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Abstract
The source of sovereignty and obedience is God Almighty, and 
any sovereignty from other than God is void and oppressive; 
unless during the reign of God and with His permission, it is 
like the guardianship of the prophets and saints. Now the ques-
tion is what are the reasons for the necessity of obedience or 
sanctity of opposition to the Prophet (PBUH) and the divine 
saints?  Analytical and descriptive study of this issue shows 
its special approval in the view of reason and sharia, acting 
on the words and manners of the Prophet (PBUH) in addition 
to the approval of reason, has also been approved by Islam. 
The words of the Prophet (PBUH) and the saints must precede 
personal intentions, otherwise the person, although he may be 
considered as a believer, but in fact such a person is a hypo-
crite or ignorant of the truth of religion and lacks faith.
Keywords: Evidence, Obedience, Opposition, Prophet 
(PBUH), Divine Saints.
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نوع مقاله: پژوهشی

ادله قرآنی، روایی وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با پیامبر و 
اولیای الهی از دیدگاه مفسران فریقین
)تاریخ دریافت: 1400/01/02 - تاریخ پذیرش: 1400/09/06(

DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.9.1

خدیجه احمدی بیغش1

چکیده
منشــأ حاکمیت و اطاعــت، خداوند متعال بوده و هرگونــه حاکمیت از جانب 
غیر خدا باطل و ظلم اســت، مگر این که در طــول حاکمیت خداوند و با اذن 
او، همچون والیت انبیا و اولیای الهی باشــد. حال سؤال این است که وجوب 
اطاعــت یا حرمت مخالفت بــا پیامبر و اولیای الهی از چه ادله ای ســر 
چشمه می گیرد. بررســی تحلیلی و توصیفی این مسأله نشان از تأیید ویژه ی 
آن در دیدگاه عقل و شرع است؛ چراکه بیان و عمل نمودن به سخنان و سیره 
پیامبر بر اساس ذوق و احســاس شخصی و موافق امیال نفسانی، مورد 
تأیید عقل و شــرع نبوده و این امر مورد تأیید اسالم نیز نبوده است. به عبارت 
دقیق تر، باید کالم رســول و اولیای الهی مقدم بر مراد شخصی باشد. در 
غیر این  صورت، فرد گرچه شاید در ظاهر در زمره ی مؤمنین قلمداد گردد، اما 
در واقع چنین فردی منافق یا جاهل به حقیقت دین بوده و فاقد ایمان است.

واژگان کلیدی: ادله، اطاعت، مخالفت، پیامبر، اولیای الهی.
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مقدمه
با بررسی تاریخی روشن می شود که فقهای فریقین معتقداند، جمیع احکام، تابع مصالح 
و مفاســد الهی هســتند که بی تردید در انجام آن کار، برای بشر مصلحتی وجود دارد. 
عقل بشــر تا آنجا کارایی دارد که آن ها را به خدمت شــریعت می برد و یقین دارد که 
جمیع احکام شــارع مقدس، تابع مصالح و مفاسد است. بنابراین، عمل مطابق با امر و 
نهی های الهی توســط مکلفان، مورد تأیید و تأکید عقل سلیم و شرع است. از این  رو، 
الزم است بندگان دقیقًا تعالیم الهی را به گونه ی مورد تأیید شرع انجام داده و سلیقه ی 
شخصی خویش را بر احکام شرع مقدّم ندارند؛ زیرا عقل محدود بشری نمی تواند همه ی 
مصالح و مفاسد امور را درک نماید )مظّفر، بی تا: 1/ 239(؛ لذا شایسته نیست مسلمانان 
دستورات پیامبر اکرم را نادیده گرفته و با اوامر و نواهی ایشان معارضه، و به رأی 
و نظر خود عمل نمایند؛ چرا که اگر بنا باشد، هر کس سخنان رسول خدا را موافق 
با آرا و ســالیق شــخصی خویش و امیال نفسانی و دنیایی اش تبیین نماید و اگر کالم 
رسول اکرم ســازگار و موافق با خواست و مرادش بوده عمل نموده و اگر موافق 
نبــود بدان  توجّــه نکرده و در پی مخالفت برآید، این فــرد را قطعًا نمی توان از پیروان 
مکتب مقدس اســالم نامید، حتی اگر به  ظاهر مؤمن خطاب گردد. این فرد را می توان 
جاهل یا منافق به  حقیقت دیدن نامید که در هر دو صورت از مؤمنان به حساب نمی آید. 
آیات قرآن نیز بر این امر تأکید فراوان داشته و بیان می دارد که اطاعت پیامبر عین 

{ )نساء/80(.  ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَ اطاعت خداوند متعال است: }َمْن ُيِطِع الرَّ
همچنین در آیات متعدد پیامبر اکرم مفسّر و مبیّن احکام شرع معرّفی شده است: 
{ )نحــل/44( با توجه به این آیه می توان  ْ

َل ِإَلْیِ اِس َما ُنزِّ َ ِللنَّ ْكَ ِلُتَبــنیِّ }َوَأنَزْلَنــا ِإَلْیــَك الــذِّ
دریافــت که قطعًا پیامبر اکــرم به دور از هرگونه خطا و عصیان اســت؛ چرا که 
خداوند، اطاعت فردی را که در رفتار و گفتار دچار خطا باشــد، هرگز واجب نمی کرد. از 
َوی، ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌی ُيَحی{؛ )نجم/3 و 4(  این  رو، خداوند می فرماید: }َوَما َينِطُق َعِن اهْلَ
بر این اساس جمیع سخنان پیامبر وحی بوده و هیچ گاه بر اساس هواهای نفسانی 
سخنی بر زبان نرانده است. این جستار در پی آن  است که با استناد به آیات دوم و سوم 
سوره ی حجرات، مبانی عقیدتی و فکری خلفای صدر اسالم در اطاعت و والیت را بیان 

داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. 

1. مبانی نظری
در تبیین اصطالحات کلیدی این تحقیق الزم است، واژه ی اطالعت و واژگان همسوی 

با آن، مورد بررسی قرار گیرد.
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1-1. تعریف اطاعت
»اطاعت« باب افعال از ریشه ی طوع و طاعت؛ به معنی پیروی از دستورهای باال دست 
با میل و رغبت است. طاعت و اطاعت نیز به همان معنی است با این تفاوت که طاعت 
بیشــتر اوقات در مورد امتثال فرمان امیر به کار می رود. )راغب اصفهانی، 1383: ذیل 
»طوع«( شیخ طوسی در بیان معنای اطاعت می فرماید: اطاعت به معنی فرمان برداری 
است. طاعت خدا و رسول؛ یعنی فرمان برداری در برابر اوامر آن ها و بازایستادن از نواهی  

ایشان. )طوسی، 1383: 3/ 236( 
عاّلمــه طباطبائی نیز می فرماید: بی تردید مقصود از اطاعت خداوند، چیزی جز احکامی 
که از طریق پیامبرش به  سوی ما وحی فرموده نیست، امّا پیامبر اکرم را دو جهت 
باشــد: یکی آن  که به کمک وحی بیانی، اجمال های کالم خدا را برای مسلمانان بیان 
 نماید. دیگر آن  که آن حضرت، دارای والیت مطلقه اســت و طبق مصالح، به مؤمنان 
هرچه الزم باشد، امر فرماید. )طباطبایی، 1375: 4/ 388( عالمه در این بیان به نکته ی 
بســیار دقیقی اشاره دارند و آن این است که دستورات خداوند نیز با توجّه به این  که از 

زبان پیامبر به سمع مردم می رسد، الزم االجراست.

1-2. تعریف اتباع
»اتّباع« از ریشه ی تبع، به معنی اطالعت و پیروی همه  جانبه و بی چون  و چرا از کسی 

یا چیزی است. )راغب اصفهانی، 1383: ذیل »تبع«( خداوند متعال می فرماید: }َفَمن َتِبَع 
ِبُعوا اْلُْرَسِلنی{ )یس/20(  { )بقره/38( و یا: }َيا َقْوِم اتَّ ْ

ُهَداَی َفاَل َخْوٌف َعَلْیِ
َتُدوَن{ )األعراف/158( گفته اســت:  ُكْم َتْ ِبُعوُه َلَعلَّ عالمه طباطبایی ذیل آیه ی }َو اتَّ
مراد از اهتداء، راه یافتن به ســعادت اُخروی که همان رضوان اهلل و بهشــت است، نه 
راه یافتــن به راه حق؛ چون اتّباع و پیروی بدون چون  و چرا از دســتورات پیامبر عین 
اهتداء اســت. )طباطبایی، 1375: 284/8( خداوند در این آیه، امید راه یافتن به طریق 
حق را منوط به پیروی بی چون و چرا از دستورهای پیامبر دانست تا بفهماند که هر که 
او را تصدیق نماید، لیکن از دســتورهایش پیروی نکند، بی تردید در راه گمراهی باشد. 

)ابن عجیبه، 1377: 2/ 271(

1-3. تعریف والیت
»والیــت« به معنای فرمانروایی و عهده داری امور زیردســتان اســت. ولی و موال در 
ایــن معنا به کار می روند. گفته می شــود خداوند ولی و موالی مؤمنان اســت. )راغب 
اصفهانی، 1383: ذیل »ولی«( در آیات زیر بدین معنا آمده اســت: }َالّلُ َویِلُّ اْلُْؤِمِننَی{ 

ِذيَن آَمُنوا{ )محمّد/11( َ َمْویَل الَّ )آل عمران/68(؛ }َذِلَك ِبَأنَّ اللَّ
ُكُم الّلُ َوَرُسوُلُه{ )مائده/55( می گوید: این  ا َوِلیُّ َ  عالمه طباطبائی در تفسیر آیه ی }ِإنَّ
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ىِبُّ َأْویَل ِباْلُْؤِمِننَی ِمْن َأنُفِســِهْم{ )احزاب/6(، بیان گر والیت مطلق  آیه همچون آیه ی }النَّ
پیامبر اکرم است؛ یعنی والیت رسول عین والیت الهی و بدون هیچ قید و شرطی 
اســت. به عبارت دیگر، والیت خداوند دو نوع است: والیت تکوینی یعنی تدبیر و اداره 
نظام جهان؛ دیگری والیت تشــریعی است که خداوند در این والیت به تشریع احکام 
شــریعت پرداخته است. خداوند متعال، والیت تشــریعی را به پیامبر عطا نمود. والیت 
تشریعی پیامبر، لزوم اطاعت از جمیع دستورات پیامبر اکرم را بر همه ی مسلمانان 
تبیین می دارد. پیامبر اکرم دارای والیت تکوینی نیز می باشــد؛ بدین صورت که 
والیت حقیقتًا از آنِ خداســت و بالّتبع به پیامبر نیز عطا شــده است. )طباطبایی، 
1375: 6/ 16( همچنین ایشــان در تفسیر آیه ی ششم سوره ی احزاب بیان می دارند: 
طبق این آیه، والیت پیامبر اکرم در جمیع مصالح مؤمنان بر آنان مقدّم است؛ پس 

همه ی دستورهایش بر همگان واجب اإلمتثال می باشد. )همان، 16/ 27(

2. مبانی وجوب اطاعت از پیامبر اکرم
لــزوم اطاعت و پیــروی از فرمان های پیامبر با عبــارات مختلف در قرآن کریم 
مطرح شــده و اساس مبانی عقیدتی و فکری مســلمان را نیز تشکیل می دهد. ازجمله 
این الفاظ »اطاعت« و مشــتقات آن اســت که برخی، بر اطاعت مستقیم از دستورات 
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّل{ )نساء/80(؛ هر که  پیامبر اکرم داللت دارد؛ مانند: }َمْن ُيِطِع الرَّ

ُسوٍل  رســول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. همچنین آیه ی: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ
{ )نســاء/64(؛ ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به  ِإلَّ ِلُیَطــاَع ِبــِإْذِن الّلِ

امر خدا، اطاعت او کنند. 
در موارد بســیاری نیز اطاعت پیامبر در ردیف اطاعت خداوند آمده است: }ُقْل َأِطیُعوْا الّلَ 
بُّ اْلَكاِفِريَن{ )آل عمران/32(؛ بگو اطاعت خدا و رسول را  ْوْا َفِإنَّ الّلَ َل ُيحِ لَّ ُسوَل فِإن َتَ َوالرَّ

ِذيَن  ا الَّ َ بكنید، پس اگر اعراض كردید، پس خدا كافرین را دوست نمى دارد و آیه ی: }َيا َأیُّ
ُســوَل َوُأْویِل اَلْمِر ِمنُكْم{ )نساء/59(؛ ای اهل ایمان، فرمان  آَمُنــوْا َأِطیُعوْا الّلَ َوَأِطیُعوْا الرَّ

خدا و رسول و فرمانداران )از طرف خدا و رسول( که از خود شما هستند اطاعت کنید.
گاهی نیز وجوب اطاعت از پیامبر با واژه ی »اتّباع« و مشتقات آن بیان شده است؛ مانند: 
ِبُعوىِن ُيْحِبْبُكُم الّل{ )آل عمران/31(؛ بگو )ای پیغمبر( اگر خدا  وَن الّلَ َفاتَّ بُّ }ُقــْل ِإن ُكنــُتْ ُتحِ

را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد.
{ )اعــراف/157(؛ هم آنان که  َّ ــىِبَّ اُلىمِّ ُســوَل النَّ ِبُعــوَن الرَّ ِذيــَن َيتَّ  همچنیــن آیه ی: }الَّ

َتُدوَن{   ُكــْم َتْ ِبُعــوُه َلَعلَّ پیروی کنند از آن رســول )ختمی( و پیغمبر امّی... و آیه: }َواتَّ
)اعراف/158(. گاهی نیز خداوند، پیامبر اکرم را ولی مطلق مسلمانان معرّفی نموده 
و والیت آن حضرت را بسان والیت الهی می داند؛ بنابراین هنگامی که والیت ایشان بر 
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جان و مال مســلمانان ثابت گردد، به طریق اولی جمیع دستورات ایشان الزم اإلجراء و 
ىِبُّ َأْویَل ِباْلُْؤِمِننَی ِمْن َأنُفِســِهْم{ )احزاب/6(؛ پیغمبر  الزم االطاعه می گردد؛ مانند آیات: }النَّ
ُكُم الّلُ َوَرُسوُلُه{  ا َوِلیُّ َ اولی و ســزاوارتر به مؤمنان اســت از خود آن ها ... و آیه ی: }ِإنَّ

)مائده/55(؛ ولیّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول اوست.
گاهــی نیز خداونــد به همه ی مؤمنان امر فرمــود که در برابر جمیــع اقوال و اعمال 
پیامبر تســلیم محض شده و به هیچ  وجهی مخالفت نورزند، وگرنه مؤمن نیستند؛ 

ُدوْا ِف َأنُفِســِهْم  ْ مُثَّ َل َيجِ َر َبْیَنُ ُموَک ِفامَی َشــجَ َ ُيَحكِّ ــَك َل ُيْؤِمُنوَن َحىَّ مثل آیه ی: }َفاَل َوَربِّ
ُموْا تَْسِلامًی{ )نساء/ 65(؛ نه! سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورند،  ا َقَضْیَت َوُیَسلِّ َّ َحَرًجا مِّ
مگر آنكه در نزاعى كه میان آن هاست تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو مى دهى 

هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند.  
ُة  َرَ ْلخِ ُم ا ُ َوَرُســوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُ همچنین آیه ی: }َوَما اَكَن ِلُْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی الَلّ
َ َوَرُســوَلُه َفَقْد َضَلّ َضــاَلًل ُمِبیًنا{ )احزاب/ 36(؛ هیچ مرد مؤمن و  ِمــْن َأْمِرِهْ َوَمْن َيْعِص الَلّ
زن مؤمنى را نرســد كه چون خدا و پیامبــرش در كارى حكمى كردند، آن ها را در آن 
كارشان اختیارى باشد. هر كه از خدا و پیامبرش نافرمانى كند سخت در گمراهى افتاده 

است.
 خداوند متعال در این آیات به مؤمنان گوشــزد می کند که شایسته نیست فرد مؤمن در 
برابر احکام الهی و فرمان های رسولش، چیزی را برگزیند. سرکشی از فرمان های 
الهی و رسول خدا به  یقین موجب گمراهی است. گاهی نیز خداوند بی قید و شرط 
اجرای جمیع دستورهای پیامبر را واجب اعالم می فرماید؛ مثاًل در آیه ی 7 سوره ی حشر 
ــاُكْ َعْنُه َفانَتُهوا{؛ آنچه را رسول خدا برای شما  ُذوُه َوَما َنَ ُســوُل َفخُ می فرماید: }َوَما آَتاُكُ الرَّ

آورده، بگیرید )و اجرا کنید( و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.
فلسفه ی اطاعت مطلق از دستورهای پیامبر به  صورت متعدد، در آیات الهی مورد 
اشاره قرارگرفته اســت. بدین معنا که هر کس از دستورات پیامبر اطاعت نموده، 
به کمال انســانی دست می یابد؛ چرا که سخنان پیامبر، از اراده ی الهی بوده و جز لطف 

َوی. ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌی  و رحمت از خداوند برای بشــر ســاطع نمی گردد: }َوَما َينِطُق َعِن اهْلَ
ُيَحی{ )نجم/3 و 4(؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه آورده چیزی 

جز وحی نیست که به او وحی  شده است.
{ )نحل/44(؛ و بر تو این ذکر  ْ

َل ِإَلــْیِ اِس َمــا ُنــزِّ َ ِللنَّ ْكَ ِلُتَبــنیِّ  و آیــه ی: }َوَأنَزْلَنــا ِإَلْیــَك الذِّ
)قرآن( را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده بیان کنی.

با توجه به آیات بیان  شــده، می توان گفت وحی بر دو وجه است: یکم، وحی کالمی و 
آیات قرآنی؛ و دوم، وحی بیانی. در وحی بیانی، خداوند متعال علم به حقایق قرآن را نیز 
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به پیامبرش عطا نموده تا اهداف و مقاصد الهی را برای بندگان ارائه دهد؛ مانند آیه ی: 
َمَك َما َلْ َتُكْن َتْعــَلُ َواَكَن َفْضُل الّلِ َعَلْیَك  ْكَمــَة َوَعلَّ ْلحِ }َوَأنــَزَل الّلُ َعَلْیَك اْلِكَتاَب َوا
َعِظامًی{ )نســاء/113(؛ و خداوند، کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمى دانستى، 

به تو آموخت و فضل خدا بر تو )همواره( بزرگ بوده است.
وَن{)نور/56(؛  ُكْم ُتْرَحُ ُسوَل َلَعلَّ اَكَة َوَأِطیُعوا الرَّ اَلَة َوآُتا الزَّ  همچنین آیه ی }َوَأِقیُموا الصَّ
و نماز  را  بر پا کنید و زکات  بدهید و پیامبر  را  فرمان  برید  تا  مشمول  رحمت  شوید. عالمه 
طباطبایــی در ذیل این آیه می فرماید: این آیــه در ابتدا امر به انجام نماز و زکات و به 
لزوم اطاعت خداوند را بیان می دارد. سپس اطاعت بی قید و شرط از پیامبر اکرم را 
وَن{، به حکمت و مصلحت الهی  ُكم ُترَحُ متذّکر می شود. در آخر آیه نیز با عبارت: }َلَعلَّ
در تبعیت و اطاعت خدا و رســول اشاره دارد؛ بدین معنا که لطف الهی هنگامی شامل 
فرد مسلمان خواهد شد که از خداوند و رسول اطاعت نموده و در غیر این صورت، مورد 

غضب خدا واقع خواهد شد. )طباطبایی، 1383: 15/ 157(
ُســوَل{؛ یعنی باید از  طبــری در ذیل آیه فوق بیان می دارد؛ آیه می فرماید: }َو َأطیُعوا الرَّ
هر آنچه رســول خدا می فرماید، امتثال نمود و از هرچه نهی  کرده است، اجتناب نمود. 
اُكْ َعْنُه َفانَتُهوا{  ُذوُه َوَما َنَ ُسوُل َفخُ )طبری، 1370: 18/ 123( همچنین در آیه }َوَما آَتاُكُ الرَّ
)حشــر/7( آیه، بیانگر کبرای کلی است و منحصر به مورد نزول نمی شود. مصالح همه 
امور به پیامبر واگذار شده، بنابر این باید تمامی اوامر و نواهی ایشان امتثال گردد؛ 
لذا همه ی اوامر پیامبر، بدون قید و  شــرط واجب  اإلمتثال اســت. در آخر آیه، خداوند 
َ َشــِديُد اْلِعَقاِب{  مخالفان اوامر پیامبر را تهدید به عذاب شــدید فرمــود: }ِإنَّ اللَّ
)طباطبایی، 1375: 19/ 204( ســیوطی نیز در ذیل ایــن آیه بیان می دارد: خداوند در 
این آیه، امر و نهی پیامبر اکرم را عین امر و نهی خدا معرّفی فرموده است؛ یعنی 
همه ی اوامر و نواهی پیامبر، اوامر و نواهی خداست و باید در برابر آن ها تسلیم محض 
بود. هیچ مؤمنی را نشاید که در برابر احکام خدا و رسول طبق اندیشه و رأی خود عمل 

نماید که مخالفت با آنها عصیان شدید در پی دارد. )سیوطی، 1362: 6/ 194( 
{ )نساء/80(، می فرماید:  ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَ عالمه طباطبائی در تفسیر آیه ی }َمْن ُيِطِع الرَّ
وجوب اطاعت پیامبر، عین وجوب اطاعت خداوند و عین ســخن اوســت؛ )طباطبایی، 
1375: 5/ 9( بنابر این مخالفت با پیامبر نیز عین مخالفت با خداوند است که عین کفر 

ُدوْا ِف  ْ مُثَّ َل َيجِ َر َبْیَنُ ُموَک ِفامَی َشجَ َ ُيَحكِّ َك َل ُيْؤِمُنوَن َحىَّ و نفاق است. در آیه ی }َفاَل َوَربِّ
ُموْا تَْسِلامًی{ )نساء/65(؛ به پروردگارت سوگند که آن ها مؤمن  ا َقَضْیَت َوُیَسلِّ َّ َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِّ
نخواهند بود، مگر این که در اختالفات خود، تو را به داوری طلبند و ســپس از داوری 
تو، در دل خود احســاس ناراحتی نکنند و کاماًل تسلیم باشند. اگر مسلمانی به کاری از 
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کارهای پیامبر اعتراض نماید و اندیشــه ی خود را بر پیامبر اکرم مقدّم دارد، کافر 
باشــد. )طباطبایی، 1375: 4/ 406( طبری نیز در تفسیر آیه ی فوق گوید: آنچه پیامبر 
حُکم می کند، عین حقّ است و کسی را مخالفت با آن به هیچ وجه جایز نباشد. )طبری، 

)100 /5 :1370
عالوه بر آیات بیان  شــده، احادیث بســیاری از فریقین در باب وجوب اطاعت از جمیع 
فرامین پیامبر اکرم وارد شــده اســت. به این عبارت که روایات شیعه، افزون بر 
وجوب اطاعت رسول اکرم، لزوم اطاعت امامان معصوم نیز توصیه می دارند؛ 
به گونــه ای که حتی در زمــان غیبت کبری نیز، اطاعت ولی فقیــه را واجب و الزم بر 
می شمارند. حضرت علی بارها به لزوم اطاعت از پیامبر اشاره  کرده و می فرماید: 
راز داران اصحاب محمّد می دانند که من در تمام عمر خود هرگز لحظه ای در برابر 
دســتورهای خدا و رسول او مخالفت نکردم. )سید رضی، 1414: خطبه 197( همچنین 
حضرت علی هیچ گاه مشــروعیت خلفای پیش از خویش را به رسمیت نشناختند 
و با مستند ساختن سکوت خویش به دستورات پیامبر می فرماید : سخنی را پنهان 
نکردم و هرگز دروغ به زبان نراندم. به خدا سوگند که من به این جایگاه و این روز- از 

طریق پیامبر- آگاهی داده شده بودم. )همان، خطبه 16(
امــام صادق می فرماینــد: اگر مردمان خدا را عبادت کننــد و به یگانگی پیامبر 
شهادت دهند، سپس به کاری از کارهای او در ظاهر یا باطن اشکال گیرند، مشرک اَند. 
)صّفار، 1386: 677؛ بحرانی، 1386: 2/ 119( همچنین ایشــان ضمن حدیث بســیار 
طوالنی در باب وجوب اطاعــت بی چون  و چرا از پیامبر اکرم می فرمایند: خداوند 
فقط عبادت آن دســته از بندگانش را می پذیرد که آورنده ی احکام الهی را بشناســند و 
بی قیدوشرط از او اطاعت نمایند. )همان، 689( امام صادق در مقبوله ی عمر بن 
حنظله فرمودند: بنگرید به کســی که حدیث ما را نقل کند و به حالل و حرام ما توجّه 
نماید و احکام ما را بداند، باید به حُکم او راضی باشــید و از ایشــان پیروی نمایید. اگر 
طبق حُکم ما حُکم کند و از وی پذیرفته نشــود، بی تردید حُکم خدا نادیده گرفته شده 
و ســخن ما ردّ شــده است و هر که سخن ما را رد نماید، سخن خدا را رد کرده باشد و 

چنین شخصی کافر و مشرک باشد. )نجفی، 1368: 21/ 395(
حضرت مهدی )عج( نیز در این باب می فرماید: در حوادث و موضوع های زندگی تان به 
راویان حدیث ما رجــوع نمایید که آنان حجّت من و من حجّت خدایم؛ )همان( از این 
 رو مخالفت و عدم اطاعت از دســتورات پیامبر مهم ترین عامل کفر و نفاق است؛ 
چرا که اصل رســول خدا است. امام صادق فرموده است: اگر کسی همه ی 
شب ها را عبادت کند و روزها را روزه دارد و جمیع مال خود را انفاق نماید و هرسال حج 
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گزارد، لیکن ولیّ خدا را نشناسد تا اعمال خود را طبق دستورهای او انجام دهد، خداوند 
ضامن پاداشــی برای او نباشد و چنین شــخصی جزء مؤمنان به  شمار نیاید. )بحرانی، 
1386: 2/ 133( این روایــت وجوب اطاعت ولی امر را بیان می دارد. بدین صورت که 
پیامبر اکرم و بعد از آن حضرت، امامان معصوم و سپس فقهای واجد شرایط 

را دربر می گیرد.
اهل ســنت نیز روایات بسیاری را در لزوم اطاعت از فرامین پیامبر بیان داشته اند. 
{ )نساء/80(، بیان می دارد:  ُســوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَ ســیوطی در تفســیر آیه ی }َمْن ُيِطِع الرَّ
اطاعت از من، بســان اطاعت خداوند واجب باشد. )ســیوطی، 1362: 2/ 185( نسائی 
گویــد: هرکه از من اطاعت نماید، از خداوند اطاعت کرده باشــد و هر که مرا عصیان 
کند، خدا را عصیان کرده باشــد. )نسائی، 1392: 666( مســلم در صحیح خود آورده 
اســت: وقتی در دین تان شــما را به چیزی امر کردم، بایــد آن را بگیرید. )ابن حجّاج 
نیشــابوری، 1393: 894 و 896( باز ایشان حدیث دیگری از طریق ابوهریره نقل کرده 
که پیامبر فرمودند: از هرچه شــما را بازداشتم، بازایســتید و به هرچه شما را امر 
کردم، بدون پرســش انجام دهید، چه بسیاری از امّت های پیش از شما را پرسش های 

بسیارشان به هالکت رسانید. )همان: 894(

3. مبنای حرمت مخالفت با پیامبر اکرم
خداونــد متعــال، بارها در قرآن کریم عموم مســلمانان را از مخالفت بــا اوامر پیامبر 
اکرم بر حذر داشته و مبنای عقیدتی و فکری آزار رساندن به آن حضرت را موجب 
عذاب شدید دانســته اســت. گاهی آزار پیامبر اکرم در قرآن به  صورت مستقیم 
ْم َعَذاٌب َأِلــمٌی{ )توبه/61؛  ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُســوَل الّلِ هَلُ مطرح و از آن منع کرده اســت: }َوالَّ

ِذيَن  احــزاب/53( گاهی نیز خداوند متعال آزار پیامبر را عین آزار خود دانســته: }ِإنَّ الَّ
یًنا{ )احزاب/57( همچنین  ِ

ْم َعَذاًبا مُّ ْنَیا َواْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُ ُ ِف الدُّ ُ اللَّ َ َوَرُسوَلُه َلَعَنُ ُيْؤُذوَن اللَّ
بــا عبارات گوناگون، عدم اطاعت و حرمت مخالفت با پیامبر اکرم را نفی می دارد. 

اِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن  ِذيَن ُيخَ گاه با خود واژه ی »مخالفت« از آن تعبیر شده است: }َفْلَیْحَذِر الَّ
یَبُهْم َعَذاٌب َأِلمٌی{« )نور/63(؛ پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند،  یَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِ ُتِ

باید بترسند از این که فتنه ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی دردناک به آنها برسد!
گاهی نیز با واژه ی »شقاق« یعنی ستیزه  جویی آمده است: }َوَمن ُیَشاِقِق الّلَ َوَرُسوَلُه َفِإنَّ 
الّلَ َشِديُد اْلِعَقاِب{ )انفال/13؛ حشر/4(، گاه نیز با واژه ی »محادّه« آمده؛ یعنی مخالفت 

ُه َمن ُيَحاِدِد الّلَ َوَرُسوَلُه  سخت که گویی کسی با گرز آهنین مانع کار شود: }َأَلْ َيْعَلُموْا َأنَّ
َ َخاِلــًدا ِفیَهــا{ )توبه/63؛ مجادله/5و20( آیــا نمی دانند هر کس با خدا و  َفــَأنَّ َلــُه َنــاَر َجَهــنَّ

رسولش دشمنی کند، برای او آتش دوزخ است؛ جاودانه در آن می ماند؟!
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خداوند متعال در آیات مختلــف نیز اعمال مخالفان پیامبر را دچار احباط بیان می دارد: 
وا  رُّ ُم اهُلَدی َلن َیُ َ هَلُ ُســوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنیَّ وا الرَّ ِ َوَشــاقُّ وا َعن َســِبیِل اللَّ ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ }ِإنَّ الَّ
ــْم{ )محمّد/32(؛ آنان که کافر شــدند و )مــردم را( از راه خدا  َ َشــْیًئا َوَســُیْحِبُط َأْعَماهَلُ اللَّ
بازداشــتند و بعد از روشن شــدن هدایت برای آنان )باز( به مخالفت با رســول )خدا( 
برخاستند، هرگز زیانی به خدا نمی رسانند و )خداوند( به زودی اعمالشان را نابود می کند!

 »حَبط« از »الحَبَط« به معنی ترکیدن شکم در اثر نفخ از روی پرخوری و کنایه از نابود 
شدن و محسوب نشدن اعمال است )راغب اصفهانی، 1383: ذیل مادّه »حبط«(. گاهی 

َعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا  دیگر با واژه ی »عصیان« آمده است: }َوَمن َيْعِص الّلَ َوَرُسوَلُه َوَيَ
نٌی{ )نساء/14(1؛ و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند  ِ

َخاِلًدا ِفیَها َوَلُه َعَذاٌب مُّ
و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد می کند که جاودانه در آن خواهد ماند؛ 

و برای او مجازات خوارکننده ای است.
 خداونــد متعال در برخی از آیات نیز دوســتی با دشــمنان پیامبــر را عامل آزار 

 َ وَن َمْن َحادَّ اللَّ ادُّ ِ َواْلَیْوِم اْلِخــِر ُيَ ُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ پیامبر دانســته و بیان می دارد:}َل َتجِ
َوَرُســوَلُه{ )مجادله/22(؛ هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رســتاخیز دارند نمی یابی 
که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. گاهی از نجوا سخن گفتن که سبب آزردن 

وی  مُثَّ َيُعوُدوَن ِلا  جْ وا َعِن النَّ ذيَن ُنُ خاطر پیامبر اســت، نهی کرده و فرموده: }َأ َلْ َتَر ِإیَل الَّ
ُســوِل{ )مجادله/8(؛ آیا ندیدی کسانی را  مْثِ َو اْلُعْدواِن َو َمْعِصَیِة الرَّ ــوا َعْنــُه َو َيَتناَجْوَن ِباْلِ ُنُ
که از نجوا ]= ســخنان درگوشی [ نهی شدند، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند 

بازمی گردند و برای انجام گناه و تعدّی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند.
 گاهــی نیز ســخن راندن با صدای بلنــد در حضور پیامبر را موجب آزار او دانســته و 

ِذيَن آَمُنوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم  ا الَّ َ حبط جمیع اعمال را جزای آن قرار داده اســت: }َيا َأیُّ
ْهِر َبْعِضُكــْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبــَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْ َل  َهُروا َلُه ِباْلَقــْوِل َکجَ ــىِبِّ َوَل َتجْ َفــْوَق َصْوِت النَّ
تَْشــُعُروَن{ )الحجرات/2(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را فراتر از صدای 
پیامبر نکنید و در برابر او بلند ســخن مگویید )و داد و فریاد نزنید( آن گونه که بعضی از 
شما در برابر بعضی بلند صدا می کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی دانید!

خداوند متعال در آیاتی مخالفان پیامبر را کافر دانســته و چنین بیان کرده است: }َذِلَك 
َكاِفِريَن َعَذاٌب َأِلــمٌی{ )نور/63(2؛ این ]حكم[  ِ َولِلْ ِ َوَرُســوِلِه َوِتْلَك ُحــُدوُد الَلّ ِلُتْؤِمُنــوا ِبالَلّ
براى آن اســت كه به خدا و فرســتاده او ایمان بیاورید و این است  حدود خدا و كافران 

را عذابــى پردرد خواهد بود. همچنین می فرماید: باید از عذاب دردناک الهی بترســند: 

1. این تعبیر در آیة 216 از سورة شعراء و آیة 23 از سورة جنّ نیز با اندکی تفاوت آمده است..
2. همچنین در سوره انفال آیه ی 13 و سوره حشر آیه ی 4 نیز آنان را شایسته ی عذاب شدید خداوند دانسته است. 
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یَبُهْم َعَذاٌب َأِلمٌی{ )مجادله/4( و آزارگران رســول اکرم را الیق عذاب دردناک  }ُیِ
ْم َعَذاٌب َأِلــمٌی{ )توبه/61( و می فرماید: }ِإنَّ  ِ هَلُ ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُســوَل الَلّ معرّفی کرده: }َواَلّ
ْنَیا َواْلِخَرِة{ )احزاب/57( و عاصیان نسبت به  ُ ِف الدُّ ُ اللَّ َ َوَرُســوَلُه َلَعــَنُ ِذيَن ُيْؤُذوَن اللَّ الَّ
َ َخاِلِديَن ِفیَها َأَبًدا{  َ َوَرُسوَلُه َفِإنَّ َلُه َناَر َجَهنَّ پیامبر را اهل جهّنم دانسته است: }َمن َيْعِص اللَّ
ْم{  )جنّ/23(1 و یا در باب کســانی که با پیامبر شقاق می ورزند آمده: }َوَســُیْحِبُط َأْعَماهَلُ

)محمد/32( و عاصیان اوامر خدا و رسول را گمراه معرّفی کرده است.
حرمت مخالفت عده ای از افراد با پیامبر اکرم در دو مرحله توســط قرآن و روایات 

صورت گرفته است:

3-1. مخالفت و آزردن پیامبر پیش از رحلت ایشان 
ِذيــَن آَمُنــوا َل َتْرَفُعوا  ا الَّ َ خداوند اوج این مطلب را در این آیه بیان داشــته اســت: }َيــا َأیُّ
َتْحَبــَط  َأن  ِلَبْعــٍض  َبْعِضُكــْم  ْهــِر  َکجَ ِباْلَقــْوِل  َلــُه  َهــُروا  َتجْ َوَل  ــىِبِّ  النَّ َصــْوِت  َفــْوَق  َأْصَواَتُكــْم 
َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْ َل تَْشُعُروَن{ )الحجرات/2(؛ ای اهل ایمان، فوق صوت پیغمبر صدا بلند 
مکنید و بر او فریاد بر مکشید چنانکه با یکدیگر بلند سخن می گویید که اعمال نیکتان 
)در اثر بی ادبی( محو و باطل شــود و شما فهم نکنید. در خصوص حبط عمل نیز بیان 
َم اْلِقَیاَمِة َوْزًنا{  ْم َيْ ْم َفاَل ُنِقمُی هَلُ ْ َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُ

ِ
ِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِّ فرموده: }أوَلِئَك الَّ

)کهف/105(؛ آن ها کســانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند. به 
همین جهت، اعمالشــان حبط و نابود شد! از این رو روز قیامت، میزانی برای آن ها برپا 

نخواهیم کرد!
 قرآن مخالفان خدا و رسول را کافر مبغوض معرّفی کرده و می فرماید: }ُقْل َأِطیُعوْا الّلَ 
بُّ اْلَكاِفِريَن{ )آل عمران/32(؛ بگو: از خدا و فرســتاده  ْوْا َفِإنَّ الّلَ َل ُيحِ لَّ ُســوَل فِإن َتَ َوالرَّ

)او(، اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید، خداوند کافران را دوست نمی دارد. 
»در ایــن آیه، خداوند با عبارتی بســیار دقیق اعالم فرموده که مخالفان دســتورهای 
پیامبــر کافرند، چون عبارت »اَل یُحِبُّ اْلکافِریــنَ« به معنی »یبغض الکافرین« 
اســت که معنی اثباتی را در عبارت منفی بیان داشته است. این قبیل تعابیر بسیار رسا 
و واضح اســت، زیرا اگر بیان می داشــت: »یبغض الکافرین«، ممکن بود کسی گمان 
کند معاندین و مخالفان پیامبر با وجود آنکه مبغوض باشــند، اما از ســویی دیگر 
امکان محبوبیت نیز دارند؛ زیــرا اصل »حُب« را نفی کرده و جای چنین توهّمی باقی 

نمی ماند.« )طبرسی، 1372: 2/ 734(
 بخــاری در مورد این آیات می گوید: شــأن نزول این آیات در مــورد خلیفه ی اوّل و 

1. همچنین سوره مجادله آیه ی 8 .
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دوم اســت؛ چراکه آنان رعایت ادب را نکردند و با بلنــد کردن صدای خود در محضر 
پیامبــر، موجب حبط و نابودی اعمال خود می شــوند )بخــاری، 1359: 6/ 47(. 
نکتــه ی قابل توجّه در اینجا، آن اســت کــه بعد از حبط عمل، توبه پذیرفته نیســت. 

ْ َيُكِن الّلُ  ِذيَن آَمُنوْا مُثَّ َكَفُروْا مُثَّ آَمُنوْا مُثَّ َكَفُروْا مُثَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا لَّ خداوند می فرماید: }ِإنَّ الَّ
ْ َســِبیاًل{ )الّنساء/ 137(؛ کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند،  ْم َوَل ِلَیْهِدَیُ ِلَیْغِفَر هَلُ
باز هم ایمان آوردند و دیگر بار کافر شــدند، ســپس بر کفر خــود افزودند، خدا هرگز 
آن ها را نخواهد بخشــید و آن ها را به راه )راست( هدایت نخواهد کرد. در آیه ی دیگر 

وَن{  آلُّ ْ َوُأْوَلِئَك ُهُ الضَّ َبُتُ ن ُتْقَبَل َتْ ْ مُثَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا لَّ
ِذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإَیاِنِ می فرماید: }ِإنَّ الَّ

)آل عمران/90(؛ کســانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر افزودند، هیچ گاه 
توبه آنان، قبول نمی شود و آن ها گمراهان اند.

ازجمله مخالفت های اصحاب با پیامبر اکرم در تمام سال های حیات ایشان و حتی 
بعد از رحلت ایشــان و با وجود تأکید آیات قرآن، مخالفت با تحریم شــرب خمر بود. 
ابن حجر عسقالنی در کتاب خود می نویسد: »ابوطلحه زید بن سهل، در منزل خویش 
مجلس دوســتانه ای تدارک دیده بود و ده نفر را به آن مجلس دعوت کرده که همگی 

آنان شراب نوشیدند«1 )عسقالنی، 1424: ۱۰/ ۳۷(.
بخــاری در مخالفت خلیفه ی دوم با پیامبر اکرم آورده اســت: »وقتی عبداهلل أبیّ 
بن سلول مُرد، فرزندش از پیامبر اکرم استدعا کرد که بر پدرش نماز میّت گزارد. 
پیامبــر پذیرفت و چون به نماز ایســتاد، خلیفه  دوم، قبای آن حضرت را گرفت و 
کشــید و گفت: چرا بر او نماز می گزاری، درحالی که خداوند از این کار تو را نهی کرده 
است. پیامبر خشمناک شد و فرمود: خداوند مرا بر این امر مخیّر فرموده است« )بخاری، 

1359: 5/ 248؛ النحاس، 1408: 521؛ األصبهانی، 1405: 1/ 43(.
یا در ماجرای قلم و کاغذ خواســتن پیامبر اکــرم که آن حضرت را به هذیان گویی 
مّتهم کردند. این داستان را علمای شیعه و اهل سّنت نقل کرده اند )ر.ک: طبری، 1348: 
3/ 123(. مثاًل بخاری بیان می دارد: »لمّا اشتدّ بالّنبیّ وجعه، قال: ائتونی بکتاب أکتب لکم 
کتابًا ال تضلّوا بعدی! قال عُمَر: إنّ النبیّ غلبه الوَجَع و عندنا کتاب اهلل حسبنا. فاختلفوا و 
کثر اللّغط. قال: قوموا عّنی« )بخاری، 1359: 1/ 54(. مسلم نیز در صحیح خود این 
مضمون را با اندکی تغییر در عبارت آورده است: »عدّه ای از صحابه در پی درخواست پیامبر 
اکرم سر و صدا کردند و گفتند: او در چه حالی است؟ آیا هذیان می گوید؟ پیامبر در 

1. این افراد عبارتند از: ابو عبیده جراح، ابو طلحه، زید بن ســهل، ســهیل بن بیضاء، ابیّ بن کعب، ابو دجانه بن 
خرشــه، ابوایوب انصاری، معاذ بن جبل، انس بن مالک، عمربن الخطاب، ابوبكر.)ابن سعد،1410،ج۳ :۲۷۰ ؛ ابن 

عساكر، 1415،ج۴۴: ۴۳۰؛ ابن أبی شیبة، 1409،ج۵: ۴۸۸ ؛ ابن عبدالبر،1412،ج۳: ۱۱۵۴(
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آن حال فرمود: رهایم کنید و بروید« )مسلم، 1427: 2/ 772(. 
جمیع عالمان شــیعه نیز این قّصه را نقل کرده اند. عالمه مجلســی در این باب چنین 
آورده اســت که: »پیامبر فرمود: دوات و چیز نوشــتنی بیاورید تا نوشته ای بنویسم که 
بعد از آن گمراه نشــوید. صحابه سر و صدا کردند و گفتند: پیامبر خدا هذیان می گوید! 
 شگفتم از علمای اهل سّنت است که با نقل و پذیرفتن این اهانت بزرگ به پیامبر
باز هم آن افراد را به عنوان خلیفه و رهبر دین پذیرفتند!« )مجلسی، 1387: 22/ 487(. 
ابن أبی الحدید معتزلی معتقد است: »ابن عبّاس گوید: در زمان خالفت خلیفه ی دوم، در 
یکی از ســفرها با وی همســفر بودم. به من گفت: آیا پسرعمویت علی، هنوز به خاطر 
داســتان ســقیفه از من کینه در دل دارد؟ گفتم: آری. او معتقد است که پیامبر او را به 
خالفــت برگزیده بود. خلیفه گفت: پیامبر دم وفات خود قلم و کاغذ خواســت تا 
چنین وصیّتی بنویســد، لیکن اراده ی خدا این نبود و اراده ی خدا عملی شد و نه اراده ی 
رسول خدا. من مانع نوشتن پیامبر شدم!« )ابن  أبی الحدید، 1337: 12/ 78(. 
ابن أبی الحدید با توجه به این ماجرا به چند نکته را اعتراف می دارد: »از سویی خلیفه ی 
دوم، اراده ی الهی را متفاوت از اراده پیامبر می دانســته است. ازسویی دیگر، مانع 
وصیّــت کتبی پیامبر اکرم گردید. همچنیــن خلیفه ی دوم، خود را داناتر از پیامبر 
می دانست که جلوی کار پیامبر را گرفته است.« ابن ابی الحدید در این بیان خود به 
کفر و نفاق آنان اشــاره می دارد؛ زیرا مطابق آیات متعددی مخالفت با پیامبر عین 
مخالفت با خداســت. مضافًا آنکه معتقد بودن به تفاوت میان خدا و رســول، بر اساس 
یًنا{ )نســاء: 151(، کفر  ِ

َكاِفِريَن َعَذاًبا مُّ آیه ی }ُأْوَلِئــَك ُهُ اْلَكاِفــُروَن َحّقــًا َوَأْعَتْدَنا لِلْ
حقیقی محسوب می شــود. )ابن  أبی الحدید، 1337: 12/ 78( بنابر بیان ابن أبی الحدید، 

شّکی در کفر برخی از صحابه باقی نمی ماند )بحرانی، 1387: 2/ 304(.

3-2. مخالفت با پیامبر بعد از رحلت ایشان
این مورد نیز خود به دو قسمت تقسیم می شود: 

3-2-1. مخالفت صریح با سنّت قطعی پیامبر
به عنــوان نمونه خلیفه اول؛ ابوبکر، پانصد حدیث را که از پیامبر جمع کرده بود به 
آتش کشید و در ســخنرانی های خود بیان می داشت که از پیامبر چیزی روایت نکنید، 
قرآن بین ماســت، حــالل آن را حالل و حرام آن را حرام بدانید. ایشــان همچنین با 
ســنت های مختلف پیامبر مخالفت کرد. از آن جمله: مخالفت با فرماندهی اسامه 
بر سپاه، مخالفت با سنت پیامبر در جنگ با مسلمانانی که زکات نداده اند و کشتن آنان، 
مخالفــت با احکام الهی )مانند کالله، عدم قربانی برای حج( در قرآن و حکم کردن بر 
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طبق نظر شــخصی خود، نادیده گرفتن ســنت پیامبر در »مؤلفه قلوبهم« و بنا به نظر 
عمر خودداری از دادن ســهم آنان، نادیده گرفتن سنت پیامبر در خالفت در جانشینی 
علی و بدون مشورت با مسلمین عمر را جانشین خود خواند، سنت پیامبر در مورد 
دخترش زهرا )س( را نادیده گرفت و او را آزرد و خشمگین ساخت و... )سیوطی، 1426: 

3 / 45؛ بیهقی،1424: 9 /265(.
عمر بن خطاب؛ خلیفه دوم، نیز کوشــید هر چه از سنت پیامبر نوشته شده را جمع آوری 
و بســوزاند و اجازه نداد، مردم احادیث پیامبر را نقل کنند. برخی از مخالفت های خلیفه 
دوم با ســنت پیامبر عبارت اند از: مخالفت با اعزام ســپاه اسامه، مخالفت با سهم 
مؤلفه قلوبهم، مخالفت با متعه حج و متعه نساء، مخالفت با سه طالق در یک مجلس، 
مخالفــت با پیامبر در زمان فتح مکه در جابه جا کــردن مقام ابراهیم که اعراب 
جاهلی آن را از جای خود عقب تر برده بودند، مخالفت حکم قرآن و ســنت در تیمم و 
بیان عدم وجوب نماز در چنین شــرایطی، مخالفت با حکم قرآن و سنت در جاسوسی 
نکردن در کار مســلمانان و بدعت دانســتن آن، حذف بخشی از اذان و افزودن بخشی 
دیگر، مخالفت با قرآن و سنت در اجرای حد بر خالد بن  ولید، رواج به جماعت خواندن 
نماز نافله، ایجاد نظام طبقاتی در جامعه با جلوگیری از بخشــش دولت از بیت المال در 
موارد خاص، حذف مصرف خمس برای ذی القربی، ایجاد مجلس شــورای فرمایشی در 

سقیفه بنی ساعده و...)سیوطی، 1426: 3/ 74(.
عثمان بن عفان؛ خلیفه سوم، با نقشه عمر و ابن عوف به خالفت رسید. عثمان به سنت 
شــیخین اتکا کرد. برخی از مخالفت های او با ســنت پیامبر عبارت اند از: سپردن 
مقامات و پســت ها به خویشاوندان خود، بخشش بسیار از بیت المال به سران بنی امیه، 
خواندن نماز چهار رکعتی به طور کامل در سفر، جلوگیری کردن از لبیک گفتن برای هر 

دو حج عمره و تمتع و... )بیهقی،1424: 9 /301(.

3-2-2. آزردن پیامبر با ستم بر اهل بیت ایشان 
 برخی از صحابه همچون علی، ســلمان، ابــوذر، مقداد و... به صورت مطلق در 
هیچ مسئله و زمانی موجب آزار پیامبر نشده و با ایشان مخالفت نورزیدند. حضرت 
علــی در این زمینه به صورت مکرر بیاناتی را اراده داشــته اســت. مثاًل: »همه 
می دانند که من هیچ گاه در هیچ امری با خدا و رسول مخالفت نکرده ام«. آ   نگاه در آخر 
خطبه می فرماید: »َفوَ الّذی ال إله ااّل هو إنّی لَعَلَی جادّة الحقّ و إنّهم لَعَلَی مزلّة الباطل« 

)سید رضی، 1414: خطبه 197(.
پس از ماجرای ســقیفه برخی از صحابه پیامبر، ســبب شهادت فاطمه زهرا، علی 
و حســنین شــدند. حضرت علی فرمود: »إِنِّی ُکْنُت اَُقــادُ َکمَا یَُقادُ اْلجَمَُل 
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اْلمَْخُشــوُش حَتَّی اُبَایِع.« )همان، نامه 28(. نیز فرمود: »لََقدْ عَلِمُْتمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاِس بِهَا 
ِ أَلُسْــلِمَنَّ مَا سَلِمَْت ُأمُورُ اْلمُسْــلِمِینَ وَ لَمْ یَُکنْ فِیهَا جَوْرٌ إاِلَّ عَلَیَّ.«  مِنْ َغیِْری وَ وَ اهللَّ
)همان، خطبه 74(. حضرت علــی در باب مظلومیّت فاطمه )س( هنگام تدفین 
ایشان گوید: »ای پیامبر خدا! دخترت همدستی امّتت را در شکستن استخوان هایش به 

تو خبر خواهد داد! با اصرار از او ماجرا را بپرس« )همان، خطبه 202(. 
عالمه مجلســی گوید: »وقتی فاطمه )س( از شدّت شکستگی استخوان های پهلو در 
بســتر بیماری بود. خلیفه ی اوّل و دوم به عیادت او رفتند. فاطمه )س( از ایشــان روی 
برگردانید و فرمود: این حدیث را از پیامبر شنیده اید که فرمود: »َفاطِمَُة بَْضعٌَة مِنِّی 
َفمَنْ آَذاهَا آَذانِی« گفتند: آری! پس حضرت زهرا )س( دســتانش را بلند نمود و فرمود: 
خدایا گواه باش که اینان مرا آزردند! از ایشان به پیشگاه تو و پیامبرت شکایت می کنم. 
سپس فرمود: از شما راضی نمی شوم و شما را نمی بخشم تا پیامبر را مالقات کنم 
و ایشــان را از ظلم های شما آگاه سازم تا میان ما قضاوت کند« )مجلسی، 1387: 43/ 
117(. ســلمان فارسی نیز این داستان را روایت کرده است که: »از سلمان پرسیدم: آیا 
بدون اذن وارد خانه ی فاطمه شــدند؟ گفت: آری! واهلل چنان هجوم آوردند که مقنعه از 
سَــِر فاطمه افتاد و صدا زد: وا ابتاه! در آن حال، قنفذ فاطمه )س( را به شدّت مضروب 
ســاخت. فاطمه به دَِر خانه پناه برد که آن ملعون اســتخوان های پهلوی آن حضرت را 
بین در و دیوار شکســت و ســقط جنین کرد و با آن حال به بســتر افتاد و شهید شد« 

)هاللی، 1386: 2/ 588(.
برخی از علمای اهل ســّنت نیز این داســتان را بیان داشته اند. حاکم نیشابوری می گوید: 
»چون بیماری فاطمه )س( شدّت یافت، عدّه ای از زنان مهاجر و انصار به عیادت او رفتند. 
چون از حال فاطمه جویا شــدند، آن حضرت فرمود: به خدا سوگند از دنیای شما بیزارم، 
مردان شما را مبغوض می دارم، روی شان زشت باد، بینی شان به خاک باد و دست  و پایشان 
بریده باد و عذاب سخت خدا نصیب این قوم ستمگر باد« )حاکم نیشابوری، 1391: 112(. 
امام دینوری نیز عیادت خلیفه ی اوّل و دوم از فاطمه )س( را کاماًل مانند عالمه مجلسی 
نقل کرده و می گوید: »فاطمه به آن ها گفت: من خدا و جمیع فرشتگانش را گواه می گیرم 
که شما مرا بسیار آزردید و به خشم آوردید. پیوسته تا زنده ام شما را نفرین می کنم تا رسول 
خدا را دیدار نمایم و شــکایت پیش او برم« )دینــوری، 1369: 1/ 31(. دینوری ماجرای 
ســقیفه همانند بیان نهج البالغه روایت کرده است: »وقتی علی را با اهانت و ستم 
نزد خلیفه ی اوّل بردند تا با او بیعت کند. علی گفت: اگر بیعت نکنم؟! گفتند: در آن 
صورت گردنت را خواهیم زد. در آن حال، خلیفه ی اوّل که تندروی عمر را دید، گفت: او 

را تا فاطمه زنده است، به بیعت مجبور نمی کنم« )همان(. 
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الزم به ذکر است، پیامبر اکرم آزردن اهل بیت را عین آزار خود برمی شمارد. ازاین رو 
 می شود، بر ظالمان به فاطمه و علی تمامی آثاری که شــامل آزردن پیامبر
نیز شامل می شــود. پیامبر اکرم فرمودند: »إِنَّ َفاطِمََة َشعْرٌَة مِنِّی َفمَنْ آَذی َشعْرًَة 
« )اربلی، 1349: 1/  َ لَعََنهُ اهللَّ َ وَ مَنْ آَذی اهللَّ مِنِّــی َفَقدْ آَذانِی وَ مَنْ آَذانِی َفَقــدْ آَذی اهللَّ
467(. روایتی دیگر از پیامبر نقل اســت که ایشــان موی حضرت علی را 
َ، وَ مَنْ  گرفته و بیان می دارد: »مَنْ آَذی َشــعْرًَة مِْنکَ َفَقدْ آَذانِیوَ مَنْ آَذانِی َفَقدْ آَذی اهللَّ
« )بحرانی، 1386: 4/ 493(. مضمون این روایت همچون روایت  َ َفعَلَیْهِ لَعَْنُة اهللَّ آَذی اهللَّ
قبلی اســت، با این تفاوت که در ایــن روایت پیامبر آزردن حضرت علی را 

نیز مطرح می دارد. 
روایتی دیگری از حضرت عســکری نقل است که: روزی شخصی به نام بریده، 
پیامبر را آزرد و پیامبر بســیار خشــمناک شد. آنگاه فرمود: »ما لک یا بریدة آذیت 
ُ فِی الدُّْنیَا  َ وَرَسُــولَهُ لَعََنهُمُ اهللَّ رســول اهلل. أما ســمعَت قول اهلل: إِنَّ الَّذِینَ یُؤُْذونَ اهللَّ
وَاآْلخِرَةِ...« )ابن بابویه، 1371: 494(؛ حاکم نیشابوری گوید: پیامبر بارها فرموده است: 
جنگ با اهل بیت، جنگ با من اســت: »قال رسول اهلل: لعلیّ و فاطمة و حسن و 
حسین أنا حرب لِمَن حاربتم و سِلمٌ لِمَن سالمتم« )حاکم نیشابوری، 1391: 86(. 
همچنین ایشان گوید: »قال رسول اهلل: یا فاطمة، إنّ اهلل یغضب لغضبک و یرضی 
لرضــاک« )همان، 1391: 36(. باز همو گوید: »انّما فاطمة شــجنة مّنی و إنّما فاطمة 
بضعــة مّنی، یؤذینی ما یؤذیها و ینصبنی ما ینصبها« )همان: 64(. ترمذی نیز این گونه 
احادیث را مکرّر آورده است؛ از جمله حدیث »قال رسول اهلل: یا علیّ الیحبّک إاّل مؤمن 
و ال یبغضک إاّل منافق. عَلِیٌّ مِنِّی وَ أَنَا مِن عَلِیٍّ وَ اَل یُؤَدِّی عَنِّی إاِلَّ أَنَا أَو عَلِیٌّ. أَنَا حَربٌ 
لِمَن حَارَبَُکم وَ سِــلمٌ لِمَن سَالَمَُکم.« )ترمذی، بی تا: 5/ 643- 699(. مسلم نیز همین 

مضامین را در باب اهل بیت از پیامبر نقل کرده است )نیشابوری، 1391: 928(.

نتیجه 
حاکمیت و والیت، از آن خداوند متعال اســت و هرگونــه حاکمیت و والیت از جانب 
او، حجت قطعی و معتبر به  شــمار می آید. به استناد آیات و روایات اطاعت همه جانبه از 
پیامبر اکرم و جانشــینان برحقش، امری شرعی و عقلی است. برخی از مهم ترین 

یافته های پژوهش حاضر عبارت اند از:
1. از منظر آیات و روایات، وجوب اطاعت از جمیع اوامر پیامبر اکرم و جانشــینان 
ایشــان، مبنای عقیدتی و فکری مسلمانان است که امری مسلّم و واجب االجرا بوده و 

جای هیچ  غرض و شکی در آن نیست. 
2. از نــگاه قرآن و روایات، حرمت مخالفــت و آزردن پیامبر نیز مبنای عقیدتی و 
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 فکری قطعی مســلمانان بوده و قابل انکار نیست و مخالفان و آزار رسانان پیامبر
به بیان قرآن کریم از مصادیق بارز کفار و منافقان خواهند بود و شــامل عناوینی چون: 
کافر، مبغوض و مغضوب خداوند، مورد لعنت خداوند در دنیا و آخرت، حبط جمیع اعمال 

ایشان، گرفتار عذاب شدید جاودانه و ابدی الهی و... می شوند.
3. مخالف و آزار پیامبر شــامل آثاری می شــود. این آثار، صرفــًا به افراد زمان 
پیامبر که مرتکب این عمل شــدند، تطابق ندارد، بلکه بر اســاس قاعده جری و 
تطبیق در آیات و روایات، بر تمامی مخالفین پیامبر، اهل بیت و ولیّ فقیه )به اعتقاد 

شیعیان( تا قیامت قابل انطابق می شود. 
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