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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش1 :

تاریخ پرسش1393/11/1 :

بنده یک سوال از محضر ایشان داشتم .پیامبر (ص) میفرمایند :بعد از من امتم به  73فرقه
تبدیل میشود که فقط یکی از آنها درست است .پس ایشان چگونه ادعا میکنند همه آنها
ن آمدند و اسمش را
ی که االن ایشان با آ 
ت آن هم آن 
درست نیستند و فقط یکی درست اس 
اسالمحنیف گذاشتهاند؟
 پاسخ به پرسش شماره1 :

تاریخ پاسخ به پرسش1393/11/1 :

خبر منسوب به پیامبر خداوند صلّی اهلل علیه و آله و سلّم دربارهی پیدایش  73فرقه پس
از او که یکی از آنها «ناجیه» و باقی اهل آتشند ،خبری واحد و غیر یقینی است و حضرت
حج ّیت چنین اخباری را در مواضعی از کتاب خود مانند مبحث
منصور هاشمی خراسانی عدم ّ
«رواج حدیثگرایی» (ص ،)142به تفصیل تبیین فرموده است .فارغ از آنکه بیشتر اسناد این
حدیث ،در نظر اهل حدیث ضعیف شمرده میشود و تت ّمهی مشهور آن مبنی بر تعریف فرقهی
ناجیه به «جماعت» و تعریف جماعت به چیزی که «پیامبر و اصحاب او» بر آن بودهاند ،با
توجه به اختالف شدید اقوال و افعال اصحاب آن حضرت ،قابل التزام نیست ،بلکه بوی جعل
ّ
واقعیت محسوس و بیرونی سازگاری ندارد؛ چراکه پیدایش
میدهد .افزون بر اینکه صدر آن با ّ
 73فرقه پس از پیامبر خداوند صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در میان مسلمانان ثابت نیست،
توجه به اینکه فرقههای مسلمان نام برده شده در کتب
بلکه چه بسا خالف آن ثابت باشد؛ با ّ
فرقهشناسی ،بسیار بیشتر یا کمتر از این تعدادند و حذف برخی و افزودن برخی دیگر برای
مرجح است.
تطبیق آنها بر این تعداد ،بدون تکلّف فراوان ممکن نیست ،بلکه نوع ًا ترجیح بال ّ
صحت آن ،منافاتی با گفتمان منصور هاشمی خراسانی ندارد؛
اما مضمون این حدیث به فرض ّ
زیرا گفتمان ایشان فرقهی جدیدی نیست ،بل گفتمان بازگشت به کتاب خدا و س ّنت پیامبر
خواص اصحاب آنان
اوست که ائمهی اهل بیت در طول تاریخ اسالم منادی آن بودهاند و
ّ
خواص اصحابش بر آن هستند و
بر آن استقامت داشتهاند و هماکنون مهدی علیه السالم و
ّ
منصور هاشمی خراسانی آن را ظاهر میکند و ابعاد فراموش شدهی آن را به یاد میآورد ،در
حالی که بسیاری از مردم به سبب طول فترت و فاصلهای که از عصر حضور پیامبر و خلفاء او
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گرفتهاند ،آن را گفتمانی جدید و بیسابقه میپندارند؛ همچنانکه بعید نیست در صورت ظهور
مهدی علیه السالم نیز گفتمان او را گفتمانی جدید و بیسابقه بپندارند ،در حالی که گفتمان
او نیز چیزی جز گفتمان پدرانش نخواهد بود.
تعلیق شماره1 :

نویسندهی تعلیق :سهیل ناظری

تاریخ تعلیق1396/10/19 :

شما در سایتتان حدیث مربوط به فرقه ناجیه و  37فرقه را ضعیف دانستهاید ،در حالی که
ّانیت مذهب شیعه و بطالن مذاهب دیگر
این حدیث نه تنها صحیح ،بلکه متواتر است و حق ّ
را ثابت میکند و نشان میدهد که مبنای منصور هاشمی خراسانی که میگوید من نه شیعه
حق است و آن هم
و نه س ّنی هستم درست نیست؛ چراکه بنا بر این حدیث ،یکی از مذاهب ّ
شیعه است و باقی اهل جه ّنم هستند.
پاسخ به تعلیق1 :

تاریخ پاسخ به تعلیق1396/10/25 :

برادر گرامی!
توجه فرمایید:
لطف ًا از عجله ،سادهانگاری و بید ّقتی بپرهیزید و به نکات زیر ّ

او ًال ما در سایت ،همهی اسناد این حدیث را ضعیف ندانستهایم ،بلکه صریح ًا گفتهایم« :بیشتر
اسناد این حدیث ،در نظر اهل حدیث ضعیف شمرده میشود» و این یعنی برخی اسناد آن در
تتبع پوشیده
نظر آنان صحیح شمرده میشود .اما ضعف بیشتر اسناد آن در نظر آنان ،بر اهل ّ
نیست؛ زیرا به عنوان نمونه ،در یکی از اسناد آن (مسند أحمد ،ج ،3ص )145ابن لهیعه است که
عباد بن یوسف است که هیچ کس جز ابن ماجه از او
ضعیف شمرده شده و در سند دیگر آن ّ
حدیثی روایت نکرده و ابن ماجه نیز تنها همین حدیث را از او روایت کرده (بنگرید به :سنن ابن
الرحمن بن زیاد افریقی و در سند دیگر آن کثیر
ماجه ،ج ،2ص )1322و در سند دیگر آن عبد ّ
ُوم
بن عبد اهلل مزنی است که متروک هستند و حاکم نیشابوری دربار هیشان گفته است« :لا تَق ُ
«حجت با این دو بر پا نمیشود» و در سند دیگر آن
ِب ِه َما ا ْل ُح َّج ُة» (المستدرک ،ج ،1ص)128؛ ّ
یزید رقاشی است که جمهور او را ضعیف شمردهاند (هیثمی ،مجمع الزوائد ،ج ،6ص )226و در
سند دیگر آن ابو معشر نجیح و در سند دیگر آن ابو غالب و در سند دیگر آن موسى بن عبيده
ربذي و در سند دیگر آن کثیر بن مروان و در سند دیگر آن ليث بن أبي سليم و در سند دیگر
آن عبد الحمید بن ابراهیم است که همگی ضعیف شمرده شدهاند (همان ،ج ،7ص 259 ،258و
 )324و در سند دیگر آن ولید بن مسلم است که مدلّس است (ابن أبی عاصم ،الس ّنة ،ص )36و
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در سند دیگر آن قطن بن عبد اهلل است که مجهول الحال است (همان ،ص )34و در سند دیگر
آن عقیل جعدی است که بسیار ضعیف و منکر الحدیث شمرده شده (همان ،ص ،)35بل حق آن
است که هیچ یک از اسناد این حدیث خالی از مقال نیست ،مگر دو سند منتهی به معاویة بن أبی
سفیان و ابو هریره (سنن أبی داود ،ج ،2ص )390که اهل حدیث آن دو را بدون مقال صحیح
شمردهاند ،در حالی که معاویة بن أبی سفیان و ابو هریره خود م ّتهم به کذب یا نسیان هستند و
توجه به اینکه خود به مضمون این حدیث ملتزم نبودهاند و
وثاقتشان ثابت نیست؛ خصوص ًا با ّ
علی بن أبی طالب جدا شدهاند و با این وصف ،احتما ًال این حدیث
از جماعت مسلمانان در زمان ّ
حاکمیت خود روایت کردهاند تا فرقهی ناجیه را
علی بن أبی طالب و در زمان
ّ
را تنها بعد از زمان ّ
به جماعت خود تعبیر کنند و جماعت مخالفانشان را فرقههای اهل آتش بشمارند و این احتمالی
قوی است که روایتشان را از اعتبار میاندازد.
ثانی ًا اگرچه در حدیث متواتر ،عدالت راویان شرط نیست ،ولی حق آن است که این حدیث را
نمیتوان متواتر دانست؛ چراکه هر چند افزون بر معاویه و ابو هریره ،با اسنادی قابل مناقشه از
عبد اهلل بن عمرو بن عاص ،سعد بن أبی و ّقاص ،انس بن مالک ،ابو امامه و عوف بن مالک
نیز روایت شده است ،ولی بسیار مشکوک و تأ ّملبرانگیز مینماید که همهی آنان در دوستی با
علی بن ابی طالب اشتراک داشتهاند؛ به این ترتیب که عبد اهلل بن عمرو بن
معاویه و دشمنی با ّ
عاص همراه پدرش به معاویه پیوست و در جنگ صفّین فرماندهى ميمنهی لشكر او را برعهده
داشت و در زمان حكومت معاويه ،م ّدتى حکمران كوفه بود و پس از مرگ پدرش ،از سوى معاويه
علی بن
به حكومت مصر منصوب شد و سعد بن أبی و ّقاص -پدر عمر سعد -از کسانی بود که با ّ
ابی طالب بیعت نکردند و از یاری او در جنگهایش سر باز زدند و انس بن مالک نیز از زمرهی
علی
آنان بود و عالوه بر آن ،حاضر نشد که به ّ
صحت حدیث غدیر خم شهادت دهد و از این روّ ،
بن ابی طالب او را نفرین کرد و ابو امامه نیز رابطهی حسنهای با حاکمان اموی داشت و -بنا
علی بن ابی طالب در صفّین خودداری کرد و عوف بن مالک
بر شواهد تاریخی -از همراهی با ّ
نیز از اهل شام در زمان حکومت معاویه و یاران عمرو بن عاص و یزید بن معاویه در جنگهای
قسطنطنیه بود که احادیثی را در وجوب اطاعت از امراء روایت میکرد .اینان راویان
اسکندریه و
ّ
اصلی این حدیث از پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بودهاند و با این وصف ،بسیار محتمل به
توسط آنان ،تنها در زمان حکومت معاویه و با انگیزهی حمایت از
نظر میرسد که روایت آن ّ
علی بن ابی طالب ،در تناقض با
او انجام شده؛ چراکه روایت آن ّ
توسط آنان در زمان حکومت ّ
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رویکرد آنان بوده است؛ چنانکه به عنوان نمونه ،از یزید رقاشی روایت شده است که گفت« :قُ ْل ُت
س :يا أَ�با َح ْم َزةَ! ف أََ�يْ َن ا ْل َجما َع ُة؟ قا َلَ :م َع أُ� َمرا ِئك ُْم َم َع أُ� َمرا ِئك ُْم» (مسند أبي یعلی ،ج ،7ص)156؛
ِل�أَنَ ٍ
«به انس (بن مالک یکی از راویان این حدیث) گفتم :ای ابا حمزه! جماعت (که در این حدیث
فرقهی ناجیه شمرده شده) کجاست؟ گفت :به همراه امیرانتان ،به همراه امیرانتان»! آری ،این
علی بن أبی طالب نیز روایت شده ،ولی با سندی بسیار ضعیف و متنی که ارتباط آن با
حدیث از ّ
علی بن أبی طالب را آشکارتر میکند؛ چراکه در آن آمده است« :تَف ََّرقَ ِت
دوستان معاویه و دشمنان ّ
ٰ
ا ْليَ ُهو ُد َعل ٰى ِ�إ ْح ٰ
صارى َعل ٰى ِث ْنتَ ْي ِن َو َس ْب ِعي َن ِف ْرقَ ًة َو أَ�نْتُ ْم َعل ٰى ث َلا ٍ
ث َو َس ْب ِعي َن
دى َو َس ْب ِعي َن ِف ْرقَ ًة َو ال َّن
الشي َع ُة» (ابن أبی عاصم ،الس ّنة ،ص)467؛ «یهودیان
ِف ْرقَ ًة َو أَ� َّن ِم ْن أَ� َض ِّلها َو أَ� ْخبَ ِثها َم ْن يَتَ َش َّي ُع أَ� ِو ِّ
به هفتاد و یک فرقه و مسیحیان به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند و شما به هفتاد و سه فرقه
تشیع میگرایند یا شیعه
تقسیم میشوید که گمراهترین و خبیثترین آنها کسانی هستند که به ّ
توسط حزب معاویه
هستند»! این به معنای آن است که این حدیث ،یک «حدیث اموی» بوده که ّ
با انگیزههای سیاسی روایت شده است و با این وصف ،نمیتوان آن را متواتر دانست؛ زیرا راویان
متع ّدد یک حدیث تنها هنگامی موجب یقین عقال به صدور آن میشوند که وابسته به یکدیگر
در یک گروه ذی نفع نباشند؛ چنانکه عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی در این
ض َف ُی َّت َه ُموا في رِوا َی ِت ِه ْم»؛ «و برخیشان همنشین
ناء َب ْع ٍ
باره فرموده است« :و لا َی ُكو َن َب ْع ُض ُه ْم قُ َر َ
برخی دیگر نباشند تا در روایتشان (به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم) م ّتهم شوند» (گفتار ،)13
بلکه به صورت خاص دربارهی احادیث اموی هشدار داده و فرموده است�« :إِ َّن َموالِ َي َبني �أ َم َّی َة َق ْد

تاب اللّ ِه َو َخ ِلی َف ِت ِه ِفی ُك ْم َف إِ�نَّ ُهما َی ْه ِدیانِ ُك ْم �إلیٰ ِص ٍ
یث َف َد ُعو ُه َو �أ ْق ِبلُوا َعلیٰ ِك ِ
راط
�أ ْف َسدُوا َع َل ْی ُك ُم الْ َح ِد َ
كتاب اللّ ِه و َخلی َف ُت ُه
تاب اللّ ِه و ْ
لكن �أقو ُل لَ ُك ْم َح ْس ُب ُك ْم ُ
ُم ْس َتقیم! �ألا �إِنِّي لا �أقُو ُل لَ ُك ْم َح ْس ُب ُك ْم ِك ُ
امیه حدیث را بر شما خراب کردهاند ،پس آن را واگذارید و به
ِفی ُك ْم»؛ «همانا دوستداران بنی ّ
کتاب خداوند و خلیفهاش در میانتان روی آورید؛ چراکه آن دو شما را به راهی راست رهنمون
خواهند شد! آگاه باشید که من به شما نمیگویم :کتاب خداوند شما را بس است ،بلکه به شما
میگویم :کتاب خداوند و خلیفهاش در میانتان شما را بس است» (گفتار  ،8فقرهی  .)3به عالوه،
عدم مخالفت یک حدیث با قرآن و عقل نیز در یقینآور بودن آن شرط است ،در حالی که این
توجه به اینکه فرقهی ناجیه را «جماعت»« ،سواد
حدیث آشکارا با قرآن و عقل مخالفت دارد؛ با ّ
أعظم» و «پیروان پیامبر و اصحاب او» شمرده ،در حالی که قرآن آشکارا اکثر ّیت را در خطا
ض ُي ِضلُّو َك َع ْن
و�إِ ْن تُ ِط ْع �أ ْكث ََر َم ْن ِفي ا ْل� أ ْر ِ
دانسته و از پیروی آنان نهی کرده و فرموده استَ :
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َس ِبي ِل اللَّ ِه ۚ �إِ ْن َي َّت ِب ُعو َن �إِ َّلا ال َّظ َّن َو�إِ ْن ُه ْم �إِ َّلا َيخْ ُر ُصونَ( أنعام)116 /؛ «و اگر از اکثر کسانی که
در زمین هستند پیروی کنی تو را از راه خداوند گمراه میکنند ،آنان جز از ظن پیروی نمیکنند
و آنان جز تخمین نمیزنند» و عقل نیز نه میان جماعت و فرقهی ناجیه تالزمی مییابد و نه
میان پیامبر و اصحاب او؛ همچنانکه میان اصحاب پیامبر نیز هماهنگی و وحدت نظر و عملی
نمییابد؛ فارغ از آنکه نمیتواند  73فرقه را در ا ّمت مشاهده کند؛ چراکه اگر مراد از فرقه مذهب
باشد ،بسیار کمتر از این تعداد مذهب در میان مسلمانان وجود دارد و اگر مراد از فرقه گروه باشد،
بسیار بیشتر از این تعداد گروه در میان مسلمانان وجود دارد و از این رو ،کسی قادر به شمردن
 73فرقه در میان آنان نیست ،در حالی که خبر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم از امری عینی
حس و وجدان منافات داشته باشد و از این رو ،یقین به صدور این حدیث
و خارجی ،نمیتواند با ّ
حنفیه نیز در آن اشکال کردهاند
از او حاصل نمیشود .بیهوده نیست که برخی از اهل حدیث و ّ
تیمیه ،منهاج الس ّنة  ،ج ،2ص 101به نقل از ابن حزم و دیگران؛ ألبانی ،ظالل
(بنگرید به :ابن ّ
حنفیه).
الج ّنة في تخریج الس ّنة البن أبی عاصم ،ص 33به نقل از برخی ّ
ّانیت مذهب شیعه و بطالن مذاهب دیگر»
ثالث ًا این حدیث در صورت تواتر ،هیچ داللتی بر «حق ّ
ّانیت اهل س ّنت و جماعت داللت دارد؛ زیرا
ندارد ،بلکه بالعکس بر بطالن مذهب شیعه و حق ّ
چیزی که از طریق راویان متع ّدد رسیده ،بهشتی بودن «جماعت»« ،سواد أعظم» و «پیروان
توجه به اقلّ ّیت
پیامبر و اصحاب او» و دوزخی بودن سایر مسلمانان است ،در حالی که شیعه با ّ
توجه به اعتقادش دربارهی اصحاب
آشکارش ،هیچ گاه مصداق جماعت و سواد أعظم نبوده و با ّ
پیامبر ،هرگز ا ّدعای پیروی از آنان را نداشته و با این وصف ،تواتر این حدیث ،به معنای بهشتی
تشیع است که آشکارا از جماعت و سواد أعظم
بودن اهل س ّنت و جماعت و دوزخی بودن اهل ّ
تبری از آنان روی آوردهاند .به همین دلیل بوده
جدا شدهاند و به جای پیروی از اصحاب پیامبر ،به ّ
تشیع ،گاه به تأویل این حدیث و گاه به تبدیل آن کوشیدهاند تا خود را از
است که کسانی از اهل ّ
زیر تیغ آن کنار بکشند؛ به این ترتیب که گاهی م ّدعی شدهاند مراد از اصحاب پیامبر ،اهل بیت
حق هستند ،اگرچه در اقلّ ّیت باشند؛ غافل از آنکه ارادهی
او و مراد از جماعت و سواد أعظم اهل ّ
اهل بیت پیامبر از اصحاب او و ارادهی اهل حق از جماعت ،إغراء به جهل است و گاهی به جای
جماعت ،سواد أعظم و پیروان اصحاب پیامبر ،شیعیان و پیروان اهل بیت او را قرار دادهاند؛ غافل
از آنکه روایت آنان با این لفظ ،متواتر نیست ،بل روایتی واحد و ضعیف است که ناگزیر پس از
رواج روایت مشهور ،برای مقابله با آن سامان داده شده است.
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رابع ًا صدر این حدیث -بدون در نظر گرفتن ذیل آن و برخی الفاظش -هرگاه به معنای وقوع
اختالف بیشتر میان مسلمانان و سعادت هدایت یافتگان و خسران گمراهانشان به قدر هدایت و
گمراهیشان باشد ،اشکالی ندارد و میتواند از پیامبر صادر شده باشد ،ولی نشان نمیدهد که مبنای
منصور هاشمی خراسانی درست نیست؛ زیرا او نمیگوید که شیعه به معنای پیرو اهل بیت پیامبر
یا س ّنی به معنای پیرو س ّنت او نیست ،بل میگوید که شیعه یا س ّنی به معنای رایج نیست و میان
این دو فرق بسیاری وجود دارد؛ چراکه شیعه به معنای رایج ،در بسیاری از عقاید و اعمال خود پیرو
اهل بیت پیامبر نیست و از عقاید و اعمال آنان فاصله گرفته است؛ همچنانکه س ّنی به معنای رایج،
در بسیاری از عقاید و اعمال خود پیرو س ّنت پیامبر نیست و از عقاید و اعمال او فاصله گرفته است،
تعصب به یک
تقید و ّ
در حالی که منصور هاشمی خراسانی در همهی عقاید و اعمال خود -بدون ّ
مذهب خاص -پیرو عقاید و اعمال پیامبر و اهل بیت اوست و با این وصف ،طبیعت ًا شیعه یا س ّنی
به معنای رایج محسوب نمیشود (در این باره ،بنگرید به :پرسش و پاسخ  .)310بیگمان فرقهی
ناجیه ،کسانی مانند او هستند که در همهی عقاید و اعمالشان ،از عقاید و اعمال پیامبر و اهل بیتش
پیروی میکنند ،اگرچه بر خالف عقاید و اعمال شیعیان و س ّنیان باشد و آنان همان مؤمنان و همان
مسلمانان حنیف هستند که برای پروردگارشان در تکوین یا تشریع یا تحکیم شریکی نمیگیرند و
برای حکومت خلیفهاش در زمین زمینهسازی میکنند و آنان همان هدایت یافتگانند.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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