عواقب شرعی آزاررسانی به پیامبراکرم(ص)و مخالفت با اوامر و اعمال آن
حضرت از منظر آیات و روایات
محمّدحسین بیات



دانشيار دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران
(تاريخ دريافت 1393/08/20 :تاريخ پذيرش)1393/10/09 :

چکیده
تبعيّت و اطاعت بی چون و چرا از پيامبر اکرم(ص) ،امري شرعی و عقلی میباشد ،چون اگار بناا
باشد که هر کس طبق سليقة خوي ،عمل نمايد و هر جاا کاه ساخنان پياامبر(ص) موافاق امياال
نفسانی و دنيايی وي بود ،طبق آن عمل کند و اگر در ماواردي کاه کاالم رساول اکارم(ص) ،وفاق
مرادش نبود ،بدان توجّه ننمايد و در پی مخالفت برآيد ،بیشک چنين کسی پيارو شاريعت مقادّس
اسالم نباشد ،گرچه به ظاهر خود را مؤمن قلمداد نمايد .در واقع ،چنين انسانی منافق ياا جاهال باه
حقيقت دين میباشد که در هر دو صورت ،خارج از زمرة مؤمنان است .جاهل را بايد متنبّاه نماود و
از فتنهگري منافق بايد دوري جست و در صورت امكان ،بايد او را به مؤمنان معرّفای کارد و آگااهی
داد .اين جستار در پی آنست که به اختصار و با استناد باه آياات و رواياات ،وجاون اطاعات پياامبر
اکرم(ص) و ديگر معصومان ،عليهمالسّالم ،و حرمات مخالفات باا اقاوال و اعماال آن حضارات را در
حدود يک مقاله بيان نمايد و آثار و عواقب آزار و مخالفت با آنان را به رشتة تحرير کشد.
واژگان کلیدی :آيات ،روايات ،اطاعت پيامبر ،مخالفت پيامبر ،آزار پيامبر ،اوامر الهی ،نواهی الهی.

E-mail: dr_Bayat63@yahoo.com
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مقدّمه
احكام الهی به دو قِسم کلّی تكليفی و وضعی تقسيم می شود .احكام تكليفای داراي اقتضاا و ياا
تخيير میباشند که خود به پنج قِسم واجب ،حرام ،مستحب ،مكروه و مباح تقسيم میشاوند بساان
روزة ماه رمضان ،حرمت غيبت ،نمازهاي نافله ،غذا خوردن در معابر عمومی و وضو ساختن از اين ياا
آن آن .احكام وضعی شامل اجزاء ،شرايط ،عدم موانع و نياز قراردادهااي شارعی کاه مسالمانان در
زندگيشان به آنها نياز دارند بسان قبله در نماز ،غصبی نبودن مكان نمازگزار ،بيع ،اجاره و . ...احكام
تكليفی خود به دو قِسم تعبّدي و توصّلی تقسيم میشوند .در احكام تعبّدي ،قصد قربت و قصد وجه
الز م است يعنی انسان مكلّ در انجام اينگونه احكام بايد قصد قربت نمايد و نوع آن را نيز مشخّص
کند مثالً در ذهن خود تعيين نمايد که اين عمل نماز واجب روزانه يا نافلاة شاب اسات ،لايكن در
توصّليات و احكام وضعی قصد قربت الزم نيست مثالً اگر کسی معاملهاي باا شارايط درسات انجاام
دهد ،نقل و انتقال صورت گيرد ،گرچه قصد قربتی در کار نباشد و يا اگر کسی جهت انجام کارهااي
خود وکيلی تعيين نمايد ،عقد وکالت بدون قصد قربت نيز درست است.
اکثر فقيهان بزرگوار شيعه بر آنند که جميع احكام شرعی ،معاليل مصال و مفاساد مایباشاند
يعنی هر جا که واجب شرعی بسان نماز ،روزه ،حجّ و  ...در کار است ،بیترديد در انجام آن کار براي
بشر مصلحتی هست و به عكس هر جا که حرام شرعی باشد ،در انجام آن مفسادهاي نهفتاه اسات
مثالً در تهمت ،شرن خمر و مانند آنها مفسده اي نهان اسات .در باان مساتحبّات و مكروهاات نياز
چنين است ،ليكن به شدّت واجب و حرام نيست .محمّدرضا مظفّر در مبحث مالزمات عقلای گفتاه
است :عقل بشر تا آنجا کارايی دارد که او را به خدمت شريعت میبرد و يقين دارد که جميع احكاام
شارع مقدّس ،معاليل مصال و مفاسد می باشد .بنابراين ،طبق عقل سليم بشري ،انسان مكلّا باياد
به جميع اوامر و نواهی شرعی عمل نمايد و هيچ گاه سليقة خوي ،را بر حكام شارع مقادّم نادارد،
چون عقل محدود بشر از درک جميع مصال و مفاسد عاجز میباشد« :إنّ مصال األحكاام الشّررعیّة
الّتی هی بنفسها مالکات أحكام الشّارع التندرج تحت ضابط نحن ندرکه بعقولناا فاال سابيل للعقال
إلدراک جميع مالکات األحكام الشّرعیّة» (مظفّر ،بیتا ،ج .)239 :1
بنابراين ،هيچ مسلمانی را نشايد که دستورات پيامبر اکرم(ص) را زير پا گذارد و در برابر ناواهی
آن جنان باز نايستد و به رأي و نظر خود عمل نمايد ،چون خداوند بارها در قرآن فرموده که اطاعت
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پيامبر(ص) عين اطاعت خداوند باشد﴿ :مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّـهَ( ﴾...النّسااء ،)80/و نياز
پيامبر اکرم(ص) را مفسّر و مبيّن احكام شرع معرّفی فرموده اسات...﴿ :وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ( ﴾...النّحل .)44/از اين کالم خداوند به روشانی معلاوم مایشاود کاه پياامبر
اکرم(ص) محال است که خطا گويد يا خطا کند وگرنه خداوناد اطاعات از گفتاار و تفساير او را بار
مسلمانان واجب نمیکرد .با توجّه بدين نكته ،خداوند میفرماياد﴿ :وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى﴾ (النّجم 3/و  .)4لذا جميع ساخنان پياامبر (ص) وحای اسات و هايچگااه او تاابع
احساسات و هواي نفس سخن بر زبان نراند».
طبق اطالق اين آيه و مانند آن ،جميع سخنان پيامبر در همة عمار شاري ايشاان وحای باوده
است .خطا بر او جايز نيست ،چه اگر يک بار هم خطا کارده باشاد ،جمياع اقاوال و اعماال وي زيار
سؤال میرود ،چون نقيض موجبة کلّيّه ،سالبة جزئيّه میباشد.
فیالجمله ،اين جستار به اختصار در پنج بند زير به رشتة تحرير کشيده شده است:
ال ) لزوم اطاعت بیچون و چرا از دستورهاي پيامبر خاتم(ص) از منظر آيات و روايات.
ن) حرمت مخالفت با اعمال و اقوال پيامبر اعظم (ص) و آزاررساانی باه آن حضارت از نگااه قارآن
مجيد.
ج) آثار مترتّب بر مخالفت با پيامبر اکرم(ص) و آزاررسانی آن جنان از ديدگاه آيات و روايات.
د) ارائة برخی از مصاديق مخالفان و آزاررسانان پيامبر(ص) و اهل بيت آن حضرت.
ها) نتيجهگيري.

ال ) لزوم اطاعت بیچون و چرا از جمیع دستورات پیامبر اکرم(ص) از منظر آیات
خداوند متعال لزوم پيروي از دستورات پيامبرش را باا تعاابير گونااگون در قارآن مجياد اعاالم
فرموده است .گاهی با واگة «اطاعت» و مشتقّات آن ،وجون اطاعت مطلق از جميع دستورات پياامبر
اعظم(ص) در قرآن مجيد آمده است .خداوند اين واگه را بي ،از چهل بار در ارتباط با پيروي از خدا
و رسول به کار برده است .در برخی از آنها ،اطاعت مستقيم از دساتورات پياامبر اکارم (ص) مطارح
گرديده است مثل﴿ :مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ :...کسى که از پيامبر اطاعات کناد ،خادا را
اطاعت کرده است( ﴾ ...النّساء﴿ )80/وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ لِیُطَـاعَ بِـذِذْنِ اللّـهِ :...ماا هايچ
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پيامبرى را نفرستاديم ،مگر براى اينكه به فرمان خدا از وى اطاعت شود( ﴾ ...هماان .)64/در ماوارد
بسياري نيز اطاعت پيامبر در ردي اطاعت خداوند آمده اسات﴿ :قُلْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَالرَّسُـولَ فـذِن
تَوَلَّوْاْ فَذِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْکَافِرِینَ :بگو :از خدا و فرستاده(ي او) ،اطاعت کنيد و اگر سرپيچى کنيد،
خداوند کافران را دوست نمىدارد﴾ (آلعماران﴿ )32/یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّـهَ وَأَطِیعُـواْ
الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ :...اى کسانى که ايمان آوردهايد! اطاعت کنيد خادا را و اطاعات کنياد
پيامبر خدا و اولواألمر [= اوصياى پيامبر] را( ﴾ ...النّساء.)59/
گاهی نيز وجون اطاعت از پيامبر با واگة «اتّباع» و مشتقّات آن در قرآن آمده است مثل﴿ :قُـلْ
إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ :...بگو :اگر خدا را دوست مىدارياد ،از مان پياروى
کنيد تا خدا (نيز) شما را دوست بدارد( ﴾ ...آلعماران﴿ )31/الَّـذِینَ یَتَّبِعُـونَ الرَّسُـولَ النَّبِـیَّ
األُمِّیَّ :...همانهاا کاه از فرساتاده (خادا) ،پياامبر «امّاى» پياروى ماىکنناد( ﴾ ...األعاراف)157/
﴿...وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ... :از او پيروى کنيد تا هدايت يابيد﴾ (همان )158/و. ...
گاهی نيز خداوند پيامبر اکرم(ص) را ولیّ مطلق مسلمانان معرّفی فرموده که واليت آن حضارت
بسان واليت خداوند است .بديهی است وقتی بر جان و مال مسلمانان واليت دارد ،جميع دستورهاي
او به طريق أولی الزماإلجراء میباشد .آيات بسياري در قرآن مجيد بر اين مطلب تصري دارد مثال:
﴿النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ :...واليت پيامبر بر جان و مال مؤمنان ،مقدّم بر واليت خاود
ايشان است﴾ (األحزان﴿ )6/إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُـولُهُ :...ولایّ مطلاق شاما فقاط خادا و رساول
اوست﴾ (المائده .)55/البتّه در دنبالة اين آيه واليت علیّ بن ابی طالب نيز آمده است که باه منظاور
رعايت اختصار ننوشتيم.
گاهی نيز خداوند ،پيامبر اکرم(ص) ا بل جميع پيامبران را ا الگو و اسوه براي مسلمانان معرّفای
فرموده است .معنی اين کار آن است که همة مسلمانان در جميع امور بايد به پيامبر اقتدا کنند و از
او پيروي نمايند و هيچ گاه خواستههاي خود را بر ارادة پيامبر مقدّم ندارند مثال﴿ :لَقَدْ کَانَ لَکُـمْ
فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ :...مسلّماً رسول خدا باراى شاما در
زناادگى سرمشااق نيكااويى بااود ،بااراى آنهااا کااه اميااد بااه رحماات خاادا و روز رسااتاخيز دارنااد﴾...
(األحزان .)21/در آية  6از سورة ممتحنه نيز همين مطلب با بيان ديگري ياد شده است و میفرمايد
جميع پيامبران براي مؤمنان الگو میباشند و واجب است که از آنان پيروي نمايند.
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گاهی نيز خداوند به همة مؤمنان امر فرمود که در برابر جميع اقوال و اعمال پيامبر(ص) تساليم
محض شوند و به هيچ روي مخالفت نورزند وگرنه مؤمن نباشند مثال﴿ :فَـالَ وَرَبِّـکَ الَ یُؤْمِنُـونَ
حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ الَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِـهِمْ حَرَجاـا مِّمَّـا قَضَـیْتَ وَیُسَـلِّمُواْ
تَسْلِیماا :ب ه پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود ،مگر اينكه در اختالفات خاود ،تاو را باه

داورى طلبند و آنگاه از داورى تاو در دل خاود احسااس نااراحتى نكنناد و کاامالً تساليم باشاند﴾
(النّساء .)65 /در آية  36از سورة احزان نيز همين مطلاب را باا لحان ديگاري باه مؤمناان گوشازد
میفرمايد :هيچ يک از مؤمنان را ،چه زن ،چه مرد ،نشايد که در برابر حكم خدا و رسول ،خاود چياز
ديگري برگزيند و هر که در برابر فرمان خدا و رسول سرکشی نمايد ،به يقين گمراه باشد.
گاهی نيز خداوند به طور کلّی و بی قيد و شرط اجراي جميع دستورهاي پيامبر را واجاب اعاالم
میفرمايد مثل...﴿ :وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَـانتَهُوا :...آنچاه را رساول خادا
براى شما آورده ،بگيريد (و اجرا کنيد) و از آنچه نهى کرده ،خوددارى نماييد﴾ (الحشر.)7/

نكتة شايان ذکر آنكه خداوند رحمان ،فلسفة اطاعت مطلق از دستورهاي پيامبر را بارها در قرآن
بيان فرموده است .فی الجمله ،سخن خداوند در اين بان آنست که هر که از پيامبر پيروي نمايد ،باه
کمال انسانی دست يابد ،چون پيامبر معصوم اسات و هرچاه گوياد بياانگار ارادة خداوناد باشاد و
خداوند نيز نسبت به بشر جز لط و رحمت نخواهد .در اين بان آياات بسايار اسات مثال﴿ :وَمَـا
یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى :و هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگوياد * آنچاه
مىگويد ،چيزى جز وحى که بر او نازل شده نيست﴾ (الانّجم 3/و ...﴿ )4وَأَنزَلْنَـا إِلَیْـکَ الـذِّکْرَ
لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ :...و ما اين ذکر [= قرآن] را بر تو نازل کرديم تا آنچه باه ساوى ماردم
نازل شده است براى آنها روشن سازى( ﴾...النّحل .)44/در آية 64از سورة نحل نيز همين مطلاب باا
بيان ديگري آمده است و در آية  19از سورة قيامت نيز میفرمايد﴿ :ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ :بيان احكام
قرآن به عهدة ماست﴾.
فی الجمله ،از اين دسته آيات استفاده میشود که وحی دو گونه است :يكای وحای کالمای کاه
آيات قرآنی است .دو ديگر ،وحی بيانی که خداوند با اينگونه وحی ،علم باه حقاايق قارآن را نياز باه
پيامبرش عطا فرموده تا مقصود خدا را براي مؤمنان بيان نمايد .اين مطلب در سورة نساء روشانتار
آمده است که خداوند میفرمايد...﴿ :وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَالْحِكْمَةةَ وَعَلَّمَکَ مَا لَـمْ تَکُـنْ
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تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیماا :و خداوناد ،کتاان و حكمات بار تاو ناازل کارد و آنچاه را
نمىدانستى ،به تو آموخت و فضل خدا بر تو (همواره) بزرگ بوده است﴾ (نساء.)113/

مفهومشناسی
«اطاعت» بان افعال از ريشة طوع و طاعة ،به معنی پياروي از دساتورهاي باالدسات باا ميال و
رغبت است .راغب اصفهانی گويد« :الطّوع اإلنقياد ،و الطّاعة و اإلطاعة مثله لكن أکثار ماا يقاال فای
االئتمار لما اُمر :طوع به معنی فرمانبرداري با ميل و رغبت است .طاعت و اطاعت نيز به همان معنی
است با اين تفاوت که طاعت بيشتر اوقات در ماورد امتثاال فرماان اميار باه کاار مایرود» (راغاب
اصفهانی :1383 ،ذيل «طوع»).
شيخ طوسی ذيل آية (النّساء )59/میفرمايد« :الطّاعة هی إمتثال األمر ،فطاعرة اهلل های إمتثاال
أوامره و اإلنتهاء عن نواهيه و طاعة الرّسول کذلک :طاعت به معنی فرمانبرداري است .طاعت خادا و
رسول يعنی فرمانبرداري در برابر اوامر آنها و بازايستادن از نواهی ايشان میباشد» (طوسای،1383 ،
ج  .)236 :3عالّمه طباطبائی نيز در ذيل آية مذکور میفرماياد« :الينبغای أن يرتاان فای انّ اهلل ال
يريد بإطاعته إالّ إطاعته فی ما يوحيه إلينا من طريق رسوله :بایتردياد مقصاود از اطاعات خداوناد
چيزي جز احكامی که از طريق پيامبرش به سوي ما وحی فرموده نيست» (طباطبائی ،1375 ،ج :4
 .)388عالّمه در ادامة مطلب گويد« :امّا پيامبر اکرم(ص) را دو جهت باشد :يكی آنكه به کمک وحی
بيانی اجمالهاي کالم خدا را براي مسلمانان بيان مینمايد .دو ديگر آنكه آن حضارت داراي واليات
مطلقه است و طبق مصال  ،به مؤمنان هرچه الزم باشد ،امر فرمايد» (همان).
عالّمه در اين بيان به نكتة بسيار دقيقی اشارت دارد و آن نكته اينكه دستورهاي خداوند نياز باا
توجّه به اينكه از زبان پيامبر به سمع مردم میرسد ،دستورهاي پيامبر میباشد.
«اتّباع» :از ريشة تبع ،به معنی پيروي مطلق و دنبالهروي بیچون و چراسات .راغاب اصافهانی
گويد« :يقال تَبِعَهُ و اتَّبَعَهُ :قفا أثره ،قال تعالی﴿ :فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فَالَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ( ﴾...البقره،)38/
و ﴿...یَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ﴾ (يس .)20/تبع و اتّبع به معنی دنبال کسی يا چيزي رفاتن اسات.
خداوند فرمود« :هرکه هدايت مرا دنبال کند ،بار او خاوفی نباشاد» و نياز فرماود« :اي قاوم مان از
پيامبران پيروي نماييد» (راغب اصفهانی :1383 ،ذيل «تبع»).

سراج منیر؛ سال  ،5شمارة  ،15تابستان 1393

43

عالّمه طباطبائی ذيل آية ﴿وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (األعاراف ،)158/گفتاه اسات« :ماراد از
اهتداء ،راه يافتن به سعادت اُخروي است که همان رضواناهلل و بهشت میباشد ،نه راه ياافتن باه راه
حق ،چون اتّباع و پيروي بدون چون و چارا از دساتورات پياامبر عاين اهتاداء اسات» (طباطباائی،
 ،1375ج .)284 :8
ابنعجيبه ذيل آية فوق گويد« :خداوند در اين آيه اميد راه يافتن باه طرياق حاق را مناوط باه
پيروي بی چون و چرا از دستورهاي پيامبر دانست تا بفهماند که هر که او را تصديق نمايد ،لايكن از
دستورهاي ،پيروي نكند ،بیترديد در راه گمراهی باشد :فهو يعدّ فی خطط الضّرللة» (ابانعجيباه،
 ،1377ج .)271 :2
«والیت» :به معنی فرمانروايی و عهدهداري امور زيردستان است .راغب اصفهانی گويد« :الوَالیَرة
تَوَلگی األمرِ ،و الوَلِیُّ و المَوْلَی يستعمالن فی ذلک و يقال :اللّهُ وَلِایُّ الماؤمنين و مَاوْالهُمْ :واليات باه
معنی عهدهداري امر و فرمانروايی است .ولیّ و موال در اين معنی به کاار مایروناد .گفتاه مایشاود
خداوند ولیّ و موالي مؤمنان است .در آيات زير بدين معنی آمده است...﴿ :اَللّهُ وَلِـیُّ الْمُـؤْمِنِینَ﴾
(آلعمران﴿ )68/ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا( ﴾...محمّد( »)11/راغب اصفهانی :1383 ،ذيل
«ولی»).
عالّمه طباطبائی در تفسير آياة ﴿إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ( ﴾...المائاده ،)55/گوياد« :ايان آياه
بسان آية ﴿النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ( ﴾...األحازان ،)6/بياانگار واليات مطلاق پياامبر
اکرم(ص) است .طبق ظهور آية  55از سورة مائده واليت خدا و رساول عاين يكاديگر اسات يعنای
واليت خداوند بدون هيچ قيد و شرطی ،واليت پيامبر نيز هست .بديهی است که واليات خداوناد دو
گونه میباشد :يكی واليت تكوينی که با آن نظام جهان را اداره میکند .دوديگر ،واليت تشريعی کاه
خداوند با اين واليت احكام شريعت را تشريع فرموده اسات .خداوناد متعاال واليات تشاريعی را باه
پيامبر عطا فرموده است و معنی نبوّت و رسالت جز اين نباشاد .باا وجاود واليات تشاريعی پياامبر،
جميع دستورهاي پيامبر اکرم(ص) بر همة مسلمانان واجباإلمتثال است .البتّه طبق اطالق اين آيه،
پيامبر اکرم(ص) داراي واليت تكوينی نيز میباشد که آنگونه واليت باالصالة از آنِ خداوند و باالتّبع
از آنِ رسول خداست» (طباطبائی ،1375 ،ج .)16 :6
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عالّمه طباطبائی در تفسير آية (األحزان )6/نيز گويد« :طبق اين آيه ،واليت پيامبر اکرم(ص) در
جميع مصال مؤمنان بر آنان مقدّم میباشاد .پاس هماة دساتورهاي ،بار همگاان واجاباإلمتثاال
میباشد :النبیّ اولی بهم فيما يتعلّق باألمور الدینیّة و الدنیویّة کلّ ذلک لمكاان اإلطاالق» (هماان ،ج
.)27 :16
«اسوة» :راغب اصفهانی در معنی اسوه میگويد« :االسوَة و اإلِسْوَة کالقدوة و القِدوة ،و هی الحالرة
الّتی يكون اإلنسان عليها فی اتّباع غيره إن حسناً و إن قبيحاً :اسوه که بر وزن قُدوه است ،عباارت از
حالتی باشد که انسانی براي ديگران در امور خون يا امور زشت الگاو باشاد کاه بادون هايچ قياد و
شرطی از او پيروي نمايند» (راغب اصفهانی :1383 ،ذيل «أسو»).
بديهی است که کار زشتی از پيامبر هيچ گاه سر نزده است ،چون آن حضرت معصوم است .پس
پيامبر اکرم(ص) فقط الگوي حَسَن است و قرآن هم به اين نكته اشاره فرموده اسات...﴿ :لَکُمْ فِـی
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( ﴾...األحزان.)21/
شيخ طوسی در ذيل آية (األحزان ،)21/فرموده است« :اُسوه و اِسوه بر وزن رُشاوه و رِشاوه ،باه
معنی اقتداء حَسَن فی جميع ما يقول الرّسول و يفعل» (طوسی ،1383 ،ج  .)328 :8در جاي خاود
در کُتُب فقهی اثبات شده که اقتدا به پيامبر اکرم(ص) در مقام بيان احكاام واجاب اسات و در غيار
احكام مثل راه رفتن ،غذا خوردن و ...گرچه واجب نيست ،ليكن بسيار خون و ستودنی میباشد .ماا
در اين مختصر مجال پرداختن به جزئيّات نداريم و از اين موارد چشمپوشی میشود.
«تسلیم» :شيخ طوسی ذيل آية ﴿...وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماا﴾ (النّساء )65/فرماوده اسات« :يسالّموا
تسليماً ،يعنی يسلّموا لما يحكم به اليعارضونه بشیء ،و تسليماً مصادر مؤکّاد و هاو بمنزلرة ذکارک
للفعل ثانياً و مِن حقّ التوکيد أن يكون محقّقا ،فإذا قلت :ضربت ضرباً فمعناه أحادثت ضارباً ال شاکّ
فيه و فی اآلیة معناه يسلّمون بال شکّ فيه :تسليم يعنی پذيرفتن همة گفتههاي پياامبر اکارم(ص)
بدون هيچ اعتراضی نسبت به چيزي از آن ،چون تسليم در اين آيه مصدر تأکيدي میباشاد کاه باه
منزل ة تكرار فعل جهت اعالم تحقّق آن عمل و زايل ساختن هر نوع شکّ و تردياد در انجاام آنسات.
وقتی بگويی« :ضربتُ ضرباً» ،معناي ،آن باشد که بیترديد ضرن را ايجاد نماودم .در ايان آياه نياز
مطلب چنين است يعنی جميع مسلمانان بدون ترديد در ظاهر و باطن خود در برابار جمياع اوامار
پيامبر بايد تسليم محض باشند» (طوسی ،1383 ،ج  .)246 :3شايخ طوسای در اداماه مایفرماياد:
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« اين آيه بيان اعمال برون و حاالت درون منافقان است که در دل پيامبر را باه پياامبري ن ذيرفتاه
بودند و براي مصال دنيايی اظهار ايمان مینمودند» (همان).
با توجّه به معانی واگههاي اطاعت ،اتّباع ،واليت ،اُسوه و تسليم ا که دههاا باار در قارآن آماده ا
معلوم میشود که جميع اوامر پيامبر اعظم(ص) واجباإلمتثال است و هر کاه باا اوامار آن حضارت
مخالفت نمايد ،در زمرة مسلمانان نباشد ،بلكه زيرمجموعة کافران و منافقان قرار دارد.

دیدگاه برخی از مفسّران نـام آور اسـالمی در بـاب لـزوم اطاعـت از دسـتورهای
پیامبر(ص)
عالّمه طباطبائی در تفسير آياة ﴿وَأَقِیمُوا الصَّةََةةَ وَآتُـوا الزَّکَةةةَ وَأَطِیعُـوا الرَّسُـولَ لَعَلَّکُـمْ
تُرْحَمُونَ﴾ (النّور ،)56/فرموده است« :آغاز آيه که امر به انجام نماز و زکات است ،باه لازوم اطاعات
خداوند اشارت دارد و بعد از آن اطاعت بیقيد و شرط از پيامبر اکارم(ص) را متاذکّر شاده اسات و
اينكه در آخر آيه فرمود« :لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ» ،به مصلحت اطاعت خادا و رساول اشاارت کارده اسات.
فی الجمله ،معنی آيه آن است که لط الهی وقتی شامل حال انسان مسلمان میشود کاه از خادا و
رسول اطاعت نمايد وگرنه مورد غضب خدا واقع میگردد» (طباطبائی ،1383 ،ج .)157 :15
طبري در تفسير آية فوق گفته است« « :وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ» يعنی «و أطيعوا رسول ربّكم فی کلّ
ما أمرکم و نهاکم :به هرچه پيامبر خدا فرمايد ،امتثال نماييد و از هار چاه نهای نماياد بازايساتيد»
(طبري ،1370 ،ج .)123 :18
عالّمه طباطبائی در تفسير آية (الحشر  )7/و در باان ايان بخا ،از آياه کاه...﴿ :وَمَـا آتَـاکُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ،﴾...میفرمايد :شأن نزول اين آيه ،تقسايم غناايم جنگای
است .اين آيه گوياي آن اسات کاه برخای از صاحابه بار نحاوة تقسايم پياامبر اکارم(ص) اشاكال
میکرده اند .خداوند فرمود :جميع مصال به دست پيامبر س رده شده ،پاس همگای باياد اوامار او را
امتثال نمايند و در برابر نواهی او باز ايستند .آيه بيانگر کبراي کلّی مایباشاد و منحصار باه ماورد
نزول نمیشود .طبق اين ،همة اوامر پيامبر بدون قيد و شرط واجباإلمتثال میباشاد .در آخار آياه،
خداوند مخالفان اوامر پيامبر(ص) را تهديد به عاذان شاديد فرماود و گفات...﴿ :إِنَّ اللَّـهَ شَـدِیدُ
الْعِقَابِ﴾ (طباطبائی ،1375 ،ج .)204 :19
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جاللالدّين سيوطی در تفسير آية فوق گفته اسات« :خداوناد در ايان آياه ،امار و نهای پياامبر
اکرم(ص) را عين امر و نهی خدا معرّفی فرموده است .معنی ﴿وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُـولُ﴾ آن اسات کاه
همة اوامر و نواهی پيامبر ،اوامر و نواهی من اسات کاه مخالفات باا آن عصايان شاديد مایباشاد»
(سيوطی ،1362 ،ج  .)194 :6وي س س افزود« :ابنعبّاس گويد :معنی اين آيه تسليم محض باودن
در برابر اوامر پيامبر اکرم(ص) است که خداوناد در آياة 36از ساورة احازان بادان تصاري کارده و
فرموده است :هيچ مؤمنی را نشايد که در برابر احكام خدا و رسول طبق انديشاه و رأي خاود عمال
نمايد» (همان).
باز هم عالّمه طباطبائی در تفسير آياة ﴿مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَـاعَ اللّـهَ( ﴾...النّسااء،)80/
فرموده است« :اين آيه به نحو جملة استينافيه آورده شده که بيانگر تأکيد و تثبيت مطلاب اسات.
در جملة «مَن يُطِعِ الرَّسُولَ» تعليق حُكم بر وص است که مشعر بر علّيّات اسات .باه ديگار بياان،
وجون اطاعت پيامبر ،عين وجون اطاعات خداوناد اسات ،چاون ساخن او عاين ساخن خداسات»
(طباطبائی ،1375 ،ج  .)9 :5به بيان عالّمه بايد اين مطلب را افزود که با توجّاه باه مفهاوم مخاال
جملة شرطيّه ،مخالفت با پيامبر نيز عين مخالفت با خداوند است که عين کفر و نفاق است .باز هام
عالّمه طباطبائی در تفسير آياة ﴿فَالَ وَرَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُـمَّ الَ
یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماا﴾ (النّساء ،)65/گويد« :گرچه شاأن نازول
اين آيه قضاوت پيامبر در بان مشاجرة بين برخی از ياران خود میباشد ،ليكن خداوناد در ايان آياه
کبراي کلّی را بيان فرمود که مورد نزول ،مصداقی از آن است .طبق اين آيه ،اگر مسلمانی به کااري
از کارهاي پيامبر اعتراض نمايد و انديشة خود را بر پيامبر اکرم(ص) مقدّم دارد ،کافر باشد :ال يتأتّی
لمؤمن باهلل أن يردّ علی الرّسول أو يعترض عليه (ص) ،کلّ ذلک شرکٌ باهلل» (طباطباائی ،1375 ،ج
 .)406 :4محمّد بن جرير طبري نيز در تفسير آية فوق گويد« :معناه ،أنّ الّذي قضيتَ بِحَقّ ال يجاوز
لهم خالفه :آنچه تو ا اي پيامبر ا حُكم کنی ،عين حقّ است و کسی را مخالفت با آن باه هايچ روي
جايز نباشد» (طبري ،1370 ،ج .)100 :5
با توجّه به اطالة سخن به همين مقدار بسنده می شود وگرنه اکثر قريب به اتّفاق مفسّران اسالم،
نظري چون مفسّران فوق دارند.
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لزوم اطاعت از دستورهای پیامبر(ص) از منظر روایات
احاديث بسياري از طريق فريقين بسان آيات قرآن در بان وجون اطاعت از جمياع دساتورهاي
پيامبر اکرم(ص) وارد آمده است .از طريق شيعه افزون بر وجاون اطاعات رساول اکارم(ص) ،لازوم
اطاعت امامان معصوم ،عليهم السّالم ،نيز توصيه شده است و در زمان غيبت کبري ،اطاعت ولی فقيه
نيز واجب و الزم دانسته شده است .ذيالً به برخی از آنها اشارت میرود:
امام صادق ،عليه السّالم ،در تفسير آية ﴿وَ یُسَلِّمُوا تَسلِیماً﴾ (النساء )65/فرمودند« :لَوْ أَنَّ قَوْمااً
عَبَدُوا اللهوَ وَحَّدُوهُ ثُمَّ قَالُوا لِشَیْءٍ صَنَعَهُ رَسُولُ اهللِ(ص) لَوْ صَنَعَ کَذَا وَ کَذَا أَوْ وَجَدُوا ذَلِکَ فِی أَنْفُسِهِمْ
کَانُوا بِذَلِکَ مُشْرِکِين :اگر مردمان خدا را عبادت کنند و به يگانگی او شهادت دهند ،س س به کااري
از کارهاي پيامبر در ظاهر يا باطن اشكال گيرند ،مشرکاَند» (صفّار 677 :1386 ،و بحرانای،1386 ،
ج .)119 :2
باز هم امام صادق ،عليه السّالم ،ضمن حديث بسيار طوالنی در بان وجون اطاعت بیچون و چرا
از پيامبر اکرم(ص) فرموده است« :إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ جَااءَهُمْ مِانْ عِنْادِ اهلل ثامَّ
إطاعَتهُ :خداوند فقط عبادت آن دسته از بندگان ،را میپذيرد که آورندة احكام الهی را بشناساند و
بی قيد و شرط از او اطاعت نمايند» (همان .)689 :همچنين آن حضرت در تفسير آياة ﴿مَا آتَـاکُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (الحشر ،)7/فرمودهاند« :خداوند جميع امور را به پيامبر اکرم(ص) تفويض نمود و
آن حضرت نيز جميع اختيارات خود را به علی(ع) تفويض کردند ،ليكن ماردم منكار آن شادند و از
علی(ع) پيروي نكردند» (همان ،ج .)336 :5
حضرت امير ،عليهالسّالم ،در نهجالبالغه بارها به لزوم اطاعت از پياامبر اشاارت فرماوده اسات و
خود را پرچمدار اين کار معرّفی نموده اند باه عناوان نموناه آن حضارت مایفرماياد« :وَ لَقَادْ عَلِامَ
الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَانِ مُحَمَّدٍ (ص) أَنگی لَمْ أَردَّ عَلَی اللَّاهِ وَ الَ عَلَای رَسُاولِهِ سَراعَة قَاطگ :رازداران
اصحان محمّد(ص) میدانند که من در تمام عمر خود هرگز لحظاهاي در برابار دساتورهاي خادا و
رسول او مخالفت نكردم» (نهجالبالغه /خ  .)197آن حضرت در آغاز خطبة  16باا آنكاه مشاروعيّت
خلفاي پي ،از خود را به رسميّت نشناخته ،سكوت خوي ،را مساتند باه دساتورهاي پياامبر(ص)
کردهاند و فرمودهاند« :مَا کَتَمْتُ وَشْمَة وَ الَ کَذَبْتُ کِذْبَة وَ لَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ وَ هَذَا الْيَوْمِ :سخنی را
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پنهان نكردم و هرگز دروغ به زبان نراندم .به خدا سوگند که من به اين جايگاه و اين روز ا از طريق
پيامبر ا آگاهی داده شده بودم» (همان /خ .)16
چنانکه گفته شد ،علماي شيعه اطاعت ولیّ فقيه را نيز در زمان غيبت کباري باا شارايط وياژه
واجب میدانند .صاحب جواهر ،فقيه سترگ شيعه ،با استناد به احاديث معتبر اين مطلب را به اثبات
رسانيد که ذيالً به اختصار بدان اشارت میرود.
امام صادق ،عليهالسّالم ،در مقبولة عمر بن حنظله فرمودند« :اُنظروا إِلَای رجال مِانكم قاد روي
حديثنا و نظر فی حاللِنا و حرامِنا و عرف أحكامنا فلترضوا بِحَكماً ،فإذا حكم بِحُكمنا فلم يقبال مناه
فإنّما بِحُكم اهلل استخ ّ و علينا ردّ و الرادّ علينا رادّ علی اهلل و هو عَلَی حدّ الشّارک بااهلل :بنگرياد باه
کسی که حديث ما را نقل کند و به حالل و حرام ما توجّه نمايد و احكام ما را بداند ،بايد به حُكام او
راضی باشيد و از ايشان پيروي نماييد .اگر طبق حُكم ما حُكم کند و از وي پذيرفته نشود ،بیتردياد
حُكم خدا ناديده گرفته شده است و سخن ما ردّ شده است و هر که ساخن ماا را رد نماياد ،ساخن
خدا را رد کرده باشد و چنين شخصی کافر و مشرک باشد» (صاحب جواهر ،1368 ،ج .)395 :21
صاحب جواهر در ادامه به حديث امام زمان(عج) نيز در اين باان اساتناد کارده اسات و گفتاه:
«صاحب زمان(عج) در توقيع مبارک فرموده است« :وَ أَمَّا الْحَاوَادِثُ الْوَاقِعَرة فَاارْجِعُوا فِيهَاا إِلَای رُوَاةِ
حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّة اهلل :در حوادث و موضوعهاي زندگیتان به راويان حاديث ماا
رجوع نماييد که آنان حجّت من و من حجّت خدايم» (همان) .همچنين میفرمايد« :ماراد از حكام
کردن فقيه ،تنها نقل حديث نباشد ،بلكه وجون امتثال از اوامار فقياه در کاار اسات .بناابراين ،اگار
کسی از دستورهاي فقيه واجد شرايط سرپيچی کند ،کافر باشد .نيز اينكاه اماام عصار(عج) فرماود:
فقيه واجد شرايط حجّت من و من حجّت خدايم ،به روشنی بيانگر وجون اطاعت اوامر فقياه وقات
است .از اين احاديث با مفهوم اولويّت معلوم میشود که خود معصومان به طريق أولی واجباإلطاعة
میباشند و هر که از اوامر ايشان اطاعت نكند و با آنان مخالفت نمايد ،کافر باشد» (همان).
به سخنان صاحب جواهر بايد افزود که وقتی مخالفت با اوامر فقياه واجاد شارايط موجاب کفار
شود ،طبق مفهوم اولويّت اشدّ مخالفت با پيامبر و عدم اطاعت از دستورهاي آن حضرت موجب کفر
و نفاق خواهد بود ،چون فقيهان نايب امامان معصوماَند و خود امامان نياز ناياب پيامبرناد .بناابراين،
اصل پيامبر اکرم(ص) است و بقيّه همه فروع اويند و واليت ايشان از او باشد .امام صادق(ع) فرماوده
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است« :اگر کسی همة شب ها را عبادت کند و روزها را روزه دارد و جميع مال خود را انفاق نماياد و
هر سال حج گزارد ،ليكن ولیّ خدا را نشناسد تاا اعماال خاود را طباق دساتورهاي او انجاام دهاد،
خداوند ضامن پاداشی براي او نباشد و چنين شخصی جزء مؤمنان به شمار نيايد» (بحرانای،1386 ،
ج.)133 :2
حديث فوق بيان گر وجون اطاعت ولی امر است که اوّالً پياامبر اکارم(ص) و بعاد از آن جناان،
امامان معصوم و سرانجام فقيهان واجد شرايط هستند.
شايان ذک ر آنكه موضوع واليت فقيه و اثبات آن منحصر به صاحب جواهر نيست و بزرگانی چون
مالّ احمد نراقی در عوائد االيّام ميرزاي شيرازي و امام خمينی (ره) و  ...اين مطلب را با تمسّاک باه
ادلّة اربعه اثبات فرمودهاند که ما مجال پرداختن به آن را نداريم.
امّا اهل سنّت نيز احاديث بسياري در لزوم اطاعت از دستورهاي پيامبر اکرم(ص) نقل کاردهاناد
که برخی از آنها به قرار زير است:
سيوطی در ذيل آية ﴿مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ( ﴾ ...النّسااء ،)80/گفتاه اسات« :قاال
رسول اهلل(ص) :فإنّ مِن طاعة اهلل أن تطيعونی :اطاعت از من بسان اطاعات خداوناد واجاب باشاد»
(سيوطی ،1362 ،ج  .)185 :2نسائی گويد« :قال رسول اهلل(ص) :مَن أطاعنی فقاد أطااع اهلل و مان
عصانی فقد عصی اهلل :هرکه از من اطاعت نمايد ،از خداوند اطاعت کرده باشد و هر کاه مارا عصايان
کند ،خدا را عصيان کرده باشد» (نسائی .)666 :1392 ،مسلم در صحي بابی با عنوان «وجون اتّباع
النّبی» و بابی ديگر با عنوان «وجون امتثال ما قاله رسول اهلل» آورده است .وي احاديث بساياري در
اين بان نقل کرده که از جملة آنها ،حديث زير است« :قال رساول اهلل(ص) :إذا أمارتكم بشایءٍ مان
دينكم فخذوا به :وقتی در دينتان شما را باه چيازي امار کاردم ،باياد آن را بگيرياد» (ابانحجّااج
نيشابوري 894 :1393 ،و  .)896باز همو حديث ديگري از طريق ابوهريره نقل کرده که پياامبر(ص)
فرموده است« :ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فافعلوا فإنّما أهلک الّاذين مِان قابلكم کثررة
مسائلهم :از هر چه شما را بازداشتم ،بازايستيد و به هر چه شما را امر کاردم ،بادون پرسا ،انجاام
دهيد ،چه بسياري از امّتهاي پي ،از شما را پرس،هاي بسيارشان باه هالکات رساانيد» (هماان:
.)894

(ص)
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ب) حرمت مخالفت با اقوال و اعمال پیامبر اکرم(ص) و آزار رسانی به آن حضرت از

نگاه قرآن
در بخ ،پيشين با اثبات لزوم اطاعت از جميع دستورهاي پياامبر اکارم(ص) ،ضامناً باا داللات
التزامی حرمت مخالفت و آزار رساندن به آن حضرت نيز اثبات شد ،لايكن عاالوه بار ايان ،خداوناد
منّان بارها در قرآن مجيد مسلمانان را از مخالفت با اوامر آن حضارت بار حاذر داشاته اسات و آزار
رساندن به پيامبر اکرم(ص) را موجب عذان شديد دانسته است .حرمت مخالفت با پيامبر اکرم(ص)
با عبارات گونهگون در قرآن وارد آمده است .گاه با خود واگة «مخالفت» از آن تعبير شده است مثل
آية ﴿...فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ :کسانی کاه
با پيامبر مخالفت ورزند ،بايد از عقوبت و عذان سخت و دردناک الهی بترساند﴾ (النّاور .)63/گااهی
نيز اين مطلب با واگة «شقاق» يعنی ستيزهجويی آمده اسات مثال آياة ﴿ ...وَمَـن یُشَـاقِقِ اللّـهَ
وَرَسُولَهُ فَذِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ :و هر کاس باا خادا و پياامبرش دشامنى کناد( ،کيفار ساختى

مىبيند) و خداوند شديد العقان است﴾ (األنفال .)13/در آية  4از سورة حشر نيز اين تعبير با اندکی
اختالف آمده است.
گاه نيز با واگة «محادّه» آمده است يعنی مخالفت سخت که گويی کسی با گرز آهنين مانع کاار
شود مثل آياة ﴿أَلَمْ یَعْلَمُ واْ أَنَّهُ مَن یُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَـنَّمَ خَالِـداا فِیهَـا :...آياا

ندانسته اند که هر که با خدا و رسول او مخالفت کند ،جاودانه در آت ،جهانّم بماناد﴾ (التّوباه.)63/
اين تعبير در آيههاي  5و  20از سورة مجادله نيز وارد شده است.
گاه نيز خداوند مخالفان پيامبر را به حبط اعمال تهديد کارده اسات« .حَابط» از «الحَابَط» باه
معنی ترکيدن شكم در اثر نفخ ناشی از پرخوري است که کنايه از نابود شدن و باه حساان نيامادن
اعمال است (ر.ک راغب اصفهانی :1383 ،ذيل مادّة «حبط») مثل آية ﴿إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَـدُّوا
عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن یَضُرُّوا اللَّهَ شَـیْئًا وَسَـیُحْبِ ُ
أَعْمَالَهُمْ :آنان که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شادن هادايت باراى
آنان (باز) به مخالفت با رسول (خدا) برخاستند ،هرگز زيانى به خدا نمىرسانند و (خداوند) به زودى
اعمال ايشان را نابود مىکند﴾ (محمّد.)32/
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گاهی ديگر با واگة «عصيان» آمده است مثل آياة ﴿وَمَن یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَـدَّ حُـدُودَهُ
یُدْخِلْهُ نَاراا خَالِداا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ  :و آن کس کاه از خادا و پياامبرش نافرماانى کناد و از
مرزهاى او تجاوز نمايد ،او را در آتشى وارد مىکند که جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجاازات
خوارکنندهاى است﴾ (النّساء .)14/اين تعبير در آية  216از سورة شعراء و آية  23از سورة جنّ نيز با
اندکی تفاوت آمده است.
فی الجمله ،مخالفت با پيامبر اکرم(ص) در آيات بسياري وارد آماده اسات و در هماة آنهاا آثاار
خاصّی بر آن مترتّب شده است .مخالفت با رسول اکرم(ص) حدود  16بار در قرآن عين مخالفات باا
خدا به حسان آمده است .امّا آزار پيامبر نيز باا عناوان خااص وارد شاده اسات .گااهی آزار پياامبر
اکرم(ص) در قرآن مجيد به صورت مساتقيم مطارح گردياده اسات و از آن مناع شاده ،مثال آياة
﴿...وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ... :و آنها که رسول خدا را آزار ماىدهناد ،عاذان
دردناکى دارند﴾ (التّوبه .)61/در آية  53از سورة احزان نيز هماين مطلاب آماده اسات .گااهی نياز
خداوند متعال آزار پيامبر را عين آزار خدا دانسته است و فرماوده﴿ :إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباا مُّهِینًا :آنها که خادا و پياامبرش را آزار ماىدهناد،
خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته ،باراى آنهاا عاذان خوارکننادهاى آماادّه
کرده است﴾ (األحزان.)57/
موضوع آزردن پيامبر در قرآن مجيد با تعابير گوناا گاون آماده اسات .گااه خداوناد دوساتی باا
دشمنان پيامبر را موجب آزار پيامبر دانسته که در آية 22از سورة مجادله ايان نكتاه آماده اسات و
گاهی ديگر از نجوا و نهانی سخن گفتن که سبب آزردن خاطر پيامبر است ،نهی فرموده اسات .ايان
نكته در آية  8از سورة مجادله بيان شده است .گاهی ديگر خداوند با سخن رانادن صاداي بلناد در
حضور پيامبر را موجب آزار او دانست و حبط جميع اعمال را جزاي آن قرار داده است و میفرماياد:
﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَـا تَجْهَـرُوا لَـهُ بِـالْقَوْلِ کَجَهْـرِ
بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَ َ أَعْمَالُکُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ :اى کسانى که ايمان آوردهايد! صاداى خاود
را فراتر از صداى پيامبر نكنيد و در برابر او بلند سخن مگوييد (و داد و فرياد نزنيد) آنگونه که بعضى
از شما در برابر بعضى بلند صدا مىکنند .مبادا اعمال شاما ناابود گاردد ،در حاالىکاه نماىدانياد﴾
(الحجرات.)2/

52

(ص)

عواقب شرعی آزاررسانی به پیامبر اکرم

و مخالفت با /....محمّدحسين بيات

ج) آثار مترتّب بر مخالفت با پیامبر اکرم(ص) از منظر آیات و روایات
پي ،از بيان مطلب ،نكتة قابل ذکر آنكه آثار مترتّب بر مخالفت و آزار پيامبر ناه تنهاا بار افاراد
زمان پيامبر(ص) که مرتكب اين عمل شدند ،قابل انطباق است ،بلكاه باا توجّاه باه قاانون جاري و
انطباق در آيات و روايات ،بر جميع مخالفان پيامبر و اهل بيت(ع) ،حتّی ولیّ فقياه تاا قيامات قابال
تطبيق است .فی الجمله ،مخالفان پيامبر و خاندان وي از منظر آيات و روايات مصاداق عنااوين زيار
هستند :کافر هستند ،مبغوض و مغضون خدايند ،خداوند در دنيا و آخرت ايشاان را لعنات فرماوده،
جميع اعمال ايشان حبط میشود ،گرفتار عذان شديد جاودانه و ابدي الهی میشوند و ...که ذيالً باه
برخی از آن موارد اشارت میرود:
خداوند میفرمايد « :کسانی که به خادا و رساول او کاافر باشاند و مياان آن دو فارق گذارناد...
حقيقتاً کافر هستند و براي کافران عذان خوارکنندهاي مهيّا کردهايام﴿ :أُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقًّا
وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ عَذَاباا مُّهِینًا﴾ (النّساء .)151/در آياة 4از ساورة مجادلاه نياز مخالفاان را کاافر
دانسته است .در آية  63از سورة نور میفرمايد« :از عذان دردناک الهای باياد بترساند﴿ :یُصِـیبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾ .آية  13از سورة انفال و آية  4از سورة حشر نيز آنان را شايستة عذان شديد خداوناد
دانسته است .آية  61از سورة توبه ،آزارگران رسول اکرم(ص) را اليق عذان دردنااک معرّفای کارده
است و در سورة احزان میفرمايد﴿ :إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ لَعَـنَهُمُ اللَّـهُ فِـی الـدُّنْیَا
وَالْآخِرَةِ :...آنها که خدا و پيامبرش را آزار مىدهند ،خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخارت
دور ساخته است( ﴾...األحزان .)57/در آية 8از سورة مجادله عاصيان نسبت به پياامبر اهال جهانّم
دانسته شدهاند و در سورة جن میفرماياد...﴿ :وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَذِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ
فِیهَا أَبَداا ... :و هر کس از خدا و رسول او نافرمانی کند ،آتا ،دوزخ از آنِ اوسات و جاوداناه در آن
مىماند( ﴾...الجنّ .)23/در آية  26از سورة احزان نيز عاصايان اوامار خادا و رساول گماراه معرّفای
شدهاند .در آية  32از سورة محمّد در بان کسانی که با پياامبر شاقاق مایورزناد ،آماده اسات...﴿ :
وَسَیُحْبِ ُ أَعْمَالَهُمْ :و (خداوند) به زودى اعمال ايشان را نابود مىکند﴾.
خداوند اوج مطلب را در سورة حجرات بيان کرده است و میفرمايد :آنان که در برابر پيامبر ادن
را رعايت نكنند و با او بلند سخن گويند ،جميع اعمال ايشان حبط میشود ،چه دانسته چه نادانسته
مرتكب اين عمل شاوند﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَـرُوا
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لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَ َ أَعْمَالُکُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْـعُرُونَ﴾ (الحجارات .)2/خاداي
منّان حبط عمل را در سورة که بيان فرمود﴿ :أُولَئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَةمَةِ وَزْنًا :آنها کسانى هستند که باه آياات پروردگارشاان و لقااى او
کافر شدند .به همين دليل ،اعمال ايشان حبط و نابود شد! از اين رو ،روز قيامت ميزاناى باراى آنهاا
برپا نخواهيم کرد﴾ (الكه .)105/
خداوند در سورة آل عمران ،مخالفان خدا و رسول را کافر مبغوض معرّفی کارد و فرماود﴿ :قُـلْ
أَطِیعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فذِن تَوَلَّوْاْ فَذِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْکَافِرِینَ﴾ (آلعمران.)32/
شيخ طبرسی ذيل اين آيه گويد« :در اين آيه ،خداوند با عبارتی بسيار دقيق اعاالم فرماوده کاه
مخالفان دستورهاي پياامبر(ص) کافرناد ،چاون عباارت «الَ يُحِابُّ الْكاافِرينَ» باه معنای «يابغض
الكافرين» است که معنی اثباتی با عبارت نفی آمده است .بديهی است که اينگونه تعبير بسيار رساتر
میباشد ،چون اگر میفرمود« :يبغض الكافرين» ،ممكن بود کسی پندارد کاه مخالفاان پياامبر(ص)
گرچه از جهتی مبغوض هستند ،ليكن از جهتی ديگار ممكان اسات محباون باشاند .وقتای اصال
«حُب» را نفی فرمود ،ديگر جاي چنين توهّمی نيست» (طبرسی ،1372 ،ج .)734 :2
در اين بان احاديث نيز بسيار است که ذيالً به برخی از آنها اشارت مایشاود ،امّاا قبال از بياان
احاديث بدين نكته بايد توجّه نمود که پيامبر اکرم(ص) بارها مخالفت و آزردن اهال بيات ،باهوياژه
دختر خود ،فاطمه(س) ،و پسرعموي خود ،حضرت علی(ع) ،را عين آزار خود دانسته است .بنابراين،
جميع آثار مترتّب بر آزردن پيامبر(ص) بر ستمگران به فاطماه و علای ،عليهماالسّاالم ،نياز مترتّاب
میشود .برخی از آنها به قرار زير است:
* قال رسول اهلل(ص)«:إِنَّ فَاطِمَةَ شَعْرَةٌ مِنگی فَمَنْ آذَي شَعْرَة مِنگی فَقَدْ آذَانِای وَ مَانْ آذَانِای فَقَادْ
آذَي اللَّهَ وَ مَنْ آذَي اللَّهَ لَعَنَهُ اللَّه :فاطمه(ع) موي من است ا جزء وجود من است ا و هر کاه ماويی
از مرا بيازارد ،مرا آزرده است و هر که مرا آزارد ،خدا را آزرده است و هر که خدا را بياازارد ،خداوناد
او را لعنت کند» (اربلی ،1349 ،ج .)467 :1در حديث ديگر از طرياق زياد بان علایّ بان الحساين،
پيامبر(ص) موي حضرت علی(ع) را گرفت و فرمود« :مَنْ آذَي شَعْرَة مِنْکَ فَقَدْ آذَانِيوَ مَنْ آذَانِی فَقَادْ
آذَي اللَّهَ ،وَ مَنْ آذَي اللَّهَ فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللَّه» (بحرانی ،1386 ،ج  .)493 :4مضمون اين حديث نيز عاين
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حديث پي ،است ،با اين تفاوت که پياامبر(ص) آزردن حضارت علای(ع) را مطارح فرماود و شايخ
صدوق نيز در معانیاألخبار همين مضمون را آورده است (ر.ک صدوق.)303 :1371 ،
حديث ديگري از طريق امام عسكري(ع) وارد شده که روزي شخصی به نام بريده پيامبر (ص) را
آزرد و پيامبر بسيار خشمناک شد .آنگاه فرمود« :ما لک يا بریدة آذيت رسول اهلل .أماا سامعتَ قاول
اهلل﴿ :إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ :﴾...بريده! تو را چه شاده کاه
پيامبر خدا را میآزاري؟ آيا سخن خدا را نشنيده اي که فرمود :هر که خدا و رساول او را آزار دهاد،
در دنيا و آخرت ملعون باشد؟!» (همان.)494 :
ابوحيّان در تفسير آية ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ( ﴾...األحازان ،)57/گوياد« :مقصاود از
آزردن پيامبر در اين آيه ،مخالفت برخی از صحابه با انتخان اسامة بن زيد به عناوان فرماناده باوده
است .طبق قول ابنعبّاس خطان اين آيه به کسانی مای باشاد کاه باه اوامار و ناواهی پياامبر اياراد
میگرفتند» (اندلسی ،1378 ،ج .)503 :8
حاکم نيشابوري گويد« :پيامبر بارها فرموده است :جنگ با اهل بيت ،جنگ با مان اسات« :قاال
رسول اهلل(ص) :لعلیّ و فاطمة و حسن و حسين(عليهماالسّالم) :أنا حرن لِمَن حااربتم و سِالمٌ لِمَان
سالمتم» (حاکم نيشابوري .)86 :1391 ،اين عالم نامدار اهل سنّت در يک صفحه ايان حاديث را از
چهار طريق چهار بار نقل نموده است و نيز در کتان مستدرک آن را ذکر کرده اسات (ر.ک هماان،
بیتا ،ج  .)154 :3باز همو گويد« :قال رسول اهلل(ص) :ياا فاطمةة ،إنّ اهلل يغضاب لغضابک و يرضای
لرضاک» :پيامبر فرمود :اي فاطمه! همانا خدا با خشم تو خشمگين میشاود و باا رضااي تاو راضای
میگردد» (همان .)36 :1391 ،باز همو گويد« :انّما فاطمة شرجنة منّای و إنّماا فاطمرة بضرعة منّای،
يؤذينی ما يؤذيها و ينصبنی ما ينصبها :فاطمه شاخهاي از درخت وجود من است و او پاارة تان مان
است .آزار او آزار من ،و رنجاندن او رنجاندن من است» (همان.)64 :
همين احاديث با اندکی اختالف در تعبير ،در جلد چهارم از صحي بخاري ،صفحات 250 ،221
و  252وارد شده است .ترمذي نيز اينگونه احاديث را مكرّر آورده است از جمله حديث «قال رسول
اهلل :يا علیّ اليحبّک إالّ مؤمن و ال يبغضک إالّ منافق :اي علی! فقط ماؤمن تاو را دوسات مایدارد و
فقط منافق از تو کينه در دل دارد» (ترمذي ،بیتا ،ج  .)643 :5نيز همو گويد« :قَالَ رَسوُلُ اهللِ :عَلِیٌّ
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مِنگی وَ أَنَا مِن عَلِیٍّ وَ الَ يُؤَدِّي عَنگی إِالَّ أَنَا أَو عَلِیٌّ :علی از من و من از علی هستم .سخن مرا از من ياا
از علی بايد شنيد» (همان .)699 :باز همو گويد« :قَالَ رَسُولُ اهللِ :أَنَا حَرنٌ لِمَن حَارَبَكُم وَ سِلمٌ لِمَان
سَالَمَكُم» (همان).
مسلم نيز در صحي يکجلدي (ر.ک ابنحجّاج نيشابوري ،)928 :1391 ،همين مضاامين را در
بان اهل بيت از پيامبر(ص) نقل کرده است .بديهی است که آثار مترتّب بار مخالفات ياا جناگ باا
پيامبر روشن است که در فصول پيشين به تفصيل بيان شد و در اين بخ ،نياز به تكرار نيست.

د) ارایة برخی از مصادیق مخالفان و آزارگران پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) و ولیّ فقیه
در اين بخ ،از رعايت اختصار ناگزيريم تا اين مقاله بي ،از اين به اطاله نينجاماد .فایالجملاه،
مخالفت عدّه اي از صحابه با پيامبر اکرم(ص) در دو مرحلاه صاورت گرفتاه اسات :مرحلاة نخسات،
آزردن و مخالفت با آن حضرت پي ،از رحلت آن جنان و مرحلة دوم ،مخالفت با آن جناان بعاد از
رحلت آن حضرت از طريق ستم به اهل بيت(ع).
پي ،از بيان مطلب ،ذکر اين نكته الزم است که برخای از صاحابه چوناان علای ،علياهالسّاالم،
سلمان ،ابوذر ،مقداد و ...هيچگااه در هايچ ماوردي پياامبر اکارم(ص) را نيازردناد و باا او مخالفات
نورزيدند .حضرت امير(ع) در اين بان بارها سخن راند که پيشتر بدانها اشاارت کارديم .وي در آغااز
خطبة  197فرموده است« :همه میدانند که من هيچ گاه در هيچ امري باا خادا و رساول مخالفات
نكردهام» .آنگاه در آخر خطبه میفرمايد« :فَوَ الّذي ال إله االّ هو إنّی لَعَلَی جادّة الحاقّ و إنّهام لَعَلَای
مزلّة الباطل :به خدايی که جز او خدايی نيست ،من در طريق حق هساتم و کساانی کاه باا پياامبر
مخالفت کردند ،در لغزشگاه باطل هستند» (نهجالبالغه /خ .)197
بیترديد خليفة اوّل و بهويژه خليفة دوم مصداق بارز مخالفان میباشاند .محمّاد بان اساماعيل
بخاري گويد آية اوّل و دوم سورة حجرات يعنای ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...لَـا تَرْفَعُـوا
أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ﴾ در بان خليفة اوّل و دوم نازل شد .چون آنان رعايات ادن نكردناد و
صداي خود را در حضور پيامبر بلند کردند که مصداق حابط عمال مایشاوند« :إِرتَفَعَات أَصاوَاتَهُمَا
فَأَنزَلَ اهللُ هَذِهِ اآلیَةَ» (بخاري ،1359 ،ج.)47 :6
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با توجّه به اينكه پيشتر در بان حبط اعمال در اين آيه و آيات ديگر سخن گفتهايام ،نياازي باه
تكرار نيست .نكتة قابل توجّه در اينجا آن است که بعد از حبط عمل ،توبه پذيرفته نيسات .خداوناد
میفرمايد ﴿ :إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ ثُمَّ کَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ کَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کُفْرًا لَّمْ یَکُنِ اللّـهُ لِیَْْفِـرَ
لَهُمْ وَالَ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیالً﴾ (النّساء .)137 /نيز میفرمايد﴿ :إِنَّ الَّذِینَ کَفَـرُواْ بَعْـدَ إِیمَـانِهِمْ ثُـمَّ
ازْدَادُواْ کُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الضَّآلُّونَ﴾ (آلعمران .)90/باز هم بخاري در مخالفات
خليفة دوم با پيامبر اکرم(ص) گفته است« :وقتی عبداهلل أبیّ بان سالول مُارد ،فرزنادش از پياامبر
اک رم(ص) استدعا کرد که بر پدرش نماز ميّت گزارد .پيامبر(ص) پذيرفت و چاون باه نمااز ايساتاد،
خليفة دوم قباي آن حضرت را گرفت و کشيد و گفت :چرا بر او نماز میگزاري ،درحالیکاه خداوناد
از اين کار تو را نهی کرده است .پيامبر خشمناک شد و فرمود :خداوند مرا بر اين امر مخيّار فرماوده
است « :لمّا قام رسول اهلل(ص) لِيُصَلّی عليه ،فأخذ عُمَر بثونِ رسول اهلل ،فقال :تصلّی عليه و قد نهاک
ربّک .فقال رسول اهلل(ص) :إنّما خيّرنی اهلل ،فصلّی عليه» (بخاري ،1359 ،ج .)248 :5
سخي تر از جميع موارد ،داستان قلم و کاغذ خواستن پيامبر اکرم(ص) در روزهااي آخار عمار
شري خود است که در آن عدّهاي از صحابه که خليفة دوم به يقين در رأس آنها بود ،باه شادّت باا
پيامبر مخالفت کردند و آن حضرت را به هذيانگويی متّهم کردناد .ايان داساتان را جمياع علمااي
بزرگ شيعه و علماي نامدار اهل سنّت نقل کردهاند .محمّد بن جرير طبري در جلاد ساوم از تااريخ
طبري اين ماجرا را نقل کرده است و محمّد بخاري در اين بان گفته« :لمّا اشتدّ بالنّبیّ وجعه ،قاال:
ائتونی بكتان أکتب لكم کتاباً ال تضلّوا بعدي! قال عُمَار :إنّ النبایّ غلباه الوَجَاع و عنادنا کتاان اهلل
حسبنا .فاختلفوا و کثر اللّغط .قال(ص) :قوموا عنّی :چون بيمااري پياامبر اکارم(ص) شادّت گرفات،
فرمود :کاغذ بياوريد تا چيزي بنويسم که بعد از من گمراه نشويد .عُمَار گفات :بيمااري بار او غلباه
کرده ،کتان خدا پي ،ماست و براي ما کافی میباشد ا نياز به نوشتهي او نداريم ا اختالف و سار و
صدا باال گرفت .پيامبر(ص) بسيار ناراحت شد و فرمود :از پيراماون مان برخيزياد و بيارون بروياد»
(همان ،ج.)22 :1
مسلم نيز در صحي خود اين مضمون را با اندکی تغيير در عبارت آورده است و گفته« :فتنازعوا
و قالوا ما شأنه أهجر :عدّهاي از صحابه در پی درخواست پيامبر اکرم(ص) سر و صدا کردند و گفتناد:
او در چه حالی است؟ آياا هاذيان مای گوياد؟ پياامبر در آن حاال فرماود :رهاايم کنياد و بروياد»
(ابنحجّاج نيشابوري.)621 :1393 ،
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جميع عالمان شيعه نيز اين قصّه را نقل کردهاند مثالً عالّمه مجلسی در اين باان چناين گفتاه
است :قال رسول اهلل :أُئتونی بدواة و کت أکتب لكم کتاباً لن تضلّوا بعده ،فتناازعوا فقاالوا إنّ رساول
اهلل يهجر :پيامبر فرمود :دوات و چيز نوشتنی بياوريد تا نوشتهاي بنويسم که بعد از آن گمراه نشويد.
صحابه سر و صدا کردند و گفتند :پيامبر خادا هاذيان مایگوياد!» (مجلسای ،1387 ،ج .)487 :22
عالّمه مجلسی بعد از نقل قصّه گويد« :شگفتم از علماي اهل سنّت است که با نقل و پاذيرفتن ايان
اهانت بزرگ به پيامبر(ص) باز هم آن افراد را به عنوان خليفه و رهبر دين پذيرفتند!» (همان).
ابن أبی الحديد معتزلی در شرح نهجالبالغه گويد« :ابنعبّاس گويد :در زمان خالفت خليفاة دوم
در يكی از سفرها با وي همسفر بودم .به من گفت :آياا پسارعمويت علای هناوز باه خااطر داساتان
سقيفه از من کينه در دل دارد؟ گفتم :آري .او معتقد است که پيامبر او را به خالفت برگزياده باود.
خليفه گفت :پيامبر(ص) دم وفات خود قلم و کاغذ خواست تا چناين وصايّتی بنويساد ،لايكن ارادة
خدا اين نبود و ارادة خدا عملی شد و نه ارادة رسول خدا(ص) .من مانع نوشاتن پياامبر(ص) شادم:
أراد رسول اهلل و لم يرد اهلل فنفذ مراد اهلل ،أراد رسول اهلل أن يذکره فی مرضه ،فصاددته عناه» (ابان
أبیالحديد ،1337 ،ج .)78 :12
ابن أبی الحديد در اين قصّه به دو چيز اعتراف کرده است :يكی آنكه خليفة دوم ميان ارادة خادا
و پيامبر(ص) تفاوت قايل شد .دو ديگر آنكه مانع وصيّت کتبی پيامبر اکرم(ص) گرديد و نياز اينكاه
خليفة دوم خود را داناتر از پيامبر دانسته است که جلوي کار پيامبر را گرفته است.
سيّد هاشم بحرانی بعد از نقل قصّه از شرح نهجالبالغه گفته است« :ابن أبیالحديد ندانسات کاه
آنچه در بان خليفة دوم گفت ،به جاي مدح آنان را قدح کرد ،چه آنچه در اين قصّه بيان نمود ،بيان
کفر و نفاق آنان بود ،چون طبق آيات بسيار قرآنی مخالفت با پيامبر(ص) عين مخالفت با خداست و
نيز تفاوت قايل شدن ميان خدا و رسول ،طبق آية  151سورة نساء ،کفر حقيقی اسات کاه خداوناد
در اين آيه در بان آنان فرماوده﴿ :أُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ عَـذَاباا مُّهِینًـا﴾.
فی الجمله ،طبق بيان ابن أبی الحديد شكّی در کفر برخی از صحابه بااقی نمایماناد (ر.ک بحرانای،
 ،1387ج .)304 :2
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مخالفت با پیامبر اکرم(ص) و آزردن آن جناب بعد از رحلت آن حضرت
خود اين بخ ،به دو قسمت تقسيم میشود :يكی مخالفت صري با سنّت قطعای پياامبر اسات
که خود نياز به مقاله اي مستقل دارد و ما در اين مختصر به آن نمیپردازيم .سيّد شرفالدّين عاملی
در کتان النصّ فی مقابل اإلجتهاد حدود پنجاه و چهار مورد از بدعتهااي خليفاة دوم را برشامرده
است .دو ديگر ،آزردن خاطر پيامبر از طريق ستم بر اهل بيت(ع) و جنگ با آنان کاه ايان بخا ،را
ذيالً در کوتاه سخن میآوريم.
عدّه اي از اصحان پيامبر بعد از جريان ساقيفه ،سابب شاهادت فاطماة زهارا ،علای و حسانين،
عليهمالسّالم ،شدند .حضرت علی(ع) در بان خود فرمود« :إِنگی کُنْتُ اُقَادُ کَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ
حَتَّی اُبَايِع :مرا بسان شتر مهارزده به زور براي بيعت بردند» (نهجالبالغه /ن  .)28نياز فرماود« :لَقَادْ
عَلِمْتُمْ أَنگی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَاوْرٌ
إِلَّا عَلَ یَّ :دانستيد که خالفت حقّ من بود .به خدا سوگند آن را به ديگران تساليم کاردم تاا وحادت
مسلمانان بماند و جز من بر کسی ستمی نباشد» (همان /خ .)74
حضرت امير(ع) در بان مظلوميّت فاطماه(س) هنگاام تادفين صادّيقة طااهره (س) گوياد« :وَ
سَتُنَبِّئُکَ يا رسولاهلل ابْنَتُکَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِکَ عَلَی هَضامِهَا فَأَحْفِهَاا السُّاؤَال :اي پياامبر خادا! دختارت
همدستی امّتت را در شكستن استخوانهاي ،به تو خبر خواهد داد! با اصرار از او مااجرا را ب ارس»
(همان /خ .)202
عالّمه مجلسی گويد« :وقتی فاطمة زهراء (س) از شدّت شكستگی استخوانهاي پهلاو در بساتر
بيماري بود .خليفة اوّل و دوم به عيادت او رفتند .فاطمه (س) از ايشان روي برگردانيد و فرمود :اين
حديث را از پيامبر(ص) شنيدهايد که فرمود« :فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِنگی فَمَانْ آذَاهَاا آذَانِای»؟ گفتناد :آري!
آنگاه فاطمه دست هاي ،را بر آسمان بلند کرد و فرمود :خدايا گواه بااش کاه ايناان مارا آزردناد! از
ايشان به پيشگاه تو و پيامبرت شكايت میکنم .س س فرمود« :الَ وَ اهللِ لَا أَرْضَای عَنْكُمَاا أَبَاداً حَتَّای
أَلْقَی أَبِی رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ أُخْبِرَهُ بِمَا صَنَعْتُمَا فَيَكُونَ هُاوَ الْحَااکِم :از شاما راضای نشاوم و شاما را
نبخشم تا پيامبر(ص) را ديدار نمايم و او را از ساتم هايتاان آگااه ساازم تاا مياان ماا داوري کناد»
(مجلسی ،1387 ،ج.)117 :43
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سليم بن قيس هاللی نيز داستان را به همين شكل از سلمان فارسی نقل کارده اسات و چناين
گفته « :از سلمان پرسيدم :آيا بدون اذن وارد خاناة فاطماه شادند؟ گفات :آري! واهلل چناان هجاوم
آوردند که مقنعه از سَرِ فاطمه افتاد و صدا زد :وا ابتااه! در آن حاال ،قنفاذ فاطماه(ع) را باه شادّت
مضرون ساخت .فاطمه به دَرِ خانه پناه برد که آن ملعون استخوانهاي پهلوي آن حضرت را بين در
و ديوار شكست و سقط جنين کرد و با آن حال به بستر افتاد و شاهيد شاد» (هاللای ،1386 ،ج :2
.)588
حاکم نيشابوري عالم نامآور اهل سنّت نيز گويد« :چون بيماري فاطمه(ع) شدّت يافات ،عادّهاي
از زنان مهاجر و انصار به عيادت ا و رفتند .چاون از حاال فاطماه جوياا شادند ،آن حضارت فرماود:
«أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ عَائِفَة لَدُنْيَاکُمْ قَالِیَة لِرِجَالِكُم ،فَقُبْحاً و جَدْعاً وَ عَقْراً وَ سُحْقاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِين :باه خادا
سوگند از دنياي شما بيزارم ،مردان شما را مبغوض میدارم ،رويشان زشت باد ،بينیشان به خااک
باد و دست و پايشان بريده باد و عذان سخت خدا نصيب اين قوم ساتمگر بااد» (حااکم نيشاابروي،
.)112 :1391
امام دينوري نيز عيادت خليفة اوّل و دوم از فاطمه (س) را کامالً بسان عالّمه مجلسی نقل کرده
است و گويد« :فاطمه به آنها گفت :من خدا و جميع فرشتگان ،را گواه میگيرم که شما مرا بسايار
آزرديد و به خشم آورديد .پيوسته تا زندهام شما را نفرين میکنم تاا رساول خادا را ديادار نماايم و
شكايت پي ،او برم» (ديناوري ،1369 ،ج  .)31 :1ديناوري داساتان ساقيفه و اهانات باه حضارت
علی(ع) را نيز بسان نهجالبالغه نقل نموده است و گفته« :وقتای علای(ع) را باا اهانات و ساتم نازد
خليفة اوّل بردند تا بدو بيعت کند .علی(ع) گفت :اگر بيعت نكنم؟! گفتند :در آن صاورت گردنات را
خواهيم زد .در آن حال ،خليفة اوّل که تندروي عمر را ديد ،گفت :او را تا فاطمه زنده است به بيعت
مجبور نمیکنم» (همان) .بعد از جريانهاي فوق در زمان خلفاي سهگانه ،بخ ،اعظمای از صاحابه
مثل طلحه و زبير ،در زمان حكومت آن حضرت فتنة جنگ جمل را به پا کردند و عايشاه را نياز باا
خود همداستان نمودند .اينان صحابة بیبصيرت بودند که با فتنهگري خود حكومت قانونی علای(ع)
را که خود نيز جزء بيعتکن ندگان بودند ،متزلزل ساختند و بدتر از آنان فتنة معاويه و عمارو عااص
بود که جنگ صفّين را به راه انداختند و عدّهاي ديگر در برابر علی(ع) قد عَلَم کرده ،جنگ نهروان را
پايه ريزي نمودند .در اين سه جنگ ،هزاران نفر از مسلمانان کشته شدند و سرانجام سابب شاهادت
حضرت علی(ع) شدند و معاويه را سالها بر اريكة قدرت نشاندند .در نتيجه ،حسان بان علای(ع) باا
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توطئه به شهادت رسيد و به دنبال آن يزيد بن معاويه به حكومت رسيد که واقعاة بسايار دلخاراش
کربال و شهادت نور چشم مصطفی(ص) حاصل سلطنت وي گرديد.
شايان ذکر آنكه جريان افراد صاحب نفوذ بیبصيرت نه تنها در زمان معصومان(ع) براي اساالم و
مسلمانان سبب فتنه و گرفتاري غير قابل جبران گرديد ،بلكاه در حكومات واليات فقياه در زماان
معاصر نيز مشكالت بسياري آفريد و جريانهاي خلق مسلمان و گروه انحرافی فرقان در زماان اماام
خمينی(ره) نمونة بارز آن بود که بسياري از متفكّران ما به دست آنان به شهادت رسيدند.

نتیجهگیری
فیالجمله ،از اين مقاله نتايج زير حاصل میآيد:
 1ا از منظر آيات و روايات ،وجون اطاعت پيامبر اکرم(ص) و ساير معصومان ،علايهمالسّاالم ،و ولایّ
فقيه در زمان غيبت امام عصر(عج) مسلّم میباشد ،چنانکه هايچ مسالمان آگااه ،بال هايچ انساان
محقّق ،بی غرض و عصبيّت در آن شک نتواند کرد ،چنانکه در متن مقاله گفته آمد ،اين مطلاب باا
دهها آيه و احاديث مستفيض اثبات شده است.
2ا از نگاه قرآن مجيد و احاديث بسيار ،حرمت مخالفت و آزردن پيامبر(ص) و اهل بيات(ع) و ولایّ
فقيه واجد شرايط نيز قطعی است و هيچ متتبّع منص  ،آن را انكار نتواند کرد.
 3ا مخالفان و آزاررسانان پيامبر(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) از مصاديق باارز کفار و نفااق
می باشند .حتّی مخالفان ولیّ فقيه اگر آگاهانه اقدام کرده باشاند ،چناين خواهناد باود ،مگار آنكاه
جاهل قاصر باشند که حكمی ديگر دارد.
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