ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۳۳ﻓﺮﻣﻮده:
ﺾ ،ﹶو ﹶﻳ ﹾﺸ ﹶﻬﺪﹸ ﹶﺑ ﹾﻌ ﹸﻀ ﹸﻪ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶﺑ ﹾﻌ ﹴ
» ﹶو ﹶﻳﻨﹾﻄﹺ ﹸﻖ ﹶﺑ ﹾﻌ ﹸﻀ ﹸﻪ ﺑﹺ ﹶﺒ ﹾﻌ ﹴ
ﺾ« ...ﯾﻌﻨﯽ :آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻌﻀﯽ از آن

ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﺎرهای ﺑﺮ ﭘﺎره دﯾﮕﺮ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺧﻄﺒﻪ

 ۱۸ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :آﯾﺎ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﺑﻼغ آن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ورزﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی را ﻓﺮوﮔﺬار
ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻓﺮﻣﻮد در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﯾﺎد آور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺾ ﻗﺮآن ﮔﻮاه ﺑﻌﺾ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﻗﺮآن از ﻃﺮف
ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﺣﺘﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  :در
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  ۸۲ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﮔﺮان آﻣﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺪام ﯾﮏ از
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ آن ﻇﻠﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای ﭘﺴﺮم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮک ﻣﯿﺎور ﮐﻪ ﺷﺮک ﻇﻠﻤﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ )ﻟﻘﻤﺎن .(۱۳/و ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﺮ دو ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ص ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮ دو ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮو اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ و
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۸۷ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در وﺻﻒ
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗﺮآن را ﺑﺮ اﻣﯿﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻖ را ﺑﻪ
ﻫﻮسﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۷ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻﺗﯽ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎدان اﻣﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده« و در ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ
ﻓﺮﻣﻮده» :آدم ﻧﻤﺎﻫﺎ او را ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﺪک آن ﺑﻪ از ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار و ﮐﺎﻓﯽ( و داﻧﺶ و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻬﻮده ﻓﺮاﻫﻢ آورد« .و در ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :رواﯾﺎت را ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺸﮏ را ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ رواﯾﺎت را زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ« .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﺟﺰ راه و رﺳﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺣﻖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
)ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ( و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮارﺗﺮ از ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ آن را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺳﻮد آورﺗﺮ از ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ آن را
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻞ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی دﯾﻮ ﺳﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﻣﻨﺒﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﮏ
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﺰار آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(«.

در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ
در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از
اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎﻧﺶ را در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ
َ َّ َ ٓ
ِين َجا ُءو ِم ۢن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﺎه دارد ،در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ۱۰/ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ﴿ :وٱ�
َ َۡ ۡ
َۡ ۡ َُ ُ َ
ِين َسبَ ُقونَا بٱ ۡ� َ
ون َر َّ� َنا ٱ ۡغ ِف ۡر َ�َا َو ِ� ۡخ َ� ٰن َِنا ٱ َّ� َ
�ع ِدهِم �قول
ي� ٰ ِن َو� � َعل ِ�
ِ
ِ ِ
ُ ُ َ ّٗ ّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ٓ َّ َ َ ُ ٞ
َّ
ٌ
قلو�ِنا غِ� ل ِ�ِين ءامنوا ر�نا إِنك رءوف رحِيم ] ﴾١٠اﻟﺤﺸﺮ» .[۱۰ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ )ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر( آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺎ و ﺑﺮادراﻧﻤﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن
از ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و در دﻟﻬﺎﯾﻤﺎن ﮐﯿﻨﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﺪه ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺗﻮ

ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﯿﻤﯽ« .و ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﯾﺎران ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺰا
ﻣﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ اوﺳﺖ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮه اﺣﺪ
ﻃﻼ در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮ ﮐﻒ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ دادهاﻧﺪ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از آن« .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﯾﺎ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪاص را دﺷﻨﺎم داده و ﻟﻌﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ١و اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺠﺎت و اﻣﻦ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﻪ وﺣﯽ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎن اﻃﻬﺎر رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ راه اﺻﺤﺎب
 -١در ﻗﺮآن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﺑﻪ.۱۰۰/
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رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﯽرود؟ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ ) (۱۶۵/۸ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻓﻀﯿﻠﺖ و وﻻﯾﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎراﺳﺖ ،و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ از راهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را درک ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دروغ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آن
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« .و ﺑﺎز در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ ) (۲۷۱/۷ﻧﻮﺷﺘﻪ» :دوﺳﺖ و ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺘﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ وﺣﺐ اﻣﺜﺎل او
ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﻣﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ«.
ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  را در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ:
در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۹۷ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ« .و در
ﺧﻄﺒﻪ  ۱۲۲در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ﺑﻮدﯾﻢ از آﻣﺪن
ﻫﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﺰ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽاﻓﺰودﯾﻢ«.
و در ﻧﺎﻣﻪ  ۲۸در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺗﺮﯾﻨﻬﺎ در اﺳﻼم
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﺪارد و اﮔﺮﻫﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد )ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻄﯽ ﺑﺪاﻧﻬﺎ
ﻧﺪارد( و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر و آزاد ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اوﻟﯿﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﺟﺰء ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اوﻟﯿﻪ در اﺳﻼم
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده .و در ﻣﻮرد اﻧﺼﺎر ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﻼم را
ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺸﻨﺪه و
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺪه و ﮔﻮﯾﺎ« )ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﮑﻤﺖ  .(۴۶۵وﻟﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ و اﻧﺤﺮاف اﺳﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎ
داﺷﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﯾﺪ ﺗﺎ دﯾﻦ اﺳﺘﻮار ﺷﺪ«) .ﺣﮑﻤﺖ  ۴۶۷ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ(.
در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ )ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده( و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ )ج  ۳ص  (۳۸۰ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ام ﮐﻠﺜﻮم ﮐﻪ ﺛﻤﺮة ازدواج ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ )‘( ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪ و رﻗﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ازدواج ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد آزار
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آﻧﺮا ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ازدواج را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﻮده!! ﯾﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده!! و ﯾﺎ
ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﮏ زن ﺟﻨﯽ از ﺟﻦﻫﺎی ﻧﺠﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ام ﮐﻠﺜﻮم در آورده ،و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ او را ﺑﻪ ﺟﺎی دﺧﺘﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ داده اﺳﺖ!!! ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آن زن ﺟﻨﯽ ﻫﻢ
ﻣﯿﺮاث ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺠﺮان ﻣﯽﺑﺮد!!! )ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽ
زﯾﺎد ﻣﯽدﯾﺪه اﺳﺖ(  .١و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻤﺴﺮش دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ؟!!!.
ﭘﺲ داﺳﺘﺎن زدن درب ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ دروغ اﺳﺖ ،و آﯾﺎ ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ازدواج ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽدادهاﻧﺪ؟!!! ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻮده ،و ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪای ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﻮق در ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ج  ۴۲ص  ۸۸آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
روات آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﭼﻮن ﺟﺬﻋﺎن ﺑﻦ ﻧﺼﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪه و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻤﻮﯾﻪ
ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ ،و ﻣﺘﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺧﻮب اﺳﺖ.
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ﻋﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت
ً
ﻋﻤﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ،وﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ دارد و از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﻏﺎﺻﺐ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽداﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﻟﻄﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذر و ﻣﻘﺪاد(  .١ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۲۲۸از ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧﺪا ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و او را ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﯽﻫﺎ را راﺳﺖ ﮐﺮد و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را درﻣﺎن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎ
داﻣﻦ ﭘﺎک و ﻋﯿﺒﯽ اﻧﺪک در ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪه ،و از ﺑﺪیﻫﺎی آن رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ،وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را اﻧﺠﺎم داد ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﯿﻔﺮ اﻟﻬﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﻣﺮدم را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه راه ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و
ﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۲۸آورده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ در اول ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﻟﻠﻪ ﺑﻼد ﻓﻼن« ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ  ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺪام ﮐﺸﻮر را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ؟! و ﺗﺎزه ،در اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺦ ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ در
ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ  ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداده اﺳﺖ ،و ﺧﯿﺮﺧﻮاه
او ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۱۳۴و ﺧﻄﺒﻪ  ۱۴۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١در ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ﭼﺎپ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺟﺎل ﮐﺸﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮاﻟﺤﻀﺮﻣﯽ،
ﻗﺎل أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ :ارﺗﺪ اﻟﻨﺎس إﻻ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ :ﺳﻠﻤﺎن وأﺑﻮذر وﻣﻘﺪاد.
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دو ﺗﻦ از دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی رﻗﯿﻪ و ام ﮐﻠﺜﻮم ﻫﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن 
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﯾﮑﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻫﻢ او ﻟﻘﺐ ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ دارد ،و ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ
دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ ل دﺧﺘﺮ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﮕﺮ در اﺳﻼم ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻔﻮ ﺧﻮد ازدواج
ﮐﻨﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻨﻘﺪر ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻧﻘﺪر
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮده؟ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﯽداده؟ و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﭼﻮن از اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻋﺚ
رﺳﯿﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺪه ،و ﻻﺑﺪ ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺮاﻓﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﺜﻤﺎن دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﻧﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ! ،در ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺑﻠﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻋﺎﻗﻞ از ﯾﮏ ﺳﻮراخ دو ﺑﺎر ﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر وﻗﺘﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ
دﺧﺘﺮ اول او ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز دﺧﺘﺮ دوم را ﻫﻢ ﺑﻪ او دادهاﺳﺖ؟!!.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۵۶ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺻﺤﺎﺑﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای دﯾﻦ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﺷﺎﺧﻪای از درﺧﺖ اﯾﻤﺎن ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ« .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﺤﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺎﺻﺐ و ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺮﺗﺪ
ﻣﯽداﻧﺪ ،و ازآﻧﻬﺎ ﻗﺪر داﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮت آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﻘﻂ اﺑﻮذر و ﺳﻠﻤﺎن و ﻋﻤﺎر و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺜﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
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ﻟﻌﻦ ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ،١اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ از ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او
زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮ او در
ﮐﺮﺑﻼ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ او را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان
ﻏﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و از اﻣﺎم رﺿﺎ ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ آﻫﻮ ﺷﺪن او را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮی ﺧﺮاﻓﺎت دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻏﺎﻟﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ  .٢اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و اﺳﻼم واﻗﻌﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
و از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل زﺣﻤﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺷﺪه،
و ﺑﻘﯿﻪ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻼم ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎره ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۸۲ﻧﯿﺰ در ﯾﺎد اﺻﺤﺎب
ﻓﺮﻣﻮده» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮادران ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ راه ﺣﻖ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻖ در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﻋﻤﺎر و ﮐﺠﺎﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺗﯿﻬﺎن )ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺗﯿﻬﺎن اﻧﺼﺎری( و ﮐﺠﺎﺳﺖ ذواﻟﺸﻬﺎدﺗﯿﻦ
)ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻬﺎدت او را دو ﺷﻬﺎدت داﻧﺴﺖ(«.
 -١در ﻣﻮرد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺗﻮ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ ﯾﺎری داد) .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری،
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( ،و در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و
اﺑﻮﺟﻬﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داری ،اﺳﻼم را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻦ) .ﺗﺮﻣﺬی ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ﺣﺪﯾﺚ ،(۳۶۸۱و در ﻣﻮرد ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده :آﯾﺎ از ﻣﺮدی ﺣﯿﺎ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از او ﺷﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺴﻠﻢ( ۲۴۰۱
 -٢اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮕﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﺮاﻓﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری و ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،و
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
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و در ﺣﮑﻤﺖ  ۴۳در ﻣﻮرد ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم و از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧﺪا ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
رﻏﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و از روی ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻫﺠﺮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و از
ﺧﺪا راﺿﯽ ﺑﻮد و ﻣﺠﺎﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد )ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت در ﺳﺎل  ۳۷ﻫﺠﺮی درﮔﺬﺷﺖ،
و در ﻣﮑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭘﺸﺖ او را داغ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪاش ﻣﯽدادﻧﺪ(«.
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ
را ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺮاغ اﺻﺤﺎب ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :آﻧﻬﺎ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ آﻧﻬﺎ )ﺻﺤﺎﺑﻪ( ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺗﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ:
ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻣﺎﻣﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﻧﯿﺰ از اﺣﻮال اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﯽروﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ و در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ از اﻋﻤﺎل
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد؟!!!.
ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم ﻣﯽﺑﺮم ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟!!.
و ﺗﺎزه در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﺤﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟! ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﺻﺤﺎب
ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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و ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد آن ﯾﺎران ﻣﺮﺗﺪ
از او ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟!! و اﮔﺮ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻮن در اﺳﻼم ،و آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﺳﺮاغ ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟!!.
و ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟!! ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ
و ﺧﻄﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺼﻤﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﯿﻌﻪ ،دادن ﻣﻘﺎم ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  و اﻣﺎﻣﺎن
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻗﺮآن ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
َ
ﮔﻔﺖ :اﻧﺒﯿﺎء در آوردن وﺣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدهاﻧﺪ ﴿ َو َما يَن ِط ُق ع ِن
ٱل ۡ َه َو ٰٓ
ى ] ﴾٣اﻟﻨﺠﻢ .[۳ :وﻟﯽ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯽ ﻣﻄﻠﻊ و آﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد آن در

ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪه در اﺑﺘﺪای ﺳﻮره ﻋﺒﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ آن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم  (ﺑﻪ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ او را ﻧﺪاد و او
ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن وﺣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺎب ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎزل ﺷﺪ
و او را از ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد آﮔﺎه ﮐﺮد؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﺑﺘﺪای ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه :ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻼل ﮐﺮده ﺣﺮام ﮐﺮدی؛ و در ﺳﻮره
ﺗﻮﺑﻪ ۴۳/ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه :ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دروﻏﮕﻮ از
راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دادی؛ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺳﻮرة اﺣﺰاب ۳۷/ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه :از ﺧﺪا ﺳﺰاورﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺘﺮﺳﯽ ﺗﺎ از ﺧﻠﻖ؛ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺳﻮره
ﮐﻬﻒ ۲۴/۲۳/ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه :ﻣﮕﻮ ﮐﺎری را ﻓﺮدا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ و ان
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮ؛ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﻮﺑﻪ(۱۱۳/؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ  ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﻋﺎﻟﻢ )ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻀﺮ ،وﻟﯽ ﻧﺎﻣﯽ از ﺧﻀﺮ در
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آﯾﺎت ﻧﯿﺴﺖ( ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و در آﺧﺮ ﻫﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﺜﻞ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ او ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ( ﮐﻪ در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﺷﺮح آن آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت داود  ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او
آﻣﺪﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪ ،و ﻓﻮری ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﻮره
ص ۲۴/۲۳/۲۲/۲۱/آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ وﺣﯽ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ از
ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ وﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از
رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎز ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪه ،و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۱۳۳ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﺣﯽ را ﺧﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ« و در ﺧﻄﺒﻪ ۲۳۵ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﻮ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﻓﺮود آﻣﺪن ﭘﯿﺎم و اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮔﺴﺴﺖ« .و اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﻋﺼﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ۷۱ﺑﻪ ﻣﻨﺬرﺑﻦ ﺟﺎرود ﻋﺒﺪی
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪرت ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺐ داد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرت
ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و راه او را ﻣﯽروی« .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺧﻄﺒﻪ  ۷۸ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در دﻋﺎ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﮑﺎر ﺣﻀﺮت
ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ از
ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﺎم ﺑﻮده ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﺰل ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﻧﮕﻪ
دار و ﭘﺲ از آرام ﺷﺪن ﻣﻤﻠﮑﺖ او را ﻋﺰل ﮐﻦ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ج  ۶ص  (۳۰۸۹ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ رای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯽ) .ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺣﮑﻤﺖ .(۳۲۱
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و در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۱۶ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻣﺸﻮرت دادن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدداری ﻧﮑﻨﯿﺪ
زﯾﺮا ﺧﻮد را از آن ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻢ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ«.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﯿﻌﻪ دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم در ﺧﯿﻠﯽ
از اﻣﻮر ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از واﻟﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺎم ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ!!! و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ!!! در ﺟﻮاب
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻃﺒﻖ آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن ﻣﺜﻞ اﻋﺮاف  ۱۸۸ /ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و در ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ داﺷﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺣﺎل ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده؟! و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ وﺣﯽ )ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ( ﺑﺎز ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺎن وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟! و ﺗﺎزه ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟! اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺷﺪن واﻟﯿﺎن و ﺳﺴﺖ ﺷﺪن و اﻧﺤﺮاف
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻓﺮق او ﺑﺎ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ
ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ :ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف
اﺳﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دادن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟! و ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻢ
ﻏﯿﺐ ،ﻧﻮار ﯾﺎ ﺳﯽ دی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ؟!! و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﻮد را ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺧﺪا ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮده ﭼﻮن او دارای ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در
ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ از ﺧﻄﺎ ﻣﺼﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ دارای ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت دﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد را
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ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺎ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۹۰ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ص ﺣﺠﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ« و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺣﺠﺖ اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻢ.
ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﻋﺼﻤﺖ ﻫﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و در ﻣﻮرد او ﻏﻠﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﻠﻮ ﺗﻨﻬﺎ دادن ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ .و اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﻏﻠﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﻠﻮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،و ﺧﺪا را ﺟﺪا از اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ،و درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن  ۸۹/۸۷/۸۵/۳۸/و
ﻋﻨﮑﺒﻮت ۶۳/۶۱/و ﻟﻘﻤﺎن ۲۵/و زﻣﺮ ۳۸/و زﺧﺮف ۸۷/آﻣﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﺪه ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎی
زﻣﺮ ۳/و ﯾﻮﻧﺲ ۱۸/و اﺣﻘﺎف ۲۸/آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺮک ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ را ﺟﺎی ﺧﺪا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ از ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﻏﻠﻮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﻔﺘﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﯾﺎ اﻣﺎم ﻧﺒﻮده ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺼﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ
ﻏﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ً
ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﺷﺪ و
ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺑﺎرﯾﺪ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و رزق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ و آﺑﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
وﻻﯾﺖ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ آﺑﻬﺎی ﺷﻮر ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ!!! و
ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را دور ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ 
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ﭼﺮﺧﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ آن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ!! ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دور ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ!! ﭘﺲ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ
ﻫﻢ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﺮ روز ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!!! ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﻄﺮهای اﺷﮏ در ﻋﺰای ﺣﺴﯿﻦ رﯾﺨﺖ در آن ﺟﻬﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﻣﯽﮐﻨﺪ!! ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرود و ﻓﻼن ﺳﻮره
را ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ!! و ﺻﺪﻫﺎ ﺧﺮاﻓﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﺔ ﻏﺎﻟﯿﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ
در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در آن اﺳﺖ ،ﺟﻌﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری را ذﮐﺮ ﮐﺮده؛ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﺘﯽ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﯽ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ را آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  .١ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻻزم ﺑﻮد ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ را در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع ﮐﻪ

ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ را درآن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻔﺮﻣﻮد و
در روز  ۱۸ذی اﻟﺤﺠﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ در دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮ در ﻫﻨﮕﺎم رﺣﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻧﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﺣﻘﯽ در ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺑﻪ و ﻃﻠﺐ رﺿﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻋﺎدﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد وﻗﺖ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب او ﺷﻮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﻊ دﻧﯿﺎ دارد و ﻧﻪ آﺧﺮت .ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ
 -١ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮﺧﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ آن و در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﺮﯾﻨﻪاش را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻫﻤﺎن دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،در ﺳﻮرهﻫﺎی اﻟﺒﻘﺮة  ،۲۸۶/اﻷﺣﺰاب ،۵/اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ،۴/
اﻟﺤﺞ ،۷۸/۱۳/ﻣﺤﻤﺪ ،۱۱/اﻷﻧﻔﺎل ،۴۰/اﻟﺘﻮ ﺑﺔ  ،۵۱/آل ﻋﻤﺮان ،۱۵۰/اﻟﺪﺧﺎن ۴۱/ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ و
ﺟﻤﻊ آن ﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل اﻗﺘﺪار ﺧﻮد اﻗﺮار ﺑﻪ
ﻓﻀﻞ ﻋﻠﯽ ﮐﺮده ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﻣﻤﺎت ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ را ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و او را اﻣﺎم راﺷﺪ
ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ
اﺳﺖ و در زﻣﺎن او ،اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  را در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ۶ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﮑﻪ در ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪای دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،و آﻧﮑﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم را
ﻧﭙﺬﯾﺮد .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻮرای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ِآن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﺳﺖ« .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ! ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﯾﻪ

اﻣﺎﻣﺖ او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﺷﻮرای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ اﻣﺎم
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﻮری آن را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻓﻮری ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻣﻌﻨﺎ و
ً
ﻣﻔﻬﻮم آن ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺻﻮل دﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ دارﻧﺪ ،و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر در اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم اﺳﺖ؟!.
در ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﻫﺰاران ﺳﻔﺴﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻼﻓﺖ را از ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻮﻟﯽ در آورﻧﺪ ،ﭼﺮا در اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺎد و ﻧﺒﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ؟
ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده!!!!.
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آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آن دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
در ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر داﻧﺴﺘﻪ ،و اﮔﺮ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻃﺒﻖ آﯾﻪ ﻗﺮآن و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل اﮐﺮم ص در
ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪه ام ،و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ
زﺑﺎن اﺑﻮﺟﻬﻞ و اﺑﻮﻟﻬﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد؟ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ً
ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺘﻬﺎ آﻣﺪه ام ،اﮔﺮ واﻗﻌﺎ اﻣﺎﻣﺖ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﻮده ﻧﺒﺎﯾﺪ در
ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎزه در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺗﻌﺪاد ﯾﺎران او
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ص ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ در ﭘﺮده ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ؟!! ،در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۷۳در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
رﻫﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮده» :اﮔﺮ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ راﻫﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﮔﺎﻫﺎن دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ و رای و اﻫﻞ ﺣﻞ و
ﻋﻘﺪ رﻫﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ،
آﻧﮕﺎه ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻧﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪ ۶
آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪ
 ۱۵۴در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎم و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮدم راﺳﺖ
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ﺑﮕﻮﯾﺪ و راه ﺧﺮد ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و از ﻓﺮزﻧﺪان آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه و ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ« وﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎم ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و...
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۹۲ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﺮا واﮔﺬارﯾﺪ و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ
آرﯾﺪ« .و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ وزﯾﺮ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺣﺎﮐﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎور و وزﯾﺮ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻮدهام(« .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮان ﻋﺪل ﻣﺮا ﻧﺪارﯾﺪ؛ در ﺟﻮاب
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﻧﮕﻔﺖ؟!!!
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ :ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﺨﺖ اﺳﻼم را ﻧﺪارﯾﺪ ،و ﺗﻮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪهاﻧﺪ را
ﻧﺪارﯾﺪ ،و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﭘﻨﺞ وﻗﺖ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه روزه داری ﯾﺎ
دادن زﮐﺎت و ﯾﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم؛ ﻣﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﮑﺎر
ﺑﮑﻨﺪ؟!! ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و
ً
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ 
واﺟﺐ ﺑﻮده ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد در اﺟﺮای
آن ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۳۷ﻓﺮﻣﻮده» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ روی
آوردﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدران ﺗﺎزه زاﯾﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﯿﻌﺖ ،ﻣﻦ دﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺻﺮار آن را
ﮔﺸﻮدﯾﺪ ،ﻣﻦ از دﺳﺖ دراز ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎز زدم و ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻢ را ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ«.
اﮔﺮ دﺳﺘﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﺧﻼﻓﺖ واﺟﺐ ﺑﻮده ﭼﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ 
ﻓﻮری ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده و از آن ﺳﺮﺑﺎز زده اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۲۹ﻓﺮﻣﻮده» :دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺸﻮدﯾﺪ و
ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﺪ و ﻣﻦ آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ« .و در ﺧﻄﺒﻪ
 ۹۰ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ص ﺣﺠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
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ً
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  داﺋﻤﺎ از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﺴﺘﻪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮده :ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ از

آب ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻢ ارزشﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻄﺒﻪ  (۳و ﯾﺎ از ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺸﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﮐﻢ ارزشﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺮی اﻟﻬﯽ و از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻣﻮرد آن
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮت
ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﮕﻔﺖ.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۶۷ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻘﯿﻔﻪ از
ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ:
زﻣﺎﻣﺪاری از ﻣﺎ و رﻫﺒﺮی از ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ 
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺘﺪﻻل ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت درﺑﺎره
اﻧﺼﺎر ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺪﮐﺎران آﻧﻬﺎ درﮔﺬرﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﻬﺎ را از زﻣﺎﻣﺪاری و ﺧﻼﻓﺖ دور ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ زﻣﺎﻣﺪاری و ﺣﮑﻮﻣﺖ در آﻧﺎن ﺑﻮد ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدن در
ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺎل ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﻘﻂ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ؟ )ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ داﺋﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺷﺎره دارد( اﮔﺮ
ﺧﻼﻓﺖ در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﻮد ﺳﻔﺎرش ﻣﮑﺮر در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺮدم در ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺳﻔﺎرش ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﻧﻪ ﺳﻔﺎرش او را ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﭼﻮن او ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮری از
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ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻼﻓﺖ در اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ص را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۰۵در ﺟﻮاب ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ
رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادم ،و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
آن دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ و آن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ«.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﺮ وی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﯾﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺪان ﺑﻮد؟ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﻼﻗﻪای ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭘﺲ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮده ،و ﮔﺮﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮد
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮده ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ
دﺳﺘﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد اﺣﺪی آﻧﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن دﺳﺘﻮر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در اﻣﺮ اﻟﻬﯽ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
در ﺟﻠﺪ ۱ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺠﻬﻞ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق  ﻓﺮﻣﻮده» :ﺣﺠﺔ اﷲ

ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﻨﺒﻲ ،واﳊﺠﺔ ﻓﻴﲈ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎد وﺑﲔ اﷲ  اﻟﻌﻘﻞ« و اﻧﺒﯿﺎء و ﻋﻘﻞ

را ﻓﻘﻂ ﺣﺠﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ؛ و در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ۱۶۵/آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ) ،ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ،
ﺣﺠﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺪا(.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۹۰ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﻤﺎم ﺷﺪ )ﲤﺖ ﺑﻨﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺣﺠﺘﻪ(«.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۲۹ﻓﺮﻣﻮده» :دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺸﻮدﯾﺪ و

ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﺪ و ﻣﻦ آﻧﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ ﭼﻮﻧﺎن

38

اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﺑﺎ ﻋﻠﯽ 

ﺷﺘﺮان ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺑﺸﺨﻮر ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آوردﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺪ
ﮐﻔﺸﻢ ﭘﺎره ﺷﺪ و ﻋﺒﺎ از دوﺷﻢ اﻓﺘﺎد و اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ«.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﺎﻣﻪ  ۷ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﮐﺴﯽ اﺧﺘﯿﺎر از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ آن را
ﻧﺪارد ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ﻃﻌﻨﻪزن و ﻋﯿﺐﺟﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو دل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻋﻠﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻏﺪﯾﺮ
ﺧﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮده» :ﻓﺎﻣﻬﻠﻮا ﲡﺘﻤﻊ

اﻟﻨﺎس وﻳﺘﺸﺎورون« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻬﻠﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت

ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ج ۴ص ( ۴۳۳و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده» :إﻧﲈ اﳋﻴﺎر ﻟﻠﻨﺎس ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺒﺎﻳﻌﻮا« ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ )ﺗﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﻨﻨﺪ( )ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ج ۸ص ،۲۷۲ﭼﺎپ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺴﺘﺪرک ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ص.(۸۸

و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۳۴و  ۱۴۶ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ  ﻣﺸﻮرت داده
اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ روم و
اﯾﺮان ﺑﺮود ،و وﻗﺘﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روی و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺲ از
ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان روی آورﻧﺪ«) .ﺧﻄﺒﻪ (۱۳۴
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده» :ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻫﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮهﻫﺎ را ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﮕﺴﻠﺪ
ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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اﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ دوﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺧﻼﻓﺖ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮده ،و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده؟ ،اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻏﺎﺻﺐ آن ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺰء
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻧﻤﯽداد؛ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻣﺸﻮرت داده و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،و ﻣﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت دادن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﻠﻢ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﭘﺲ
ﭼﺮا ﺧﻮد او ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداده اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮ را دﺷﻤﻦ اﺳﻼم
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا او ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮده؟ و ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪن اﺳﻼم ﻣﺸﻮرت دادهاﺳﺖ ،ای ﮐﺎش اﺳﻼم ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﺎﺻﺐ ﺧﻼﻓﺖ
اﻟﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﺣﺎل ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ!!!،
وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﺣﻖ را ﺑﮕﻮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻼک ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮو« .و ﺗﺎزه ﻃﺒﻖ ﺧﻄﺒﻪ  ۸ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﻘﯿﻪ در ﺑﯿﻌﺖ رد
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :زﺑﯿﺮ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﻧﻪ ﺑﺎ دل ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻗﺮار ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻣﺪﻋﯽ
اﻧﮑﺎر ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۵آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺒﺎس و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻼﻓﺖ دادﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
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»اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎﻣﺪاری ﭼﻮن آﺑﯽ ﺑﺪﻣﺰه و ﻟﻘﻤﻪای ﮔﻠﻮﮔﯿﺮ اﺳﺖ« و ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﻧﯿﺖ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده ،و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ او ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ دﺳﺘﻮری ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻬﻤﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد ،و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن اﺟﺎزه اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم را ﻧﻤﯽداد.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﺮده ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرش ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ آﯾﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮری از ﺳﻮی
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،و اﺻﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻮرای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را دارای
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای زﻣﺎﻣﺪاری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﻧﻈﺮ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﻮرت
ﯾﻌﻨﯽ آراء و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ  اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در آن ﺧﻼﻓﺖ را ﺣﻖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ آن
ﺳﺨﻨﺎن رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﻘﺸﻘﯿﻪ )ﺧﻄﺒﻪ (۳ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ راوی آن از ﺧﻮارج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ آن را درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی
آن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ ﺑﻮده اﺷﺎرهای ﻧﺪارد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﻄﺒﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻔﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ 
ﺧﻼﻓﺖ را ﺣﻖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ
ﺧﻄﺒﻪ  ۱۷۲ﮐﻪ در روز ﺷﻮرا ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﺮﯾﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دورﺗﺮﯾﺪ ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آن
ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪﯾﺪ ،و دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام زدﯾﺪ.

و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮده» :أﳞﺎ اﻟﻨﺎس ،ﻋﻦ ﹴ
ﻣﻸ وإذن ،إن ﻫﺬا أﻣﺮﻛﻢ

ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ إﻻ ﻣﻦ أﻣﺮﺗﻢ« ﯾﻌﻨﯽ» :ای ﻣﺮدم اﻧﺒﻮه و ﻫﻮﺷﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ

)زﻣﺎﻣﺪاری( ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را اﻣﺎرت دﻫﯿﺪ« )ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی
ج ۴ص  ۴۳۵و ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ج ۸ص ( ۳۶۷
در ﺳﻮره اﻟﺼﻒ ۶/آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ  ۶۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽآﯾﺪ را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ ﻧﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .١

 -١در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮدن ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﯽ در ﻗﺮآن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻣﺪن ﻧﺎم
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭼﻮن ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ در ﻗﺮآن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﭘﺲ ﭼﻄﻮر در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ  ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮐﻪ  ۶۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و
در آﯾﻨﺪه ﻣﯽآﻣﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﻣﻮرد ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
در ﻣﻮرد ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎی آﮔﺎه دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ را از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﺑﮕﺬرﯾﻢ از ﻋﺪهای ﻧﺎآﮔﺎه و ﻣﻐﺮض در اﯾﺮان ﮐﻪ او را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮدن اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،١و در اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﺣﻤﺎت و رﻧﺠﻬﺎی ﻓﺮاوان
ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده
اﺳﺖ .و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ داﺋﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻔﺎرش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل
دﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻋﯽ از دﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺗﺎﺑﻊ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﺑﻮده ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ
درﺟﻮاب اﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ در دﯾﻦ ﺧﺪا آوردهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻃﻮر ﭘﺎﺳﺦ داده:

 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد راﺋﺪاﻟﻮاﻓﺪ ﻧﺎم ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم دادهاﻧﺪ.
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و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ در دﯾﻦ ﺧﺪا داﺧﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻮاﺑﺶ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﻮآوری ﻧﯿﺎورده ،و ﮐﻢ و زﯾﺎده ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،و ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪای ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮده ،و آﻧﻘﺪر در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دﺳﺖ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﻣﺜﻨﻮی ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻼ در آﯾﻪ
َ َ َ ۡ ۡ َۡ ََۡ َ
ان ] ﴾١٩اﻟﺮﺣﻤﻦ .[۱۹ :ﮐﻪ در ﺳﻮره رﺣﻤﻦ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
﴿مرج ٱ�َحر� ِن يلتقِي ِ
َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ُّ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ
جان ] ﴾٢٢اﻟﺮﺣﻤﻦ:
»ﻣﺮج اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ« ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ و ﴿�رج مِنهما ٱللؤلؤ وٱلمر
َ
َ
ۡ
ُّ
َ
َ
ُ
ۡ
َ ُ َّ َ ۡ
ٓ
ٰ
�﴾
 .[۲۲ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در آﯾﻪ ﴿و� � ٍء أحصي�ه ِ� إِما ٖ� مب ِ ٖ
َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ
ج َرة ٱل َمل ُعونة﴾
]ﯾﺲ .[۱۲ :ﺳﻮرة ﯾﺲ ،ﻋﻠﯽ ؛ و در ﺳﻮرة إﺳﺮاء آﯾﻪ ﴿ :۶۰وٱلش
َ َۡ َ ْ َ ٗ
]اﻹﺳﺮاء .[۶۰ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،و در ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه ،آﯾﺔ ...﴿ ۶۷أن تذ�ُوا َ�ق َرة﴾

]اﻟﺒﻘﺮة [۶۷ :ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻘﺮه ﻋﺎﯾﺸﻪ اﺳﺖ؛ و در آﯾﻪ
َ ۡ َۡ َۡ َ َ
َ ُ َ
ت �َ ۡح َب َط َّن � َملك﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ.[۶۵ :
 ۶۵ﺳﻮره زﻣﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ل�ِن أ��
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ :ﻟﺌﻦ أﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ؛ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ و
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،و از ﺧﻮد ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
و او ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺮوی او ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و او ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻮردﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﯿﺮ
ً
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  ۵۹در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ۵۳ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ او«.
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در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۶۹ﻓﺮﻣﻮده» :ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺮ ﭘﺎداﺷﺘﻦ ﺳﻨﺖ اوﺳﺖ«.
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ٌّ
ﺲ ِﻣﻨﻪ �ﻬ َﻮ َرد«] .ﺑﺨﺎری و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ أﺣﺪث ِﻰﻓ أم ِﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟي
ﻣﺴﻠﻢ[ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﺟﺰء آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮدود اﺳﺖ«.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۴۵ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﯿﭻ ﺑﺪﻋﺘﯽ در دﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮک ﮔﺮدد ،ﭘﺲ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ راه راﺳﺖ و ﺟﺎده آﺷﮑﺎر ﺣﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و درﺳﺘﯽ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و آﯾﻨﺪة آن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺜﻞ ﻋﺰاداری و زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻤﻪ زﻧﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ،و ﯾﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ اوﻟﯿﺎء ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﺎن در دﻋﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼ روی ﻗﺒﻮرﺷﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ،و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺳﻪ وﻗﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ،و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدن اﻣﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه،
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد(«.
َ َ ْ َ َ ْ ٌّ
َ َ ً َْ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮدهَ » :ﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤﻞ � َﻤﻼ ﻟي َﺲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ أم ُﺮﻧﺎ� ،ﻬ َﻮ َرد«) .ﻣﺴﻠﻢ(
ﯾﻌﻨﯽ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در دﯾﻦ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﻣﺮ و ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ آن ﭼﯿﺰ ﻣﺮدود اﺳﺖ«.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۶۰ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه و رﺳﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﺳﻼم را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪﯾﻬﺎ و
ﻋﯿﺐﻫﺎی دﻧﯿﺎ و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ و زﺷﺘﯽﻫﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺨﻦ و
رای ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ«.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ رای ﻫﺮ آﺧﻮﻧﺪ و ﻣﺪاﺣﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را ،و ﻣﻼک ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺷﻬﺮت آن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼن ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺪ دارای
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ً
ً
ﮐﺮاﻣﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺻﻼح دﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ً
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و اﺻﻼ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﯿﺪ
)و آن ﺑﺎ رای ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد( رای ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﻮار و ﮐﻨﺎری ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ« .و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ«.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ» :از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ )از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و رای و ﻧﻈﺮ ﺳﻔﯿﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
َّ َ ۡ َ ُ ْ ُ َ ٓ
ٗ َ
ُ
ََۡ ُ َ ُ َٓ ۡ
ض�م َ� ۡعضا ۚ ق ۡد
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ� �﴿ :علوا د� َء ٱ َّلر ُسو ِل بين� ۡم كد�ءِ َ�ع ِ
َ
َُ ُ َ َ َ
َ ۡ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َّ ُ َ
ُ
ِن� ۡم ل َِو ٗاذ�ۚ فَ ۡل َي ۡح َذر ٱ َّ� َ
ِين �ال ِفون � ۡن أ ۡم ِره ِۦٓ أن
ِين يَت َسللون م
�علم ٱ� ٱ�
ِ
ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
صيبهم عذاب أ ِ� ٌم ] ﴾٦٣اﻟﻨﻮر» .[۶۳ :دﻋﻮت و ﻧﺪا ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِ
را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮت و ﻧﺪای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ

از ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮای ]ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﯾﮕﺮان آﻫﺴﺘﻪ از ﻧﺰد
او ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺣﺬر

ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼﯾﯽ ]در دﻧﯿﺎ[ ﯾﺎ ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک ]در آﺧﺮت[ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺪ«.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ» :اﺻﻞ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از رﺳﻮل اوﺳﺖ«) .رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وأﻧﻮاع اﻟﺸﺮك،
اﻟﺪرر اﻟﺴﻨﯿﺔ  .(۳۵/۱ﭘﺲ ﻻﺑﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن
او از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﮔﺮ او ﻫﻢ اﻧﻮاع ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ،و ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ ﻗﺒﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد و داﺋﻢ ﻏﯿﺮﺧﺪا را ﺻﺪا ﻣﯽزد آﻧﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۶۰ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﭘﺎﮐﺖ اﻗﺘﺪا
ﮐﻦ ﮐﻪ راه و رﺳﻢ او اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻟﮕﻮﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺨﺮ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪة ﺧﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﮔﺎم ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪم او ﻧﻬﻨﺪ«.
و در ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راه او رود و ﻗﺪم ﺑﺮ ﺟﺎی ﻗﺪم او ﺑﮕﺬارد ،و ﮔﺮﻧﻪ از ﻫﻼﮐﺖ اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« )وﻟﯽ
ﺷﯿﻌﯿﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻗﺪم ﺑﺮ ﺟﺎی ﻗﺪم ﻏﺎﻟﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ(.
و ﻓﺮﻣﻮده» :در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﺷﺘﯽ و
ﻋﯿﺐﻫﺎی دﻧﯿﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ«.
در ﺣﮑﻤﺖ  ۱۲۳ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر او ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ ،و ﺟﺎﻧﺶ ﭘﺎک و اﺧﻼﻗﺶ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
زﻧﺪﮔﯽ را در راه ﺧﺪا ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﺑﺎن را از زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و آزار او ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺪﻋﺘﯽ در دﯾﻦ ﺧﺪا
ﻧﻤﯽﮔﺬارد« )اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ(
َ َ ۡ
َ ۡ َ ُّ َ َّ
در ﺧﻄﺒﻪ ۱۲۵در ﻣﻮرد ﺳﻮره ﻧﺴﺎء﴿ :۵۹/فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ�
�ءٖ ف ُردوهُ إِ� ٱ� ِ
َوٱ َّ
لر ُسو ِل﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۵۹ :اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﺮدﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ« ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او را ﺑﻪ داوری
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ«.
در ﻧﺎﻣﻪ  ۵۳ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ او« .و اﻣﺎ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه رای
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﻣﻌﯿﺎر آن
اﺧﺘﻼف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻧﻪ رای اﺻﺤﺎب و ﺷﺎﮔﺮدان او را ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮﮔﺎه اﺧﺘﻼﻓﯽ
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را دﯾﺪﯾﺪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﻣﻌﯿﺎر آن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ«) .ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب .(۳۳- ۳۲/۳
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﻓﺮﻣﻮده» :اﻣﺎ وﺻﯿﺖ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ او را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ دو ﺳﺘﻮن ﻣﺤﮑﻢ را ﺑﺮ ﭘﺎ دارﯾﺪ و اﯾﻦ
دو ﭼﺮاغ را ﻓﺮوزان ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ«.
و در ﻧﺎﻣﻪ  ۷۷ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺎ ﺧﻮارج ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮداز«.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
»ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ در اﻋﺘﻘﺎدات اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺗﺮک ﺳﻨﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻮارد زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را در
ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ آوردﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﻼﻓﺖ و ﻗﺒﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ...ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﺔ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﺳﻪ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ در ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
در ﻧﺎﻣﻪ  ۵۲ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را آورده ،و زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را ﺟﺪا از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﭘﻨﺞ وﻗﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺐ
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﺟﺪا و در ﭘﻨﺞ وﻗﺖ آورده ،و ﺧﻮاﻧﺪن دو ﻧﻤﺎز ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد و ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ در وﺳﻂ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
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ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در اﺳﻼم اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﺎت اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﻠﯽ  ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮﻧﺪ .١
در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻦ :ﺟﻤﻠﻪ »أﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ وﻟﯽ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﺣﺠﺔ اﷲ«

در اذان ﮐﻪ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﮐﻪ ﺟﺰء ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺲ از ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ اذان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﻌﻦ ﮐﺮده ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻧﺒﻮده ،و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺎﻟﯿﺎن ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻃﺮد ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﻪ اذان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در اذان ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟!!!!!.
در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻤﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ از ﮐﻔﺎر ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻪ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﮐﺴﯽ ﺧﻤﺲ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و اﻣﺎ زﮐﺎت ﮐﻪ در اﺳﻼم دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه ،و ﺣﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎز آورده ﺷﺪه
)ﺻﻼة و زﮐﺎة( آن وﻗﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان
ً
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ
ً
ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﺎل ﻣﺮدم ﭘﻮل ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﻬﻢ اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﻟﺘﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،و اﻣﺎم زﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻇﻬﻮر ﻧﮑﺮده )اﻟﺒﺘﻪ
 -١ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﺮﺧﯽ رواﯾﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻤﺟﻊ ﺑ� الﺼﻼﺗ� ﻣﻦ ﻏ� ﻋﺬر ﻓﻘﺪ
ً
أﻰﺗ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب الﻜﺒﺎﺋﺮ« .ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز را ﺑﺪون ﻋﺬر ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ

از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﺎﺋﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ( ١؛ ﭘﺲ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن آن ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ً
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﺎﯾﺐ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﻓﻌﻼ در ﻧﺠﻒ و ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ دﯾﻦ را دﮐﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت او
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﺰاران دﮐﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده
اﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺪاح و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﺻﺪا ،و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ روﺿﻪ
ﺧﻮان ،ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﻦ را ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۱۱۰ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺮ ﭘﺎداﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز آﯾﯿﻦ
ﻣﻠﺖ اﺳﻼم و ﭘﺮداﺧﺘﻦ زﮐﺎت ﺗﮑﻠﯿﻒ واﺟﺐ اﻟﻬﯽ و روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﭙﺮی ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،و ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﺮ و ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۹۹ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﺒﻮر اﻣﺎﻣﺎن( ،ﭘﺲ آن ﮐﺲ ﮐﻪ زﮐﺎت
را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﻣﯽﺷﻮد« .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :آن ﮐﺲ ﮐﻪ
زﮐﺎت را از روی رﻏﺒﺖ ﻧﭙﺮدازد و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎدان اﺳﺖ«.
در ﺣﮑﻤﺖ  ۱۴۶ﻓﺮﻣﻮده» :اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ دادن و اﻣﻮاﻟﺘﺎن را ﺑﺎ زﮐﺎت دادن
ﻧﮕﺎﻫﺪارﯾﺪ و اﻣﻮاج ﺑﻼ را ﺑﺎ دﻋﺎ از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯿﺪ«.
 -۴در ﻣﻮرد ﻋﺰاداری و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و ﻗﻤﻪزﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺑﺪﻋﺘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ؛
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و روی ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک ﮐﻨﺪ و ﻧﺪای
 -١ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻓﻘﻂ رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم زﻣﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دو ﻋﺪد ﺷﺎخ روی ﺳﺮش ﺳﺒﺰ
ﺷﻮد ﮐﻪ در آن آﻣﺪه :وﻗﺘﯽ اﻣﺎم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ ،و ﻓﻼن ﺳﻮره را ﺧﻮاﻧﺪ و اﺳﻢ اﻣﺎﻣﺎن را
ً
ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و وﻻﯾﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻬﺎدت داد و  ...ﮐﻪ رد ﭘﺎی ﻏﺎﻟﯿﺎن در آن ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
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ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺪﻫﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«) .ﺑﺨﺎری ۸۲/۲و ﻣﺴﻠﻢ  (۹۹/۱و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ« ﺑﺪﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ» :رواﻓﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل از آن ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮﮔﻮاری و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﺧﺪا
ً
و رﺳﻮﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۲۳۵ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ دادن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدی و از ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدی آﻧﻘﺪر
اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ ﺗﺎ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،و اﯾﻦ درد ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،و ﺗﺎزه اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻬﺮة اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ  در آن ﺟﻬﺎن اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺪارد ،و ﺷﻤﺎ
اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﻨﯿﺪ،
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮار
ﺑﻮده ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،وﻟﯽ در اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺷﺮاﺑﺨﻮار ﻫﻢ ﺑﺮای
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻄﺮهای اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد!!!.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮن و زاری و زدن ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ً
ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﺟﻬﺎن آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ 
در آن دﻧﯿﺎ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت اﺳﺖ و در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺷﯿﻮن ﺑﺮای ﻣﺮگ
او ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ ،او دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن او اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ او در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﻮل ﮐﻤﮏ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس
ﺷﺮاﺑﺨﻮار از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وارد ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ
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ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ارادت ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﻠﻔﺎ در ﮐﻨﺎر اﺻﻔﻬﺎن را
ﺑﺪاﻧﻬﺎ داده ،وﻟﯽ از آن ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﺮات ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮده ،و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻧﺠﺎ را ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻃﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﮐﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﺮاﻣﺎم رﺿﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻻﺑﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ
در آن دﻧﯿﺎ در ﺳﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮد!!!!.
ً
در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﺷﯿﻮن و زاری و ﺧﺮاﺷﯿﺪن روی
ﺧﻮﯾﺶ و زدن ﺑﺮ ران ﺧﻮﯾﺶ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق  از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺮﺿب اﻟـﻤﺴﻠﻢ ﻳﺪه ﻰﻠﻋ ﻓﺨﺬه ﻋﻨﺪ اﻟـﻤﺼﻴﺒﺔ إﺣﺒﺎط ﻷﺟﺮه« .ﯾﻌﻨﯽ» :ﻫﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺑﺪ اﺟﺮش ﻧﺎﺑﻮد

ﻣﯽﺷﻮد« )ﻓﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ج  ۳ص  (۲۲۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در )ﻣﻦ ﻻ
ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ج ۱ص ۵۲۰ﭼﺎپ ﻗﻢ( ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺘﺐ
اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم
ﻋﺰاداری ﺣﺘﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺰ در اﺳﻼم ﻣﺮدود ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻔﺎرش را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ آن را آورده ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ 
ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش زﯾﻨﺐ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﺎن ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ
وﻓﺎدار ﺑﺎش ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﺎک ﻣﮑﻦ ،و ﭼﻬﺮه ﻣﺨﺮاش و در ﻣﺮگ
ﻣﻦ واوﯾﻼ ﻣﮕﻮ« )ارﺷﺎد ج ۲ص ۹۷ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان( .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ وارد
دﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﺪه و ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ
آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،وﻟﯽ زدن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی
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ران ﺧﻮد ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﻤﻪزﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ روﺿﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن ﻣﺪاح ﯾﺎ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ روی اراده ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺮدم اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن وادار ﮐﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺰاداری ﻧﮑﺮدن ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺴﯿﻦ  در
ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۴۸۸ -۴۸۷/۴ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ او ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ او رﺿﺎﯾﺖ داده ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و
ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ او ﺑﺎد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ«) .ﮐﻨﯿﺔ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻮده(.
ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف دروﻏﻬﺎی ﻋﺪهای ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﺮاﻓﯽ راﻓﻀﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺣﮑﻤﺖ  ۳۵۷ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﺮدن از ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽرﻓﺖ اﮐﻨﻮن ﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﮔﺮ او ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ«.
ﺷﯿﻌﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮد ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻋﺰا ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﯾﻢ وﻟﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺰاداری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎﺷﺪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ آن زﻣﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد ،و ﺗﺎزه
اﯾﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺷﺮع اﺳﻼم از آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه و اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاوان در ﻣﻮرد
ﻧﻬﯽ از ﺷﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎ زدن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را اﻧﺠﺎم داد ،و در ﻣﻮرد
ﺑﺪﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،دروغ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺲ در
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اﯾﺮان ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻋﺰادارﯾﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ً
ﺛﻮاب ﺑﺴﯿﺎر و ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را دارد ،و اﺻﻼ در اﯾﺮان اﺳﻼم را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻓﺮدی را ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺨﻠﺺ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﺪ،
و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﯾﮑﺒﺎر ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻋﺰادارﯾﻬﺎ و روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ دﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ُ ُّ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َّ
ََ َ ُ
ﺠﻨـﺔِ ،إﻻ َﻣ ْﻦ أﻰﺑ« .ﻗﺎلﻮا :ﻳَﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :ﻞﻛ أﻣ ِﻰﺘ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟـ
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
ََ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
رﺳﻮل الﻠـ ِﻪ! وﻣﻦ ﻳﺄﻰﺑ؟ ﻗﺎل» :ﻣﻦ أﻃﺎﻋ ِ� دﺧﻞ اﻟـﺠﻨـﺔ ،وﻣﻦ ﻋﺼ ِﺎ� �ﻘﺪ
ََ
أﻰﺑ« )ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  .(ﯾﻌﻨﯽ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﻮد؟! ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽرود و

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ روﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ زور ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

در ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ اوﻟﯿﺎء
در ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺣﮑﻤﺖ  ۳۷آﻣﺪه ﮐﻪ در راه ﺻﻔﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ اﻧﺒﺎر ﺗﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮان ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮدی
ﻧﺒﺮدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﺪ و در آﺧﺮت دﭼﺎر رﻧﺞ و
زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭼﻪ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻋﺬاب در ﭘﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
اﺳﺖ آﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﻣﺎن از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮا در
اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯽ در ﺻﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺖ رﻫﺒﺮان و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮد را
ﺑﻮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﻗﻮل دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻮس ﮐﻨﺪ ﺧﻮد
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم را از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن وﻗﺖ آﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ رﺣﻠﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﻮر ﻣﺮدة ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﻗﺒﻮر دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ! و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ! و اﮔﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻮر ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﻗﺒﻮر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد.
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ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻧﺎﻣﻪ  ۵۳ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﺒﺎدا ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﮔﺮدی و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎی ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای ﻫﺠﻮم آوردن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد«.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۶۰ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﭼﻮن ﺑﺮدة ﺳﺎده ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را وﺻﻠﻪ
ﻣﯽزد و ﺟﺎﻣﺔ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽدوﺧﺖ ،و ﺑﺮ اﻻغ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و دﯾﮕﺮی
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮدهای ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ او آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ در آن ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭘﺮده را از ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ دور
ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖﻫﺎی آن ﻣﯽاﻓﺘﻢ.
وﻟﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ زﯾﻨﺖﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن روی ﻗﺒﻮر را زﯾﻨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از دﯾﺪن آن ﺑﻪ ﯾﺎد آﺧﺮت ﮐﻪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﻫﯿﭻ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه ﻣﺠﺬوب آن
ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آوﯾﺨﺘﻦ ﭘﺮدهای ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻃﻼﮐﺎریﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی ﻗﺒﻮر اﻣﻮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻣﻮاﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﺪﯾﻦ زﯾﻨﺘﻬﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﺔ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽﺷﺪ و در راﺳﺘﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﻮد؛
ً
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ در ﺑﻘﯿﻊ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدق در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ درون ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و
آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از وﺿﻊ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ دارای زﯾﻮر و زﯾﻨﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ!!.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﺣﮑﻤﺖ  ۳۸۹ﻓﺮﻣﻮده» :آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺮدارش او را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ او را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ راﻧﺪ«.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺲ ﺳﯿﺪ اﺳﺖ و از اوﻻد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد!! ،ﭼﻮن اﮔﺮ دل او را ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻓﻮری دﭼﺎر ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮی!!!.
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و ﯾﺎ ﻓﻼﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ!! ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺔ دﺳﺖ
ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎزان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺻﻞ و ﭘﺎﯾﻪای در دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻧﺪارﻧﺪ ،در اﺳﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﻮای اوﺳﺖ ﻧﻪ
ﻧﺴﺐ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اوﻻد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ.
در ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ۲۶/آﻣﺪه ﮐﻪ از ذرﯾﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ  و ﺣﻀﺮت ﻧﻮح 
ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ۡ
ۡ
ُ ّ َّ َ ُّ ُ َّ َ َ َ ٰ َ َ ۡ
﴿ َولَ َق ۡد أَ ۡر َس ۡل َنا نُ ٗ
وحا �بۡ َ� ٰه َ
بۖ ف ِمن ُهم
ِيم َو َج َعل َنا ِ� ذرِ�ت ِ ِهما ٱ�بوة وٱلكِ�
َ
َ ُ َ
ّۡ
ُّ َ
م ۡهتدٖ� َو�ثِ� ٞمِن ُه ۡم � ٰسِقون ] ﴾٢٦اﻟﺤﺪﯾﺪ» .[۲۶ :و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را
ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،و در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮت و ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و

ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﮔﻨﻬﮑﺎرﻧﺪ«.
ﭘﺲ ذرﯾﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺧﺮاﻓﯿﻮن وﻗﺘﯽ ﻧﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!!! و ﻫﺮ روزی را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و از آن ﻃﺮف داﺋﻢ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
وﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺰاران ﻻﻣﭗ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻣﺎم ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﮐﺪام ﯾﮏ از روزﻫﺎی
ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﻣﺎم ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﺪ و ﭘﯿﺮو ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ اﺑﻮﺗﺮاب ﺑﻮده و ﭼﻮن روی ﺧﺎک ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺮﻓﺘﻪ،
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وﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻠﻘﺖ اﻣﺎﻣﺎن از ﻧﻮر اﺳﺖ!! در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻗﺮآن
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و از ﺧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻮرهﻫﺎی اﺳﺮاء ۶۱/و ﻣﻮﻣﻨﻮن ۱۲/۷۹/و ﮐﻬﻒ ۳۷/و
ﺣﺠﺮ ۲۶/و ﺳﺠﺪه ۷/و ﺣﺞ.(۵/
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﻦ ،و ﮐﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ« ،وﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻠﻮی
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻦ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮم!! ﺳﺘﺎﯾﺶ اوﻟﯿﺎء در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪا ﮐﺮدن ﺧﺪا و ﮔﻔﺘﻦ:
ﯾﺎ اﻟﻠﻪ ،داﺋﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ورد زﺑﺎن ﻫﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎﻋﻠﯽ ﻣﺪد! و ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ! و ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس!
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در آن
اﻣﺎﻣﺎن از ﺧﻮد ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﺑﯽﻣﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﺷﺪ! و ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزﻧﺪ! و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرهاﻧﺪ! ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ از اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺎم
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ اﺋﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺣﺠﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪﯾﻢ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ!! و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﺎ زﻣﯿﻦ اﻫﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد!!
و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد!! و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد!! و...
در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺎن از زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ! ﻣﺎ از ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭘﺲ ﺗﻘﯿﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﻣﺮدن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺎزه
ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﺮا در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ؟!! ،ﭼﻮن ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ
ً
ﺿﺮرش ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺜﻼ از
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اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ  .١ﭘﯿﺮاﻫﻦ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  وﺻﻠﻪدار و ﭘﺎره ﺑﻮده ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻔﺸﻬﺎی او و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺣﮑﻤﺖ  ۳۷آوردﯾﻢ از دوﯾﺪن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺻﻼ ﺳﺘﺎﯾﺶ اوﻟﯿﺎء در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﺒﻮده ،و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺎﻧﺪاران
ﻣﺬﻫﺒﯽ وارد دﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺣﮑﻤﺖ  ۸۳ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎﯾﺶ او اﻓﺮاط ﮐﺮد ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آوری و ﺑﺮﺗﺮ از
آﻧﻢ ﮐﻪ در دل داری.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ اﺋﻤﻪ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻏﻠﻮ
ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ۱۶۵/ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َّ ُ
َّ َ َ ٗ ُ ُّ َ
ُ
و� ُه ۡم َك ُ
ح ّ
ب ٱ َّ�ِۖ َوٱ َّ�ِينَ
﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
ون ٱ�ِ أندادا �ِب
اس من �ت ِ
خذ مِن د ِ
ِ
ٗ ّ َّ َ
َ َ ْ ََ
َّ َ َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َّ
ام ُن ٓوا أش ُّد ُح ّبا ِ� ِۗ َول ۡو يَ َرى ٱ�ِين ظلموا إِذ يرون ٱلعذ
ء
اب أن ٱلق َّوة ِ� ِ
َ
ۡ
َ ٗ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ
اب ] ﴾١٦٥اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۶۵ :و از ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
�ِيعا وأن ٱ� شدِيد ٱلعذ ِ

ﺟﺎی ﺧﺪا ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﯽ را ]ﺑﺮای او[ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺪا دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ -و ﻣﺆﻣﻨﺎن در دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ -و اﮔﺮ ]اﯾﻦ[ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺬاب را
 -١اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ
)ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ ص  ( ۳۳۴/۲اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﺔ )ص  (۲۸۳و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و در ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺴﺮان اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺮﺑﻼ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮ روی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و آﯾﺎ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮزﻧﺪان در
اﺳﻼم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺮو اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از آن اﺳﻤﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺎره
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ إﻋﻼم اﻟﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ص  ۲۰۳و ارﺷﺎد ﻣﻔﯿﺪ ص  ۱۸۶و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ۲۳/۲
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ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ]ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﺸﺎن ﺳﻮدی ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ[ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان از آن

ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﺎ ﺑﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺎزی و ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آن ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻧﺮا ﻏﻠﻮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
وﮔﺮﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
َ
َ ٰٓ ۡ َ
�أهل
در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ۱۷۱/ﻧﯿﺰ از ﻏﻠﻮ ﮐﺮدن در دﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺪه ﮐﻪ﴿ :
ُ ۡ ََ َُ ُ ْ ََ
ۡ َ َ َُۡ ْ
� ٱ َّ�ِ إ َّ� ٱ ۡ َ َّ
�ق﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۷۱ :ای
ب � �غلوا ِ� دِين ِ�م و� �قولوا
ِ
ٱلكِ�ٰ ِ
اﻫﻞ ﮐﺘﺎب! در دﯾﻦ ﺧﻮدّ ،
ﻏﻠﻮ )و زﯾﺎده روی( ﻧﮑﻨﯿﺪ! و در ﺑﺎره ﺧﺪا ،ﻏﯿﺮ از ﺣﻖ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ!«.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺳﺎده دل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﯿﻌﻪ را دﯾﺪه
اﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای ﻣﯽﮐﺮد ،و ﯾﺎ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای را اﻧﺠﺎم داد ،آن ﻋﻤﻞ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ آن ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺗﺎض در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن ﻣﺮﺗﺎض ﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ را ﻗﺒﻮل دارد و ﻧﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺎز در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺮاد را ﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ؛ و ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻋﻠﯽ 
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﻋﻠﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﻓﻮری وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺷﯿﻌﻪ در
ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻣﺎﻣﺎن دﻟﺨﻮش اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
در آن ﺟﻬﺎن از ذره ذره اﻋﻤﺎل ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و ﺗﺎزه ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدن
ﻓﺮق زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻟﻘﺐ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ً
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻟﻘﺐ راﻓﻀﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺮازﻧﺪة
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﯿﻌﻪای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :راﻓﻀﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ را دﺷﻨﺎم دﻫﺪ راﻓﻀﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ در آن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﻟﻌﻦ ﻧﮑﺮدی؟!!! و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﯿﺎ و ﺑﺮو در ﺟﻬﻨﻢ!!! وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﺣﺮام و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﻫﺴﺖ(
آن وﻗﺖ در آن دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ذرهای ﺷﮏ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ً
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﺷﯿﻌﻪ ﺷﮏ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،و ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ را ﺻﻮاب ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
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در ﻣﻮرد ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻮه ﮐﺮده و ﺑﯿﺰاری
ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ  ۱۱۶ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪازد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ
ﻣﻠﺤﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
در ﻧﺎﻣﻪ  ۳۵ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮده» :از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ زودی ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺷﻤﻦ آرزوی ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺒﻮد و ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺮگ آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﻢ و ﻫﺮﮔﺰ
آﻧﺎن را دﯾﺪار ﻧﮑﻨﻢ«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۲۵ﻓﺮﻣﻮده» :ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم ،ﯾﮏ
روز آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،و روز دﯾﮕﺮ آﻫﺴﺘﻪ در ﮔﻮش ﺷﻤﺎ
زﻣﺰﻣﻪ دارم ،ﻧﻪ آزاد ﻣﺮدان راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪن ،و ﻧﻪ ﺑﺮادران
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای رازداری ﻫﺴﺘﯿﺪ«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۱۳ﻓﺮﻣﻮده» :ﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﺪ و ﻧﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۸۰ﻓﺮﻣﻮده» :ﺧﺪا ﺧﯿﺮﺗﺎن دﻫﺪ آﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮد آورد؟ آﯾﺎ
ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ؟«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۱۳۱ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻢ اﻣﺎ ﭼﻮﻧﺎن ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﻏﺮش ﺷﯿﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﻫﯿﻬﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ را از ﭼﻬﺮه
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺰداﯾﻢ ،و ﮐﺠﯽﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺣﻖ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
در ﺧﻄﺒﻪ  ۲۷ﻓﺮﻣﻮده» :ای ﻣﺮدﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﺮد) ،ﯾﺎ أﺷﺒﺎه اﻟﺮﺟﺎل وﻻ رﺟﺎل (،ای
ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﺎن ﺑﯽﺧﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﺎن ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﭼﻘﺪر
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽدﯾﺪم و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ
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ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﻧﺪوﻫﯽ ﻏﻢ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﺎن آن ﺷﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ دل
ﻣﻦ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺧﻮن و ﺳﯿﻨﻪام از ﺧﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻻﻣﺎل اﺳﺖ«.
ﺣﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﯿﺎن زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻓﺮق دارﯾﻢ و ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻢ و
آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آﻧﻬﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ دارﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ روی ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،و
ﻃﻼﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺎﻟﯿﺎن و راﻓﻀﯿﺎن وارد اﺳﻼم ﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﺎران اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﻗﺒﻠﯽ و در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ ﻧﺒﻮد؟ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او وﻋﺪه ﯾﺎری دادﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آن وﻗﺖ ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری در ذﻫﻦ
ﻫﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎ دوﺳﺘﺪار
واﻗﻌﯽ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای او ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!!!.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺮوی از ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات او ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن در
آن دﻧﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟ و ﻫﺮ روز او را ﻟﻌﻦ ﮐﻨﯽ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯽ؟ ،ﻣﻦ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او دادم و او داﻣﺎد ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ

63

اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﺑﺎ ﻋﻠﯽ 

ﻣﺮا ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻦ؟ و ﺑﺮ روی آن را ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼ ﺑﺴﺎز و ﺿﺮﯾﺢ آﻧﺮا ﺑﻮس ﮐﻦ؟ و ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺻﺪا زدن ﺧﺪا و ﮔﻔﺘﻦ :ﯾﺎاﻟﻠﻪ! ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮕﻮ :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد؟ ،ﻣﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را
ﺻﺪا ﻣﯽزدم ﻧﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ،و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻮب؟!! و ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ و او را ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮم؟ و ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ :از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﺧﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺒﻨﺪ و ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻦ و
ﻫﺰاران ﺻﺪﻣﻪ در راه ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻗﺒﺮ ﻣﺮا زﯾﺎرت ﮐﻨﯽ و آﻧﺮا ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮس ﮐﻨﯽ؟!! و
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺑﻼ ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را دارد و ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺮوسﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ داﺋﻢ ﺿﺮﯾﺢ روی ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ را ﺑﻮس
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮدن آن ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻓﺮاد
ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺢ را ﺑﻮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوی از ﻋﻠﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﯿﺰارﻧﺪ؛
و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻏﺎﻟﯽ و اﺣﻤﻖ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻗﺮن
 ۲۱دﺳﺖ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮ ﻧﺪارﯾﺪ و در ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آن ذرهای ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ و داﺋﻢ راه
ﻫﻤﺎنﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در دوزخ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮوده ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻮﺣﺪ ﮐﺘﺎب آﻟﻔﻮس اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آﻧﺮا در اﯾﻨﺠﺎ آوردم:
ﺷﯿﻌﻪ ﮔـﺮﯾـﻪ ،ﻋﻠـﯽ ﻟﺒﺨﻨـﺪ

ﺷﯿﻌـﻪ دوری ،ﻋﻠـﯽ ﭘﯿﻮﻧـــــﺪ

ﺷﯿﻌـﻪ ﻣﻔﺘـﻮن رﻧـﮓ ﺳﯿـﺎه

ﻋﻠـﯽ اﻣـﺎ ﺳﭙـﯿـــــﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣﺎه

ﭘﻮﺷـﺎﻟـﯽ

ﻋﻠـﯽ اﻣـــــﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﻋـﺎﻟـﯽ

ﺷﯿﻌﻪ اﺣﺴﺎس ،ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ

ﻓﮑﺮ او ﻣﺜﻞ روح او ﺑﮑﺮ اﺳﺖ

ﺷﯿﻌـﻪ ﺗـﻮﻫﯿـﻦ ،ﻋﻠـﯽ آﻗـﺎ

ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻔــــﺮﯾـﻦ ،ﻋﻠـــﯽ واﻻ

ﺷﯿﻌﻪ

اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی
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دوروﯾـﯽﻫﺎﺳﺖ

ﻋﻠﯽ اﻣﺎ ﺻﺮﯾﺢ و رک و راﺳﺖ

ﺷﯿﻌﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ،ﻋﻠﯽ ﺗﮑﺮو

ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮ ،ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺮو

ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﭽﺎرة ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ

ﻋﻠـﯽ اﻣـﺎ ﺷـﻪ ﻣﺮاﻋﺎت اﺳﺖ

ﺷﯿﻌـﻪ ﻧـﺬر و ﻋﻠـﯽ ﻋﻤـﻞ

ﻋﻠـﯽ اﺻـﻞ و ﺷﯿﻌــﻪ ﺑــﺪل

ﺷﯿﻌـﻪ ِﺷﮑـﻮه ،ﻋﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺗﯿﻎ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮوی ﻓﺮق ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاری ،ﻋﻠﯽ ﺗﮑـﺮﯾــﻢ
ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ

ﻋـﺎدل

ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺎﻫـﻞ ،ﻋﻠﯽ ﻋـﺎﻗــﻞ

ﺷﯿﻌـﻪ

ﺷﯿﻮه

ﺑﺎﻃﻞ،

ﻋﻠـﯽ

و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ۶۴/ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٓ
ُ ۡ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ْ َ َ
ُ َ َّ َ
ب � َعال ۡوا إ ِ ٰ� � َِمةٖ َس َواء ِۢ بَ ۡي َن َنا َو َ� ۡي َن� ۡم �� � ۡع ُب َد
﴿قل �أهل ٱلكِ� ِ
َ
َ
َّ َّ َ َ َ ُ ۡ
َ ۡ ٗ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً ۡ َ ٗ ّ ُ
ون
� َك بِهِۦ ش ٔ
�ا و� �ت ِ
خذ �عضنا �عضا أر�ا�ا مِن د ِ
إِ� ٱ� و� � ِ
َ
َّ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ ۡ
ْ َّ
َ
ٱ�ِۚ فإِن ت َول ۡوا �قولوا ٱش َه ُدوا بِ�نا ُم ۡسل ُِمون ] ﴾٦٤آلﻋﻤﺮان.[۶۴ :
»ﺑﮕﻮ :ای اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ از آن ﮐﻠﻤﺔ )ﺣﻖ( ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ) ،و آن ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻨﺴﺖ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﻢ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ او
ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ
اﮔﺮ از ﺣﻖ روی ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﺋﯿﻢ«.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ۳۱/ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ار ُه ۡم َو ُر ۡه َ�ٰ َن ُه ۡم أَ ۡر َ� ٗ
ا�ا ّمِن ُدون ٱ َّ� ِ َوٱل ۡ َمس َ
﴿ٱ َّ�َ ُذ ٓوا ْ أ َ ۡح َب َ
ِيح ٱ ۡ� َن َم ۡر َ� َم
ِ
َ
َو َما ٓ أُم ُِر ٓوا ْ إ َّ� ِ�َ ۡع ُب ُد ٓوا ْ إ َ� ٰ ٗها َ� ٰح ِٗد� َّ�ٓ إ َ� ٰ َه إ َّ� ُه َو ُس ۡب َ
�ٰ َن ُهۥ � َّما
ۖ
ِ
ِ
ِ ِ
ۚ
ُۡ ُ َ
��ون] ﴾٣١اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۱ :
� ِ
»اﺣﺒﺎر و راﻫﺒﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و ]ﻧﯿﺰ[ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ]را
ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ[ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﯾﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺒﻮد ]راﺳﺘﯿﻨﯽ[ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ .او از آﻧﭽﻪ ﺷﺮک ﻣﯽآورﻧﺪ] ،ﺑﺲ[ ﭘﺎک ]و ّ
ﻣﻨﺰه[ اﺳﺖ«.

اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﺑﺎ ﻋﻠﯽ 
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و از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ اوﻟﯿﺎء در ﭘﯽ دارد و در ﺑﯿﻦ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام،
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ و اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ و ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ ،و اﯾﻦ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زﯾﺒﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﺋﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮده» :ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ« و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮﻣﻮده» :ﺣﮑﻤﺖ را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ« .و ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﮑﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او ﻧﮕﺎه ﮐﻦ«.
وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ از دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻣﺜﻼ از اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﻈﺮی را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﺗﻌﻘﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وﻫﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در وﺳﻂ ﻇﻬﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺷﺐ
اﺳﺖ! ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽروﻧﺪ در رﺧﺘﺨﻮاب و ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ! و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘﻤﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
ً
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ! و ﯾﺎ ﺣﺘﻤﺎ او از ﻃﺮف اﻣﺎم زﻣﺎن دﺳﺘﻮری دارد! ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻣﺎم ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ و آﺧﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﯽ راﻓﻀﯽ دادهاﻧﺪ و ﻣﺮدم
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﻋﻤﺎﻣﻪای ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد
دﯾﮕﺮ او ﻣﻈﻬﺮ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺪان
ﺷﺨﺺ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮرات
را آورده ﻓﻮری ﻣﯽﺗﻮان اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و آﻧﻬﺎ
ﺟﺰء اﺻﻮل اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در آن دﺳﺘﻮرات ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن
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ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ راه و روش ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﺑﺎ ﻋﻠﯽ 

آﮔﺎه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﺎت ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف دﯾﮕﺮ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ و ﻣﺪاح ﺑﯽﺳﻮادی ﮐﻪ ﻣﻐﺰش ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
روﺷﻦ اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﻓﺾ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﻋﻘﻞ  +اﻃﺎﻋﺖ از آﺧﻮﻧﺪ  +داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺼﺐ +ﮔﻮش ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺣﺮف
ﺣﻖ  +ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﻗﺖ = آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در زﻣﺎن ﻓﻮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﻮری و ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽرود و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه
ﺑﺮای ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ً
وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﯿﻔﺘﺎده را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻼن ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻓﻼن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻼن اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ در اﺻﻮل دﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ دروغ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در
اﺻﻮل ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻓﺮوع ،و ﻫﻢ در ﻓﺮوع ﻓﺮوع ،و ﻫﻢ در راه رﻓﺘﻦ و آب
ﺧﻮردن ،ﭼﻄﻮر در اﺻﻮل ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﺖ را از اﺻﻮل دﯾﻦ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و از روی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم
زﻣﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ او را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از
روی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از روی ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻏﺎﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻫﻢ
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻏﯿﺮﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻣﻌﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
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ﺷﻔﺎﻋﺖﻫﺎی ﺑﯽﻣﻮرد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،و در ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ وﺣﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ و اﻣﺎﻣﺎن ﻧﯿﺰ وﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،و در
ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻠﯽ و از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ )ﭘﺲ ﭼﻘﺪر اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮب ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﺑﻮﺟﻬﻞ و اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺳﺘﻮده ،و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﺔ ذﻫﻦ ﺑﯿﻤﺎر رواﻓﺾ اﺳﺖ( .و در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ  ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﻨﯽ)در اﻣﻮر دﯾﻦ( ﮔﻔﺘﻢ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
ﮐﺠﺎی ﻗﺮآن اﺳﺖ؟ وﻟﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از
آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﺟﺪا ﺑﻮدن دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را رد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻌﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﻬﻀﺖ او ﺟﻨﺒﻪ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ!! در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺒﻮر )ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺮ زﯾﺪ
ﺑﻦ ﺧﻄﺎب( و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺧﺮاﻓﺎت

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﺖ(  .١و داﺋﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ رواﻓﺾ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم واﻗﻌﯽ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻬﻤﺖ وﻫﺎﺑﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﺎم ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ،و ﻧﺎم
ﺧﻮد او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮده ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﻧﻬﻀﺖ او ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪی ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻓﺮوع دﯾﻦ دارای ﭼﻬﺎر اﻣﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ.
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻋﻮت ،ﻧﺎم وﻫﺎﺑﯽ را در ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺟﻠﻮی ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا
 -١ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﻟﻔﺪا ﮐﻪ دارای درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و دﺧﺘﺮان ﺑﯽﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪان درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ درﺧﺖ ﮔﺰ ﮐﻪ ﺑﺪان ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ
اﻟﺪرﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﻏﺎری داﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.

اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﺑﺎ ﻋﻠﯽ 

69

وﺣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻣﺮدم در ﺣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﯿﺎم و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ در ﻣﻮرد او ،ﭼﻮن در ﻣﻮرد دﯾﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ دﯾﻦ را ﻧﺮدﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻻﺑﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻨﮑﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﺎم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده؟
و اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻢ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ :دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ دﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟! ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؟! ،ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ﻋﺎدی و ﺑﺪون ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﻨﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮده اﯾﺪ و وﺳﯿﻠﻪای
ﮐﺮده اﯾﺪ ،در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد؛ و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ،
ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ وﺣﺪت دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن راﺑﻄﻪ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ از آن ﻃﺮف ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و اﺧﺒﺎر آﻧﺮا ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺷﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺪ( ﭼﻮن از ﯾﮏ ﻃﺮف در
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روﺿﻪﻫﺎ اﻓﮑﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪزا در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻃﺮف ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ :ﺟﻠﻮی
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ در ﻏﯿﺎب آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در دل ﺧﻮد
ﻧﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن را ﻟﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ
ﮐﻼم ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ(.
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻔﺮﻗﻪزا را در دل
اﻓﺮاد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻈﺎﻫﺮ و
ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﭼﻮن آﺗﺸﯽ در زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ درب ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺰده اﺳﺖ ،و اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ وﺣﺪت
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﺮف ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را دﻫﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و در روﺿﻪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ
اﺷﮏ ﻣﺮدم را در آورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻼﻧﯽ درب را ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻇﻠﻢ
ﮐﺮد؟!! و ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻼﻧﯽ  ١ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،و
ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺪﺗﯽ ﺑﻪ درد ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮرد.
اﻟﺒﺘﻪ وﺣﺪت ﺧﺮاﻓﯿﻮن ﻓﻘﻂ وﺣﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دو ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم اﮐﺜﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ اﯾﺮان از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ را رﻧﺠﺎﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ً
ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻮد و ﻣﺜﻼ
ً
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺻﻼ ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪﺗﯽ

 -١ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺠﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ از ﮐﻠﻤﻪ اوﻟﯽ و دوﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻧﺎم ﻋﻤﺮ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻤﺮﮐﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮ از
ﮐﺴﯽ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻻزم ﻧﺒﻮد ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮارج وﺣﺪت ﻧﺪارﻧﺪ
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻘﺪر اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و
ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب را ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻮن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دﻟﺴﻮز واﻗﻌﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺪار ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﯿﺴﺖ
و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮارج وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
دروغ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﻼن ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ از وﺣﺪت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺟﻮاﺑﺶ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را رﻫﺎ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﮐﻼه ﺑﮕﺬارﯾﻢ  ،١ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻀﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و در دل ﻓﺮد ﻓﺮد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ
ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ و در روﺿﻪﻫﺎ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻣﺠﺎﻟﺲ دﻋﺎ و ﻋﺰادارﯾﻬﺎی ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﺎ دﻫﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮاﻋﺎت وﺣﺪت ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺬر ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪاح ﯾﺎ آﺧﻮﻧﺪ راﻓﻀﯽ
اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ را در ﻣﻐﺰ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل وﻗﺘﯽ از آن ﻃﺮف در ﺗﻠﻮ ﯾﺰﯾﻮن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟!! ،ﭼﻮن
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺪام روﺣﺎﻧﯽ را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ رود و ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻃﺮ وﺣﺪت ﻣﺜﻼ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻨﺪ؟! ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯽ
ً
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ ﺣﻀﺮت
ً
ﻋﻤﺮ ﯾﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.

72

اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﺑﺎ ﻋﻠﯽ 

از او ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺣﺪت ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺮاﻓﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﯽرود و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
ً
ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟!!! ،ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮی اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻼم زده اﯾﺪ؟!
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای اﺳﻼم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه در
اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺘﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎن
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق  ﻓﺘﺢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ،و وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺜﻞ وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ دارﻧﺪ ،و
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻﺑﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ؛ و اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﻟﻌﻦ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﺎﯾﺪ رواﻓﺾ و ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻔﻮی را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﮐﻤﺘﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  در ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎران
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﻋﻠﯽ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،ﺑﻘﯿﺔ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﻣﯽآورد ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻏﺎﺻﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﺻﺤﺎب
ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ
ﻋﻘﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺮدارد ،ﭼﻮن روی اﻣﻮری دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪای ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ او ﮔﻮش داده اﺳﺖ ،و دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﺔ آﻧﻬﺎ ﻧﺰده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻌﻀﯽ
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از آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ آن ﻓﺮﻗﻪ را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻫﻤﯿﺖ داده اﺳﺖ )وﯾﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﯾﺎ اﺷﺎﻋﺮه ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد
آﻣﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ،
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ در اﺑﺘﺪای ﻇﻬﻮر آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮی و ﺗﻔﺮﻗﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از
ً
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼن ﻋﺎﻟﻢ
از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دارای ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ زﻣﺨﺸﺮی ،ﯾﺎ ﻓﻼﻧﯽ اﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﻓﺨﺮ رازی ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼن ﻋﺎﻟﻢ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ راﻓﻀﯽ
اﺳﺖ! ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﮔﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺜﻞ آب ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﯿﺔ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ رواﻓﺾ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آب ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮارج ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽﻫﺎ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮارج اﺗﺤﺎد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺎز اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  را ﻟﻌﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺣﻤﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻫﺰاران ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺳﻨﯽ دوازده اﻣﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ!! در
ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻤﺎ را
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﺪه اﺳﺖ( ،و اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﺔ ﭼﻬﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪای ﺷﺪﯾﺪ آﻧﮕﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ را دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﻣﺎن )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﺰ و آﻧﺘﯽ ﺗﺰ
ﻫﮕﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﺎء آن اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد آن اﻧﻘﻼب دﺷﻤﻦ ﻋﺪهای ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼن ﮐﺸﻮر ﻋﺮب وﻫﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،و ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ
ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻨﻮر اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و اﺧﺘﻼف ﻫﻤﯿﺸﻪ داغ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ
ﺳﺮد ﺷﺪن آن ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﻫﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از آن ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد دﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ام و ﮐﺎری ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم ﭼﻮن اﯾﺸﺎن دﯾﻦ را ﻧﺮدﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﺮدﺑﺎن را ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ او روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﻫﺴﺖ ﯾﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺮدم درﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ،و ﻣﺮدم آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ آن وﻗﺖ آن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮب و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺧﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎری ﻣﺴﺨﺮه و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ  و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﻣﺮداﻧﯽ ﺣﻖ ﮔﻮ
و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﮔﻔﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  از
ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮده ﺳﺨﻦ درﺳﺖ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
اﻫﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺗﻘﯿﻪ و دوروﯾﯽ ﻧﺒﻮده ،و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﺪ ،آن
وﻗﺖ از ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه
اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
در ﺗﻌﺼﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺟﻮش

ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﺟﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺧﻤﻮش

ﻣﺮﺗﻀﯽ را ﻣﯽﻣﮑﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﯿﺎس

زآﻧﮑﻪ درﺣﻖ ﻏﺮق ﺑﻮد آن ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴـﺘﻐﺮق ﮐﺎرﺳـﺖ او

وز ﺧﯿﺎﻟـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺰارﺳـﺖ او

ﮔﺮ ﭼﻮ ﺗﻮ ﭘﺮ ﮐﯿـﻨﻪ ﺑﻮدی ﻣﺮﺗﻀﺎ

ﺟﻨﮓ ﺟﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻞ ﻣﺼﻄﻔﺎ

او ز ﺗﻮ ﻣـﺮداﻧﻪﺗﺮ آﻣـﺪ ﺑﺴـﯽ

ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻨﮕﯽ ﻧﮑﺮد او ﺑﺎ ﮐﺴﯽ

ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺣﻖ ﺑﻮد ﺻﺪﯾﻖ ای ﻋﺠﺐ

او ﭼﻮ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮد ﺣﻖ ﮐﺮدی ﻃﻠﺐ

ﭘﯿﺶ ﺣﯿـﺪر ﺧﯿـﻞ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿـﻦ

ﭼﻮن ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال دﯾﻦ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﻦ

ﻻﺟﺮم ﭼﻮن دﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﭼﻨﮓ و ﺷﻮر

دﻓﻊ ﮐﺮد آن ﻗﻮم را ﺣﯿـﺪر ﺑﻪ زور

آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دﺧﺘـﺮ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻨـﮓ ﮐﺮد

داﻧـﺪ او ﺳـﻮی ﭘـﺪر آﻫﻨـﮓ ﮐﺮد

ای ﭘﺴـﺮ ،ﺗﻮ ﺑﯽﻧﺸـﺎﻧﯽ از ﻋﻠـﯽ

ﻋﯿـﻦ و ﯾﺎ و ﻻم داﻧـﯽ از ﻋﻠـﯽ
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او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﺻﺪ ﺟﺎن ﻧﺜﺎر

و اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮده و در ﻣﻮرد آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ
اﺳﻼﻣﯽ از اﺣﺪی ﻫﺮاس ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮده
و ﺟﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺪا ﮐﺮده ،و در زﻧﺪان ﻗﻠﻌﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻤﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ
اﺳﻼم را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی آﻧﺎن داﺋﻢ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮد وﻟﯽ در
ً
راه ﺣﻖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺣﺮام
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺮدم ﻫﺮاس دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ در
ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﮐﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺖ و
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی دﻧﯿﻮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی راﻓﻀﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک
ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﯽ دادن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮدن اﻋﺪام ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﯿﺦ
اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮده و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ
ﻓﺘﺎوای ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ دادهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﮐﺘﺎب )اﻟﺮد ﻋﻠﯽ
اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﯿﻦ ﭼﺎپ ﺑﻤﺒﺌﯽ( ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ آن »ﻧﺼﻴﺤﺔ أﻫﻞ اﻹﻳﲈن ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻴﻮﻧﺎن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺐ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻣﻮرد اﻓﺮاد
از روی ﺳﺨﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ
ﻧﻈﺮی ﻣﺜﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﺪارد ،و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از روی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او
ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدن از ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن را ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ:
َ
ۡ ٌ َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ
َ َۡ ُ
َ َ
﴿ َو� �قف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ۚم إِن ٱلسمع وٱ�
� َوٱلفؤاد �
َُْ َ َ َ َُۡ َ ۡ ُ ٗ
�و� ] ﴾٣٦اﻹﺳﺮاء.[۳۶ :
أو ٰٓ��ِك �ن �نه م ٔ
»و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاری دﻧﺒﺎل ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ«.
ۡ
َ
َّ َّ َ ۡ
َّ َ َّ َّ
﴿ َو َما ل ُهم بِهِۦ م ِۡن عِل�ٍ� إِن يَتب ِ ُعون إِ� ٱلظ َّنۖ �ن ٱلظ َّن � ُ�غ ِ� م َِن
َۡ َ ۡ ٗ
ٱ
� ّ ِق ش�ٔا ] ﴾٢٨اﻟﻨﺠﻢ.[۲۸ :
»و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰ در ﭘﯽ ﮔﻤﺎن و ﭘﻨﺪار ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ﻇﻦ و
ﮔﻤﺎن ﻫﻢ در ﻓﻬﻢ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺪارد«.
َ َ
َ
َ َّ ۡ
َّ
َّ
ِين َء َام ُنوا ْ ٱ ۡج َتن ِ ُبوا ْ َكث ِ ٗ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
�� ّم َِن ٱلظ ِّن إِن َ� ۡعض ٱلظ ِّن إِث ٞمۖ َو �
ۡ
َ
َ
َ
َ
ً ُ
ْ َ ۡ
َ ُ
ُ
ُ ُ
� َل َ ۡ
� َم
�َ َّس ُسوا َو� َ�غ َتب َّ� ۡعض�م َ� ۡعضا ۚ �� ُِّب أ َح ُد� ۡم أن يأ
َ
� تَ َّو ٞ
� إ َّن ٱ َّ َ
َ ۡ ٗ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َّ َ
اب َّرح ٞ
ِيم ] ﴾١٢اﻟﺤﺠﺮات.[۱۲ :
أخِيهِ ميتا فك ِرهتموه ۚ وٱ�قوا ٱ ۚ ِ
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»ای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ،از ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻨﺪارﻫﺎ در ﺣﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻇﻦ و
ﭘﻨﺪارﻫﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ )از ﺣﺎل دروﻧﯽ ﻫﻢ( ﺗﺠﺴﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻏﯿﺒﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر ﻣﺮدة ﺧﻮد را ﺧﻮرﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺮاﻫﺖ از آن دارﯾﺪ ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺴﺖ«.

ﭘﺲ از روی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار را
ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد دﯾﻦ اﺳﻼم را و ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آن
وﻗﺖ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ در
َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌ َ ُ ِّ
ﺐ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﻓ ِﺮ�ﻀﺔ َﻰﻠﻋ ﻞﻛ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ«.
اﺳﻼم واﺟﺐ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :ﻃﻠ
ﭘﺎﯾﺎن

ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۸۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

