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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﻟـﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ أﴍف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟـﻤﺮﺳﻠﲔ

ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟـﻤﻌﲔ :أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و زﺣﻤﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎد
ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻤﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﮑﺎﻓﯽ«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻢ آن را ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎده و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
ً
ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ درآوردهام .ﺿﻤﻨﺎ اﻗﻮال و رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺰء و ﺻﻔﺤﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهام ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهام ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻣﺪه و ﺑﻪ روح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و در ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ،و دارای ارزش و اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه در
ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ﺧﺎﻟﯽ از اﺟﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ
دارم ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﻤﯿﺲ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼشھﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ اﺟﺮ ﺟﺰﯾﻞ ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را از ﻋﻠﻢ وی ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»اﺑﻮﺑﺪر اﻟﻨﻈﯿﺮ«.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮادران ﻣﻦ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
راھﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ اوﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪارد .ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ذاﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﻪ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﻓﺮﯾﺎد رس
اول و آﺧﺮ ،و ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ .درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن رﺣﻤﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا ج ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ج و ﺑﺮ آل و ﯾﺎراﻧﺶ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
در ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی وﻗﺘﯿﮑﻪ در دوﻟﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺮب
رﯾﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآوردﻧﺪ ،اﻧﻮاع ﺷﺮک و دروغ و
ﺳﺨﻨﺎن ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ را ﺑﻪ آل ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ،ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪی آن ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪی اﺛﻨﯽﻋﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮﺛﻖ و
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺪاﻧﺪ آن را
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اﺻﺢ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و در ﮐﻞ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻧﺰد اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪی ﮔﻤﺮاه
ﻣﺴﺎوی و ﻣﻮازی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
ﮐﻠﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی آن را ﺑﺪون اﺳﻨﺎد و ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
و ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺸﺎن س ﻧﺴﺒﺖ داده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن از اﯾﻦ ھﻤﻪ دروغ و
ﺧﺮاﻓﺎت داﺧﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﻠﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ .ﻣﺸﺎﯾﺦ و
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻓﻮﺗﺸﺎن آن
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ» :آنھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ،
آنھﺎ ﺣﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .زﯾﺮا ھﯿﭻ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و
ﯾﺎ ﭘﺪرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ
ﺳﻨﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ادﻋﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺧﻔﻘﺎن ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ داﻧﺶ و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ در زﻣﺎن ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ زاﺋﻞ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارد،
و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهھﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻮن و ﻧﺎﻣﻮس
دﯾﮕﺮان را ﺣﻼل ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﭼﻮن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﺑﻪ
ّ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ،و ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج از
اﯾﻦ ﻧﻮع دروغ و اﻓﺘﺮاء ّ
ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟
َُ
او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ اﺳﺖ در ﺷﮫﺮ »ﮐﻠﯿﻦ« اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
وی رازی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﯽ ﺑﻐﺪادی اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻷﻋﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .او ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﻪ در ری در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﮔﻮشدادن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﻘﮫﯽ در ﻣﺠﺎﻟﺴﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺒﺤﺮ ،ﻣﺤﺪث ،ﻋﺎدل و ﺣﺠﺖ ﺳﺪﯾﺪ اﻟﻘﻮل،
ادﯾﺐ ﺗﻮاﻧﺎ ،ﻓﻘﯿﻪ وارع ،ﻋﺎﺑﺪ و ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ّﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ در ری و ﺛﺎﺑﺖﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده .ﻃﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ و اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻃﺎوﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او اﻣﯿﻦ ﻣﺮدم و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ و اﻋﺘﺒﺎرش اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داردّ .
ﻃﯿﺒﯽ او را ﻣﺠﺪد ﺻﺪهی )(٤
ھﺠﺮی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻓﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ:
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ذھﻦھﺎ ﺑﺴﻮی وی
ﻣﯽروﻧﺪ .اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﮔﻔﺘﻪ :وی ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ،ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم ،ﻋﻠﻢ
اﻻﻋﻼم ،ﺑﺰرﮔﻮار و ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺎیﮔﺎه ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ  ۱۲اﻣﺎﻣﯽ
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  ٣٢٩ھﺠﺮی ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل
وﻓﺎﺗﺶ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اھﻞ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺛﻨﯽ
ﻋﺸﺮﯾﻪ اﺻﺢ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻋﺪهای از
ﻋﻠﻤﺎء آﻧﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﻟﮑﺎﻓﯽ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .و ّ
ﻋﺪه ای ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺧﻼف واﻗﻊ را دﯾﺪهاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم آن را
ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ھﺮ ﺣﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻋﻠﻤﺎء آنھﺎ درﺑﺎرهی ﺷﺨﺺ ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم
در اﯾﻦ ﺟﺎ آراء و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن را در ﺑﺎرهی اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻣﯽآورم.
ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ در ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎر
ﮐﺘﺎب  ١ﻣﮫﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد و رﺟﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻮﺛﻖ و
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .٢
ّ
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺤﺎب ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و
ﺛﺒﻮت اﺣﺎدﯾﺚ داﺧﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهی آنھﺎ ﺷﮫﺎدت دادهاﻧﺪ،
ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ﺛﻘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪی آﻧﺎن ،رواﯾﺖ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎن را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .٣
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎبھﺎی
اﻟﮑﺎﻓﯽ و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر و اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ و ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻣﻘﻄﻮع و

 -١ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﮫﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ :اﻟﮑﺎﻓﯽ -اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر -اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ -ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ.
 -٢ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻃﺒﺮﺳﯽ ج  ۳ص .۵۳۲
 -٣وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ ج  ۲۰ص .۱۰۴
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ﻣﺤﺘﻮای آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﻗﺪم و اﻋﻈﻢ واﺗﻘﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﭼﮫﺎر
ﮐﺘﺎب واﻣﯽدارد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آنھﺎ
اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران اھﻞ ﺳﻨﺖ آنھﺎ را ﺻﺤﺎح ﻧﻨﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .٢
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و در آن
ﺗﻤﺎم ﻓﻨﻮن و راهھﺎی ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ .و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﺮای
ّ
ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺴﺘﺮﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را از
آﺛﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ارزﻧﺪهی راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن اﺧﺬ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ  .٣از اﯾﻦ رو
ﻣﺤﻘﻖ -آﻧﺎن -ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در اﺳﻨﺎد رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻋﻼﻣﺖ
ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .٤
ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮد اﻟﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ﻧﺎم دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﯿﻪ و
ﺟﻤﮫﻮر ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺑﺮﺗﺮی آن و اﻋﺘﺒﺎر و اﮐﺘﻔﺎء ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﺶ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .آنھﺎ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎیﮔﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﮫﻮد و ﻋﯿﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﺪاری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺿﺒﻂ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ در آن ﺟﺎی دارد ،و در ﻧﺰد
آﻧﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .٥

 -١اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ رﻗﻢ .۱۱۰
 -٢ﮐﺘﺎب اﻟﺸﯿﻌﻪ ص .۱۲۷
 -٣ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ص .۲۴
 -٤ﮐﺘﺎب اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﻨﯽ ﻓﯽ ﺻﺤﺔ اﻟﮑﺎﻓﯽ ص  ، ۸ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻋﻠﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ.
 -٥ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺎﻓﯽ ،ص .۲۶
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ﻣﻔﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ  .١ﻓﯿﺾ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ و
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻮل ،و ﺧﺎﻟﯽ از زواﯾﺪ و
زﺷﺘﯽھﺎﺳﺖ .٢
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻀﺒﻮطﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ،و
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻗﻪی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻠﻤﺎء ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﺳﻼم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ در ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .٤
ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎن ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮبﺗﺮ از آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .٥
و ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
و در آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ھﻢ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮار از اﻧﺘﻘﺎدات اھﻞ ﺳﻨﺖ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رھﺎﺋﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﯿﻌﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎریھﺎ و ﺷﯿﺨﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﻪی اﻟﮑﺎﻓﯽ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ھﺮ ﺻﻮرت ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ در ﻣﺠﻤﻮع اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن را
ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮازی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .و ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ دروغ در آن وﺟﻮد دارد .٦
 -١ھﻤﺎن ص .۲۶
 -٢ھﻤﺎن ص .۲۷
 -٣ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺎﻓﯽ ص .۲۷
 -٤ھﻤﺎن ص .۲۷
 -٥اﻟﮑﻨﯽ واﻷ ﻟﻘﺎب ،ج  ۳ص .۹۸
 -٦ﻓﺎﺳﺌﻠﻮا أھﻞ اﻟﺬﮐﺮ ،ص .۳۴
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ
ﮔﺮدﺷﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه روی رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﮫﻮده
و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در آن وارد ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﻊ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﻘﺎﯾﺺ را
داﺷﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﻷﻧﻮار

اﻟﻨﻌﲈﻧﻴﺔ ،ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ﺳﻠﻮﻧﯽ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻘﺪوﻧﯽ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻤﻌﺎﺟﺰ ،زﻫﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،وﻏﲑه

 «...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدم ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ

ھﺪﻓﻢ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺢ ﮐﺘﺎب ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻮده دوم ﻗﺼﺪ ﺧﻼﺻﻪﮐﺮدن را داﺷﺘﻢ.
و ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ رادر ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ آوردهام ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻋﺎﻗﻞ آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آل ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ
آﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدی .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ اﺧﺘﺼﺎر
دارم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻟﮑﺎﻓﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ .واﷲ اﻟـﻤﺴﺘﻌﺎن.
ﻧﺨﺴﺖ :اﺳﺎﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و رﺟﺎل إﺳﻨﺎد آن

ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ُﻋﻔﯿﺮ ﺧﺮ

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮد ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺮ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺮف زده و
ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪای ﺗﻮ ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺪرش و او ھﻢ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺟﺪش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ ﭘﺪر وی ﺑﺎ ﻧﻮح ÷ در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ÷ ﺑﻪ ﻧﺰد وی رﻓﺖ و دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮی وی ﮐﺸﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
از ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺧﺮ ،ﺧﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ّ
ﺳﯿﺪ و ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان † ﺑﺮ وی
ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎری را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده .١

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ج ۱ص ۲۳۷ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ﻃﺒﻊ داراﻷﺿﻮاء در ﺑﯿﺮوت
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ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻋﺠﺐ
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪی راوﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺎب آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺧﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؛
زﯾﺮا ﻋﻔﯿﺮ از ﭘﺪرش از ﺟﺪ ﭘﺪرش و او از ﭘﺪرش ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺰرگﺗﺮ از
اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺧﺮی و از ﭘﺪراﻧﺶ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﺳﻨﺎد آن ،راوی ﻣﺠﮫﻮل وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮھﺎ
ﻣﻮﺛﻖ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ!! و زﻧﺪﮔﯽ و ھﻮﯾﺖ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آنھﺎ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎت اﻟﺤﯿﻮان دﻣﯿﺮی ﯾﺎ ﺣﯿﺎت اﻟﺤﯿﻮان ﺟﺎﺣﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
دوم :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد(؟؟!!
ﭘﺪرش ﮐﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎدرش ﭼﻪ ارزﺷﯽ داﺷﺘﻪ؟ ﺗﺎ ﻓﺪای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﯽادﺑﯽ و ﻃﻌﻦ درﺑﺎرهی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ّ
ﺳﯿﺪ اﻟﺨﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮی ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد.
ﺳﻮم :در ﺣﺪﯾﺚ راوی دروغﮔﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺪ ﭘﺪر ﻋﻔﯿﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻮح را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮح ÷ ﭘﮫﻠﻮی وی
را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده.
و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ...
و اﻣﺎ ﯾﺎوهﮔﻮی و ﺧﺮاﻓﺎت داﺧﻞ آن را ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ:

ﺳﺎل۱۴۰۵ھﺠﺮی.
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪاء ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل أ
از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺠﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س ،و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در
َ َ َّ َ ۡ َ ٓ َ َ ُ
ﺳﻮرهی ذارﯾﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ت َول �ن ُه ۡم � َما أنت ب ِ َملو ٖ�] ﴾٥٤اﻟﺬارﯾﺎت.[۵۴ :
»ﭘﺲ از آﻧﺎن روی ﺑﮕﺮدان و ﺗﻮ ﺳﺰاوار ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ« .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ رﺣﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ
َ َ ّ ۡ َ َّ ّ
� ِۡك َر ٰ َ َ ۡ ۡ َ
ى تنف ُع ٱل ُمؤ ِمن ِ�] ﴾٥٥اﻟﺬارﯾﺎت.[۵۵ :
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد﴿ :وذكِر فإِن ٱ
»ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ« .١

ﻃﻌﻦ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻃﻌﻦ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ را در ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ّ
ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه او دروﻏﮕﻮ و ﮐﺬاب اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﮐﺴﯽ آن را ﺟﻤﻊ آوری و ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﻌﺪ از وی † .٢
ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ÷ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ را از ﻗﺮان ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ آنھﺎ را ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺷﻤﺎھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ آﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ؟ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
 -١روﺿﺔ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ص .۷۸
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۲۸
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اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﯾﺎت را ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺮان را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ .١

ادﻋﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن
ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ )ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ(

َ
از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ َﺳﻠ َﻤﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻋﺮض ﮐﺮد ﻣﺎ
ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را در ﻗﺮآن ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :آنھﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮآن را ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮ ھﻢ
ﺑﺨﻮان ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ÷ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ و آن وﻗﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺮآن را در ﺣﺪ و
اﻧﺪازهھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺼﺤﻔﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ÷ آن را
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .٢و ﺑﺎز از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ÷ وﺟﻮد دارد و ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺼﺤﻔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ .و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
ّ
ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف از ﺣﺮوف ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ در آن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .٣
ﻧﻤﻮﻧﻪی از ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت آﻧﻬﺎ

اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭼﺮا ﻗﻮل ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﹶﺳ ﹶﺄ ﹶل ﹶﺳﺎﺋﹺ ﹲﻞ ﺑﹺ ﹶﻌ ﹶﺬ ﹴ
اب ﹶو ﹺاﻗ ﹴﻊ ﻟﹺ ﹾﻠﻜﹶﺎﻓﹺ ﹺﺮﻳ ﹶﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﺲ ﹶﻟ ﹸﻪ ﹶداﻓﹺ ﹲﻊ«

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۲ص .۶۱۹
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۲ص .۶۳۳
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۳۹
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را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدی ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﺼﺤﻒ
ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺟﻮد دارد .١
و از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻧﺎزل ﮐﺮد  ١٧ھﺰار آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .٢ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﺑﺎﺑﯽ آورده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان :ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن را ﺟﺰ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﮑﺮد.
از زﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﺠﮫﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ
َ
ُ
َ َ ُ َ ُ
ون أ َّم ٌة ِ َ
� أ ۡر َ ٰ
� م ِۡن أ َّم ٍة﴾
 ٩٢ﺳﻮره ﻧﺤﻞ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أن ت�

]اﻟﻨﺤﻞ .[۹۲ :را »أن ﺗﻜﻮن أﺋﻤﺔ ﻫﯽ أزﻛﯽ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻜﻢ«  ٣ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم أﻣﻪ را أﺋﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪی؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ أرﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
ارﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﭘﺮت ﮐﺮد .٤
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﻪ » ﹶو ﹶﻣ ﹾﻦ ﹸﻳﻄﹺ ﹺﻊ اﷲﱠﹶ ﹶو ﹶر ﹸﺳﻮ ﹶﻟﻪ ﰲ
ﹺ
ﻴﻤـﺎ« اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪه .٥
وﻻﻳﺔ ﻋﲇ ووﻻﻳﺔ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﹶﻓ ﹶﻘﺪﹾ ﹶﻓﺎزﹶ ﹶﻓ ﹾﻮزﹰ ا ﻋﹶﻈ ﹰ
و در ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻠﯿﻨﯽ از زﺑﺎن اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸اﻟﺮوﺿﺔ ص  ،۴۹آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ ،دروغ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۲ص .۶۳۴
َ ۡ َ ۡ َُّ
َ َ ُ َ َُّ
ٌ
 -٣ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ آﯾﻪ﴿ :أن ت�ون أمة ِ َ
� أر ٰ
� مِن أم ٍة﴾.
 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۹۲
 -٥اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۱۴
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آﯾﻪی » :ﹶو ﹶﻟ ﹶﻘﺪﹾ ﻋ ﹺﹶﻬﺪﹾ ﻧﹶﺎ إﹺ ﹶﱃ آ ﹶد ﹶم ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹸﻞ ﻛﻠﻤـﺎت ﰲ ﳏﻤﺪ وﻋﲇ وﻓﺎﻃﻤﺔ واﻟـﺤﺴﻦ
ﹺ
ﹶﴘ« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل
واﻟـﺤﺴﲔ واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ذرﻳﺘﻬﻢ ﹶﻓﻨ ﹶ
ﺷﺪه اﺳﺖ .١

از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ
ﱰ ﹾوا ﺑﹺ ﹺﻪ ﹶأ ﹾﻧ ﹸﻔ ﹶﺴ ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶأ ﹾن ﹶﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﹸﺮوا ﺑﹺ ﹶﻤـﺎ ﹶأﻧﹾﺰﹶ ﹶل اﷲﱠﹸ ﰲ ﻋﲇ ﹶﺑ ﹾﻐﻴﹰﺎ«  .٢ﯾﻌﻨﯽ »زﺷﺖ
»ﺑﹺﺌ ﹶﹾﺴ ﹶﻤـﺎ ﹾاﺷ ﹶ ﹶ

و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ
در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ«.
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺎزل ﺷﺪ » ﹶوإﹺ ﹾن ﹸﻛﻨﹾﺘ ﹾﹸﻢ ﹺﰲ ﹶر ﹾﻳ ﹴ
ﺐ ﹺﻣـ ﹼﻤـﹶﺎ ﻧﹶﺰﱠ ﹾﻟﻨﹶﺎ ﻋ ﹶﹶﲆ ﹶﻋ ﹾﺒ ﹺﺪﻧﹶﺎ ﰲ ﻋﲇ

ﻮر ﹴة ﹺﻣ ﹾﻦ ﹺﻣ ﹾﺜ ﹺﻠ ﹺﻪ« .٣
ﹶﻓ ﹾﺄﺗﹸﻮا ﺑﹺ ﹸﺴ ﹶ

و در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻗﻮال و رواﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ّﺗﺮھﺎﺗﯽ ّ
ﻣﺒﺮا و ﺑﻪ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و از رﺿﺎ ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻛﹶﱪ ﻋ ﹶﹶﲆ ا ﹾﻟـﻤ ﹾ ﹺ ﹺ
ﹸﻮﻫ ﹾﻢ إﹺ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹺﻪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ« )ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ( .٤
ﴩﻛﲔﹶ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲇ ﹶﻣﺎ ﺗﹶﺪﹾ ﻋ ﹸ
ﹸﹶ
ﹸ

و از زﺑﺎن اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ در ﮐﺎﻓﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﺷﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آورد » :ﹶﻓ ﹶﺒﺪﱠ ﹶل ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۱۶
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۱۷
 -٣ھﻤﺎن.
 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۱ص .۴۱۸
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ﹶﺣ ﹼﻘ ﹸﻬﻢ ﹶﻗ ﹾﻮ ﹰﻻ ﹶﻏ ﹾ ﹶﲑ ا ﱠﻟ ﹺﺬي ﹺﻗ ﹶﻴﻞ ﻟـﹶ ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶﻓ ﹶﺄﻧﹾﺰﹶ ﹾﻟﻨﹶﺎ ﻋ ﹶﹶﲆ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ ﹸﻤﻮا آل ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﹺر ﹾﺟﺰﹰ ا
ﹺ
اﻟﺴﻤـﹶ ﹺﺎء ﺑﹺﻤـﹶﺎ ﻛﹶﺎﻧﹸﻮا ﹶﻳ ﹾﻔ ﹸﺴ ﹸﻘﻮ ﹶن« » .١ﺳﺘﻢﮐﺎران ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺣﻖ آل
ﻣ ﹶﻦ ﱠ

ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن در ﺣﻖ آل ﻣﺤﻤﺪ از
آﺳﻤﺎن ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ«.
ْ
ُ
ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدَ ﴿ :وقُل ٱ ۡ� َملوا فَ َس َ َ
�ى
ِ
َّ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ
و�ۥ َوٱل ُمؤمِنون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» .[۱۰۵ :و ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ و
ٱ� �مل�م ورس

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ« .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ ،ﻣﺄﻣﻮﻧﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ .٢
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻧﺎزل ﺷﺪ» :إﹺ ﱠﻻ ﹶﺑ ﹶﻼ ﹰﻏﺎ ﹺﻣ ﹶﻦ اﷲﱠﹺ

ﹶو ﹺر ﹶﺳ ﹶﺎﻻﺗﹺ ﹺﻪ ﰲ ﻋﲇ« راوی ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آری
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ » :ﹶو ﹶذ ﹾر ﹺﲏ ﹶوا ﹾﻟـ ﹸﻤـﻜ ﱢﹶﺬﺑﹺﲔﹶ ﺑﻮﺻﻴﻚ ﹸأ ﹺ
وﱄ اﻟﻨﱠ ﹾﻌ ﹶﻤ ﹺﺔ ﹶو ﹶﻣ ﱢﻬ ﹾﻠ ﹸﻬ ﹾﻢ ﹶﻗ ﹺﻠ ﹰﻴﻼ« ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ
آﯾﺎ اﯾﻦ آﯾﻪی ﻗﺮآن ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آری ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ  .٣ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻒ و دروغھﺎی ﺷﺎخ داری ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﭘﺮ از ّﺗﺮھﺎت و اﻓﺘﺮاءات وﺟﻮد داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی
را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ وﻗﺖ زﯾﺎدی را
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و در ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻣﺸﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۱ص .۴۲۳
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۱ص .۴۲۴
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۳۴
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١٩

ﺣﺮص ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﺳﺖ
آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ دھﺪ و آن ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﭘﯿﺶ ﺟﻤﺎﻋﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺒﺮد و در آﻧﺠﺎ
ﻣﺸﮑﻠﺶ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ٓ
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ�﴿ :لم تر إِ� ٱ�ِين يز�مون ��هم ءامنوا بِما
ََۡ ُ ُ ْٓ
ُ َ َۡ َ َ َ ٓ ُ َ
َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ
نزل مِن �بل ِك ي ِر
وت وقد أمِروا
�دون أن َ�تحاك ُم ٓوا إِ� ٱل�ٰغ ِ
نزل إِ�ك وما أ ِ
أ ِ
َ
ۡ ُ ْ
أن يَ�ف ُروا بِهِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[۶۰ :ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻃﺎﻏﻮت را داور
ﻗﺮار دھﻨﺪ؟ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ

آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ دور و درازی دﭼﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
و اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﺳﺨﻨﯽ را از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ آورده اﻧﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ
ﺧﻮرد ﻧﻤﻮدﯾﺪ آنھﺎ را ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﯾﺪ ،ھﺮ ﮐﺪام ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن ﺑﻮد
آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و دﯾﮕﺮی را رد ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ آن را ﺑﺮ
اﺧﺒﺎر ﻋﺎﻣﻪ –اھﻞﺳﻨﺖ -ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﯾﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺧﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد را
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺧﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد را ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ .١
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ از رﺿﺎ ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎ ﮔﻔﺘﻢ در ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ دارم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.
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ﺣﺎدﺛﻪای و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻟﻤﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران و دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﮐﻪ از او ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﻢ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺮ ﮐﻪ از اھﻞ ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ ﻓﺘﻮای را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن
ﺣﻖ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮل آنھﺎ اﺳﺖ .١
آﯾﺎ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن؟
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ھﺮ ﺣﺎل ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎﻣﻪ از
ﻣﺮﺟﺤﺎت ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .٢

دروغﻫﺎی آﻧﺎن در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ
ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم
ﻣﺤﺒـﻮب ﮔﺮداﻧﺪ؛ و ﻣﺮدم را از ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ و
زﯾﺒﺎﺋﯽھﺎی ﮐﻼم ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮان ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼم ﻣﺎ را ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ھﺮ
ﮐﻠﻤﻪای از آن ده ﮔﻨـﺎه از ﮔﻨﺎھﻨﺘﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد .٣
و ﺑﺎز ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راه ﻣﺎ را ﺑﻪ دروغ اﺧﺘﯿـﺎر ﮐﻨﺪ
ﺷﯿـﻄﺎن ھﻢ ﺑـﻪ دروغ وی ﻧﯿـﺎز دارد .٤
ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق در ﻏﯿﺮ از ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ھـﺮ
ﭼﯿﺰ دروﻏـﮕﻮﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ .٥
 -١ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ج  ۲ص .۲۳۳
 -٢اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺨﻤﯿﻨﯽ ،ج  ۲ص .۸۳
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۱۹۲
 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۲۱۲
 -٥رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ،ص .۲۰۳
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ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﯿﻌﻪی ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻪ ﭼﮫـﺎرم
آنھﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺷﮏ دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺣﻤﻘﻨﺪ .١
و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل آﯾﻪای را در ﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﻓﻘـﯿﻦ ﻧﺎزل ﻧﮑﺮده
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﯿـﻊ را اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در آن داﺧﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .٢
ﻣﻮﺳـﯽ ﮐﺎﻇـﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :اﮔﺮ ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﻣﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ آنھﺎ را ﻣﺮﺗﺪ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و در ھﺮ ھـﺰار ﻧـﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .٣
و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ را در ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻨﯽ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺟﺰ ھﺰل و ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﺰد ھﯿﭻ ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑـﯽ اﺻﺢ ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺰء
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ وﻗﺖ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﺒﺎﺑﻪ اﻟﻮاﻟﺒﯿﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻣﺎﻣﺖ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺒﺎﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰهھﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎر و ﺑﺎ ﻋﺼﺎﯾﺶ ﺑﻪ آنھﺎ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻦ ھﻢ آنھﺎ را ﭘﯿﺶ وی ﺑﺮدم و او ھﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮدش آنھﺎ را
ﻣﮫﺮ زد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺒﺎﺑﻪ! ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
آنھﺎ را ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪی ﻣـﮫﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ او ھﻢ اﻣﺎم واﺟﺐ اﻻﻃﺎﻋﻪ
اﺳـﺖ .ﺣﺒﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از اﯾﺸـﺎن در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠـﺲ وی رﻓﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم از وی ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ ﺣﺒﺎﺑﻪ! ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ای ﺳﺮور ﻣﻦ .ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد داری ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎر ﻣﻦ
 -١رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ،ص .۱۷۹
 -٢رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ ،ص .۱۵۴
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص  .۱۰۷ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺨﺶ اﺻﻮل ﮐﻪ ﺟﺰء
اول و ﺛﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺶ ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ از ﺟﺰء ﺳﻮم ﺗﺎ ھﻔﺘﻢ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ روﺿﻪ ﮐﻪ ﺟﺰء ھﺸﺘﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
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ھﻢ ﺳﻨﮓھﺎ را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن دادم او ھﻢ ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ؛ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﮫﺮ
زد ﭘﺲ از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﭘـﯿﺶ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ج ﺑﻮد
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :از
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻼﻣﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ .ﮔﻔﺘﻢ :آری
آﻗﺎی ﻣﻦ .ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد داری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﻣﻦ ھﻢ ﺳﻨﮕﮫﺎ را در
اﺧﺘﯿﺎر وی ﮔﺬاﺷﺘﻢ و او ھﻢ آنھﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﺮ زد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﯿﻦ ÷ رﻓﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﻌﺎش اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم و در
ﺣﺪود  ١١٣ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷـﺘﻢ و او را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد زﯾﺎرت
ﮐﺮدم او ھﻢ ﺳﻨﮓھﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﺮ زد ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﯿﺶ اﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﯿﺶ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﯿﺶ رﺿﺎ ÷ و ﺗﻤﺎم
آﻧﺎن ﺳﻨﮓھﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﺮ زدﻧﺪ  .١ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه؟.
از اﺑﯽ ﺑﺼـﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑـﻪ ﻧﺰد اﺑـﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وارد ﺷـﺪم ﺑﻪ او
ﮔﻔـﺘﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم در ﺑـﺎرهی ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺳﺆال ﮐﻨﻢ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ در
اﯾﻨﺤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﭘﺮدهای را ﮐﻪ ﺑﯿـﻦ ﺧﻮد و ﺑﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و داﺧﻞ آن را دﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﭙﺮس از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺖ از ﺑﺎﺑﯽ ﺳﺆال
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آن را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ÷ ﯾﺎد داده و از اﯾﻦ ﺑﺎب ھﺰار ﺑﺎب
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد! در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
ھﺰار ﺑﺎب آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ھﺮ ﺑﺎب ھﺰار ﺑﺎب ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺪا
ﻗﺴﻢ ﺑﺎب؛ ﺑﺎب ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ .اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎب ﻋﻠﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ!
ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﻋﺮض ﮐﺮدم:
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۳۴۶
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ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺤﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ھﻔﺘﺎد ذراع
اﺳﺖ ﺑﻪ ذراع رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﺑﺎ اﻣﻼء اﯾﺸﺎن و در ﻃﺮف راﺳﺖ آن ﺧﻂ اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ و ﺟﻮد دارد و ھﺮ ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﯽ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪای در آن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :اﺟﺎزه دارم ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﻦ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ﺳﭙﺲ او ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺸﺮد وﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺣﺘﯽ ﺗﺎوان اﯾﻦ را .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧـﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ
ﺷﺪ و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﻔﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ و
ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺟﻔﺮ ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ آدم ÷ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه و در آن
ﻋﻠﻮم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﺻﯿﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ:
آنھﻢ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃـﻤﻪ دارﯾﻢ و آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺼﺤﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ و ﺳﻪ ﺑﺎر آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﯾﮏ ﺣﺮف از ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ آن ﻋﻠﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮔﻔﺖ
ﻣﺎ ﻋﻠﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻧﺰد ﺧﻮد دارﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ
ﺷﻮم اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﯿـﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎھﯽ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺷﺐ و روز رخ ﺧﻮاھﺪ داد
و ﺻﺎدر ﺷﺪن ھﺮ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ھﺮﭼـﯿﺰی ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ) .١ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ(.
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ده ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ دارد  -١ﭘﺎک و
ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد  -٢و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ روی دو ﺗﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ
 - ١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۳۹
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زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ  -٣ﺑﺎ ﺻﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -٤ھﯿﭻ ﮔﺎه اﺣﺘﻼم
ﻧﻤﯽﺷﻮد  -٥ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دل ﺑﯿﺪار اﺳﺖ  -٦ﺧﻤـﯿﺎزه
ﻧﺪارد و ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -٧ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ  -٨و آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ از ﺷﮑﻢ او ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮏ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ  -٩و ھﺮﮔﺎه زره رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺑﭙﻮﺷﺪ اﻧﺪازهی ﻗﺪ اوﺳـﺖ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﭼﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ وﺟﺐ
ﺑﺮ وی زﯾﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد -١٠ ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی اﻣﺎﻣﺘﺶ ﺑﺮ وی اﻟﮫﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .١
از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم از ﭘﺪرم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻧﻮری ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی آن را ﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺎدرش وی را ﻧﺸﺴﺘﻪ زاﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﭼﮫﺎر زاﻧﻮ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﯿﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮده
و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﻧﯿﺎ
آﻣﺪه و در ﺑﯿﻦ دﺳﺖھﺎی وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻮر ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .٢
آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد رﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮک
ﻧﻤﯽاﻧﺪازد؟ .و در روﺿﮥ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ آﻣﺪه وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﭘﯿﺶ وی رﻓﺖ وﻟﯽ وی را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮری در ﮐﻨﺎرش
ﺑﻮد و دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را در ﮔﻮش راﺳﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اذان و اﻗﺎﻣﻪ را ﺑﺮ دﯾﻦ
ﺣﻨـﯿﻒ ﻣﯽﮔﻔﺖ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج را در ھﻤﺎن روز ﺗﻮﻟﺪش
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽداد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺒﺮ ﺧﺪا ج ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮان و اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۳۸۸
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۳۸۷-۳۸۸
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ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺨﻮان ﻋﻠﯽ ﻓﻮرا ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و زﺑﻮر و ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪ .١
ﺣﺘﻤﺎ ﺻﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،و ﺷﮕﻔﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻮده.
در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﻣﻌﺼﯿﺖ و
ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا زﯾﺎد ﺷﺪ و ﺧﺪا ﺧﻮاﺳـﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ آﯾﻪای از آﯾﺎﺗﺶ ﺳﺰا
دھﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻣﻮﮐﻠﺶ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻼﺋﮑﻪی دﯾـﮕﺮ از ﻣﺪار ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎرج ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ
درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺪار آنھﺎ روی آن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻮر
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد و رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﺴﻮف
ﯾﺎ ﺧـﺴﻮف ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اواﻣﺮ اﻟﮫﯿﺶ را ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻣﻮﮐﻠﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ  .٢و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺑﺎرهی ﮐﺴﻮف و ﺧﺴﻮف ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﻼﻣﯽ
ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ در اﻧﺠـﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
را ﺗﺎﺋـﯿﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺗﻮرات در ﻋﮫﺪ ﻗﺪﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺗـﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و رﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی اﺑﻄﺎل آن
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮدم روز ﺑﻪ روز از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ دور ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهای
ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ از آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻘﺪﯾﺲ و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﻠﯿﻨﯽ و اﺗﺒﺎع وی از اﯾﻦ
ﺧﺮاﻓﺎت و آراء ﺧﻼف واﻗﻊ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ

 -١روﺿﺔ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ص .۸۴
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۷۰
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ﺷﺪهاﻧﺪ اﻗﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ اﻵن اھـﻞ ﺗﺸﯿﻊ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﺎوه و ّﺗﺮھﺎﺗﺸﺎن
ﮐﻪ ا ﻗﻮال ﺧﻼف ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ دوری ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ھﺰﻟﯿﺎت ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻨﯽ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ھﺮﭼﻪ در ﻓﯿﻞ و ﺟﻮد دارد در ﭘﺸﻪ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﭘﺸﻪ در ﺑﺎل وی
اﺳﺖ  ١ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﻪ اﺷﯿﺎء زﯾﺎدﺗﺮی درﺧﻮد ﺟﺎﯾﯽ داده اﺳﺖ.

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه و ﻋﻠﺖﻫﺎی آن
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﻣﺎھﯽای ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪی ﻗﺪرت ﺧﻮدم زﻣﯿﻦ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎھﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی را ﺑﺴﻮی او ﻓﺮﺳﺘﺎد و از راه ﺑﯿـﻨﯽ ﺑـﻪ درون وی رﻓﺖ و آن
را ﭼﮫﻞ روز ﺑﯿﮫﻮش و درﻣﺎﻧﺪه ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭼﮫﻞ روز ﺧﺪا ﺑﻪ وی رﺣﻢ ﮐﺮده
و دﺳـﺘﻮر داد ﮐﻪ آن ﻣﺎھﯽ ﮐﻮﭼﮏ از دروﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ارادهی زﻣﯿﻦﻟـﺮزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺎھﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻧﺰد
وی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن آن ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻟـﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﺪ .٢
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ!!!.
و در ﺧﺼﻮص ﺑﺎد از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎد زﯾـﺮ ﮐﻌﺒﻪ و در
زﯾﺮ اﯾﻦ رﮐﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﻣﺤﺒﻮس اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﯿﺰی را از آن ﺧﺎرج
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺟﻨـﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﻤﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎد ﻏﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از
ﻋﻼﺋﻢ آن ﺗﺤﺮک ﻣﺪام رﮐﻦ ﺷﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ  .٣اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه
ﺣﺮﮐﺖ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۲۰۸
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۲۱۲
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۲۲۷
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اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪهی زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را ﮐﻪ ﻧﺼﺎری دارﻧـﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻓﺪاء اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ÷
ﺗﻤـﺎم ﺧـﻄﺎء و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﻨﯽآدم را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪه و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻘﯿﺪهای ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ وﺟﻮد دارد؛ زﯾـﺮا ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ از
اﺑﯽ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺷﯿـﻌﻪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ را ﺳﺰا دھﺪ ﯾﺎ آنھﺎ را؟ و ﻣﻦ – ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ -ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺠﺎن ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪم .١
از ﺳﯿﻒ ﺗﻤﺎر ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷
ﺑﻮدﯾﻢ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ھﻢ ﻃﺮف
راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه و ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ آن را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وی ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺪای ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .او ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ و ﺳﻪ ﺑﺎر آن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد اﮔﺮ
ﻣﻦ در وﺳﻂ ﻣﻮﺳـﯽ و ﺧﻀﺮ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ
ھﺴﺘﻢ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادم اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮان آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ و
ﺧﻀﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد را دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و آن را از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﯾﻢ .٢
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از او در ﺧﺼﻮص ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﮫﺪی ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ وی آن را ﺷﺶ روز ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺷـﺶ ﺳﺎل ﺟﻮاب داد .٣
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﯿﻌﯿﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی در ﺳﺎل  ٢٦٠ھﺠﺮی ﺑﻪ ﭼﺎه
اﻓﺘﺎده و اﻵن ﻣـﺎ در ﺳﺎل  ١٤٢٣ﻗﺮار دارﯾﻢ و  ١١٦٣ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎه
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۶۰
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۶۰
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۳۳۸
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رﻓﺘﻦ ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﺬرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠـﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ
ﺷﺶ ﺳﺎل را ﺑﺮای ﻇﮫﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﯽ ھﺎﺷﻢ ﺟﻌﻔﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻓﻘﺮ
ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ÷ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدم و او ھﻢ ﺷﻼق ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم آن را ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﻨﺠﺼﺪ دﯾﻨﺎر را ﺧﺎرج ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﺑﺎ ھﺎﺷﻢ آنھﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و ﻣﻌﺬرت ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮ .١
ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﺠﺐ اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺎﺣﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ!! وﻟﯽ ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ آﻧﺎن اﯾﻦ ﻃﻮری
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روح
آﻧﺎن از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ
ﺑﯿﺮون رود و ﻣﻌﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﯿﻦ ﺳﻔﺮ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻗﺖ و آﺗﺶ ﺳﻮزی و ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی و ﻣﮑﺮوھﯽ ﺑﻪ وی ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .٢
 :ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻔﺶ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﮐﻠﯿﻨﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻧﻌﻞ
ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼـﺸﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و آﻟﺖ را ﺷﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫﺎﯾﺶ از دﻣﭙﺎﺋﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ آن را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ
ﺣﺘـﻤﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ  .٣و در ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ از ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﯾﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۵۰۷
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۴۶۱
 - ٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۴۶۵
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺰد اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ رﻓﺘﻢ و دﻣﭙﺎﺋﯽ ﺳﯿـﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﯾﻮدم اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺣﻨﺎن دﻣﭙﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪهای ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺪ
دارد  -١ﭼﺸﻢ را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  -٢آﻟﺖ را ﺷﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -٣ﻏﻢ را ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻟﺒﺎس ﺳﺘﻢ ﮐﺎران اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ
ﭼﻪ رﻧﮕﯽ را ﺑﭙﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ دﻣﭙﺎﯾﯽ زرد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ؛ زﯾﺮا ﭼﺸﻢ را روﺷﻦ آﻟﺖ
را ﻣﺤﮑﻢ و ﻏﻢ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻟﺒﺎس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ .١
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺎ واﻗﻌﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭼﻨـﯿﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
ﺑﺎز از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
و از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔـﻔﺘﻪ :ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻒ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮض ﺳﻞ
ﺑﻪ دور ﻣﯽدارد  .٣و ﯾﺎ ﻣﺪام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻒ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮگ ﺳﻮء ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﯽدارد .٤

رﻧﮓ ﮐﺮدن رﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ
ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺻﺮف ﮐﺮدن درھﻤﯽ
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی رﯾﺶ و ﻣـﻮی ﺳﺮ ﺑﺎ ﺣﻨﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻔﻘﻪی درھﻤﯽ در
راه ﺧﺪا ﭼﻮن ﺣﻨﺎ ﭼﮫﺎرده وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد -١ :ﺑﺎد را از ﮔﻮشھﺎ دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -٢ﭘـﺮده از روی ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﯽدارد  -٣ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ

 -١ھﻤﺎن ،ص .۴۶۵
 - ٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۴۶۶
 -٣ھﻤﺎن ،ص .۴۶۶
 -٤ھﻤﺎن ،ص .۴۶۷
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 -٤ﺑﻮی دھﺎن را ﺧﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  -٥ﻟﺜﻪ را ﻣﺤـﮑﻢ ﻣﯽدارد  -٦ﺑﯽھﻮﺷﯽ را
از اﻧﺴﺎن ﻣﯽزداﯾﺪ  -٧وﺳﻮﺳﻪی ﺷﯿﻄﺎن را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -٨ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  -٩ﻣﺆﻣﻦ را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ  -١٠ﮐﺎﻓﺮ را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -١١زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  -١٢راﯾﺤﻪی ﻣﻌﻄﺮ دارد  -١٣اﻧـﺴﺎن را از
ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﻣﯽرھﺎﻧﺪ  -١٤و ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻧﮑﯿﺮ و ﻣﻨﮑﺮ از او ﺣﯿﺎ دارﻧﺪ .١

ﮐﺎﻓﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ
ﻧﺎﺧﻦ و ﺳﺒﯿﻞھﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗـﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ وﺑﺎﷲ وﻋﲇ ﻣﻠﺔ رﺳﻮل اﷲ ج

ﺑﻪ ازاء ﺳﻘﻮط ھﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﯾﺎ ھﺮ ﺗﺎر ﻣﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺛـﻮاب آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪهای را
ﺑﻪ وی ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ .٢
در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺧﻦ ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﺮدن در روز ﺟﻤﻌﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺟـﺬام و ﭘﯿﺴﯽ و ﮐﻮری ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .٣

اﻧﺎر در ﮐﺎﻓﯽ

 -١ھﻤﺎن ص.۴۸۲
 -٢ھﻤﺎن ص .۴۹۱
 -٣ھﻤﺎن ص .۴۹ ۰
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از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺎر ﯾﮑﯽ از داﻧﻪھﺎﯾﺶ از ﺑﮫﺸﺖ
اﺳﺖ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻓﺮ از آن ﺑﺨﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ آن را از
ﺷﮑﻢ وی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد .١
و ﺑﺎز در ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ
داﻧﻪ اﻧﺎر ﺑﺨﻮرد ﺷﯿﻄﺎن وﺳﻮﺳﻪ را ﭼﮫﻞ روز ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن را ﺑﺨﻮرد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻮد!!.
و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﯾﺰﯾﺪ! اﮔﺮ
ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻧﺎری را ﺑﺨﻮرد ﺧﺪا ﺷﯿﻄﺎن را از ﻗﻠﺒﺶ ﺗﺎ ﭼﮫﻞ روز ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ دو ﺗﺎ را ﺑﺨﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﺪ روز ﺷﯿﻄﺎن را از ﻗﻠﺐ وی دور ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ را ﺑﺨﻮرد ﯾﮏ ﺳﺎل ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﯿﻄﺎن از وی دور ﺑﺎﺷـﺪ
در ﻣﺪت ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻧﻤﯽﮔﺮدد و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ÷ رواﯾﺖ
ِ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو رود ﻣﺆﻣﻦ ودو رود ﮐﺎﻓﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ رودھﺎی ﻣﻮﻣﻦ
رود ﻓﺮات و ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و رودھﺎی ﮐﺎﻓﺮ رود دﺟﻠﻪ و ﺑﻠﺦ .٢
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رودھﺎی ﻣﯽﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ و ﺳﯿﺤﺎن و ﺟﯿﺤﺎن و ﻏﯿﺮه ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ،از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ÷ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ای اﺑﺎ ﺣﻤﺰه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
 -١ھﻤﺎن ،ص .۳۵۳
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۳۹۱
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ﺑﺠﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ  .١و ﻇﺎھﺮا رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آن را ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد زﻧﺎن ﻣﯽرود ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدی
ﺑﺎ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان؛ ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ٢؟ .ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻄﻔﻪی او ﺣﻼل و ھﺮ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻄﻔﻪی او از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .٣
ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ھﻤﺮاه
او ﺑﺎ زﻧﺶ ﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﺟﺰ از اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺟﺮ و ﺑﯽﺧﺮد از ھﺮ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻋﻼج ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﺮدی از وی ﺳـﺆال ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﻦ ﭘﺴﺮان را دوﺳﺖ دارم.
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آنھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :آﻧـﺎن را ﺑـﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ )ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن ﻓﺎﻋﻞ و ﺧﻮدش ﻣﻔﻌﻮل( .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و
دﺳﺖ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧـﯽ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ آن ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ وی اﻓﮑﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺣﺎل وی ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺷﺘﺮ ﭼﺎﻗﯽ را ﺑﺨﺮ و دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪ
و ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﻮھﺎن وی را ﺑﺒﺮ؛ و ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﺑﮑﻦ ﺳﭙﺲ در

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۲۳۹
 - ٢ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﺷﻮھﺮش ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮده؟
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۵۰۲
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ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻨﻮز ﺑﺪﻧﺶ ﮔﺮم اﺳﺖ روی ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻨﺸﯿﻦ  ١ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ .آن ﻣﺮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮐﺎری ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم
دادم و ھﻨـﻮز ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﯿﺌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم از ﺑﺪﻧﻢ ﺧﺎرج و آرام
ﺷﺪم .٢

ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺮدﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ
اﺑﻮ رﺑﯿﻊ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ درﺑﺎرهی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﮐﺮاد ﺳﺆال
ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ آﻧﺎن ھﺮ روز ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺎھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮ رﺑﯿﻊ! ﺑـﺎ آﻧﺎن ﻗﺎﻃﯽ
ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﮐﺮاد ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮده از روی آﻧﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .٣
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺑـﺮد و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮد و ﻇﻠﻢ ﮐﺮد ﻋﻨﺎق دﺧﺘﺮ آدم ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺘﻮل ھﻢ ﻋﻨﺎق دﺧﺘﺮ آدم ﺑﻮد؛
و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﻠﺴﺶ ﭘﺮ از ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﺑﻮده و دارای ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ و در ھﺮ
اﻧﮕﺸﺖ دو ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻪ ﺷﮑـﻞ داس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؛ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮ وی
ﺷﯿﺮی را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻓﯿﻞ؛ و ﮔﺮﮔﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺷﺘﺮ و ﭘﻠﻨﮕﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﻗﺎﻃﺮی ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻔﺮ ّ
ﻣﺨﻨﺚ اﺳﺖ و دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از دﺑﺮ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﮐﻨﻨﺪ؛
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﺧﺎﻧﻢھﺎی ﺧﻮد را از ُدﺑﺮ ﻟﻮاط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﻻ ﻣﺮدان واﻗﻌﯽ ﺑﺎ زﻧﮫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ از ﻋﻘﺐ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۵ص .۵۵۰
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۵ص .۱۵۸
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ﺟﺎی ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺎداران ﻓﺮزﻧﺪﻣﺮده را ﺑﻪ
ﺧﻨﺪه ﻣﯽاﻧﺪازد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ آدم ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ آدم ﺧﻮدش ﭼﻪ
ۡ
وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :لَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا ٱ ِ� َ ٰ
�� َن
ٓ َ ۡ َ َۡ
��] ﴾٤اﻟﺘﯿﻦ» .[٤ :ﮐﻪ ﻣﺎ ،اﻧﺴﺎن را در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ«.
و
ق
ِ� أحس ِن � ِ ٖ
داروﯾﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺻﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﻮزﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ دﺧﺘﺮ آدم را
ﺑﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻟﻠﻪ را و ﯾﺎ
داروﯾﻦ و ﺷﯿﻌﻪ را؟.
اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﻨﺪهدار دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﺳﻮاﻟﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻢ :اﮔﺮ زن ﯾﮏ ﻓﺮدی ﺑﺮاﯾﺶ دوﻗﻠﻮ ﺑﺰاﯾﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آن دو ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺑﺮادرش ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،ﮐﻨﯿﻪی آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ؟ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺰرگﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ؟.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رواﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ در اﻟﮑﺎﻓﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ ﺷﮑﻢ دو ﭘﺴﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد :ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آنﻣﺮد ﮔﻔﺖ:
ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،آن ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه؛ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ اول ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ آن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺑﭽﻪی اوﻟﯽ ﺷﺪه و ﺗﺎ او ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪی اول
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد .١
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ رﺣﻢ ﻣﺎدر ﮔﺎراژ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از اﺻﺢ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و دﻟﺶ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﺻﺢ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣـﺎل ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮﺷﺎن.
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۲
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رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم و اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ھﻢ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﻦ آﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ دارم آﯾﺎ اﺟﺎزه دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ اﻻغ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا زﻧﺎن ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻟﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﮑﻞ
ﺧﻮدت ﮐﺴﯽ را آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را دارد آن ﻣﺮد رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮﮔﺸﺖ و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ زن ﺳﯿﺎه ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﯽ ﻣﺮد
ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ھﺴﺘﯽ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه .١
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ آن ﻣﺮد را ﺑﻪ
ﺳﻮی زﻧﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻟﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻃﻌﻦ و ﺑﯽ ادﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﯿﺴﺖ؟ )ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا(.
از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠـﻪ ج داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪی ام ﺳﻠﻤﻪ ﺷﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﻮی ﺧﻮش را
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺣﻮﻻء ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه؟ ﮔﻔﺘﻨـﺪ :آری.
ﺣﻮﻻء ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه و از ﺷﻮھﺮش ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء ﺣﻮﻻء ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾـﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮھﺮم از ﻣﻦ روی ﮔﺮدان اﺳﺖ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻮی ﻣﻌﻄﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺎد ﮐﻦ .ﺣﻮﻻء ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼـﻪ ﺑﻮی ﻣﻌﻄﺮ
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهام اﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﺪارد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺷﻮھﺮت
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؟ آن زن

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۵ص .۳۳۶
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ﮔﻔﺖ :و ﺑﺎ رویآوردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ )ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ( ﭼﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ وی
ﺧﻮاھﻨـﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐـﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را در راه ﺧﺪا از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪه در
ھﻨﮕﺎم ﺟﻤﺎع ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ھﻨـﮕﺎم ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن از
ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد  .١اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﺟﺰ از اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوب را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺣﺎل ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﺪ
از ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺳـﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ج؟.

ﻋﻼج ﺳﺮﻓﻪ
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻣﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :زن زﯾﺒﺎ ﺑﻠﻐﻢ را از ﮔﻠﻮی اﻧﺴﺎن
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ زن ﺳﯿﺎه و زﺷﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٢ﺑﺎ
ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت از ﺳﯿﺎھﺎن؛ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﮐﻔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اراده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧـﻮد درآورد
ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮔﺮدن او را ﺑﻮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻮی ﺑﺪ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻮی ﺑﺪ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ اﮔﺮ ﭼﺎق و ﺻﺎف ﺑﻮد ﭘﺲ
ﻓﺮﺟﺶ ھﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ  .٣آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼم ﻧﺎھﻤﻮار و ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ از ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺻﺎدر ﺷﻮد؟ ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻦ ھﺮزهای ﺑﺮ زﺑﺎن آورد؟! .آﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ؟.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۵ص .۴۹۶
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۳۳۶
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۳۳۵
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ﺑﺎز از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ازدواج ﺑﺎ زن ﯾﮫﻮدی و ﯾﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮫـﺘﺮ اﺳﺖ از ازدواج ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ  .١ﻣﺮاد از ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﺎن
اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ اﺳﺖ.
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺪ ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪهاش ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰش ازدواج ﻧﻤﻮد و آﻧﮑﺲ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺪﺗﯽ اﺷﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را ﮐﺮد ﻋﺒﺪش را ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺎ وی
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .٢
واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه او از ﭘﺪرش؛ از ﺟﺪش ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ
از وﺻﯿﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ÷ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﻋﻠﯽ! در اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﻣﺎه و در ﺷﺐ ﻧﺼﻒ ﻣﺎه و در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮت ﺟﻤﺎع
ﻧﮑﻦ؛ زﯾﺮا ﺗﺮس آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .٣
ﺻﻔﻮان ﺑﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ از
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑـﭙﺮﺳﻢ؛ زﯾﺮا او ﺧﻮدش ﺷﺮم دارد آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ
ﺑﺎ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ اﺷﮑﺎل دارد؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﭼﻮن ﺣﻼل ﺧﻮدش
اﺳﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺧﻮدت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ .٤
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﻣﺮدی ﺑﯿﻦ دو ﮐﻨﯿﺰ و
دو ھﻤﺴﺮش ﺑﺨﻮاﺑﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ  .٥ﭘﻨﺎه ﺑﺮ
ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮرت ﭼﮫﺎر زن و ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺰد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،زنھﺎ ﺑﺮھﻨﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻟﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ!!.
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۳۵۱
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۴۸۱
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۴۹۹
 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۵۴۰
 -٥اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۵۶۰
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ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﯿﻨﯽ از ﻃﻌـﺎم ﻟﺬﯾﺬ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ! آن را
ﺣﻮری اﻟﻌﯿﻦ ﺑﮫﺸﺖ ﭼﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ و ﻋﻠـﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﮐﺲ دﯾﮕﺮی
ﺣﻖ ﻧﺪارد از آن ﺑﺨﻮرد .و ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺗﻮاﻧﺎی ﭼﮫﻞ ﻣﺮد را از
ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،و ھﺮﮔﺎه آرزو ﻣﯽﮐﺮد در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
زﻧﺎﻧﺶ ﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮد .١
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ھﻤﺮاه زﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
زﻧﻢ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و ﺧﻮدم ھﻢ از وی ﺳﯿﺎهﺗﺮ وﻟﯽ ﺑﭽﻪای ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده! ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ .آﻧﺎن ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وی را رﺟﻢ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺧﻮد و ﺷﻮھﺮش ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﭽﻪای
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده اﻧﺪ .اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ÷ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن
زن را ﺑﺮای رﺟﻢ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،آﻣﺪ و ﮔﻔـﺖ :در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ھﺮ دو زن و
ﺷﻮھﺮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ÷ ﺑﺮای ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮد! زﻧﺖ را ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ
در ﺣﺎل ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺎ وی ﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ از ﺷﺐھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﺣﺎﺋﻀﻪ ھﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ وی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رو ﺑﻪ زن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ در آن ﺷﺐ
ﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮد؟ زن ﮔﻔـﺖ :ھﺮﭼﻨﺪ اﺻﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮدم و از آن ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﺮدم ﺷﻮھﺮم ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن را آزاد ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﺴﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن در آن ﺣﺎل ﺑﺎ وی ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﺧﻮن ﺑﺮ ﻧﻄﻔﻪ ﻏﻠﺒﻪ

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۵۶۵
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ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮزاد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن زن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﭽﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﭼﻮن آن ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺷﺪ ﺳﯿﺎه ﺷﺪ .١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آن ﻣﺮد در آﺧﺮ ﺣﯿﺾ ﺑﺎ زﻧﺶ
ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻧﻤﻮده و در آن ھﻨﮕﺎم ﺧﻮن زرد رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﻣﺮد ﭼﻮن در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ زﻧﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ آﻣﺪه .و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻮن ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد! ﻋﺠﺐ رواﯾﺖ ﻣﺴﺨﺮهای؛ اﻣﺎ راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺳﯿﺎھﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﭽﻪی ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ھﺮﭼﻨﺪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ زن ﺣﺎﺋﻀﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﻣـﻠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و رﺣﻢ وی
ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﯾﺎ آ ن را ﭼﻪ ﺟﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟.
و اﯾﻦ ھﻢ ﻟﻄﯿﻔﻪی دﯾﮕﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ÷ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺗﺎ
ﺷﮫﺮ دارد ﯾﮑﯽ در ﻣﺸﺮق و ﯾﮑﯽ در ﻣﻐﺮب و ھﺮ دو ﻣﺮزی آھﻨﯿﻦ دارﻧﺪ و ھﺮ
ﮐﺪاﻣﺸﺎن ھﺰار ھﺰار ﻣﺼﺮاع دارﻧﺪ و در آنھﺎ  ٧٠ھﺰار ھﺰار ﻟﻐـﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻟﻐﺎت آن دو ﺷﮫﺮ و ھﺮﭼﻪ در آنھﺎ اﺳﺖ را ﻣﯽداﻧﻢ ،و ﺑﺮ آن دو
ﺷﮫﺮ ﺟﺰ ﻣﻦ و ﺑﺮادرم ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ  .٢ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﯿﻦ ١٧٠
ﻣﻠﯿﻮن ﻟﻐﺖ را ﻣﯽداﻧﺪ!!.
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﯾﮏ ﺟﻔﺖ
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ دﯾﻮاری ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ را
ﭘﺎﺳﺦ داد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ و ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ّرد و ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
از اﯾﻦ دروغ ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ آن دو ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮﮔﻮﺷﻪی از دﯾﻮار
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﺮﻧﺪهی ﻧﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهی ﻣﺎده ﭼﯿﺰھﺎی ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪا ھﺮ دو رﻓﺘﻨﺪ.
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ج ۵ص .۵۶۶
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۱ص .۴۶۲
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ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺘﺎن ﺷﻮم ،داﺳﺘﺎن اﯾﻦ دو ﭘﺮﻧﺪه از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ! ھﺮ ﺟﺎﻧﺪاری از ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻓﺮﯾﺪه از ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه و از ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ زﻧﺶ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﮐﺮد ،و زن ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺎ ﻧﮑﺮده
ام! اﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪهی ﻧﺮ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭘﺮﻧﺪهی ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﭘﺲ ھﺮ دو راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
َ
ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهی ﻧﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻤﺖ ﻇﻠﻢ
ﮐﺮدهای )او زﻧﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ( و ﭘﺮﻧﺪهی ﻧﺮ ﺳﺨﻦ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد .١
ﭘﺲ ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا و إﻻ ﻧﺴﺐ ﭘﺮﻧﺪهھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.

ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻋﺮب
ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم اﻋﺮاب .٢
و اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺳﻪ ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﺮب .ﻣﻮاﻟﯽ.
و ﮐﺎﻓﺮ .ﻋﺮبھﺎ ﻣﺎ ھﺴـﺘﯿﻢ ،ﻣﻮاﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ،و ھﺮﮐﺲ ھﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮ و ﺑﯽاﯾﻤﺎن اﺳـﺖ ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
ای اﺑﺎ ﺣﺴﻦ! ﺑﺮادران ﻗﺮﯾﺸﯽ و ﻋﺮبھﺎ ﭼﻪ؟ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ .٣

 - ١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۷۱ - ۴۷۰
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۸ص .۱۴۷
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۱۹۰
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از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪاﺑﻘﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮ ﻣﺮدی آن را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن وی را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ده .ﮔﻔﺖ :اﺑﺘﺪا ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺮا
ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺸﻮﯾﻢ .روزی ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﻦ آن را دﯾﺪم ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ؛ زﯾﺮا ﻧﻮره )ﭼﻮﻧﻪ(
ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ وﺗﻮ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ .١
از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎﺿﯽ ÷ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻮرت دو ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ و دﺑﺮ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن دﺑﺮ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دو ﻃﺮف آن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﻮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻮرت دﯾﮕﺮان
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻮرت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻮرت اﻻغ اﺳﺖ  .٣ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن
روا اﺳﺖ!!.
و از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﯽادﺑﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادهی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق در ﺧﺼﻮص ازدواج ام ﮐﻠﺜﻮم دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺎ

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۴۹۷
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۰۱
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۰۱
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ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ازدواج ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺟﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه .١
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
امﮐﻠﺜﻮم را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :او ھﻨﻮز ﺑﭽﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺮادرزادهات دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽدھﺪ ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ آب زﻣﺰم
را ﺧﺮاب ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ھﯿﭻ ﮐﺮاﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارم و دو ﺷﺎھﺪ
را ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ دزدی ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ
راﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺒﺎس وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪی را از ﻋﻤﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﻓﻮرا
ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ رﻓﺖ و ﮐﺎر آﻧﺎن را درﺳﺖ ﻧﻤﻮد .٢
آﯾﺎ از اﻣﺎم ﻋﺎدل ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎری ﺑﻪ دور
ﻧﯿﺴﺖ؟؟!!.

ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻗﺮ
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و اﺣﮑﺎم
ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ آنھﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .٣
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﮕﺮ ﻗﺒﻞ از وی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺑﻮدهاﻧﺪ؟.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۳۴۶
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۵ص .۳۴۶
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۲ص .۲۰
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و اﯾﻦ ﺳﺪﯾﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
 ﯾﺎ ﺳﺪﯾﺮ -اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد اﯾﻦ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪھﺎ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰﻧﺒﻮد .و ﻣﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،و ﭼﻮن از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﺰﻏﺎﻟﻪھﺎ رﻓﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺷﻤﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ھﻔﺪه ﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .١
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ )در ﺑﺎرهی ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد( ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺮاﻷﺳﻮد
ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻮد .٢
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎز از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
اﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮی ﺧﻮش را از ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻮی ﺑﺪ اﺷﮑﺎل
ﻧﺪارد .٣
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻪ ﮐﺞ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺬاب ﻣﯽدھﻨﺪ.
و اﯾﻦ ھﻢ رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺣﻢ
ھﺮ زن ﭼﮫﺎر راه ﺧﺮوﺟﯽ و ورودی دارد و از ھﺮ راھﯽ آب ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮد
ﺑﭽﻪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و از ھﺮ راھﯽ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد )از ﭼﮫﺎر ﺑﭽﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ(  .٤ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﯿﭻ زﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻧﻮزاد را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻗﻠﻮ ﺷﺶ
ﻗﻠﻮ و در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﯽ در ﮐﻮﯾﺖ  ٩ﻗﻠﻮ زاﺋﯿﺪه را دﯾﺪهاﯾﻢ.

رواﯾﺖ ﺧﻨﺪهدار

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۲ص .۲۴۳
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۴ص .۱۸۵
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۴ص .۳۵۴
 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۱۷-۱۸
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از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ÷ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻓﯿﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎﮐﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺴﺦ ﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﺮگ اﻋﺮاﺑﯽ ّ
دﯾﻮﺛﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ،ﺧﺮﮔﻮش در اﺻﻞ زﻧﯽ
ِ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ودر ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺾ ﻏﺴﻞ ﻧﮑﺮده و ﻣﺴﺦ ﺷﺪه،
ﺧﻔﺎش ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺮدم را ﻣﯽدزدﯾﺪه ،ﻣﯿﻤﻮن و ﺧﻮک ﺟﻤﻌﯽ از
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎرﻣﺎھﯽ و ﺳﻮﺳﻤﺎر
ﮔﺮوھﯽ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺳﻔﺮه ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ اﺑـﻦ ﻣﺮﯾﻢ
÷ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﻋﺪهای ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﺘﺎده و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﭼﺎه و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ؛
ﻋﻘﺮب ھﻢ ﺷﺨﺺ ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮده ،و ﺧﺮس و زﻧﺒﻮر ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺗﺮازو ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  .١از اﻣﺮوز ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨـﺒﻪ دﯾـﮕﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺮ ،ﭘﻠﻨﮓ ،روﺑﺎه و ﻏﯿﺮه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪﻧﺪ؟!.

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺮﯾﺒﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ÷ ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯽ؛ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ﭼﺮا رﻧﮕﺖ زرد ﺷﺪه؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺐ دارم .ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮر ﻣﻦ ھﻢ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردم و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﻪ وی ﻣﻦ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯽ دﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮر؟ ﮔﻔﺘﻢ :از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر
دادهای ﻏﯿﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮردهام .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯽﺧﻮری؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺨﺘﻪ .ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺼﻮرت ﮐﺒﺎب ﺑﺨﻮر .ﻣﻦ ھﻢ ﭘﺲ از آن

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۲۴۶
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ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺒـﺎب ﺧﻮردم ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن درﺳﺖ اﺳﺘـﻔﺎده ﮐﺮدهای .١
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ب ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻠﻤﺎن! آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آنھﺎﺋﯽﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ
اﻟﺠﺮاح ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺳﺎﻟﻢ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :از آنھﺎ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﻌﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﺳـﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد؟
ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮ ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺠﺎده ﺑﻪ دوش
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮدم و ﺗﻮ را در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن دﯾﺪم و دﺳﺘﺖ را ﺑﯿﺎر ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻌﺖ ار ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج
ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻨﺶ ﻣﺮا آزار داد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ رﺳﻮال اﻟﻠﻪ اھﺎﻧﺖ ﮐﺮد  .٢ﻣﺮاد از
اﯾـﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ و اراده ﺟﺎﯾﺶ در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺪ ﺧﻮﯾﯽ در ﮐﺒﺪ و ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در رﯾﻪ .٣
اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻠﻘﺐ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﻤﺮ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و دل ﻣﺎ را
ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و اﻣﺮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺘﻮای ﻓﻘﮫﺎ و ﺧﻮن ﻣﺎ را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرت ﻟﻘﺐ راﻓﻀﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ آنھﺎ ﻣﺎ را
راﻓﻀﻪ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻠـﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را راﻓﻀﻪ ﻧﺎﻣﮕﺰاری ﻧﻤﻮده آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۳۱۹
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۲۸۴
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۸ص .۱۶۵
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ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ!  ٧٠ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻋﻮن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .١ ...
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﺎھﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﻌﻪ را راﻓﻀﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رواﯾﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ÷ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮده:
ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺼﺮ ﻏﺴﻞ ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻏﯿﺮت را از اﻧﺴﺎن ﻣﯽزداﯾﺪ و
دﯾﻮﺛﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .٢

ﺧﺮوس و ﺷﯿﻌﻪ
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺮوس ﺳﻔﯿﺪ دوﺳﺖ ﻣﻦ و دوﺳﺖ ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
و در ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻓﯽ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ÷ ﻣﺮوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮوس
ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ از ﺻـﻔﺎت اﻧﺒﯿﺎء را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -١ :ﺳﺨﺎوت  -٢ﺷﺠﺎﻋﺖ -٣
ﻗﻨﺎﻋﺖ  -٤ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز  -٥ﮐﺜﺮت ﺟﻤﺎع و ﻏﯿﺮت .٤
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺪک ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎد ﺳﻼم
ﮐﻨﺪ ،و ﺳﻮاره ﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﻼم ﮐﻨﺪ )ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ( و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ
ﺳﻮار اﺳﺖ ﺧﺮﺳﻮار را ﺳﻼم ﮐﻨﺪ و اﺳﺐﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻗﺎﻃﺮ اﺳﺖ

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۰۱
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۰۱
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۵۰
 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۶ص .۵۵۰
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ﺳﻼم ﮐﻨﺪ« و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺰﻧﯿﺪ آن ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺳﺪﯾﺲ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯽ إم دﺑﻠﯿﻮ و  ...ﺳﻼم ﮐﻨﺪ.

ﺧﺒﺮ ﺧﻨﺪهدار دﯾﮕﺮ
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻧﻪ ھﯿﭻ زن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺪاده ،ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭘﯿﺶ وی ﻣﯽآﻣﺪ و اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎﻣﺶ را
ﺑﻪ دھﺎن وی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺴﯿﻦ آن را ﻣﯽﻣﮑﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ﺑﺮای دو اﻟﯽ
ﺳﻪ روز ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺴﯿﻦ را ﺷﯿﺮ داد؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج؟!.
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﺪون ﺷـﯿﺮﺧﻮردن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﭘﺲ از آن اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ وی را ﺑﺮ
ﺳﯿﻨﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی وی ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﻣﺪﺗـﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ار آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺣﻠﯿﻤﻪی ﺳﻌﺪﯾﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ وی داد .٢
ﻣﺎﺷﺎء اﻟﻠﻪ! ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ
ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ در دﻧﯿﺎ ھﻢ ﺷﺄن آن ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ و
ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آﺧﺮ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد در ﻣﯽآورد .اﺻﻼھﯿﭻ
اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!!.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۶۵
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۴۴۸
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ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﻌﻪ
از رﺿﺎ ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ .١
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻣﺮوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه داد و ﺗﺎ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﺟﻨﮓ
و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﺎ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ! ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزهی ﻧﺰول دادی وﻟﯽ وی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪی؟!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ وﺣﯽ ﻧﻤﻮد :ﻣﻼزم ﻗﺒﺮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،و
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮش ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و او را ﯾﺎری دھﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﺺ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و ﯾﺎری دادن ﺣﺴﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ .٢
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ راه را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﻪ ،ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻋﺮاق رﺳﯿﺪه و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آوردﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎھﺎ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ!! آﻧﮫﺎ ﺗﺎ
اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟.
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺸﯿﺮ! ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺮﮔﺎه در روز ﻋﺮﻓﻪ
ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ÷ ﺑﺮود و در رود ﻓﺮات ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ
ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺣﺠﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ و ﺛﻮاب ﯾﮏ ﻏﺰوه را ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .٣
)ﻋﺠﺐ راوی دﻗﯿﻘﯽ(.
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۲۳
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۱ص .۲۸۳
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۴ص .۵۸۰
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ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺑﺰرگ
ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻗﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ داﺧﻞ ﺷﺪم و ﭘﯿﺶ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷
رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ رﺳـﯿﺪم وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ÷ ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﺐ ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﺮدی و اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ
ﻧﺒﻮدی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﭼﺮا ﺑﻪ زﯾﺎرت ﮐﺴﯽ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮑﻪ و
ﭘﯿﺎﻣـﺒﺮان و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﯾـﺎرت وی ﻣﯽروﻧﺪ ١؟.
)اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯽرود؛ ﻋﺠﺐ ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ(.

و اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺎن در ﺑﺎرهی ﻋﻤﻮم اﻫﻞ ﺳﻨﺖ:
از ﺧﺎﻟﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺨـﺼﯽ ذﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣـﻦ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
دﺳﺖھﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺴﺢ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺎﺻﺒﯽ ﭼﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺸﻮی.
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺨﻮردهی وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ ،ﯾﮫﻮدی،
ﻧﺼﺮاﻧﯽ ،ﻣﺸﺮک و ھﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از ھﻤﻪ
ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺰد او ﭘﺴﺨﻮردهی ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮد .٢
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺗﺎ ھﻔﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را درﺳـﺖ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ از ﺳﮓ ﺑﺪﺗﺮﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺻﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا از ﺳﮓ
ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .٣
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۴ص .۵۸۰
 - ٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۳ص .۱۱
 - ٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج  ۳ص .۱۴
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)ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب اﻟـﮑﺎﻓﯽ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا اھﻞ ﺑﯿﺖ ÷ را از اﯾﻦ
ھﻤـﻪ ّﺗﺮھﺎت و ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﯽھﺎ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺒﺮا
ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮدم ﺷﺎم از ﻣﺮدم روم ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ و
ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻣﺮدم ﻣـﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ ،و اھﻞ ﻣﮑﻪ آﺷـﮑﺎرا ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ .١
در دﻧﺒﺎﻟﻪی ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯿﻨﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ :اھﻞ ﻣﮑﻪ آﺷﮑﺎرا ﮐﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺪﯾـﻨﻪ ﮐﺜﯿﻒﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ از اھﻞ ﻣﮑﻪ آنھﻢ  ٧٠ﺑﺮاﺑﺮ .٢
در ﺑﺎرهی اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ!.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﺟﺰء ھﺸﺘﻢ روﺿﻪ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ! در وراء ﻣﻐﺮب ﺷﻤﺎ  ٣٩ﻣﻐﺮب وﺟﻮد دارد و زﻣﯿﻦ ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ و از ﺑﺪو ﺧـﻠﻘﺖ آدم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪای ھﻢ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺰاری و ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را از ﻓﻼن و
ﻓﻼن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .٣
ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ.
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ رواﯾﺎت دور از اﻧﺼﺎف از اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﻪ ﻧﻌـﻤﺔ
اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ؛ ﻧﻌـﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﺧﺒﺎر ﺧﺎﺻﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿـﻌﻪ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد زﻧﺠﯿﺮ آھﻨﯿﻦ
ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻣﺤﺸﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدی را
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۲ص .۴۰۹
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۲ص .۴۱۰
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ ج  ۹ص .۱۹۳
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ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻋﺬاب او را ﺑﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ زﻧﺠﯿﺮ آھﻨﯿﻦ ﺟﮫﻨﻤﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ  -ﺷـﯿﻄﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ ﻧﻤﺮود ﯾﺎ اﺑﻮ ﺟﮫﻞ ﯾﺎ
اﺑﻮﻟﮫﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟ -وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺑﯿـﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدم ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺪﯾـﻦ
روز اﻓﺘﺎدهای؟ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم
ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪام .١
و اﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ﺧﺒﯿﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ در دﺑﺮش ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دردی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺠﺰ آب ﻣﺮدان ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾـﮕﺮی وی را آرام ﻧﻤﯽﮐﺮد .٢
ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ اوﻟﯿﻦ اﺳﺖ در
اوج ﺑﯽادﺑﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ.
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ رھﺒﺮان ﮐﻔﺮ
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﻧﺪ :ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻣﻌـﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی .٣
در ﺧﺎﻧﻪاش
و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎدر ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤـﯽ ﺑﺮ ِ
داﺷﺖ و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺎ وی زﻧﺎ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪا ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از
ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻠﺤﻪ را ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ آورد ﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﺳﺮ ﺗﻮﻟﺪ آن ﺑﺎ اﺑﻮ ﺳﻔﯿﺎن در
ﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎدر ﻃﻠﺤﻪ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ داد .٤
و اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن از ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ س ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺗﺎر از ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺸﺖ ﺷﯿـﻄﺎﻧﯽ زﯾﺮ آن ﻧﮫﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .٥
 -١اﻻﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ،ج  ۱ص .۸۱
 -٢اﻻﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ،ج  ۱ص .۶۳
 -٣اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻹﻣﺎﻣﻪ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ص .۲۸۷
 -٤اﻻﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﻪ ،ج  ۱ص .۶۵
 -٥اﻻﻣﺎﻟﯽ ،ﺻﺪوق ص .۱۳۳

ﺧﺎﺗﻤﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ
ھﺴﺘﻨﺪ؛ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ از آن اﯾﻨﮫﻤﻪ ﻧﻨﮓ و ﺧﺒﺎﺋﺚ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ را
ﮐﻠﯿﻨﯽ و اﻣﺜﺎل وی ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ درﺣﺎﻟﯿـﮑﻪ ﺟﺰ
اﻓﺘﺮاﺋﺎت و دروغھﺎی واﺿﺢ و روﺷﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﻔـﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ را
اﺻﺢ ﮐﺘﺐ ﺧﻮد و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی را ﻣﻮازی و ھﻢ ﺷـﺄن
آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و دور از
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ّﺗﺮھـﺎت و ﮔﻨﺪﮐﺎریھﺎی ﮐﻠﯿﻨﯽ و ھﻢﻗﻄﺎراﻧﺶ را از
ﺳﯿﻤﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﺎک و ﻣﻄﮫﺮ ﭘﯿﻐﻤـﺒﺮ ج ﺑﺰداﺋـﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺣﻖ و اﻋﺘﺪال ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﻣﻦ ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪم از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
واﻗﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺎت و ﮐﻠﻤﺎت دور از ﺷﺄن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن و
آنھﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﯿﺎزارم .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﺎ را از ھﻤﭽﻮن ﺿـﻼﻟﺖھﺎ و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ ﺑﻪ دور دارد و
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ھﻤﮫﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺮوی و ﺗﺒﻌﯿﺖ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و
اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺆالﻫﺎ
ج :ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺎرهی ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺧﺘﻼف آراء دارﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﺧﺒﺎر و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ آورده و ﺑﻌﻀﯽ
آن را ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀـﯽ ﻗﺮآن دﯾﮕﺮ؛ ﮐﻪ
در واﻗﻊ اﮐﺎذﯾﺐ و دروغھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺼﺤﻒ
ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﻧﺰد آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺼﺤﻒ ﻧﺰد آﻧﺎن
وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﺟﺮأت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
س :ﺷﯿﺦ! ﺑﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﺪﮐﯽ دارم ،اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﮔﻔﺘﻪ :ھﯿﭻ ﺣﺮف و ﮐﻼﻣﯽ از ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ در آن ﻧﯿﺴـﺖ ،و وارد ﺷﺪه وﻗﺘﯽ
آﯾﻪای ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ آﯾﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮﺣﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ
وی ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ج :ﺷﯿﻌﻪ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﺤﻔﺶ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺗﻔـﺴﯿﺮ ﮐﺮده ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻣﺪه و اﯾﻦ
ﺧﺒﺮھﺎی ﻏﯿـﺒﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آورده و ﻏﯿﺮ از آن دﯾﺪی ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآن
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃـﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .١
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ) ۸اﻟﺮوﺿﺔ( ص .۴۹
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و ﻣﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻣﺼﺤﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ،او از اﯾﻦ
ﮐﺎر ّ
ﻣﺒﺮا اﺳﺖ ،و ﻟﮑﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﺮآﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد .و اﯾﻦ
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﮫﺪی ﻣﺰﻋﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ روی ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪی دﯾﮕﺮی را
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ :آﯾﺎ ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ج وﺣﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻧﻮاﻗﺼﯽ در آن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪی
دوازدهاﻣﺎﻣﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﻀﯿﻪی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا در رواﯾﺎت
ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ÷ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را دﺳﺘﻮر ﻣﯽداده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮﻻی ﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﻇﮫﻮر ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻗﺮآن از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رود ،و ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﯿﺮون آورده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .١
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﻣﺨﻤﺼﻪ اﻓﺘﺎده و
ﻣﻀﻄﺮب اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ دارﻧﺪ اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺒﯽ
اﺳﺖ .و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻓﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪه و او را دﻟﺪاری ﻣﯽداده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ آﯾﺎﺗﯽ!
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﺧﻮد اﻓﺘﺮا و دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ؟ آنھﺎ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺒﺮ و ﻏﯿﺮه دارﻧﺪ
وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
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