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 نفاقريان ج

داشتن كفر است  نگه آشكار كردن ايمان و پوشاندن و در پرده ]به دروغ[نفاق به معناي 

دارد و بر آن سرپوش شود كه كفر خويش را پنهان ميبنابراين منافق به كسي گفته مي

 كند.ايمان مياظهار نهد و به دروغ مي

اي اسالمي است و اعراب پيش از اسالم با مفهوم ويژه اين واژه آشنا نبودند هنفاق واژ

شايد علّت عدم آشنايي اعراب پيش از اسالم با  1ه اصل آن در زبان عربي رواج داشتگرچ

اين واژه به اين دليل است كه نفاق در بستر جامعه ديني شكل گرفته و در جامعه كفر شكل 

گيرد، چون كفر است. در مكه تا وقتي پيغمبر آمد نفاق وجود نداشت اما در مدينه نمي

رويد، وقت در بيابان خشك نميپيچيد هيچكه دور دخت مينفاق وجود داشت پيچكي 

رويد كه درخت باشد، نفاق در جامعه چون جايي كه دورش بپيچيد وجود ندارد در جايي مي

خواهد خودش را در قالب دين و دينداران جا بزند گيرد چون منافق ميديني شكل مي

ي كه اعتقاد مذهبي دارد خود را ابنابراين نفاق هميشه در بستر جامعه ديندار و جامعه

 2كند.عرضه مي

در يكي از سخنان گرانبهاي خود حزب منافق را خطرناكترين دشمن  (ص)رسول خدا

ايشان به حضرت  3ها را دشمن منحصر بفرد اسالم دانسته استمعرفي كرده بلكه آن

من را هراسي ندارم زيرا مؤنه از مشركنه از مؤمن، فرمايد: بر امت اسالم مي (ع)علي

سازد من بر شما از مرد ايمانش بازداشته و مشرك را خداوند به جهت شرك او نابود مي

ترسم كه دورني دو چهره و زباني عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش منافقي مي

  4زشت و ناپسند است.

داد، هاي مخالف جبهه حق را تشكيل ميدر حادثه كربال جريان نفاق يكي از گروه

نوشته بودند و پيمان همراهي با  (ع)كه نامه دعوت به امام حسينافقان با وجود آنمن
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  .37نماها آيت اهلل سبحاني، ص. منافقان يا دوست3

 .511ص ،27دشتي، نامه. نهج البالغه، ترجمه محمود 4
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و تمام عهد و سوگندهايي را كه در نامه نوشته كردند را بسته بودند اما خلف وعده  حضرت

 بودند فراموش كردند و به سپاه ابن زياد پيوستند.

هاي خود در شب يا روز عاشورا به اين مطلب اشاره در يكي از خطبه (ع)امام حسين

فرمايد شمشيرهايي روز عاشورا جلو آمد كه قرار بود اين شمشيرها از حمايت كند و ميمي

كنيم شمشيرهاي عليه ما بيرون آمد كه قرار بود اين كند، چون نوشته بود حمايتت مي

 1ر ما باشد.شمشيرها محافظ ما باشد قرار بود طرفدا

يي در شرح مرحوم خو بن ربعي نام برد.شبث توان از از افراد شاخص اين جريان نافق مي

كند: اين مرد حالتي آشفته داشت. بر هيچ گونه ترسيم ميي وي را ايننهج البالغه چهره

هر آواز  باك بود كه پير وريزي بيراهي ثابت و استوار نبود. منافقي هزار چهره و خون

 ي هر فتنه و آشوبي بود. كردهسر

جانبه بر زندگي پرتالطم شبثْ )شبيب( بن ربعي بن حصين بن ربيعه، سيري گذار و همه

 39يعني سال  (ص)يك سال پيش از بعثت نبي مكرم اسالم حضرت محمد ،تميمي، كوفي

   2پس از عام الفيل به دنيا آمد.

و غصب خالفت و در نتيجه انتشار خبر كنار  (ص)در پي ارتحال وجود مقدس پيامبر اكرم

طلب و قبايلي كه متأثراز وصي و خليفه آن حضرت در شبه جزيره افراد فرصتشدن نهاده 

هيبت اسالم و اقتدار پيامبرش، اين آيين را پذيرفته بودند فرصت را براي رسيدن به مطامع 

ارتدداد را دراالسالم  اي ازخويش و بازگشت به جاهليت مناسب ديده و جريان گسترده

طلبان ي اين فرصتو سجاج بنت حارث تميمي و مسيلمة كذاب از جمله 3پديد آوردند.

 بودند كه ادعاي پيامبري داشتند.

كرد وي با اعالم نبوت زندگي مي 4«عراق عرب»ساله بود و در  25شبث در اين دوران 

مالزمان وي گرديد. شبث نزد سجاج اش بود به او ايمان آورد و از سجاج كه از زنان قبيله

 اي او گرديد.گوي ويژهجا قرب يافت كه اذانتا آن
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چون مرزهاي پيامبران دروغين گسترش پيدا كرد، مسيلمه و سجاج با هم رو در رو 

شدند، در اين مسيلمه با ترفندي مدبر از سجاج خواستگاري كرد و به عنوان مهريه 

ي ابالغ اين ج برداشت. در اين ميان شبث وظيفهنمازهاي عشا و صبح را از امت سجا

 مژدگاني را به امت سجاج برعهده گرفت.

از ديگر كارهاي فجيع شبث در اين دوران همراهي وي با سپاه مسيلمه و سجاج در حمله 

 دفاع بود.ها و كشتن كودكان و زنان بيخانهبه يمامه و غارت

پيامبران دروغين كوشش بسيار به خرج داد با آغاز خالفت ابوبكر وي در مقابله با اين 

ي آن سركوبي و كشته شدن مسيلمه و سجاج بود. شبث كه اوضاع را بر وفق كه نتيجه

درنگ به اسالم گرويد و در جرگه مسلمانان قرار گرفت و از مرگ حتمي ديد بيمراد نمي

 نجات يافت.

انداران اموي حكومت ها استعدالتيهـ.ق اعتراض مسلمانان نسبت به بي36در سال 

شود. البته ابن حجر عثمان گسترش يافت. در اين دوران ردپايي از شبث ديده  نمي

كند: كه شبث بن ربعي از كساني بود كه در تصريح مي «تهذيب التهذيب»عسقالني در 

چنان كه دهد با اين حال همباره نميقتل عثمان شركت داشت ولي توضيح ديگري در اين

يك از مصادر آن گويد اين قضيه استناد تاريخي ندارد و هيچموس الرجال مينويسنده قا

 اند.را نياورده

را به عنوان خليفه وي بيعت كردند و  (ع)پس از قتل عثمان مسلمانان به اجماع با علي

معلوم نيست، ولي در ظاهر بيعت كرده است او  (ع)برگزيدند. موضع شبث نسبت به علي

 يك از دو طرف جنگ نرفت.دين بود و به ياري هيچدر جنگ جمل در شمار قاع

چندان ادامه پيدا نكرد و در جنگ صفين حاضر شد  (ع)اين موضع شبث نسبت به علي

وگو كننده با معاويه در جريان حكميت قرار گرفت. با اين حال گفت و حتي در شمار هيأت

رج پيوست خوابه  (ع)ليديري نپاييد كه پرچم مخالفت با حكميت را بلند كرد و با تكفير ع

نويسد رييس خوارج عبداهلل بن وهب اراسبي و ابن الكواء و شبث يعقوبي در تاريخش مي

 بن ربعي بودند.

شبث ربعي و تني چند از يارانش سوسماري را گرفتند و دست خويش را در دستان او 

ـ با او بيعت كردند. سپس نزد حضرت  (ع)گذاشتند و ـ براي مسخره كردن حضرت علي
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با عام غيب از كردار زشت آنان خبر داد و فرمود:  (ع)در مداين رفتند حضرت علي (عي)عل

ايد ـ محشور خواهيد شد به زودي در قيامت با امام خودتان سوسمار ـ كه با او بيعت كرده

 كشاند.و او شما را به سوي آتش مي

خبر از كشته شدن سيد الشهداء به دست شبث و يارانش  (ع)و در ادامه حضرت علي

اي شبث و اي حريث! شما فرزند من، حسين را خواهيد كشت  داد و فرمود به خدا سوگند!

حال نويسان و بنابر تصريح بسياري از شرح .به من خبر داد (ص)چنان كه رسول خداهم

بازگشت حتي  (ع)نگاران شبث از خوارجي بودن خود توبه كرد و به لشكر امام عليسيره

ي سپاهيان ي در جنگ نهروان حاضر بود و فرماندهي مسيرههاي تاريخي وبنابر گزارش

 را برعهده داشت. (ع)امام علي

مسجد »در كوفه مسجدي بنا كرد كه به نام خود او  (ع)شبث در زمان اميرالمؤمنين

اي است كه حضرت گانهمشهور است اين مسجد يكي از مساجد پنج« شبث بن ربعي

  (ع)انجام عبادت و اجتماع در آن بازداشت امام صادق مردم را از خواندن نماز،  (ع)علي

است مسجد  در پنج مسجد از مساجد كوفه از خواندن نماز منع فرموده  (ع)فرمايد عليمي

و مسجد شبث  ـمحزمه ي، مسجد سماك بن لمسجد جرير بن عبداهلل بج ،اشعث بن قيس

 بن ربعي.

منافق و هزار رنگ روزگار خود بودند كه از بناي اين  هاياين اشخاص همگي از چهره

 افكني در ميان صفوف مسلمانان، هدف ديگري نداشتند.مسجد جز سود شخصي و تفرقه

اين مسجد   (ع)به شكرانه ي قتل فرزند رسول خدا  (ع)شبث پس از شهادت امام حسين

 يد بنا كرد.گرفته بود تجد (ع)را با پولي كه به عنوان پاداش شركت در قتل امام حسين

حجر  ،چون اشعث بن قيسشبث و گروهي از خوارج هم (ع)در دوران امامت امام حسن

هزار درهم و 2جا رسانيدند كه به طمع ث نفاق و پليدي را بدانيبن الحارث و عُمر بن حر

به عشق فرماندهي يكي از سپاهيان شام و همسري دختري از دختران معاويه، دوباربه 

پرتاب  (ع)آنان هنگام نماز تيري به سوي امام حسن ،دام كردنداق (ع)قتل امام مجتبي

به سوي حضرت حمله بردند، ولي به تقدير خنجري مسموم با « ساباط»كردند و بار ديگر در 

 الهي آن حضرت جان به سالمت برد.
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ي قتل حجر به عدي يار باوفا يكي ديگر از كارهاي شبث در اين دوران شركت در توطئه

به سوي مكه و مخالفت وي با يزيد،  (ع)پس از حركت امام حسين .بود (ع)حضرت علي

امور  شماري از ايشان خواستند كه به كوفه بيايد و واليتهاي بيكوفيان با فرستادن نامه

نامه نوشت شبث بن ربعي  (ع)شيعيان را برعهده بگيرد. از جمله افرادي كه به امام حسين

ينجاميد، زيرا با آمدن عبيداهلل بن زياد به كوفه تميمي بود اما اين بيعت چندان به دراز ن

شبث و بسياري از سران كوفه دست از بيعت فرزند رسول خدا شستند و كمر به خدمت 

ي او، مسلم چون شبث، به قتل فرستادهاميه بستند حتي بسياري از آنان همحكومت بني

ها رفتند ها و خيابانو كوچه هابن عقيل همت گماشتند آنان به دستور عبيداهلل بر باالي بام

گاه او را اسير كردند و و مردم را با وعده و وعيد از اطراف مسلم پراكندند سپس در شبان

 به قتل رسانيدند.

هنگامي كه عبيداهلل بن زياد كوفيان، در رأس آنان اشراف قبايل را مقيم شهر را به كربال 

ا براي رفتن به كربال فراخواند شبث خود داشت روزي در پي شبث فرستاد و او راعزام مي

 ردمعاف دا (ص)ي رسول خدارا به بيماري زد و از عبيداهلل خواست كه او را از جنگ با ذريه

و اما عبيداهلل عذر او را نپذيرفت و سرانجام با هزار سوار راهي صحرا كربال شد وي سپس 

 بن سعد را برعهده گرفت.از پيوستن به سپاهيان كوفه، اميري پياده نظام شد كه عمر 

در روز عاشورا وقتي امام در سخنراني نخست خود نام شبث بن ربعي و برخي از اشراف 

كوفه را كه از حضرت دعوت كرده بودند بر زبان آورد شبث در پاسخ منكر چنين كاري 

 شد.

 عبداهلل بن زبير خالفت را در مكه برعهده گرفت كوفيان كه ،پس از مرگ يزد بن معاويه

اميه خسته شده بودند براي رسيدن به دو آرزوي خود يعني اصالح امور و هاي بنياز ستم

انتقام از امويان، با عبداهلل بن زيبر بيعت كردند و از عبداهلل بن مطيع استاندار او در كوفه 

اميه را از عراق بيرون كرد ولي قاتالن استقبال به عمل آوردند، ابن زبير، كارگزاران بني

 چنان در دستگاه خود نگاه داشت.ي كربال را همو عامالن فاجعه (ع)ام حسينام

چون شمر بن ذي الجوشن، شبث بن ربعي، عمر بن سعد و عمرو بن هاي بدنامي همچهره

 ي عراق شده بودند.كارهحجاج و ديگر قاتالن امام دوباره هم
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ن و چهارتن ديگر از سرادر همين دوران، قيام توابين به رهبري سليمان بن صرد خزاعي 

زمان با آن، مقدمات حركت مختار شكل گرفت شبث به همراه گروهي كوفه به راه افتاد هم

ديدند نزد ديگر كه از ماهيت قيام مختار آگاه بودند و آن را براي جان خويش خطرناك مي

ن آنا عبداهلل آمدند و او را از خطر مختار آگاه كردند حاكم كوفه بعد از شنيدن سخنان

 ت.دستور دستگيري مختار را صادر كرد. ولي به دليل نداشتن مدارك كافي او را آزاد ساخ

مختار پس از آماده كردن مقدمات قيام، سپاهيانش را براي فتح كوفه به حالت آماده 

تاد باش درآورد ابن مطيع سران كوفه از جمله شبث را با گروهي سرباز به اطراف كوفه فرس

اي هاهيان مختار به كوفه جلوگيري كنند. اين اقدام عبداهلل بن مطيع نتيجتا از ورود سپ

جز شكست در پي نداشت شبث بن ربي براي حفظ جانش به بيعت مختار رضايت داد و 

 زير پرچم وي قرار گرفت.

خواهي شبث از كساني بود كه براي خون»كند برخي از افراد همچون ابن حجر ادعا مي

مختار قيام كرد و مدتي نيز رئيس پليس كوفه بود. سپس در قتل  همراه (ع)سيد الشهدا

اين مطلب استناد تاريخي ندارد و  «سالگي مرد 80مختار شركت داشت و سرانجام در 

گويد كذب محض است زيرا شبث ابتدا با مي«قاموس الرجال»چنان كه تستري در هم

شرطي كوفه را سرپرستي  گاهمختار جنگيد سپس از روي ترس با او بيعت كرد و هيچ

ر د ولي از مختاننكرده هرچند شبث و ديگر سران كوفه به ظاهر با مختار بيعت كرده بود

خوشي نداشتند و درصدد فرصتي براي براندازي حكومت وي بودند و سرانجام دل

دهي كردند هـ.ق نيروهاي خود را سازمان66الحجه الحرام سالشورشيان كوفه در ماه ذي

اي جز كوفه مركز قدرت مختار دست به شورش زدند اما اين جنگ نتيجه و در شهر

بث مجبور به فرار از جمله شرش رو بسياري از سران شوشكست شورشيان نداشت از اين

 شدند.

چون بسياري از سران به بصره فرار كرد و شبث بن ربعي پس از شكست از مختار، هم

ي سران به ويژه جانبهاوضاع كوفه و تحريك همهزير لواي مصعب بن زبير درآمد. گزارش 

محمد بن اشعث و شبث بن ربعي در سركوبي مختار، به لشكركشي مصعب به كوفه براي 
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هـ.ق 67براندازي مختار و طرفدارانش انجاميد. و سرانجام شبث در همين جنگ كه به سال 

 1داد كشته شد. رخ

مايند ريا و ظاهرسازي درخت )شوم و فرمي (ع)يكي از مظاهر نفاق ريا است امام صادق

  2اي جز شرك خفي ندارد و اصل و ريشه آن نفاق است.تلخي( است كه ميوه

 (ع)هاي كه در مقابل امام علييكي از گروه (ع)در دوران غيبت صغري امام مهدي

توان از مردي رياكار به اين جريان مي كند جريان نفاق است كه از شاخصگيري ميجبهه

 بن هالل عبرتائي نام برد.نام احمد 

احمد بن هالل عبرتائي از كساني بود كه اعتبار انتصاب ابوجعفر محمد بن عثمان را منكر 

در عبرتا كه روستايي در بخش اسكاف و نزديك نهروان قرار دارد  180شد وي در سال 

 (ع)و امام عسكري (ع)وي راويان و اصحاب امام هادي 3درگذشت 267متولد شد و در سال 

 4دار مقام وكالت نيز بوده است.عهده ،آمده است و در عصر پيش از غيبت صغراشمار مي به

آيد كه نام او در زنجيره اسناد روايات اماميه قرار دارد. وي يكي از از ماخذ متعدد برمي

 نادر كالميوني است كه اكثر كتب حديث شيعه را روايت كرده است.

برجسته و عارف متقي بوده است. برخي از كند كه وي عالمي كشي روايت مي

نويسند كه او پنجاه و چهار بار به سفر حج رفت كه نويسندگان رجال با احترام خاص مي

 5بيست بار آن را با پاي پياده مشرف شده است.

پس از شروع عصر غيبت صغرا احمد بن هالل در مقابل سفير اول واكنشي نشان داد و 

ترين علماي امام دوازدهم ابن هالل در زمان نخستين سفير از مهم اي منسوب بهبنا به نامه

و مقداري  6عراق بود، ولي پس از انتقال سفارت به سفير دوم به مخالفت با وي برخاست

در پي  7وجوهات متعلق به امام را كه نزد خود داشت از پرداخت آن به سفير دوم سرباز زد

                                                           

  با اندكي تغيير و تلخيص. 218ـ242شناسي عاشورا، ص. شخصيت1

  .101، ص1. تفسير نمونه، آيت اهلل مكارم شيرازي، ج2

  .163ص، جاسم حسين ترجمه محمدتقي آيت اللهي، . تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم3

  . 660، محمدرضا جباري، ص2، جائمه. سازمان وكالت و نقش آن در عصر 4

  .163، ص. تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم5

  .662، محمدرضا جباري، ص. سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه6

  .163، جاسم حسين ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي، ص. تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم7
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رو ذين مضمون براي وكالي عراق صادر شد اخاين امر توقيعي از سوي ناحيه مقدسه بد

الصوفي المتصّنع يعني از صوفي رياكار بپرهيزيد. دليل اين امر نيز مشخص بود زيرا گفته 

 54توان به اي را در پيش گرفته بود و به عنوان نمونه ميشد كه اورويّه عابدانه و صوفيانه

« ي المتصنّعفالصو»! ولي از تعبير سفر حجي اشاره كرد كه بيست سفر آن با پاي پياده بود

شود كه اين اعمال از روي تصنّع و ريا بوده است! از اين روي با در اين توقيع استفاده مي

 اش نتوانست عاقبت نيكي داشته باشد.وجود كميّت باالي اعمال عبادي

 كه بسياري از راويان شيعي درظاهر زاهدانه و صوفيانه احمد بن هالل از سوي و اين

وق عراق از او روايت شنيده و نقل كرده بودند از سوي ديگر موجب استبعاد قبول توقيع ف

رو با مراجعه به نزد قاسم بن عال از سوي شيعيان و حتي وكالي ناحيه مقدسه بود! از اين

ترين وكالي اين عصر وي را بر آن داشتند كه مجداً درباره احمد بن هالل يكي از برجسته

 رو توقيع ديگري بدين مضمون صادر شد.نمايد! از اين رسه استفسااز ناحيه مقد

داني امر ما درباره ابن هالل رياكار ـ كه رحمت خدا از او دور باد ـ بدان صورت كه مي

براي تو صادر شده و او كه خداوند گناهش نيامرزد و از لغزشش نگذرد، همواره بودن اذن 

و استبدادي در رأي داشت و از پرداخت ديون و نمود و رضايت ما دخالت در امر ما مي

كرد، كه اموال ما پرهيز داشت و جز طبق هواي نفس و خواسته خودش، به امر ما عمل نمي

كه خداوند ب او را در جهنم افكند پس ما بر رفتار وي صبر كرديم تا آنبخداوند بدين س

 1با دعاي ما، عمرش را تمام ساخت.

ها طلبان بوده و دشمني آنفاق از دشمنان سرسخت حق و حقدر عصر ظهور نيز جريان ن

 2هاي باطل قرار داده است.ها را از بارزترين گروهآن ـ (ع)بيت ـ به خصوص مهديبا اهل

شوند در صورتي كه كند گروهي از دين و واليت خارج ميهنگامي كه قائم قيام مي

 3باشند.شود آنان از پيروان حضرت ميپنداشته مي
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