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حدیث لعن امت
سید رضا مؤدب
کامران اویسی

*

**

چکیده:
احادیث لعن امت از روایات باب أشراط الساعة است که در آنها ،لعن شدن نسلهای اولیۀ امۀت
اسالمی توسط نسل های بعدی ،از اسباب گرفتاری مسلمانان به بالهۀای آررالممۀان معرفۀی شۀد
است .روایات یادشد غالباً توسط شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل شد است که شیوخ حدیثی غیر
امامی نیم داشته اند .با توجه به شباهت لفظی و سندی احادیث لعن امت در کتب شیعه و اهل سنت،
احتمال منتقله بودن روایات یادشد از منابع اهل سنت به منابع شیعه وجود دارد .بعضۀی از علمۀای
اهل سنت ،به سبب عدم اعتقاد امامیه بر عدالت هم صحابه از سویی و لعن نمودن برری از صحابه
از سوی دیگر ،بر آنها ررد گرفته و به حدیث لعن امت استناد کرد اند ،درحالیکه تمۀام اسۀناد و
طرق ح دیث لعن امت ،به نظر محدثین ضعیف است .در صۀورت ببۀول ارتبۀاط بۀین لعۀن امۀت و
آررالممان ،حدیث لعن امت ،میتواند بر لعن شدن علی توسط بنیامیه و روارج و نواصب داللت
داشته باشد.
کلیدواژهها :لعن امت ،حدیث لعن ،أشراط الساعة ،آررالممان.

* استاد دانشگاه قمmoadab_r113@yahoo.com /
** دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قمkamranoveisi@yahoo.com /
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بیان مسئله و اهمیت آن
روایاتی در برخی منابع شیعه و عامه وجود دارند که پیدایی برخی ویژگیهاای ماوموم
امت اسالمی را از اسباب وقوع عواب میدانند .یکای از فافای یادشادهع عان شادن
گفتهشده به «ددی
اهمیت دارد:

عن امت» عنوانگواری میشود .ددی

عن امت باه دییال زیار

اویً فقرهای که به عن امت اشاره داردع معنای مبهمی دارد به گوناهای کاه علماای
عامی موهب با استفاده از آنع بر شیعه به سبب عنات کاردن برخای از فا ابه خارده
گرفتهاند.
ثانیاً جملۀ موکور در کتب ددیثی فریقین با شاباهت فظای و دتای ساندی 1وارد
شده است .غا باً م دثانی همچون شیخ فدوق و شیخ طوسی که استادان ددیثیِ غیار

امامی نیز داشتهاندع ادادی

عن امت را نقل کردهاند؛ ازاینرو ادتمال منتقله بودن آنها

از منابع عامه به کتب شیعه بعید نیست.
ثا ثاً روایای یادشده در بااب روایاای رشاراط ا سااع  2قارار دارناد کاه برخای از
معافرانع ادادی

مربوط به رشراط ا ساع را ساختگی میدانناد.رر.ک :اماینع 1221قع

ص222ا /222ایوبع 1222قع ص)122
شایان ذکر است که ادادی عن امت در کتاب خصال مردوم فادوق آمادهع اماا
ازآنجاکه به جای پانزده خصلتع در روایت اول شامل چهاارده خصالت و در روایات
دوم شامل یازده خصلت است و نیز روایت منقول در کتاب ت ف ا عقول مرسل استع
روایتی که در کتاب اما ی شیخ طوسی آورده شده استع م ور ب

۳

قرار میگیرد.

اولین مصدر احادیث لعن امت
دربارۀ او ین مصدر از منابع اهل سنت دو کتاب م تمل است:
ا ف .کتاب سنن ابن ماجهر202ا27۳ق یا -207ا272ق) از پیامبر نقال مایکناد
زمانی که آخرون امت اسالمع سابقون آن را عنت کردندع شخص عا م بایاد علمار را
اظهار کند و اگر ظاهر نسازدع آنچه را به پیامبر ودی شدهع کتمان کرده اسات.رر.ک:
ابن ماجهع 1222مع ج1ع ص27ع ح)26۳
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ب .کتاب سنن ترمویر202ا272ق) برخی نشانههای آخرا زمان را از پیامبر نقل
میکند که یکی از آنها عنت شدن سابقون توسط آخرون امت اسالم است.رر.ک :سنن
ترمویع بیتاع ج2ع ص)222

مختصر ا بصائر مشاهده میشود مؤ ف آن یعنی دسن بن سلیمان دلایع خاود اذعاان
میدارد که این ددی را شخص او به این اوراق اضافه کارده اسات .وی ماینویساد:
«من در معنای رجعتع ادادیثی غیر از طریق سعد بن عبداهلل روایت میکنم .پاا مان
آن ادادی

را در این اوراق ثبت میکنم».ردلیع 1221قع ص)122

بنابراین معلوم نیست که فادب مختصر ا بصائر روایت را از کدام منبع نقال کارده
است .با بررسی کتب امامیه میتوان گفت که درخصوص او این منباع موجاود شایعیِ
«ادادی عن امت» دو ادتمال وجود دارد :ا ف .کتب شیخ فدوقر۳06اا۳81ق)؛ ب.
کتاب ت ف ا عقول با توجه به معافر بودن ابن شعبۀ درانی و شیخ فدوق.رر.ک :آقاا
بزرگ تهرانیع 1208قع ج۳ع ص /200سب انیع 1218قع ج2ع ص)120
بررسی سندی روایت منقول از امالی شیخ طوسی
نیاز به بررسی سندی هر روایت امری سزاوار است و بدین سبب باید متاوکر شاد کاه
سند روایت گفتهشده به سه طریق از رَبُو فَضَا َ َ فَرَجُ بْنُ فَضَا َ نقل شاده اسات .طُارُق
موکور عباریاند از:
طریق اول :رَخْبَرَنَا جَمَاعَ ٌع عَنْ رَبِی ا ْمُفَضلِع قَالَ :دَدثَنَا عبداهلل بْنُ سَعْدِ بْانِ ی ْیا
بْنِ عبدا َمِیدِ ا ْکُرَیزِی ا ْقَاضِی بِنَصِیبِینَع قَالَ :دَادثَنَا ِِسْامَاعِیلُ بْانُ عباداهلل بْانِ خَا ِاد
ا ْقَاضِی ا سکرِیع قَالَ :دَدثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَا َ َ.رطوسیع 1212قع ص216ع ح)۳2
طریق دوم :رَخْبَرَنَا جَمَاعَ ٌع قَالَ :رَبُو ا ْمُفَضلِ :وَ دَدثَنَا ِِسْ َاقُ بْنُ ِِبْرَاهِیمَ بْانِ دَمااد
ا ْمَدَائِنِیع قَالَ :دَدثَنَا ا ربِیعُ بْنُ تَغْلِبَع قَالَ :دَدثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَا َ َ.رهمانجا)
طریق سوم :رَخْبَرَنَا جَمَاعَ ٌع قَالَ :رَبُو ا ْمُفَضلِ :وَ دَدثَنِی مُ َمدُ بْنُ یوسُافَ بْانِ بِشْار
بْنِ ا نضْرِ ا ْهَرَوِی بِدِمَشْقَع قَالَ :دَدثَنِی رَبُو خَیثَمَ َ عَلِی بْنُ عَمْرِو بْنِ خَا ِد ا ْ َرانِیع قَاالَ:
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دَدثَنَا رَبِیع قَالَ :دَدثَنَا رَبُو فَضَا َ َ فَرَجُ بْنُ فَضَا َ َ.رهمانجا)
همۀ طرق سهگانه ضعیفاند زیرا:
اویً با مطا عۀ کتاب اما ی شیخ طوسی معلوم میشاود کاه منظاور از رَبُاو ا ْمُفَضالع

روایت شیخ از او در کتاب فهرست و اما ی عمالً تضعیف موکور در کتاب رجا شان را
نقض نمودهاند.رسند ب رانیع 1222قع ص )172نجاشی نیز ابتدا از وی روایت میکرده
سپا از او جز با واسطه نقل نکرده است.رنجاشیع 1207قع ص)۳26
ثانیاً اکثر راویان طرق یادشده مانند عبداهلل بن سعدع اسماعیل بن عباداهللع فارج بان
فضا هع اس اق بن ابراهیمع ربیع بن تغلبع م مد بن یوسفع علی بن عمروع عمرو بان
خا د مهملاند .بنابراین طریقهای موکور همگی ضعیفاند.
اسنادی که شیخ فدوق آن را در کتاب خصال ذکر کرده نیز به سبب وجود راویاان
مهملع ضاعیف اسات.رر.ک :فادوقع 1۳62شع ج2ع ص200اا )201همچناین ساند
ددی

عن امت در کتااب ت اف ا عقاول مرسال اسات.رر.ک :ابان شاعبهع 1202قع

ص )2۳بنابراین تمامی طرق روایت عن امت در منابع شیعی ضعیفاند.
احادیث مشابه با حدیث لعن امت در مصادر شیعه
ددی عن امت در منابع شیعی دیگری نیز آمده است که به برخی از مهم ترین آنهاا
اشاره میشود:
 .1خطبۀ امام علی که فقرهای از آن مربوط به ادادی

عن امت بوده و مرداوم

فدوق آن را نقل نماوده اسات ...« :نسالهاای متاأخر ایان اماتع او یانر را عنات

کند2»...رفدوقع 1۳22قع ج2ع ص222ا /226راوندیع 1202قع ج۳ع ص /11۳۳دلیع
1221قع ص)122
سند روایت موکور ضعیف است زیرا گرچه م مد بان اباراهیم از مشاایخ مرداوم
فدوق بودهرر.ک :نوریع 1217قع ج2ع ص /287خوییع بیتاع ج18ع ص )12۳که او را
ترضی کرده استرر.ک :نوریع 1217قع ج2ع ص)2ع ایکن تشایع وی بارای آیاتاهلل
خوییع ثابت و وثاقت او غیر ثابت است.رخوییع بیتاع ج12ع ص )2۳1دسین بن معاذ
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کسی است که مدح و ذم قابل اعتنایی برایر وارد نشده است .قیاع یوناع نازال نیاز
مهملاند .ض اک بان مازادم از افا اب اماام ساجاد اساترر.ک :هماانع ج10ع
ص )122که توثیقی در مورد وی وجود ندارد.

سپا یکی از دواریون عیسی را میبیند و او به معاویه میگوید که آخرین از امت

سابقانشان را عنت کنند6.رکراجکیع 1210قع ج1ع ص121ا)12۳
عباری گفتهشدهع ددی به معنای مصطلح نیست 7بلکاه نقال دادثاهای اسات کاه
برای معاویه افتاده است؛ ازاینرو دجیت ندارد.
احادیث مشابه در مصادر اهل سنت
سه گونه روایت در منابع عامه وجود دارد که با عباراتی مشابهع عن شدن نسلهای اول
امت اسالم توسط نسلهای آخر را متوکر میشوند:
 .1زمانی که آخرون امت اسالمع سابقون آن را عنات کردنادع شاخص عاا م بایاد
علمر را اظهار کند و اگر ظاهر نسازدع آنچه را به پیامبر ودی شادهع کتماان کارده
است .ابن ماجهع طبرانی و دیگران ادادی

ذیل را نقل کردهاند:

ا ف .پیامبر فرمود« :هنگامی که نسلهای متأخر ایان امات نسالهاای متقادم را
عنت کنندع هر کا ددیثی را کتماان کنادع آنچاه را خادا ناازل کارده کتماان نماوده

اساات8».راباان ماجااهع 1222مع ج1ع ص27ع ح /26۳ساایوطیع 1202قع ج1ع ص/162
میبدیع 1۳71شع ج10ع ص)22
برخی از علمای اهل سنت ددی

موکور را به سبب وجود عبداهلل بان ا سارِی در

سند آنع ضعیف میدانند.رر.ک :ا بانیع 1208قع ج1ع ص /22خطیب بغدادیع 1217قع
ج2ع ص)278
ب .پیامبر فرمود« :هنگامی که نسل های متأخر این امت نسل های متقدم را عنت
کنندع پا هر کا دانشی دارد باید آن را ظاهر ساازد .هماناا پنهاانکننادۀ علام در آن
زمانع مانند کتمانکنندۀ آن چیزی است کاه بار م ماد ناازل گردیاد2».رابان بطاهع
1212قع ج1ع ص22ع ح /22طبرانیع 1212قع ج1ع ص1۳6ع ح /2۳0خطیب بغادادیع
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1217قع ج2ع ص)278
در روایت موکور نیز عبداهلل بن ا سری وجود دارد کها چنانکه گوشتا برخای باه
ضعف او معتقدند.رر.ک :ا بانیع 1208قع ج1ع ص /22خطیاب بغادادیع 1217قع ج2ع

نسل های متقدم را عنات کننادع هار کاا دانشای دارد بایاد آن را نشار دهاد .هماناا
پنهانکنندۀ علم در آن زمانع مانند کتمانکنندۀ آن چیزی است کاه بار م ماد ناازل
گردید10».رابن عساکرع 1212قع ج22ع ص)80
ا بانی سند آن را ضعیف شمرده و ی علات آن را ذکار نکارده اساترر.ک :ا باانیع
1208قع ج1ع ص )82کن ابن عساکر همه رجال سند را جز ابن رملر یا ابان زمال)ا
که برای او مدح و ذمی نیاورده استا ثقه مایداناد.رر.ک :هماوع بایتااع ج2ع ص)12
بنابراین علت ضعف سندع وجود ابن رمل است که مجهول است.
 .2روایاتی شبیه به روایت موکور در خصال شیخ فدوق که مربوط است به وقاوع
عواب در امت اسالمی به سبب پیدایر پانزده ویژگی موموم در آن.
ا ف .پیامبر فرمود« :هنگاامی کاه ...شاراب نوشایده شاود و نسالهاای متاأخر
نسلهای متقدم را عنت کنند ...پا منتظر باد سرخ و ...باشند11».رترمویع بایتااع ج2ع
ص222ع ح /2211مقریزیع 1220قع ج12ع ص۳81اا /۳82فاا ی شاامیع 1212قع
ج10ع ص)126
ترموی معتقد است که این ددی

غریب بوده و جز از این طریق برای او شاناخته

شده نیست.رترمویع بیتاع ج2ع ص )222ا بانی نیز آن را ضعیف شمرده و علات آن را
مشخص نکرده است.رر.ک :ا بانیع 1208قع ج1ع ص)22
ب .پیامبر فرمود « :اگار امات مان پاانزده فافت را دچاار شاوندع گرفتاار باال
میگردند ...اگر نسلهای متأخر این امت نسلهای متقدم را عنت کننادع در آن هنگاام
منتظر سه بال باشند12»...رخطیب بغدادیع 1217قع ج۳ع ص)۳76
بیهقی سند این روایت را ضعیف شمردهربیهقیع 1212قع ص )20و قرطبی ضاعف
سند را به سبب کمدافظه بودن فرج بن فضا ه میداند.رقرطبیع 122۳قع ج2ع ص)۳27
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1۳

روایای مشابه با روایت گفتهشده نیز در منابع دیگر نقل شدهاند.

ج .پیامبر فرمود« :از نشانههای نزدیک شدن قیامتع هفتادودو خصلت است؛ اگر
دیدید مردم ...ربا خوردند و ...و نسلهای متأخر نسلهای متقدم را عنت کردندع در آن

ا بانی اِسناد موکور را ضعیف و مرفوع میداناد کاه ابان فضاا ه باه سابب ضاعف
دافظه اش تضعیف شده و نیز ددی
است.را بانیع بیتاع ج۳ع ص)۳12

موکور از نادیاۀ ترماویع غریاب دانساته شاده

 .۳روایتی از عایشه از پیامبر نقل است که امت اسالم از بین نمیرود مگر زمانی
که آخرین آنع او ینر را عن کنند:
عایشه گفت« :شما امر شدید به استغفار برای اف اب م ماد کان شاما آنهاا را
سب نمودید .از پیامبرتان شنیدم که فرمود این امت از بین نمیرود مگر اینکاه آخارین
آنع او ینر را عنت کند12».رثعلبی نیشابوریع 1222قع ج2ع ص /282بغاویع 1220قع
ج2ع ص /61میبدیع 1۳71شع ج10ع ص)22
با توجه به سخن طبرانی دربارۀ تفرد یوسف ففار در نقال دادی ماوکورع ساند
داادی ع ضااعیف اساات.رر.ک :طبراناایع 1212قع ج2ع ص )222درنتیجااۀ مباداا
گفتهشدهع سند تمام ادادی

عن امت در کتب عامه ضعیف است.

بررسی داللی عبارت وَ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمةِ أَولَهَا
جملۀ یادشدهع عبارتی است که به سبب اجمال و ابهام او یهاش به تبیاین و شارح نیااز
دارد .در ابتدا باید گفت که در رابطه با ن وۀ تعامل نسل قدیم و جدید امات اساالمیع
سه روش قابل فرض است:
 .1نسلهای جدید به علت برخی اعمال غیر عاقالنۀ پدران و اجداد مسالمان خاود
یا فریفتگی به دنیاای ماادیع پادران و اجدادشاان را باه سابب انتخااب دیان اساالمع
عقبمانده خواندهاند.رر.ک :مدرسیع 1212قع ج12ع ص )222ازایانرو آناان را عنات
میکنند .در این فوری عنتع کنایه از سرزنر و مالمت خواهد بود.
 .2تمامی اعمال نسل قبل را بدون هیچ نقد و بررسیع تلقی به قبول میکنناد .ایناان
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هنگااام منتظاار باااد ساارخ و ...باشااید12».رافاافهانیع 1202قع ج۳ع ص /۳82ساایوطیع
1202قع ج6ع ص)2
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میراث گوشته را تا دد پرستر تقدیا م کنند .اشتباهاتی هم اگر وجود داشاته باشاد
دمل بر خطای در اجتهاد میکنند .همین که جزء پیشینیان باودهع فضایلتی بارای آنهاا
م سوب می گردد .هر کا به پیشینیان اساالم انتقاادی کنادع ماورد طعان آناان قارار

م کنند .آن کا را که رفتارش موافق با قرآن و سنت بودع ادترام م نهناد و آن را کاه
خالف قرآن و سنت عمل نمودع مدح نکرده بلکه مؤاخاوهاش کنناد.رر.ک :هماانجاا)
شیعه در این گروه است.
با توجه به ظاهر روایت که نسلهای آخارع نسالهاای اول را عنات مایکننادع دو
ادتمال قابل بررسی است:
ا ف .منظور از عباری موکورع عن و سب بنیامیه و خوارج و نوافاب نسابت باه
علی باشد .چنانکه شیخ فدوق بدان معتقد است .ایشان مینویسد« :ماراد عبااری
ذکرشدهع خوارجاند؛ آنها علی راا که خودع از نظر او ین بودن در ایماان آوردن باه

خدا و رسو ر به مثابۀ یک امت بودا مورد عن قرار دادند16».رفدوقع 1۳62شع ج2ع

ص)201
دیدگاه مردوم کراجکی نیز مانند مردوم شیخ فادوق اسات .ایشاان ماینویساد:
«مقصود از عباری عن آخر رمتکم رو هاع این است که ستمگران و دشمنانع عن نمودن
امیرا مؤمنین و آشکارا سب و ذم کردن او را جایز شمردند .ما شک نداریم که خاوارج
از او تبری جستند و معاویه و بنیامیه پا از ویع علی را بر روی منابر عن کردناد
و مردم نیز با مومت نمودن ویع به وا یان ستمگر تقرب میجستند و فرزندانشاان را باا
شاانیدن برائاات از علاای و سااب او پاارورش دادنااد17 ».رکراجکاایع 1210قع ج1ع
ص)126
ب .مراد از عباری ذکرشدهع عنت شدن برخی ف ابه توساط شایعه باشاد؛ یعنای
امامیه برخی از ف ابه را که در دق خاندان پیامبر ستم کرده و جایگاه خالفت آنان
را غصب نمودند و اجتهاد در مقابل نص کردندع عن میکنند .ازاینرو برخی از علمای
اهل سنت شیعه را مخاطب ددی

عن امت میدانند.
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میگیرد.رر.ک :همانجا) اغلب عامه در این گروهاند.
 .۳کسان که گوشتگان را ارزیاب م کنند و افکار آنان را بر قرآن و سانت عرضاه

اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

131

نقد و بررسی اشکال اهل سنت بر سب صحابه توسط شیعه
یکی از افلی ترین افول عقیدتی اهل سنتع اعتقاد به عدا ت کل ف ابه اسات .آناان
غا باً ددی عن امت را برای تفسیر آیۀ ذیل به کار میبرند و با استفاده از آن بر شایعه
بِا ْإیمااانِ وَ ی تَجْعَالْ فاای قُلُوبِنااا غِ اال ِلااوینَ آمَنُااوا رَبنااا ِِن اکَ رَؤُفٌ رَداایمٌ»ردشاار/
)10رهمچنین) کسان که بعد از آن ها [بعد از مهاجران و انصاار] آمدناد و ما گویناد:
«پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیش گرفتناد بیاامرزع و در دل هایماان
دسد و کینهاى نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگاراع تو مهربان و ردیم ».
بعضی علمای عامه از پیامبر نقل میکنناد« :هرگااه دیدیاد افا اب مارا ساب
میکنندع به آنان بگویید که بر شرورترینتان عنت باد».رقرطب ع بیتاع ج12ع ص)۳۳
همچنین روایت دیگری بار مناع مشااجره درباارۀ افا اب نقال مایکنناد.رر.ک:
همانجا) نیز روایتی از شعبی در طعن شایعه نقال کاردهاناد کاه نشاانۀ تعصابورزی

آنهاست 18.شعبی گوید« :یهود و نصاری علیه رافضه فضلفروشی کنند .از یهود سؤال
گردد که بهترین امتتان کیست؟ پاسخ گویند که اف اب موسای .از نصااری ساؤال

گردد که بهترین امتتان کیست؟ پاسخ گویند که افا اب عیسای .از رافضاه ساؤال
گردد که بدترین امتتان کیست؟ پاسخ گویند که اف اب م ماد .آناان باه اساتغفار
برای اف اب امر شدند اما آنان را سب کنند .پا شمشیر برای آنان تاا روز قیامات از
نیام کشیده شده است .پرچمی برای آنان برافراشته نگردد .برای آنان ثبای قدمی نیست.
کلمۀ آنان به وددی جمع نشود .هرگاه جنگافروزی کنندع خدا با ریختن خونهایشان
و از بین بردن دجتشان آتر جنگ را خاموش گرداند».رهمانجا)
نیز از پیامبر نقل کردهاند« :همۀ مردم امید نجای دارند مگر کسی که اف اب مرا
سب نماید .پا اهل موقف و م شر این افاراد را عان مایکنناد».رمیبادیع 1۳71شع
ج10ع ص)22
آنان به ددی بر قبول عادا ت کال فا ابه پافشااری دارناد کاه دتای ذکار قتال
دسین را جایز نمیدانند .فادب تفسیر روح ا بیان به نقال از غزا ای ماینویساد:

«روایت نمودن مقتل دسین بار واعاو و غیار او دارام اسات ...هماناا آنع باعا
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پیدایر بغض نسبت به ف ابه و طعن بر آنان میگرددع دردا یکاه آنهاا اعاالم دیان

هستند12».ردق بروسوىع بیتاع ج2ع ص)2۳7
برخی از علمای دیگر عامه نیز شیعه و خوارج را در کنار هم قرار داده و یک دکام

ج1ع ص)626
یکی از علمای سلفیع فقرۀ گفتهشده را مرتبط با او ین کسی مایداناد کاه شایعه را
بدعتگزاری کرده است .او مینویسد« :مقصود کسی است که بدعت تشیع را او ین بار
اظهار نمود20».رغنیمانع 1212قع ج1ع ص)7

ممکن است علمای عامه برای بیان خودع مستندای روایی دیگری چون ددی
ارائه دهند:

ذیل

رسول خدا فرمود« :هنگامی که بدعتها آشکار شد و اف ابم مورد شاتم واقاع
شدندع پا هر کا دانشی دارد آن را ظاهر سازد؛ همانا پنهانکننادۀ علام در آن زماان

مانند پنهانکنندۀ آن چیزی است کاه خادا ناازل کارده اسات21».ردانایع 1216قع ج۳ع
ص)622
اویً روایت گفتهشده با توجه به مطا بی که خواهد آمدع برای استدیل آنها فایدهای
ندارد زیرا می توان آن را در مورد اف اب ابرار و اخیار جاری ساخت و اف اب ظا م

و غافب را با استفاده از روایای دیگر از ت ت آن خارج نمود 22.به عباری دیگر ایان
ادتمال قویاً وجود دارد که منظور پیامبر از منع شتم اف ابع آن دساته از افا اب
باشد که جزء نیکان امتاند .در این فوریع شیعه و سنی متفقاناد کاه چناین کساانی
سزاوار شتم و عن نیستند؛ ازاینرو نهی پیاامبر ارشاادی خواهاد باودع زیارا عقال
مستقالً دکم به قبح عن و شتم افراد نیکخو و نیکو کردار میدهد.
ثانیاً در کتب شیعه به فوری زیر آمده است:
رسول خدا فرمود« :هنگامی که بدعتها در امتم آشکار شدع دانشمند باید دانر

خود را ظاهر سازد؛ هرکا چنین نکندع عنت خدا بر او بااد2۳».رکلینایع 1222قع ج1ع
ص1۳2ع ح)2
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ثا ثاً ادتمایً جملۀ «و شتم رف ابی» را خود م دثان اهال سانت باه عناوان شارح
اضافه کردهاندع زیرا آنان با توجه به ادادی عن امت فهمیده بودند کاه از نشاانههاای
آخرا زمان عن سابقین توسط آخرین امت است .سپا عن گفتهشده را دمل بر شاتم

برخی منابع اهل سنت بادون جملاۀ ماوکور آماده اسات.رر.ک :ا باانیع 1208قع ج1ع
ص)82
رابعاً امام علی برائتجویی و سب برخی از افراد نسبت به خویر را پیربینای
کردند که ابن ابیا دیدع به نقل از گروهیع برخای از مصاادیق آن را مانناد معاویاه و
مغیره میداند.رر.ک :ابن ابیا دیدع 1202قع ج2ع ص)22
در فوری پاسخ دادن به اتهامی که اهال سانت بار شایعه وارد کاردهانادع تفسایر
نادرست آنان از عباری « َعَنَ آخِرُ هَوِهِ ا ْأُم ِ رَو َهَا» معلوم میگردد .گرچاه شایعه هماۀ
اف اب را عادل نمیداندع اما همه را نیز شتم و سب نمیکند .آیتاهلل مکاارم شایرازی
در این باره می نویسد« :چگونه م توانیم کسان را که فی ا مثل در جنگ جمل دضاور
یافتند ...م ترم بشمریم و هر گونه انتقاد از آنها را گناه بدانیم ...ما در عاین ادتارام باه
پیشگامان در خط ایمانع پروندۀ اعمال آنها را ...دقیقاً ت ت بررس قارار ما دهایمع و
براسااا معیارهااای کااه از قاارآن دریافتااهایاامع دربااارۀ آنهااا قضاااوی و داورى
م کنیم».رمکارم شیرازیع 1۳72شع ج2۳ع ص)222
مردوم کراجکی در جواب اشکال اهل سنت پاسخ میدهد که اگار نوافاب گماان
میبرند که عباری مورد نظر طعنی بر ما شیعیان استع گمانی فاسد است زیرا خدا نیاز
در قرآنع ظا مین را عن کرده است .ایشان مینویسد« :شخص نافبی گمان میکند کاه
فقرۀ " عن آخر امتکم او ها" طعن بر ما شیعیان است .گمان موکور فاسد است زیرا خدا

در قرآنع ستمکاران را عن کرده و فرموده است" :ای عن اهلل علی ا ظا مین" و پیامبر
خبر داده است از میان اف ابر کسانی بعد از او هستند که تغییار و تبادیل [در دیان]
انجام دادهع فریب دهند و گول زنند و گمراه سازند و ساتم نمایناد و مسات ق عاواب
دردناک و جاودانگی در جهنم هساتند22».رکراجکایع 1210قع ج1ع ص )122بناابراین

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 20:54 +0430 on Wednesday July 18th 2018

اف اب کردند .درنهایت با گوشت زمانع جملۀ «و شتم رف ابی» در ددی به عناوان
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اگر شیعه افرادی را مورد عن و نفرین قرار میدهدع از باب ظا م بودن آنان است.

در روایای شیعه نیز ظا م که مصداق اتم آن غافب دکومت رسول خدا استع
26
عنت شده است .مردوم طیب در ایان بااره ماینویساد« :در بعاض اخباار ماوکوره

با ف و یم افاده عموم داردع شامل جمیع ظا مین به انبیا و ائمۀ اطهار و غیر آن هاا
از کسان که است قاق عن دارند میشود عنهم اهلل».رطیبع 1۳78شع ج2ع ص)۳22
در روایای تفسیری شیعی نیز کتمانکنندگان فضایل و وییت پیامبر و علای
را مورد عنت خدا در قرآن میدانند .یکی از آیای استنادشدهع آیهای است که در اداماه
ذکر می شودِِ« :ن ا وِینَ یکْتُمُونَ ما رَنْزَ ْنا مِنَ ا ْبَینایِ وَ ا ْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَیناهُ ِلنا ِ فِای
ا ْکِتابِ رُو ئِکَ یلْعَنُهُمُ اهللُ وَ یلْعَنُهُمُ ا العِنُونَ».ربقره)122 :
کسان که دییل روشنع و وسیلۀ هدایت را که نازل کردهایمع بعد از آنکه در کتااب
براى مردم بیان نمودیمع کتمان کنندع خدا آن ها را عنت م کند و همۀ عنکنندگان نیاز
آنها را عن م کنند.
در بیانی منسوب به امام عسکری آمده است منظور آیهع کسانی است که ففای
و فضایل و معجزای ظاهرشده از سوی پیامبر و علی را کتمان مایکنناد .آنهاا
یهود و نوافباند که مورد عنت قرار گرفتهاند.ر[امام] عسکریع 1202قع ص)270
عالوه بر مواردی که بیان شدع در برخی روایای مبغض علی توساط پیاامبر
27
عنت شده است.
نمونهای از بغض نسبت به علی را مردوم کراجکی به عنوان ددیثی نقل کارده
است .ا بته آنچه ایشان نقل کردهاندع ددی نبوده بلکه ساخن فا ابی اسات .ایشاان
مینویسد« :ابیهارون عبدی گوید که نزد عبداهلل عمر نشسته بودم .نافع بن ازرق آمد و
گفت که به خدا قسمع نسبت به علی کینه میورزم .ابان عمار سارش را بلناد نماود و
گفت« :مبغوض خدا باشی! وای بر تو! آیا نسبت به مردی بغض داری کاه ساابقهای از
سوابق او بهتر است از آنچه در دنیاست؟»رکراجکیع 1210قع ج1ع ص)128
بنابراین اگر کسی در عباری « َعَنَ آخِرُ هَوِهِ ا ْأُم ِ رَو َهَا» ادتمال دوم را اراده کندع باز

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 20:54 +0430 on Wednesday July 18th 2018

ظا مین تفسیر شده به کسان که تکویب کردند وییت امیرا مؤمنین را و استخفاف
کردند دق آن بزرگوار را و معلوم است اینها مصداق اتم ظا مین هستند و جمع م لا
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هم ایرادی متوجه شیعه نیستع زیرا عمل عن شیعه نسبت باه برخای فا ابۀ ظاا م و
غافب و مبغض نسبت به علی مستند به قرآن و سنت است .درنتیجه تاأویلی کاه
عامه از فقرۀ عن امت دارندع ارتباطی با آخرا زمان ندارد و مردود است.

علی توسط بنیامیه و خوارج و امثال آنها نیسات .علای مصاداق اتام کساانی
است که در عین داشتن سبقت در ایمان و دارا بودن برترین فضایل و درجای ایماانیع
به سبب اغراض سیاسی و موهبی مورد عن گروهی از متظاهرین به اسالم قرار گرفتند.
آنچه مد نظر ادادی
دجت شرعی و براسا

عن امت استع عن سابقون امت توسط متاأخرین آنع بادون
بغض و کینه و عوامل سیاسی است؛ ازاینرو با تعمیم ماالک

گفتهشدهع دشمنان اهل بیت که با تعصب و غرضورزیع دیگر مسلمانان همچاون
شیعه را مهدور ا دم و کافر می شمارند نیاز مشامول دی ات دادی
میگیرند.

عان امات قارار

نتیجهگیری
با بررسیهایی که فوری گرفت میتوان گفت :اویً ادتمال انتقال ادادی عان امات
رمنتقله بودن) از منابع عامه به کتب شیعه وجود داردع زیرا مقایسۀ اسناد نشان مایدهاد
که بیشتر راویان ادادی

عن امتع غیر امامی بوده و نام یا مدح و ذم آنان در کتب اهل

سنت آمده است نه شیعه .روایت عن امت فقط از وجود پیاامبر و علای شانیده
شده و از سان مبارک دیگر ائمه نقل نشده است .در جوامع مهم ددیثی شیعه نیاز
از ادادی

عن امت خبری نیست .ثانیاً بر فرض فدور از معصومع ددی

ماوکور

دکایت از نوعی بدعت و ناهنجاری دینی در بین جامعۀ مسلمین دارد که معلوم نیست
از نشانههای نزدیک شدن قیامت یا قیام امام مهدی و ورود به آخرا زمان باشدع زیرا
فقط به عنوان یکی از اسباب وقوع بال و گرفتاری در میان امت اسالمی م سوب شاده
است.
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بیان مصداق بودن عبارت وَ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمةِ أَولَهَا
اگر فدور روایت از معصوم پویرفته شاودع عبااری ذکرشاده در مقاام بیاان یاک
عالمت کلی برای قیامت یا آخرا زمان است و فقاط من صار باه عنات و ساب شادن

931

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال هشتم ،شمار پانمدهم ،بهار و تابستان 5931

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 20:54 +0430 on Wednesday July 18th 2018

پینوشتها:
 .1از مقایسۀ اسناد برمیآید که اکثراً از ابن فضا ه روایت شدهاند.
 .2رشراط ا ساع به معنای نشانههاى نزدیک شدن قیامت استع زیرا چنان که در کتب غت آمده اساتع
«رشراط» جمع «شَرَط» به معنای عالمت است .ابن فار مینویسد« :شین و راء و طاء افلی است کاه
دی ت بر عَلَم و عالمت میکند .ا شرَط یعنی ا عَلَام  .رشراط ا سااع یعنای عالماای آن».رابان فاار ع
1202قع ج۳ع ص)260
 .۳متن و ترجمۀ روایت منقول در اما ی شیخ طوسای بادین شارح اسات« :رَخْبَرَنَاا جَمَاعَا ٌع عَانْ رَبِای
ا ْمُفَضلِع قَالَ :دَدثَنَا عبداهلل بْنُ سَعْدِ بْنِ ی ْی بْنِ عبدا َمِیدِ ا ْکُرَیازِی ا ْقَاضِای بِنَصِایبِینَع قَاالَ :دَادثَنَا
ِِسْمَاعِیلُ بْنُ عبداهلل بْنِ خَا ِد ا ْقَاضِی ا سکرِی .قَالَ :رَبُو ا ْمُفَضلِ :وَ دَدثَنَا ِِسْ َاقُ بْنُ ِِبْرَاهِیمَ بْانِ دَمااد
ا ْمَدَائِنِیع قَالَ :دَدثَنَا ا ربِیعُ بْنُ تَغْلِبَع قَالَ :دَدثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَا َ َع قَالَ :وَ دَدثَنِی مُ َمدُ بْانُ یوسُافَ بْانِ
بِشْر بْنِ ا نضْرِ ا ْهَرَوِی بِدِمَشْقَع قَالَ :دَدثَنِی رَبُو خَیثَمَ َ عَلِی بْنُ عَمْرِو بْنِ خَا ِد ا ْ َرانِیع قَالَ :دَدثَنَا رَبِایع
قَالَ :دَدثَنَا رَبُو فَضَا َ َ فَرَجُ بْنُ فَضَا َ َع عَنْ ی ْی بْنِ سَعِید ا ْأَنْصَارِیع عَنْ مُ َمدِ بْنِ عَلِیع عَنْ رَبِیاهِع عَانْ
جَدهِع عَنْ عَلِی بْنِ رَبِی طَا ِبرعَلَیهِمُ ا سلَامُ)ع عَنِ ا نبِیرفَل اهللُ عَلَیهِ وَ آ ِاهِ)ع قَاالَِِ :ذَا فَانَعَتْا وَ قَاالَ
رَدَدُهُمِِْ :ذَا فَعَلَتْا امتی خَمْاَ عَشْرَةَ خَصْلَ ً دَل بِهَا ا ْبَلَاءُِِ :ذَا فَارَیِ ا ادنْیا دُویً -وَ قَاالَ رَدَادُهُمِِْ :ذَا
کَانَ ا ْمَالُ فِیهِمْ دُویًا وَ ا ْخِیانَ ُ مَغْنَماًع وَ ا زکَاةُ مَغْرَماًع وَ رَطَاعَ ا رجُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَق رُماهُع وَ بَار فَادِیقَهُ وَ
جَفَا رَبَاهُع وَ ارْتَفَعَتِ ا ْأَفْوَایُ فِی ا ْمَسَاجِدِع وَ رُکْرِمَ ا رجُلُ مَخَافَ َ شَرهِع وَ کَانَ زَعِیمُ ا ْقَوْمِ رَرْذَ َهُمْع وَ ُبِاَ
ا ْ َرِیرُع وَ شُرِبَتِ ا ْخُمُورُع وَ اتخِوَیِ ا ْقِیانُع وَ ضُرِبَ بِا ْمَعَازِفِع وَ َعَنَ آخِرُ هَوِهِ ا ْأُم ِ رَو َهَاع فَاارْتَقِبُوا ِِذَا
عَمِلُوا ذَ ِکَ ثَلَاثاً :رِی اً دَمْرَاءَ وَ خَسْفاً وَ مَسْخاً».رطوسیع 1212قع ص )212رسول خدا فرمود :اگار
امتم پانزده ویژگی داشته باشندا یکی از راویان به جای کلمۀ «فَنَعَتْ؛ انجاام داد»ع واژۀ «فَعَلَاتْ؛ عمال
کرد» را گفته استاع گرفتاری بر آنان جای یابد و مستقر گردد؛ اگر دنیا در نزد آناان دسات باه دسات
بگرددا یکی از راویان به جای آن عباری گفته است که اگر مال در بین آنان دست باه دسات شاودا و
خیانت غنیمت شمرده شود و زکای تاوان م سوب گردد و مرد از همسرش اطاعت کند و ماادرش را
نافرمانی کند و دوستر را نیکی نماید و به پدرش جفا ورزد و فداها در مساجد بلند شود و شاخص
به سبب بیم از شر اوع گرامی داشته شود و رهبر جامعه از میان پستترین افاراد جامعاه باشاد و باا
دریر پوشیده شود و شرابها نوشیده شود و کنیزانِ آوازهخوان باه خادمت گرفتاه شاوند و بار آیی
موسیقی مینوازند و آخر این امتع اول آن را عنت کند .پا اگار آنهاا را انجاام دادیادع ساه چیاز را
منتظر باشید :باد سرخع بلعیده شدن توسط زمین و مسخ شدن.
 .2سعد بن عبداهلل اشعری کتابی با نام بصائر ا درجای داشاته اسات کاه برخای متاون آن در مختصار
بصائر ا درجای آمده اسات .او در دادود ساال  222هجاری وفاای نماوده اسات.رر.ک :طباطبااییع
1۳82شع ص )22اثر موکور این موجود نیست .ا بته برخی بر این باورند که او همان ابن فروخ اسات
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و در این فوری کتاب بصائر ا ادرجای موجاود هماان کتااب ماوکور خواهاد باود.رر.ک :دهقاانیع
1۳82شع ص186ا)188

عَنِ ا ض َاکِ بْنِ مُزَادِم عَنِ ا نزالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ :خَطَبَنَا امیرا مؤمنین عَلِی بْنُ رَبِی طَا ِب ع  ...لَعَن َ آخِنر

هَذِهِ الْأمنِ ََولَََن . ...رفادوقع 1۳22قع ج2ع ص222اا /226راونادیع 1202قع ج۳ع ص /11۳۳دلایع
1221قع ص)122
 .6رَخْبَرَنِی رَبُو ا ْ َسَنِ مُ َمدُ بْنُ عَلِی بْنِ فَخْر قَالَ دَدثَنَا رَبُو شُجَاع فَارِ ُ بْنُ مُو َس ا ْعَرْضِی بِا ْبَصْارَةِ
قَالَ دَدثَنَا رَدْمَدُ بْنُ مُ َمد قَالَ دَدثَنَا رَدْمَدُ بْنُ مُ َمدِ بْنِ شَیبَ َ ا ْکُاوفِی بِبَغْادَادَ قَاالَ دَادثَنَا رَبُاو نُعَایم
مُ َمدُ بْنُ ی ْی ا طوسِی ا سراجُ قَالَ دَدثَنَا مُ َمدُ بْنُ خَا ِد ا دمَشْقِی قَالَ دَدثَنَا سَاعِیدُ بْانُ مُ َمادِ بْانِ
عبدا ردْمَنِ بْنِ خَارِجَ َ ا رقی قَالَ قَالَ مُعَاوِی ُ بْنُ ا ْعَضِلَ  ...لَعَ َ آخِر امتكمْ ََولَََ .رکراجکیع 1210قع ج1ع
ص121ا)12۳
 .7ددی

در بین م دثان شیعهع شامل کالم و گزارشی است که قولع رفتاار و تقریار معصاوم ...را

بیان و دکایت میکند.رمؤدبع 1۳88شع ص)12
 .8دَدثَنَا ا ْ ُسَینُ بْنُ رَبِی ا سرِی ا ْعَسْقَالَنِی دَدثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِیمع عَنْ عبداهلل بْنِ ا سرِیع عَنْ مُ َمدِ بْنِ
ا ْمُنْکَدِرِع عَنْ جَابِرع قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ« :إذَا لَعَ َ آخِر هَذِهِ األمِ ََولَََ ع فَمَنْ کَتَمَ دَدِیثًاع فَقَادْ کَاتَمَ مَاا
رَنْزَلَ اهللُ».رابن ماجهع 1222مع ج1ع ص27ع ح /26۳سایوطیع 1202قع ج1ع ص /162میبادیع 1۳71شع
ج10ع ص)22
« .2ددثنا ردمد بن خلید قال ددثنا عبداهلل بن ا سری األنطاکی قال ددثنا سعید بن زکریا ا مدائنی عان
عنبس بن عبدا ردمن عن م مد بن زاذان عن م مد بن ا منکدر عن جابر قال قاال رساول اهلل :إذا
لع آخر هذه األمِ َولَ  ،فمن کان عنده علم فلیظهاره فاإن کااتم ا علام یومئاو ککااتم ماا رنازل علا
م مااد».راباان بطااهع 1212قع ج1ع ص22ع ح /22طبراناایع 1212قع ج1ع ص1۳6ع ح /2۳0خطیااب
بغدادیع 1217قع ج2ع ص)278
 .10رنبأنا ربو تراب دیدرة بن ردمد بن ا سین األنصاریع نا عبدا عزیز بن ردمد ا کتانیع رنبأناا ا شایخ
ربو بکر م مد بن ربی عمرو ا مقرىءع رنبأنا م مد بن عیس بن عبدا کریم ا طرسوسی ا معروف ببکیار
ا خرازع ددثنا ربوا طیب ردمد بن عبید اهلل بن ی ی ا دارمیع نا عبدا عظیم بان ِباراهیمع ناا م ماد بان
عبدا ردمن بن زمل ا دمشقیع نا ا و یدع نا ثور بن یزیدع عن خا د بن معدانع عن جبیار بان نفیارع عان
معاذ بن جبل قال :قال رسول اهلل فل اهلل علیه و سلمِ« :ذا ظهری ا بادع .و لع آخر هذه األمنِ َولَن ع
فمن کان عنده علم فلینشرهع فإن کاتم ا علم یومئو ککاتم ما رنزل اهلل عل م مد فل اهلل علیه و سالم».
رابن عساکرع 1212قع ج22ع ص)80
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 .2دَدثَنَا مُ َمدُ بْنُ ِِبْرَاهِیمَ بْنِ ِِسْ َاقَ رَضِی اهللُ عَنْهُ قَالَ دَدثَنَا عبدا عَزِیزِ بْنُ ی ْیا ا ْجَلُاودِی بِا ْبَصْارَةِ
قَالَ دَدثَنَا ا ْ ُسَینُ بْنُ مُعَاذ قَالَ دَدثَنَا قَیاُ بْنُ دَفْص قَالَ دَدثَنَا یونُاُ بْنُ رَرْقَمَ عَنْ رَبِی سَیار ا شایبَانِی
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 .11ددثنا علی بن دجر ددثنا م مد بن یزید ا واسطی عن ا مستلم بن سعید عن رمیح ا جاوامی عان
ربی هریرة قال :قال رسول اهلل فل اهلل علیه و سلم ِذا اتخو ا فیء دوی واألمانا مغنماا وا زکااة مغرماا

وا معازف وشربت ا خمور و عن آخر هوه األم رو ها فلیرتقبوا عند ری ا دمراء وز ز ا وخسافا وقاوفا
وآیای تتابع کنظام بال قطع سالکه فتتاابع».رترماویع بایتااع ج2ع ص222ع ح /2211مقریازیع بایتااع
1220قع ج12ع ص۳81ا /۳82فا ی شامیع 1212قع ج10ع ص)126
 .12ددثنا م مد بن ردمد بن رزق و ا سن بن ربی بکر .قای :دادثنا عباداهلل بان ِسا اق ا بغاوی و
رخبرنی هالل بن م مد ا فار ددثنا ربو علی م مد بن ردمد بن ا سن ا صواف .قای :ددثنا بشر بان
موس ددثنا ربو عبداهلل م مد بن ا فرج بن فضا عن ربیاه ا فارج بان فضاا عان ی یا بان ساعید
األنصاری عن م مد بن علی عن علی بن ربی طا ب .قال قاال رساول اهلل فال اهلل علیاه و سالمِ« :ذا
فعلت رمتی خما عشرة خصل دل بها ا بالء» قیل یا رسول اهلل :و ما هی؟ قالِ« :ذا کاان ا مغانم دویع
و األمان مغنماع و ا زکاة مغرماع و رطاع ا رجل زوجتهع و عق رمهع و بر فدیقهع و جفا رباهع و رکرم ا رجل
مخاف شرهع و کان زعیم ا قوم ررذ همع و ارتفعات األفاوای فای ا مسااجدع و شارب ا خمارع و ابا
ا ریرع و اتخووا ا قیانع و اتخووا ا معارفع و لع آخر هذه األمِ َولَ ع فترقبوا عند ذ ک ثالثاا :ری اا
دمراءع و خسفاع و مسخا».رخطیب بغدادیع 1217قع ج۳ع ص)۳76
 .1۳ددیثی با همین سند اما با کمی تفاوی فظی در متن توسط جادو نقل شده است.رر.ک :جاادوع
122۳قع ج2ع ص )180سیوطی ددی

را از ابن ابی ا دنیا از ترموی با کمی تفاوی فظای نقال کارده

است.رر.ک :سیوطیع 1202قع ج2ع ص )۳22شبیه باه دادی ماوکورع از ساعید بان مسایب از اماام
علی از پیامبر نیز نقل شده است.رر.ک :مقدس ع بیتاع ج2ع ص160ا)161
 .12ددثنا ربو اس اق بن دمزة وسلیمان بن ادمد وا لفو ه قای ثنا اباراهیم بان م ماد بان عاون ثناا
سوید بن سعید عن فرج بن فضا عن عبداهلل ابن عبید بن عمیر ا لیثی عن دویف بن ا یماان قاال قاال
رسول اهلل فل اهلل علیه و سلم« :من اقتراب ا ساع اثنتان و سبعون خصل ِذا رریتم ا نا

رماتوا ا صالة

و رضاعوا األمان و رکلوا ا ربا و است لوا ا کوب ...و لع آخر هذه االمِ َولَ فلیرتقبوا عند ذ ک ری اا
دمراء و خسفا و مساخا و قاوفا و آیاای».رافافهانیع 1202قع ج۳ع ص /۳82سایوطیع 1202قع ج6ع
ص)2
 .12و رخبرنا عبداهلل بن دامد قال :ددثنا ردمد بن عبداهلل قال :ددثنا م مد بن عبداهلل بن سلیمان قاال:
ددثنا ابن نمیر قال :ددثنا ربیع عن ِسماعیل بن ِبراهیمع عن عبدا ملک بن عمیارع عان مساروقع عان
عائش رض اهلل عنها قا ت :امرتم بایستغفار یفا اب م ماد فساببتموهم سامعت نبایکم« :ی
توهب هوه ایم دت یلع آخره اولَن ».رثعلبای نیشاابوریع 1222قع ج2ع ص /282بغاویع 1220قع
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ج2ع ص /61میبدیع  1۳71شع ج10ع ص)22
« .16و عن آخر هوه األم رو ها» ا خوارج ا وین یلعنون امیرا مؤمنین و هو رول األم ِیماناً باهلل عاز

بسبه و ذمه فلسنا نشک فی رنه قد تبرری منه ا خوارج و عنه معاوی و مَان بعاده مِان بنای رمیا علا
ا منابر و تقرب ا نا ِ ویة ا جور بومه و نشأ رویدهم علا ساماع ا باراءة مناه و سابه.رکراجکایع
1210قع ج1ع ص)126
 .18روایت موکور از ما ک بن انا نیز نقل شده است.رر.ک :میبدیع 1۳71شع ج10ع ص)22
 .12ی رم عل ا واعو و غیره روای مقتل ا سین رض اهلل عنه و دکایاته ...فانه یهیج بغاض ا صا اب
و ا طعن فیهم و هم اعالم ا دین.ردق بروسوىع ج2ع ص)2۳7
 .20وهوا کان مقصود رول من رظهر بدع ا تشیع.رغنیمانع 1212قع ج1ع ص)7
 .21عن م مد بن ا منکدر عن جابر بن عبداهلل قال ا نبیِ ذا ظهری ا بدع و شتم رف ابی فمن کاان
عنده علم فلیظهره فإن کاتم ا علم دینئو ککاتم ما رنزل اهلل.ردانیع 1216قع ج۳ع ص)622

 .22روایتی از امام علی منقول است که برائت جویی و سب برخی از افاراد نسابت باه خاویر را
پیر بینی کردند که ابن ابی ا دیدع به نقل از گروهیع برخی از مصادیق آن را مانناد معاویاه و مغیاره
میداند.رر.ک :ابن ابیا دیدع 1202قع ج2ع ص )22عالمه مجلسی نیز روایت ماوکور را در خصاوص
زیاد بن ابیه یا معاویه یا مغیرة بن شاعبه یاا دجااج مایداناد.رر.ک :مجلسایع 1202قع ج2ع ص)172
روایت موکور نشان دهنده وجود اف ابی است که به سب و تبری امام علی پرداختند که خاود از
بزرگترین ظلمهاست .ازجمله مواردی که میتواند مؤیدی برای وجود اف اب ظا م باشدع ناماه عمار
به معاویه است که سعید بن مسیب به نقل از عبداهلل بن عمرع آن را نقال مایکناد .در ناماه ماوکور باه
موارد بسیاری از ستمهای وارد بر علای و دضاری زهارا اقارار شاده اسات.رر.ک :مجلسایع
120۳قع ج۳0ع ص287ا)228
 .2۳قَالَ رَسُولُ اهللِِِ« :ذَا ظَهَرَیِ ا ْبِدَعُ فِی امتیع فَلْیظْهِارِ ا ْعَاا ِمُ عِلْمَاهُع فَمَانْ َامْ یفْعَالْع فَعَلَیاهِ َعْنَا ُ
اهلل».رکلینیع 1222قع ج1ع ص1۳2ع ح)2

"

"

 .22اعلم ریدک اهلل تعا رن قو ه فی هوا ا خبر و عن آخر رمتکم رو ها مما یظن ا نافبی رن فیه طعنااً
هلل عَلَ ا ظاا ِمِینَ" و رخبار ا نبای
علینا و ذ ک ظن فاسد و قد عن اهلل تعا ا ظا مین فقال "رَی َعْنَ ُ ا ِ
بأن من رف ابه من یغیر بعده و یبدل و یغوی و یفتن و یضل و یظلم و یست ق ا عقاب األ یم و ا خلود
فی ا ج یم.».رکراجکیع 1210قع ج1ع ص)122
 .22خدا در قرآن ظا مین را مورد عن قرار داده استََ« :نْ لَعْنَِ اهلل عَلَى الظ لِمِی »راعراف)22 :؛ «وَ قِیلَ بُعْناا

لِلْقَوْم الظ لِمِی »رهود)22 :؛ «ََال لَعْنَِ اهلل عَلَى الظ لِمِی »رهود)18 :؛ «فَبُعْاا لِلْقَوْم الظ لِمِی »رمؤمنون.)21 :
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و جل و برسو ه.»رفدوقع 1۳62شع ج2ع ص)201
 .17عن آخر رمتکم رو ها فهو ما است له ا ظا مون ا مبغضون یمیرا ماؤمنین مِان عناه و ا مجااهرة
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 .26مانند «ری عن اهلل ا غافبین و ا مغتصبین».رطبرسیع 120۳قع ج1ع ص /62دسینی میالنیع 1212قع
ج6ع ص2۳ع خطبۀ غدیر) نیز مانند« :ری عن اهلل األفجرین من قریر بن رمی و بنی مغیرة رما بناو مغیارة

منابع
 .1قرآن کریم.
 .2آقا بزرگ تهرانیع ا وریع ِ تصانیف ا شیعهع قم و تهران :اسماعیلیان و کتابخانه اسالمیهع 1208ق.
 .۳ابن ربیا دیدع عبدا میدع شرح نهجا بالغ یبن ربایا دیادع چ1ع قام :مکتبا آیاتاهلل ا مرعشای
ا نجفیع 1202ق.
 .2ابن بط ع عبید اهلل بن م مدع ایبان عن شریع ا فرق ا ناجی و مجانب ا فرق ا موموما ع چ2ع ریااض:
دار ا رای ع 1212ق.
 .2ابن شعبهع دسن بن عل ع ت ف ا عقول عن آل ا رسولع چ2ع قم :جامعه مدرسینع 1202ق.
 .6ابن عساکرع علی بن دسنع تاریخ مدین دمشقع بیروی :دار ا فکرع 1212ق.
 .7ابن فار ع ادمدع معجم مقاییا ا لغ ع چ1ع قم :مکتب ایعالم ایسالمیع 1202ق.
 .8ابن ماجهع م مد بن یزیدع سنن ابن ماجهع بیروی :دار ا فکرع 1222مع
 .2اففهانیع ابو نعیمع دلی األو یاء و طبقای األففیاءع چ2ع بیروی :دار ا کتاب ا عربیع 1202ق.
 .10ا بانیع م مد نافرا دینع ا سلسل ا ضعیف ع ریاض :مکتب ا معارفع بیتا.
 .11ااااااااااااااااااااا ع ضااعیف ا جااامع ا صااغیر وزیادتااهرا فااتح ا کبیاار)ع چ۳ع بیااروی :ا مکتااب
ایسالمیع 1208ق.
 .12امینع ادسانع ا تفسیر با مأثور و تطویره عند ا شیع ایمامی ع چ1ع بیروی :دارا هادىع 1221ق.
 .1۳ایوبع دسنع ا دی فی علوم ا قرآن و ا دی ع چ2ع اسکندریه :دارا سالمع 1222ق.
 .12بغوىع دسین بن مسعودع معا م ا تنزیل ف تفسیر ا قارآنع چ1ع بیاروی :دارادیااء ا تاراث ا عربا ع
1220ق.
 .12بیهق ع ابوبکرع استدراکای ا بع وا نشورع بیروی :دار ا فکرع 1212ق.
 .12ترمویع م مد بن عیس ع سنن ا ترمویع بیروی :دار ِدیاء ا تراث ا عربیع بیتا.
 .16ثعلب نیشابورىع ادمد بن ابراهیمع ا کشف و ا بیاان عان تفسایر ا قارآنع چ1ع بیاروی :دار ِدیااء
ا تراث ا عربیع 1222ق.
 .17جادوع عمرو بن ب رع ا بیان و ا تبیینع بیروی :مکتب هاللع 122۳ق.
 .18دسین میالن ع عل ع نف ای ایزهار ف خالف عبقای اینوارع چ1ع قم :مهرع 1212ق.
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فقد رهلکهم اهلل با سیف یوم بدر و رما بنو رمی فهیهای هیهای».رشوشتریع 1202قع ج8ع ص)162
« .27فَمَنْ رَبْغَضَهُ فَعَلَیهِ َعْنَ ُ اهلل».رکراجکیع 1210قع ج1ع ص)122
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 .12دق بروسوىع اسماعیلع تفسیر روح ا بیانع بیروی :دارا فکرع ب تا.
 .20دل ع دسن بن سلیمانع مختصر ا بصائرع چ1ع قم :مؤسس ا نشر ایسالمیع 1221ق.

 .2۳دانیع عثمان بن سعیدع ا سانن ا اواردة فای ا فاتن وغوائلهاا وا سااع ورشاراطهاع چ1ع ریااض :دار
ا عافم ع 1216ق.
 .22دهقانیع مهدیهع «نگاهی به بصائر ا درجای»ع ددی اندیشهع شمارۀ  2و 6ع 1۳82ش.
 .22راوندىع قطبا دینع ا خرائج و ا جرائحع چ1ع قم :مؤسسه امام مهدىع 1202ق.
 .26سب ان ع جعفرع موسوع طبقای ا فقهاءع قم :مؤسسه امام فادقع 1218ق.
 .27سند ب رانیع م مدع ب وث فی مبانی علم ا رجالع چ2ع قم :مکتب فدکع 1222ق.
 .28سیوط ع جاللا دینع ا در ا منثور ف تفسیر ا مأثورع قم :کتابخانه آیتاهلل مرعش نجف ع 1202ق.
 .22شوشترىع نوراهللع ادقاق ا ق و ازهاق ا باطلع چ1ع قم :کتابخانه آیتاهلل مرعش نجف ع 1202ق.
 .۳0فا

شام ع م مدع سبل ا هدى و ا رشاد ف سیرة خیر ا عبادع چ1ع بیروی :دار ا کتاب ا علمیا ع

1212ق.
 .۳1فدوقع م مد بن علیع ا خصالع چ1ع قم :جامعه مدرسینع 1۳62ش.
 .۳2اااااااااااااااااااا ع کمالا دین و تمام ا نعم ع چ2ع تهران :اسالمیهع 1۳22ق.
شیعه 2ع چ1ع قم :دار ا دی ع 1۳82ش.

 .۳۳طباطباییع م مدکاظمع تاریخ ددی
 .۳2طبرانیع سلیمان بن ادمدع ا معجم األوسطع قاهرة :دار ا رمینع 1212ق.
 .۳2طبرس ع ادمد بن عل ع ایدتجاج عل رهل ا لجاجع چ1ع مشهد :نشر مرتض ع 120۳ق.
 .۳6طوسیع م مد بن دسنع األما یع چ1ع قم :دار ا ثقاف ع 1212ق.
 .۳7ااااااااااااااااااااا ع رجالع چ۳ع قم :جامعه مدرسینع 1227ق.
 .۳8طیبع عبدا سینع اطیب ا بیان فی تفسیر ا قرآنع چ2ع تهران :انتشارای اسالمع 1۳78ش.
 .۳2عسکریع امام دسان بن علیع ا تفسایر ا منساوب ا ا ایماام ا عساکرىع چ1ع قام :مدرساه اماام
مهدىع 1202ق.

 .20غنیمانع عبداهللع مختصر منهاج ا سان ألبای ا عباا

ردماد بان تیمیا ع چ2ع بریطانیاا :دار األرقامع

1212ق.
 .21قاض عیاضع عیاض بن موسی و مال عل قارىع شرح ا شفاءع چ1ع بیاروی :دار ا کتاب ا علمیا ع
1221ق.
 .22قرطب ع م مد بن ادمدع ا توکرة فی رداوال ا ماوت و رماور اآلخارةع بیاروی :ا مکتبا ا عصاری ع
122۳ق.
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 .21خطیب بغدادىع ادمد بن علیع تاریخ بغدادع چ1ع بیروی :دار ا کتب ا علمی ع 1217ق.
 .22خوی ع ابو ا قاسمع معجم رجال ا دی ع قم :آل ا بیتع بیتا.
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 .2۳کراجک ع ابوا فتحع کنز ا فوائدع چ1ع قم :دارا وخائرع 1210ق.
 .22کلین ع م مد بن یعقوبع ا کافیع چ1ع قم :دار ا دی ع 1222ق.

 .26ااااااااااااااااا ع مرآة ا عقول فی شرح رخباار آل ا رساولع چ2ع تهاران :دار ا کتاب ایساالمی ع
1202ق.
 .27مدرس ع م مدتق ع من هدى ا قرآنع چ1ع تهران :دار م ب ا سینع 1212ق.
 .28مقدس ع مطهر بن طاهرع ا بدء و ا تاریخع بور سعید :مکتب ا ثقاف ا دینی ع ب تا.
 .22مقریزىع ردمدع ِمتاع األسماع بما لنب من األدوال و األموال و ا فدة و ا متاعع چ1ع بیاروی :دار
ا کتب ا علمی ع 1220ق.
 .20مکارم شیرازىع نافرع تفسیر نمونهع چ1ع تهران :دار ا کتب ایسالمی ع 1۳72ش.
 .21مودبع رضاع تاریخ ددی ع چ2ع قم :مرکز بینا مللی ترجمه و نشر ا مصطفیع 1۳88ش.
 .22میبدىع رشیدا دینع کشف األسرار و عدة األبرارع چ2ع تهران :انتشارای امیرکبیرع 1۳71ش.
 .2۳نجاش ع ادمد بن عل ع رجالع قم :جامعه مدرسینع 1207ق.

 .22نورىع دسینع خاتم ا مستدرکع چ1ع قم :مؤسسه آل ا بیتع 1217ق.
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 .22مجلس ع م مد باقرع ب ار األنوار ا جامع درر رخبار األئم األطهارع چ2ع بیروی :دار ِدیاء ا تاراث
ا عربیع 120۳ق.

