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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 بیان دالیل آنو  مسالپیامبر احکومت پس از ی  شیعه در زمینه ی یّهنظر

اذن حکومت به ، برای حکومت اذن الهیلزوم والیت بالذّات الهی، والیت بالتّبع حاکم،  ها: کلیدواژه

یا  الدار حدیث یوم ی مباهله، آیه ی والیت، آیه افضل امّت، ابیطالب بن علیّ ،ین فردتر صالحیّتبا

 حدیث غدیر. انذار، حدیث منزلت،

گفتیم  .چیست اهلل از رسول بعدحکومت  بابدر  ی شیعه هنظریّخواهیم ببینیم  میاین جلسه 

های فردی اشخاص  محدود کردن آزادی ،راتوضع مقرّ و صدور دستور ،شیعه معتقد است وضع حکم

مشروع و مجاز  ،تف صرفاً به شرط مالکیّحقوق اشخاص است و این تصرّی  حوزهف در تصرّ ؛است

ها  انسان ربهاست  چون مالک انسان و هاست مالک انسان ،استه و چون خدا خالق انسان .شود می

شراب  ،بخوانیدباید نماز بگوید  ؛های آنها را محدود کند آزادی ؛نهی کند تواند امر و دارد و میوالیت 

 ص شدهمشخّدین  در قالب احکام شرع و ،والیت الهی الهی،نهی  امر و .نهی کند امر و ؛نباید بخورید

  است.

 احکام سیاسی ،احکام اقتصادی ،مثل احکام نظامی ؛احکام اجتماعی است ،برخی از احکام شرعگفتیم 

یعنی بدون حکومت  ؛استاجرا شدن این احکام مستلزم وجود حکومت در جامعه  .احکام قضایی و

شود  نمیبدون حکومت  ؛داشتگیری  سیستم مالیات شود بدون حکومت نمی ؛داشتارتش  شود نمی

ی  پس الزمه .هاامثال این و المللی برقرار کرد روابط بینشود  نمیبدون حکومت  ؛دستگاه قضایی داشت

آن بشری که در  .قرار گیرد بشری حکومت بایدرأس  . درتشکیل حکومت است ،احکام الهیآن اجرای 
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 دور دستورو صرات وضع مقرّ ،شی حکومت کردن الزمه ،شود و حاکم می گیرد رأس حکومت قرار می

حقوق ی  حوزهف در تصرّو کند  فردی اشخاص را محدود می های دیاآز ،رات و دستوراتاین مقرّ است.

 حق و خالق مردم نیست که مالک مردم باشد ،بشری که در رأس حکومت است .فردی اشخاص است

به که مالک مردم است و  که خداییوقتی  شود؟ ف او مشروع میکِی تصرّ .کندف تصرّداشته باشد 

مثل  به مردم دستور دهد.که  اذن دهدبه آن شخص ، مردم دارددر مورد والیت  حقّدلیل مالکیّت، 

بعد از اینکه  .ق به شماست چیزی یادداشت کنمدفتری که متعلّ در ددهی اینکه شما به من اجازه می

نوشتن  من حقّ ،شما ی بدون اجازها امّ شود؛ می ییادداشت کردن من کار مشروع ،شما اجازه دادید

آن فرد  ،کسی بدهد به اجازه وخدایی که مالک مردم است اگر اذن  .در دفتر شما نداشتم را چیزی

چون خدا  یعنی اعمال والیت کند. ؛صادر کند دستور یا رات وضع کندشود که برای مردم مقرّ می مجاز

 صالهاالات و بذّالت بوالیت خدا والیردم است، چون مالک م ومالک مردم است  واقعاًخالق مردم است، 

آن بشری که در امّا  ؛است صالهاالات و بذّالبوالیت خدا  1.آَمنهواُُينَُالَّذَُُُِوِلیُ ُُاللُه :مردم است ولیّخدا  است؛

 ةیابنّالبو  بعتّالوالیت بوالیت او  ،دده حکمرانی می ی هاجازخدا به او  گیرد و رأس حکومت قرار می

خودش مستقیماً والیت  .تبع خدا ؛ بهوالیت پیدا کرد است،تبع اینکه خدا ذاتاً ولی  او بهیعنی  ؛است

 .خدا حق دارد به مردم دستور دهداز جانب به نمایندگی و نیابت  ؛مردم نیست او اصالتاً ولیّ .ندارد

که  در حالی ؛ةیابنّالببع و تّالب ؟شود میچه والیتش  ،گیرد حکومت قرار می در راسپس آن بشری که 

 . است صالهاالب ات وذّالب ،والیت خدا

چه کسی  ،به او اذن حکومت داد اهلل بعد از رسولخدا نیم آن بشری که بیخواهیم ب می ،حال

بسیار جالب است. یکی از  که کنم نقل میرا برایتان ای  نکته ،بحث شومن ایبود؟ قبل از اینکه وارد 

فخر  ،ب استگری و مخالفت با شیعه متعصّ یت هم در سنّشدّ فاقاً بهت که اتّسنّ ن بزرگ اهلیرمفسّ

يعهواُطُِاَُی  آیهذیل  ،در تفسیر کبیراو  .تفسیر کبیرنام  لی دارد بهمفصّبسیار تفسیر  رازی است. فخر رازی
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ی  هبحث بسیار جالبی کرده و عمالً به نظریّ ،در تفسیر این آیهو  2ُِمْنكهم ْمرُِوِلیُاْلَُيعهواُالرَّسهوَلَُوُاُهطُِالَلَُوُاَُ

او در بحث این آیه  !قشنگ استببینید چقدر  ؛گویم می برایتانرا او حاال بحث  .است رسیده شیعه

ُ چرا :گوید می ُاللَُ توانست بگوید قرآن می ؟دو بار تکرار شده استَاِطيعهوا ُاولیُالمرُوُرسولَُالُوَُُاطيعوا

 برای رسول وو آورده  َاِطيعهواچرا برای خدا یک  ید.اطاعت کن تاناالمر رسول و اولی ،از خدا :منکم

ت این است که اطاعت از خدا با اطاعت از گوید علّ او می ؟آورده است جداگانه  یَاِطيعهوااالمر یک  اولی

 ،طاع استمُ جوریک  ،صاله استاالات و بذّخدا چون والیتش بال یک سنخ نیست.از االمر  رسول و اولی

دیگر مطاعند. پس چون نوع  جوریک  ،یابه استنّبع و بالاالمر چون والیتشان بالتّ اولیرسول و  و

 االمر یک برای رسول و اولی واست آورده َاِطيعهواُقرآن برای خدا یک  ه،کرد فرق می ،این دواطاعت از 

ی  اطیعواک االمر هم ی چرا برای اولی ،گونه است که این حاال :کند بعد سؤال می .جداگانهُیَُاِطيعهوا

در پاسخ خود او ؟ اطيعواُاولیُالمرُمنکمُوُوُاطيعواُالرسولَُُاطيعواُاللَُچرا نگفت  ؟ه استیاوردن جداگانه

االمر در  فهمیم که رسول و اولی می ،است آورده َاِطيعهوااالمر یک  که برای رسول و اولی از آنجا :گوید می

رسول در  که کند مطاع بودن اینها در یک سطح است. بعد سؤال می .هستندیک سطح مورد اطاعت 

قرآن  .هر دستوری که داد باید اطاعت شود ؛اطاعت از رسول مطلق است ؟چه سطحی باید اطاعت شود

، اطاعت کنید و هرچه پیغمبر به شما دستور داد 3:َوُماَُنهاكهْمَُعْنههُفَانْ تَ ههواَُُفخهذهوهُهُُماُآتاكهمهُالرَّسهولُه :فرمود

شود  میاز رسول مطلق است. چرا  ، اطاعتپرهیز کنید. اطاعت از رسول ،تان کرد از هر چیزی هم نهی

ماُ ؛گوید از جانب خودش چیزی نمی ؛رسول معصوم است خاطر اینکه بهطور مطلق اطاعت کرد؟  به

گوید  هرچه می و گوید از جانب خودش چیزی نمیرسول چون  4.يهوحىُ ُُِاّلَُوْحیُ ْنُههَوُاُِ؛َُُعِنُاْلَهویُ ُُيَ ْنِطقُه

ُُنُْمَُ ؛ن است که از خدا اطاعت کرده استایکسی که از رسول اطاعت کند، مثل  ،همان دستور خداست
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معصوم بودن رسول  ،طور مطلق قابل اطاعت است ت اینکه رسول بهپس علّ 5.فَ َقْدَُاطاَعُاللَُُُالرَّسهولَُُُيهِطعُِ

پس در همان سطحی که رسول قابل  ،را تکرار نکرد َاِطيعهواهم  االمر برای اولیچون گوید  میبعد  .است

 .طور مطلق ؟ بهبودرسول در چه سطحی قابل اطاعت  .االمر هم قابل اطاعت است اولی ،اطاعت است

گوید چرا رسول  می .طور مطلق باید اطاعت شود هم به االمر باید اطاعت شود. پس اولی ،هرچه گفت

 ،طور مطلق باید اطاعت شود هم که بهاالمر  . پس اولیبودچون معصوم  ؟دبواطاعت قابل لق طور مط به

گوید  میکه ی شیعه است  هدقیقاً همان نظریّو این  ؛االمر معصوم است پس اولی 6.باید معصوم باشد

در دست  اهلل باید حکومت را بعد از رسول معصومینی  هائمّیعنی  االمر معصوم است؛ اولی

ی  هعقلی، عمالً به همان نظریّتحلیل و ی در تجزیه ه بسیار جالب است که این عالم سنّنکتبگیرند. این 

 .رسیده است شیعه

در رأس حکومت  اهلل آن شخصی که خدا به او اذن داده که بعد از رسول بینیمخواهیم ب میحال، 

 یات قرآن و هم به دلیل احادیثی که خودِهم به دلیل آ ،هم به دلیل عقل ،قرار بگیرد کیست؟ شیعه

 چهبه  .است ابیطالب بن آن شخص علیّکه معتقد است  ،ندا هنقل کرد اهلل ت از رسولسنّ اهل

  ؟دلیل

به  کهاذن و اجازه دهد به او خدا باید  .گفتیم حاکم باید از جانب خدا مأذون باشد عقل: دلیلِاوّل 

به  ،تر وجود دارد تباصالحیّ این است که تا فردحکمت  اقتضای .مردم دستور دهد. خداوند حکیم است

عنوان  به شما خودِاین اقتضای حکمت است.  .اختیار واگذار نشود ،تصالحیّ تر یا بی تصالحیّ فرد کم

 تان سهاز مشاغل مؤسّ ییک بخواهید برای و ی باشیدا مؤسسه رئیسهر یک از شما اگر ، های عاقل انسان

یکی از اینها را فقط شما  شوند وداوطلب برای استخدام  بیایندهم  ده نفر ،کارمند استخدام کنید

فردی  ؟کنید می ستخدامرا ا کدام ،کنید دامقاگر بخواهید منطقی و حکیمانه ا ،خواهید استخدام کنیدب
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 ؛ی داردشغلی بیشتر ی تجربه ؛شغلی داردی  ت باالتر و متناسب با این وییفهتحصیالکه را 

را انتخاب و  چنین کسی ؛ق این ویایف داردبرای انجام موفّ های جسمی و روانی بیشتری توانمندی

 ،دارد تری وجود تتا وقتی انسان باصالحیّ که کند یعنی حکمت و عقل اقتضا می .کنید استخدام می

خدایی که پس  ؛تاستخدام نکنید. خدا هم حکیم اس صالحیّت را یا بی تر صالحیّت شخص کم

یقیناً حکمت  ،در رأس حکومت قرار گیرد اهلل بعد از رسولباید خواهد اذن دهد به کسی که  می

تر یا  صالحیّت اذن حکومت را به فرد کم ،تری وجود دارد باصالحیّت تا وقتی فرد که کند الهی اقتضا می

 صالحیّت ندهد.  بی

از ت احادیث بسیار زیادی سنّ اهل خودِ ؟ستکی اهلل فرد بعد از رسول ینتر باصالحیّت حاال سؤال:

و این  7است ابیطالب بن علیّ اهلل ت بعد از رسولکه افضل امّاند  نقل کرده اهلل رسول

این احادیث آنقدر زیاد است و  !تسنّ های حدیثی اهل در معتبرترین کتابآن هم  بسیار جالب است؛

 ،است بیت لت اهلیحادیثی که در بیان فضدانم که ا واقعاً من این را معجزه می کنید! حیرت می که

 ،اهلل فیروزآبادی آیتخدا های معتبرشان نوشته شده است.  در کتاب بیت دست دشمنان اهل به

تمام  ،تسنّ حدیثی اهل های معتبر کار جالبی کرد؛ از کتابایشان  شمند بزرگ شیعه را رحمت کند!دان

استخراج کرد و  ،استنقل شده  اهلل از رسول بیت اهلت که در فضیلت و افضلیّرا احادیثی 

را نقل  ها حدیثفقط  است؛ اصالً هم توضیح ندادهصورت یک کتاب درآورد.  بدون شرح و توضیح به

ی  صفحه ،چندمجلد  ،صحیح بخاری ؛حدیث ،ی فالن صفحه ،چندمجلد  ،؛ صحیح مسلماست کرده

                                            

2 .…ُ ُت ََُا ُفاطُُِنَُيُْضَُرُْما ُهُهدَُحََُاُُلَُعَُجَُفَُُنُِيُْلَُجُهرَُُمُْهُهن ُْمُُِتارَُاخُْفَُُضُِرُْاْلَُُلُِهَُْاُُلىُ عَُُعَُلَُطَُْاُُاللَُُنََُّاُُةُهمَُيا هندی، کنزالعمّال،  متّقی :كُِلَُعُْب َُُرَُخَُاْلُُوَُُباكُِاَُما

و  148، ص 3العلمیة، ج  الصحیحین، بیروت، دارالکتب علی نیشابوری، مستدرک حاکم ؛685، ص 11ج بیروت، مؤسسةالرّسالة، 

 .410، ص 4العلمیة، ج  بغداد، بیروت، دارالکتب بغدادی، تاریخ خطیب

ُرُهُلُِضائُِفَُالُُْنَُمُُِةُِحابَُالصَُُّنَُمُُِدُ حَُِلَُُوَُرُْي ُهُمَُْلُُقالَُُهُهنََُّاُُلُ َبُنُْحَُُنُِْبُُدَُمَُحَُْاُُنُْعَُُىَُوُِرُهُدُْقَُ بیروت، التهذیب،  عسقالنی، تهذیب حجر ابن :یُ لُِعَُِلُُىَُوُِما

ُمُِحََُاُُلُِضائُِفَُُیفُُِوَُرُْي ُهُمُْلَُو  752، ص 2ج  الفکر، دار ُرُهُسانُِاْلحُُِيدُِسانُِاْلَُِبُُةُِحابَُالصَُُّنَُد  البر،  عبد ابن :طالبُ ُیِبَُاُُْبنُُِیُ لُِعَُُلُِضائُِفَُُیفُُِیَُوُِما

 .1115، ص 3ل، ج یالج ، بیروت، داراستیعاب
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اسم  د صفحه است.پانص ،که هر جلدش چهارصدجلدی  سهیک کتاب حاصل کار شد . حدیث ،فالن

ها  سال .البته عربی است ؛است یست. کتاب بسیار جالبا ةتّالسّ الصحاح من الخمسة فضائلکتاب هم 

اصفهانی منتخبی از احادیث این سه جلد را  اقر موسویدباهلل محمّ نام آیت بهیکی از علمای شیعه بعد 

یک کلمه  ؛است تسنّ اهل کتب در علی کتاباین نام  کرد. منتشرصورت کتاب  به فارسی ترجمه و به

 .استشده حدود چهارصد پانصد صفحه و با این حال، احادیث است ی  فقط ترجمه ؛نداردهم توضیح 

در بیان فضیلت است سنّت  احادیث اهلتماماً  !آن سه جلد استمنتخبی از این کتاب تازه 

داده است. ت سنّ ل کتاب به اهلاوّهم در ر زیبایی تذکّ ؛جالب است .بیت و اهل ابیطالب بن علیّ

های حدیثیتان از  شما در معتبرترین کتاب اینها احادیثی است که خودِسنّت گفته است:  به اهلخطاب 

نقل  که از پیغمبر این احادیثیمطالب یا  ؛از دو حال خارج نیست اید. نقل کرده پیغمبر

چیزی غیر از اینها در به چون ما شیعیان هم  ؛یدا شیعه ،ی نیستیدسنّ که دیگر ؛قبول داریدرا د ای کرده

یم ا هنقل کرد گویید خودمان این احادیث را از پیغمبر ا اگر میقائل نیستیم. امّ بیت مورد اهل

کسی  گراچون  ؛مسلمان نیستیددیگر آن صورت  در ،ست را قبول نداریمها هولی مطالبی که در آن

عای مسلمانی تواند ادّ دیگر نمی ،قبول ندارمآن را ولی من  اند گفته مبرپیغبگوید این سخن را 

اید را قبول  نقل کرده مبراحادیثی که از پیغ درون یا مطالبِ راهی هستید؛ کند. پس شما بین دو

این مطالب را  مبرگویید در عین اینکه پیغ یا می ؛دیگر سنّی نیستیدو شوید شیعه  میکه  ،دارید

 ،تسنّ کافرید. اهل ؛مسلمان هم نیستید ؛ی هم نیستیدپس دیگر سنّ .ولی ما قبول نداریم ،اند گفته

هایشان چه هست. اگر بروند  باخبر ندارند در کت ؛اهل تحقیق و مطالعه نیستند های خدا اصالً بنده

ها تا  یسنّ خودِ های ه در کتابفهمند چه خبر است. اعجاز الهی است ک می ،هایشان را بخوانند کتاب

همه حدیث در تأیید  ی اینعالم سنّ ؛شود باور کرد اصالً نمی !ع وجود دارداین حد حدیث در تأیید تشیّ

دست خود آنها  نمایی کند و به خدا خواسته قدرتولی وجود دارد.  !شیعه و علیه خودش نوشته است

  شده است. ها نوشته یهای معتبر سنّ این احادیث در کتاب
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اش را  عمیق نیستند. یک نمونه یمطالعاتکارهای  ت هم اهل تحقیق وسنّ علمای اهلبسیاری از ی حتّ

در رفت  ،امام جماعت آن منطقه بود وتونس  ی وهسما ی اهل منطقهمتعصّب که ی یک عالم سنّ :بگویم

تحصیل کرد و ها  سالنجا آ طلبه شد؛حجاز واقع در  عربستان سعودیها در  ابیوهّی  علمیّه ی مدرسه

ن خونشان ریخت ؛ها مشرکند ها معتقدند شیعه ابیوهّ ،دانید میطور که  همانشه. ابی چند آتیک وهّشد 

کنیز ما  ،بگیریماگر هایشان را  م ما هستند و زنغال ،ممردانشان را اسیر کنی اگر بتوانیم ؛ثواب دارد

همین  ،طالبان افغانستانی پاکستان،  القاعده، سپاه صحابههمین دانند.  اصالً ما را مشرک میهستند. 

ها چنین  ابیوهّ .هستند ابیاینها همه وهّ، کسانی که در عربستان سعودی قدرت دستشان است

  .یعه بودش ت ضدّشدّ دانست و به شیعه را مشرک میی شیعیان دارند. این عالم سنّ به راجعای  عقیده

به  آنگاه هدایت شدمبا نام  ؛است یتُدَاهتَ مَّثُ ته است. اسم کتابنوش خاطراتش را در کتابیخودش 

شیعی  ابی ضدّزیبایی است. این عالم وهّ بسیارکتاب  کتاب را بخوانید!. است ترجمه شدههم فارسی 

من شروع  .یک شیعه نشسته بود ،دست من صندلی بغلروی سفری در  :گوید می ؛کند خودش نقل می

 :این شیعه به من گفت ویدگ می .که شما منحرف و مشرک هستید ،بحث کردن این شیعهکردم با 

من که که ب طبیعی است خ .یدا هدرس علوم دینی خواند ؛ی هستیدشما یک عالم دین !ببین آقا

اگر حاضر  .ها برای حرف تو جواب نداریم ا فکر نکن ما شیعهامّ .مایاز پس تو برنی ،ام این نبوده رشته

پیش علمای بزرگ  ،با خودم ببرمت نجف ؛بگیرم طبلیبرایت ی خودم  من آمادگی دارم به هزینه ،باشی

 ابی هم روی آن اطمینانِدهند. این عالم وهّ جوابت را می ؛آنجا بپرس ،هر سؤالی داری .شیعه

من  ؛باشد :گفت ،ن استتسنّ ابیگری وانیّت با وهّرصدی که داشت که شیعه مشرک است و حقّدصد

  .حاضرم

مرا برد او  گوید: می ؛تعریف کرده است شکتابدرگرفت و او را به نجف برد. خودش  طآن شیعه بلی

باقر  لعظمی شهید محمدا اهلل یتمرحوم آالعظمی خویی،  اهلل پیش علمای بزرگ نجف مثل مرحوم آیت

این  ،گفتم میمن ه هر مطلبی ک .رفتیم آنجا ام ویدگ می .علمای بزرگ شیعهیک سری از پیش  ،صدر
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 :گفت و میداشت  برمیکتابخانه خودش مثالً صحیح مسلم را  ی قفسهاز  ،شد عالم بزرگ شیعی بلند می

 ،داشت صحیح بخاری را برمی تناقض دارد؛ خودتان کتاباین قسمت با  ،زنید حرفی که شما می آقا این

آورند و به من  های ما را می کتابدائم  اینهادیدم تناقض دارد.  ،زنید گفت اینجا با این حرفی که می می

ها بیش از خود ما  شیعهداد!  ای داد بیدیدم  ؛همانجا خشکم زد .ما همن نخواند ولی ؛دهند نشان می

 ی منطقهبه  ،برگشتم تونس به در فکر رفتم. از نجف که ویدگ می مسلّطند.های ما  ها به کتاب یسنّ

های خودمان را بخوانم  گفتم من باید کتاب .ا روی خودم بستمدر ردر خانه  شش ماهو ه رفتم سماو

  چیست. ماجرا نم واقعاًبیب

شیعه شد. دید  ،ابیوهّ ی شیعه ، این عالم ضدّها سنّی های خودِ کتاب ی شش ماه مطالعهبعد از این 

این عالم  .کند اثبات می یروشنبه انیت شیعه را حقّ هست که های خودشان آنقدر حدیث واقعاً در کتاب

ی آن آخوندهای سنّ ،ای که اعالم کرد شیعه هستم اعالم کرد من شیعه هستم. از آن لحظهو شیعه شد 

آن منطقه فرار شد از  خدا مجبور ی آوردند که این بنده سرشبر بالیی  نانچ ،نشین ی سنّی منطقه

التحصیل  فارغ کند؛ ن در پاریس زندگی میبه فرانسه رفت. اآل و از تونس هم فرار کردحتّی کند. 

 چند ی بزرگ است.بسیار واالمقام و دانشمند یشخصیتاو است.  فرانسه و استاد حقوق دانشگاه سوربن

 شیعه شدن،بعد از ایشان  .است یسماو د تیجانیاسم ایشان دکتر محمّ .آمده استهم به ایران سفر 

لین کتابش اوّ است. زیبایی نوشتههای بسیار  ع. کتابهایی در اثبات تشیّ کتابشروع کرد به نوشتن 

بعد از  .است را نوشتهی شیعه شدنش  که خاطره است آنگاه هدایت شدماهتدیت یا  ثمّهمان کتاب 

بیت کلید  اهل سنّت واقعی، اهل ،همراه با راستگویان :الصادقین معهای دیگری نوشت مثل  کتاب ،آن

ها به  کتاباین  .ت شیعه نوشتانیّها در اثبات حقّ یسنّآثار دی با استفاده از های متعدّ کتاب ؛ها مشکل

 خوشبختانه در بازار هست.  ه است وفارسی ترجمه شد

ولی آن گروهی که  ؛اند هایشان را نخوانده ی آخوندهایشان هم کتابحتّ ؛جریان این استدقّت کردید؟ 

و  بتعصّدلیل  به و هایشان مقاممنافع و حفظ خاطر  به امّاند، ا هع پی بردت تشیّانیّند و به حقّا هخواند
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 یادتان هست در بحث نه کافر به اسالم. ،کافر به والیت ؛ندکافر معاند ،دنا هع را نپذیرفتتشیّ ،شانلجاجت

کسی که عالم معاند یعنی  .عالم معاند ور جاهل مقصّ ،جاهل قاصر :داریم گروهگفتیم سه پلورالیزم 

و حاضر نیست به  ه استاثبات شدبرایش ی برده و پانیّت تشیّع حقّبه  کسی که .آگاه است و عناد دارد

 انیّت تشیّع اعتراف کند، عالم معاند است. حقّ

فراوان سخن  ابیطالب بن ت علیّدر افضلیّ پیغمبراکرم .فراوان استبسیار ث یاداح ،حال هر به

 9:یُ لُِعَُُمُْضاکُهقَُْاُ :ندفرمود 8.علی است ،تاعلم امّ ،تافقه امّ :ندفرمود .ندا هت هم نقل کردسنّ و اهلاند  گفته

، پیشتازترین شما در اسالم 10علی است. ،تعلی است. شجاعترین شما امّ ،توانمندترین شما در قضاوت

نقدر آ 12در ایمان علی است.در ایمان، برترین شما  افضل شما 11علی است. ،که اسالم آورد کسیلین اوّ

  ندارد! ند که حدا هنقل کرد ابیطالب بن ت علیّفضلیّات در سنّ اهل دیث خودِح

                                            

 ص ،33 ج الرسالة،مؤسسة بیروت، مسند، حنبل، احمدبن :اُ ِحْلمُْعَظَمههمَُْاُُوَُُ،اُ ِعْلمُْكثَ َرههمَُْاُُوَُُ،اُ ِسْلمُیمَّتُِاهُُْقَدمََُاَُُزوَّْجتهكُُِین َُاُُتَ ْرَضْينَُُامُوَُُاَُ... .0

ُاَِبیُطاِلبُ ُُاهمَِّتیُِمنَُُُْاْعَلمُه ؛477 ُْبنه و سیوطی،  328، ص 1العلمیة، ج  الکتب بمأثورالخطاب، بیروت، دار : دیلمی، الفردوس بَ ْعِدیَُعِلی 

َُاشُْ؛ 183، ص 5، ج نا جا، بی بیاالحادیث،  جامع ُقَ لُْفَ َعِلی  ُالّناِس ُوََُجعه ُِعلَُْاعُُْبا  ُالّناِس َُاحَُْلمه َُو ُِحلُْما  ُالّناِس مغازلی،  ابن: ...ماُ َلمه

 .152، ص 1ج  صنعا، داراآلثار، ابیطالب، بن علیّ االمام مناقب

 ؛«طاِلبُ ُیِبَُاُُْبنُهُیُ َعلُُِاههمُْْقضَاُُوَُ»...ُقاَل:َُسلَّمَُُوََُُعَلْيهُُِاللُهَُصلَّىُاللَُُِرسهولَُُنََُّاُ :55 ص ،1 ج ،العربیة الکتب حیاءادار سنن، ماجه، ابن .5

ُ :65 ص ،1 ج السّعادة، مصر، حلیةاالولیاء، اصفهانی، ابونعیم ُوَُُیُ النَّبُِقاَل ُاللهَُعَلْيِه َُعلَُِسلَّمََُُصلَّى ُ"يا ُبِاْلَقِضيَّةَُِاُُوَُُ...یُ : الحدید،  ابی ابن ؛«ْبَصرهههْم

هود؛  ی سوره 45ی  ذیل آیه، 350ص  ،7ج  ،العربی الکتاب بیروت، دار کشّاف،زمخشری،  ؛715، ص 2البالغه، ج  نهج شرح

 .12، ص 1بیروت، دارالجیل، ج عبدالبرّ، استیعاب،  و ابن 460ص ، 7، ج النّشر و مؤسّسةالطّبعحسکانی، شواهدالتّنزیل،  حاکم

َُاشُْ .18 ُالّناِسُقَ لُْفَ َعِلی  َُاعَُْجعه ُالّناِسُِعلُْبا َُو َُاحَُْلمه ُالّناِسُِحلُْما َُو ، ص 1، ج ، صنعا، داراآلثارابیطالب بن علیّ االمام مغازلی، مناقب ابن: ماُ َلمه

152. 

ُالِلُُىُ قاَل:ُقاَلْتُعاِئَشةه:ُاْشَتكالط َفْيِل،ُُیثَنا...َُعْنُجاِبر ،َُعْنُاَبَُِحدَُّ .11 ُوََُرسهوله :ُياُفاِطَمةه،ُ،ُفَاَتَ ْتههُفاِطَمةه...ُفَ قُهیبَ ْيتُُِیفَُُِسلَّمََُُصلَّىُاللهَُعَلْيِه ْلته

َُرسهوَلُالِلُُیَاْخِبرِينُِ ُثهمَُّسارَّنُِقاَل:...ُقُاللهَُعَلْيِهَُوَُسلَّمََُصلَّىُماُقاَلَُلِك؟...َفقاَلْت:ُِانَّ ُاْلمهْسِلِميَنُُاَُ»َفقاَل:ُُیاَلْت:َُفَجزِْعته َُزْوَجِكَُاوَّله ماُتَ ْرَضْيَنَُانَّ
ُاَُ ؛416، ص 77، ج تیمیة ابن ةالکبیر قاهره، مکتب طبرانی، معجمُ:«ِاْسالما َُوَُاْعَلمهههْمُِعْلما ؟ :َُعِلی  َُعّباس  ُمَُقاَلُاْبنه عساکر،  ابنْنَُاْسَلَم:ُوَّله

ُمُْهُهمُهظَُعَُْاُُ،ُوَُماُ لُْعُُِمُْهُهرُهث َُكَُْاُُ،ُوَُالماُ سُِْاُُیحابُِصَُْاُُلُهوََُّاُُهُهنَُِّاُُوَُُ؛ِةُرَُخُِاْلُُياُوَُنُْالدُ ُیفُُِدُ يُ سَُُكَُجُهوُْزَُو  36، ص 47، ج بیروت، دارالفکر، دمشق تاریخ

 .1855ص ، 3بیروت، دارالجیل، ج عبدالبرّ، استیعاب،  ابن :ماُ لُْحُِ
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در او  ،اهلل رسولبعد از  خواهد به کسی اذن بدهد که خدای حکیم می :گوییم سنّت می ما به اهل

فضیلت یا  تر به فرد کم لتیوجود فرد بافض کند با حکمت اقتضا می و ؛باشداسالمی حاکم  ی جامعه

پس یقیناً  .ت علی استافضل امّ ندا هفرمود اکرم مبرگویید پیغ شما می لت اذن ندهد. خودِیفض بی

چهار  ،و دو تادد. این دلیل دیگری نخواهد دا به کس ابیطالب بن خدا اذن حکومت را با وجود علیّ

  .خیلی روشن تای عقلیِ

يعهواُطَُِاُُيعهواُالَلُوَُطَُِاُ ی ما وقتی که آیه ؛یادتان است :این است ،کنیم میاضافه مطلب ای که به این  نکته

ُ َُو ُاْلَُاُهالرَّسهوَل را نقل  15ی نوح و حدیث سفینه 14حدیث ثقلینوقتی  ،کردیم را بیان 13ُِمْنكهم ْمرُِوِلی

 ،برای حکومت کردناز طرف دیگر، معصوم هستند.  بیت آنجا اثبات کردیم که اهل ،کردیم

 ؟ها چه بود تآن صالحیّ .دادیمآنها را توضیح ل بحث امامت اوّی  جلسهدر که  استهایی الزم  صالحیّت

، در جامعه پیاده کند، پس علم به احکام و قوانین قرآن را خواهد قوانین اسالمی حاکم میچون  گفتیم

                                                                                                                              

َُمنُْ .17  .41، ص 47، ج والتوزیع والنشر بیروت، دارالفکرللطباعة، دمشق عساکر، تاریخ ابن :آَمَنُِبیَُعِلی َُاوَّله

 .55 ی آیه ،ءنسا ی سوره .13

َرِتیَُاْهَلُبَ ْيِتیُُِفيكهمُهُُتاِركُ ُُِان ی .14 َُوَُجلََُّوُِعت ْ ُِكتاَبُالِلَُعزَّ َُُيِرداَُعَلیَُُُّيَ ْفَترِقاَُحّتىُ ُُِبِهماَُلْنَُتِضل واُبَ ْعِدیُاََبدا َُوُِان َّههماَُلنَُُُْتَمسَّْكتهمُُُْماُِانُُْ؛الث ََّقَلْيِن

 ،2 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث ؛133 ص ،1 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، ؛34 ص ،72 ج الشّیعه، وسائل حرّعاملی، اْلَحْوَض:

 مجلسی، ؛415 ص امالی، صدوق، ؛733 ص ،1 ج ارشاد، مفید، ؛754 ص ،1 ج کافی، کلینی، ؛175 ص ،7 ج امالی، طوسی، ؛755 ص

 )با .413 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 588 ص ،1 ج سفینةالبحار، قمی، محدّث ؛43 ص غیبة، نعمانی، ؛188 ص ،7 ج بحاراالنوار،

 عبارات( در اتیاختالف اندک

 بیروت، سنن، نسائی، ؛168 ص ،3 ج العلمیّة، دارالکتب بیروت، الصّحیحین، علی مستدرک نیشابوری، حاکم سنّت: اهل منابع از برخی

 ،العربی التراث حیاءا دار بیروت، سنن، ترمذی، و 14 ص ،3 ج قرطبة، مؤسسة قاهره، مسند، حنبل، بن احمدُ؛45 ص ،5 ج العلمیة، دارالکتب

 عبارات( در اختالفاتی اندک با) .667 ص ،5 ج

 ،ةالعلمی الکتب دار بیروت، ،الصّحیحین علی مستدرک نیشابوری، حاکم :قَُرُِغَُُْنهاعَُُفَُلَّخََُتُُنُْمَُُوَُُجاَنُُهابَُكَُِرُُنُْمَُُوحُ نهُُةُِينَُفُِسَُُلُهثَُمَُُیْيتُِب َُُْهلَُِاُُلُهثَُمَُ .15

 ج موسّسةالرّسالة، بیروت، کنزالعمّال، هندی، متّقی ؛205 ص ،7 ج موسّسةالرّسالة، بیروت، الصّحابة، فضائل احمدحنبل، ؛323 ص ،7 ج

 اندک )با .132 ص ،7 ج الهداة، اثبات عاملی، حر و 178 ص ،73 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛345 ص امالی، طوسی، ؛54 ص ،17

 عبارات( در اختالفاتی
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 .به اجرا بگذاردآنها را چیست تا بتواند قوانین باید بداند آن  ؛ی است که باید داشته باشدلت اوّصالحیّ

ت شغلیش سوء دیکتاتوری و یلم نکند، از موقعیّ ؛انحراف شودت هم نباید دچار در اعمال حاکمیّ :دوم

یعنی باید در اعمال حاکمیّت عدالت داشته باشد. این دو  فاده نکند، به مردم زورگویی نکند؛است

 که قبالً بیت . با توجه به معصوم بودن اهلاستاسالمی  ی در جامعه ی حکومت هالزم ،صالحیّت

اوّالً پس  .هیچ کس دیگری معصوم نیست حکام دین معصومند.ادر فهم  بیت اثبات شد، اهل

 :دارند. دوم بیت اهل ،خواهد به اجرا بگذارد که حاکم اسالمی می ،از احکام دین را بهترین فهم

 بیت دیگری غیر از اهل که هیچ کسِ حالی در عمال حاکمیّت هم معصومند؛در اِ بیت اهل

برتر از دیگران  بیت اهل ،ی حکومت کردن است که الزمه یتپس در هر دو صالحیّ .معصوم نیست

صالحیّت  بی یاخدای حکیم به کسی که صالحیّت کمتری دارد  بیت هستند. و یقیناً با وجود اهل

به این حق را خدای متعال  گوید یقیناً پس عقل می .دنک نمیحکومت را واگذار  حقّ ،است

  که خیلی واضح و روشن است.است دلیل عقلی این  .واگذار کرده است طالبابی بن علیّ

خواهم یک اشکال مطرح  اینکه وارد دلیل قرآنی شوم، می قبل از خوب دقّت کنید! ا دلیل قرآنی:امّ و

ها اشکال  به شما شیعهخواهم  میی عنوان یک سنّ به !ت کنیددقّ خوبجواب آن و اشکال این به  .کنم

را امور حکومت ابیطالب زمام  بن علیّ اهلل رسولاز گویم اگر واقعاً نظر خدا این بود که بعد  می کنم؛

عنوان  ابیطالب به بن صراحت اسم علیّ یکی از آیات قرآن به درترین کار این بود که  راحت ،گیرددست  به

 ،در قرآن وجود داشت ای اگر چنین آیهشد.  ذکر می اهلل رئیس حکومت اسالمی بعد از رسول

سقیفه درست کند و  رفت دیگر کسی نمی ؛آمد اختالفی پیش نمی اهلل دیگر یقیناً بعد از رسول

به  اهلل ابیطالب بعد از رسول بن ترین راه برای اینکه علیّ ساده وکس دیگری را خلیفه کند. بهترین 

عنوان جانشین  آیات قرآن به ازابیطالب را در یکی  بن این بود که خدا اسم علیّ ،حکومت برسد

شود نتیجه گرفت که  می ،ای در قرآن وجود ندارد حاال که چنین آیه . وکرد میذکر  اهلل رسول

اگر چنین نظری  واالّ ؛ابیطالب خلیفه شود بن علیّ اهلل که بعد از رسول هاصالً نظر خدا این نبود
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معلوم  ،وجود نداردای  شد و چون حاال چنین آیه راحتی این نظر تأمین می به ای با چنین آیه ،داشت

  ؟ت کردیدچنین نظری نداشته است. دقّاصالً شود که خدا  می

شما  .خواهم سریع بگویم می .ل استخواهیم این اشکال را جواب بدهیم. جوابش کمی مفصّ حاال می

تحریف قرآن  همروزا :لاوّ ی نکته پاسخ در دو نکته است.که جواب را بگیرید.  ت کنیددقّ بیشتر

 حاال .در دست مردم وجود داردی دنیا  در همهقرآن از ها نسخه  ؟ چون میلیونچرا .ناپذیر است امکان

 ی آن نسخه ،قرآنکامل  ی ها نسخه آن میلیون ،اش کم باشد اگر کسی قرآنی چاپ کند که یک آیه

امّا  .وجود نداردیک آیه از قرآن حذف کند حتّی کسی  لذا امکان اینکه امروز کند و ناقص را رسوا می

آیا آن روز هم  ؟گونه بود هم اینند فتر ند از دنیا میشتدا اهلل نیم روزی که رسولخواهیم ببی می

 ؟قرآن را حذف کرد ی مردم بود که نشود یک آیه ی دست همهدر قرآن کامل از ی  ها نسخه میلیون

شد. لذا  آیات جدید نازل می اهلل رین روزهای عمر رسولتا آخ ،دانید میطور که  همان !وجه هیچ به

های میلیونی  تکثیرشده در نسخه ی جلدشده صورت یک کتاب کاملِ ر اینکه در آن زمان قرآن بهتصوّ

هایی  یادداشت ،آن چیزی که از قرآن در دست مردم بود .ناپذیر است امکان ،شتهبین مردم وجود دادر 

. ندبرداشته بودافراد باسواد از آیات قرآن ، قرآن توسط پیغمبر تالوت بود که هنگام نزول و

ده سوره، یکی بیست سوره، یکی پنجاه  یپنج سوره، یک کیی رکس مقداری از آیات قرآن را داشت؛ه

ها  به سلیقه خودش سوره هرکس .ها هم متنوع بود چینش سوره جور نداشتند. ترتیبِ همه یک .سوره

در دست مردم نسخه  انتکثیر شده در هزار ی جلدشده واحدِ قرآنِروز  آنچیده بود. پشت هم  را

  .وجود نداشت

چاپ هایی که در کشورهای عربی  نسخهاگر  ،بین من و شما هست وبینید  می امروزشما این قرآنی که 

چرا به قرآن مصحف عثمانی  لش نوشته مصحف عثمانی.بینید اوّ می ،نگاه کرده باشید شده است را

در زمان عثمان شکل گرفت. عثمان چه زمانی به  ،بینیم گویند؟ چون این قرآنی که امروز ما می می

 رحلتنیم بعد از  دوازده سال و ابوبکر حکومت کرد، ده سال هم عمر.نیم  سال و حکومت رسید؟ دو
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خاطر حاال این را که در سال چندم حکومت عثمان بود، اآلن به  .کار آمد سربر عثمان  اهلل رسول

های متنوعی در دست  نیم حکومت کرد. عثمان دید قرآن دوازده سال وهم چون عثمان خودش ندارم؛ 

هیأتی تشکیل داد و به  . لذات اسالمی باشدامّدست حدالشکل در مردم است و گفت باید یک قرآن متّ

ر استاندارانش د ی فرمانداران و حدالشکل درست کنند. به همهقرآن متّ یکداد که  تمأموریّاین هیأت 

بگیرید و به  ،قرآن در دست مردم استکه از  یا گفت هر نسخه سراسر کشور اسالمی بخشنامه کرد؛

ل مسئو ،این هیأت .آوری شد جمع ،بفرستید. تمام نسخ قرآنی که در دست مردم بود (مدینه)پایتخت 

ستخراج کند. البته یکی از اینها ا ی یک قرآن کامل از مجموعه شد که تمام این نسخ را بررسی کند و

مسعود  بن عبداهلل .هم عضو این هیأت بودمسعود  بن یعنی عبداهلل دوستان و ارادتمندان حضرت علی

و بدون اینکه عثمان مخفیانه  بود. لذا حضرت علی ابیطالب بن پیروان علیّ از دوستداران و

کردند که اینها  ارت داشتند و مراقبت مینظبر کار این هیأت مسعود  بن از طریق عبداهللخبردار باشد، 

  .دچار اشتباه نشوند. این هیأت باالخره این قرآن امروزی را تنظیم کرد

به نقل  در آتش بسوزانند و بناکه وجود داشت را دیگری  یها آن نسخهکه بعد عثمان دستور داد 

 تا بجوشد وبریزند دیگ در آن های قرآن را  نسخه بزرگی درست کرد و گفتدیگ آب جوش  ،دیگری

بماند. بعد هم  شده تکمیل قرآنِ ی ن یک نسخهاتنها هم پاک شود و [های آن نوشته] حل شود و

ها یک نسخه فرستاد تا از ک از شهری های متعددی نوشته شد و به هر نسخه ،دستور داد از روی آن

سم این قرآن را مصحف عثمانی ا . لذاوجود آمد این قرآن واحد بهبه این ترتیب، بنویسند و  روی آن

حضرت  ،گفتیمطور که  چون همان ؛هم بود گذاشتند. البته این قرآن مورد تأیید امیرالمؤمنین

. شاهدش هم این است که روزی که ندمسعود بر این کار نظارت داشت بن از طریق عبداهلل علی

ما  ندنفرمود ،بود انرشو قدرت در اختیا ندبه حکومت رسید علیعثمان کشته شد و خود حضرت 

 پذیرفتند.همان قرآن را  حضرت علی ، قبول نداریم.عثمان درست کرده استکه این قرآن را 

 دیگر هم پذیرفتند.  ی ائمه
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 ،است انو روزهای آخر عمرش زنده هستندهنوز  اهلل که تا زمانی که رسولبود ولی بحث من این 

قرآن کسی بین مردم وجود ندارد که بگوییم اگر  ،در هزاران نسخه ای تکثیر شده حدالشکلِقرآن متّ

این نظر عقلی از در آن شرایط، کند. پس  میآن را رسوا  ،کامل های قرآن ههم آن ،ناقصی درست کند

ذهن بیاید که نه، امکانش وجود  بهد. ممکن است نآیه از قرآن را نابود کن وجود دارد که یکامکان 

ُنَ زَّْلَناُالذ ْكَرُاَُنحُِْانُّ :خدا تضمین کرده است که نگذارد قرآن تحریف شود. فرمودودِ خچون  ؟چرا .ندارد نه

ُِانُّ َُلههَُلحاِفظهونَو کنیم. پس محال است  خودمان هم حفظش می ما خودمان قرآن را نازل کردیم؛ 16 :ا

ن گذاریم قرآ خدا فرمود ما نمی !بله :این است شکسی بتواند در آن زمان قرآن را تحریف کند. پاسخ

قرآن در کسی بخواهد  هر ؟ یعنیگذاریم از چه طریقی نمی یعنی «گذاریم نمی»این  امّا ؛شودتحریف 

تواند؟  شود و نمی شود؟ دستش خشک می میرد؟ یا مثالً فلج می میو کند  دست ببرد، درجا سکته می

ُيُهکه نیست. حدیث داریم ین چیزی نچ ُْجِرَیُاْلَْشياََبىُاللهَُاْن خدای متعال ابا دارد که 17ُ:ابُ بَِاْسبّلُاُِاَء

انجام دهد. معجزه یک امر خاص برای اثبات  آنهاکارها را جز از طریق علل و عوامل معمولی و طبیعی 

خواهد  دهد. بنابراین اگر می از طریق اعجاز انجام نمیکه ی کارها را  خدا همه .پیغمبر است پیغمبریِ

عوامل  دارد. علل و خودش محفوظ نگه می علل و عوامل عادیِ از طریقآن را  ،بماند قرآن محفوظ

دی وجود ندارد چیست؟ های متعدّ قرآن نسخه از طی که گفتیمیعادی محفوظ ماندن قرآن در آن شرا

امع و اغراض تحریک شوند برای دستیابی به مط ای هاین است که چیزی در قرآن نگذارد که عدّ

چنین  کهماندن قرآن این است  یه را نابود کنند و قرآن ناقص شود. راه طبیعی محفوظخودشان آن آ

 چیزی در قرآن نگذارد. 

                                            

 .5 ی آیه حجر، ی سوره .16

 ،5 ج ،البراعه منهاج خوئی، و 01 ص ،1 ج الهداة، اثبات عاملی، حر ؛06 ص ،7 ج ی،واف کاشانی، فیض ؛103 ص ،1 ج کافی، کلینی، .12

 .731 ص
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به رسیم  ی آینده می اهلل در جلسهءشا ان .کسانی وجود داشتند که تحریک شوند؟ بله حاال ببینیم مگر

 های خودِ کتابروی از و  ه اتّفاقی افتادچ اهلل گیری حکومت بعد از رحلت رسول شکل درکه این

طرح  پیغمبر در زمان خودِکه گروهی بودند  کهآنجا خواهیم دید  خوانیم. ت برایتان میسنّ اهل

همپیمان شدند و برای دستیابی به این  ،با هم را ریختند؛ هللا اشغال حکومت بعد از مرگ رسول

 ،دنت کنوصیّ ندری خواستدر بستر بیما پیغمبروقتی جلودارشان نبود. لذا  هیچ چیزی ،هدف

 تاجسارت کردند  خدامعصوم یعنی به پیغمبر  18؛گوید هذیان میدارد  گفتند پیغمبرآنها 

 ،اهلل مرگ رسولاز جانشین است. یا بعد  ابیطالب بن د که علیّنبنویس آن حضرتنگذارند 

و  ی حضرت علی در خانه اعتراض به کاری که در سقیفه انجام شدده دوازده نفر به زمانی که 

 ،را به آتش کشیدند ی دختر پیغمبر خانهآمدند آن گروه همپیمان  19،ن شدندمتحصّ فاطمه

کشتند و دختر  مبرارا در رحم دختر پی ی پیامبر نوه ،را مجروح کردند دختر پیغمبر

یعنی اینها هیچ چیزی جز رسیدن به  20به شهادت رسید.بعد چند وقت خودش هم  پیغمبر

 به حکومتاینها خواست مانع رسیدن  می پیغمبر خودِوصیّت نبود. اگر  قدّسحکومت برایشان م

 ؛گوید باهلل دارد هذیان می توهین کنند و بگویند العیاذ کردند که به پیغمبر تردید نمیاینها  بشود،

رسیدن اینها به ی مقاومتی علیه  نقطه بردختر پیغم ی یا اگر خانه !به پیغمبر معصوم خدا

را هم بکشند.  دختر پیغمبرو خانه را به آتش بکشند آن ند که ردک تردید نمی ،شد می حکومت

به و  پیغمبر ی وجود دارد. کسانی که به خودِی جدّ انگیزه]تحریف قرآن[ برای پس  !ببینید

کنند، اگر یک آیه در قرآن  رحم نمید نمانع رسیدن اینها به حکومت باشاگر  دختر پیغمبر

                                            

بخاری،  ؛333 ص الحق، نهج حلّى، ؛437 ص ،7 ج طرائف، طاووس، سیّدبن ؛535 ص ،38 ج بحاراالنوار، مجلسی، :َليَ ْهجهرُهُُِانَُّالرَّجهلَُ .10

 .1752 ، ص3التراث، ج  مسلم، صحیح، بیروت، داراحیاءو  5، ص 6و ج  55، ص 4، ج النجاة دارطوقصحیح، 

 .18 ص ،3 ج ،هالبراع منهاج خوئی، و 105 ص ،70 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛25 ص ،1 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، .15

 هاللی، قیس بن سُلَیم؛ 682 -687، صص 11العلوم، ج  اصفهانی، عوالم ؛ بحرانی755 -758، صص 38مجلسی، بحاراالنوار، ج  .78

 .10 ص ،13 ج ،هالبراع منهاج خوئی، و 68 ص ،1 ج االبرار، ریاض جزائری، ؛505 ص ،7 ج سلیم، کتاب
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در نابود کردن آن آیه تردید اینها آیا  ،وجود داشته باشد که مانع رسیدن اینها به حکومت باشد

 ،قرآن محفوظ بماند ،برای اینکه در آن شرایط .خواهد قرآن تحریف شود و خدا نمی !یقیناً نه کنند؟ می

هیچ چیزی جز رسیدن به  کهقرار ندهد که این گروه تنها راه چیست؟ این است که چیزی در قرآن 

 به شانناچار شوند برای رسیدن ،ت نداردبرایشان مقدس نیست و اهمیّ حکومت بعد از پیغمبر

اسم  که خدااین لین دلیل اوّا. نابود کننداز قرآن را  ای ببرند و آیهدست قرآن  ، درحکومت

 در قرآن قرار نداد.  اهلل رسولز اعنوان زمامدار بعد  را به ابیطالب بن علیّ

 واسم  به نصّ ییک ؛ما دو نوع نص داریم !ببینید :این است ،است لل دلیل اوّو اما دلیل دوم که مکمّ

بعد و  ،روم دم در من می ؛زنند در کالس را مین اآل؟ فرض کنید نص به صفت. یعنی چهدیگری 

 گویند نصّ به این کار میبرود. دارند؛  کاردانشجو فاطمه یا دانشجو علی با دم در گویم  و می گردم می بر

 آن دانشجویی که دم در، بله چرا؟ است. تمشکلی وجود دارد و آن عدم دقّ به اسم به اسم. در نصّ

 دانشجویان، دانشجو آنا احتمال اینکه غیر از امّ ؛ستا علیاسمش فاطمه است یا اسمش  ،کارش دارند

گویم  میمن لذا وقتی  ؛وجود دارد ،ر کالس داشته باشیم که نامشان علی یا فاطمه باشدهم ددیگری 

دم در  ،داریمکه در کالس را هایی  فاطمهاین یک از  مبهم است که کدام ،دانشجو فاطمه برود دم در

در شما لذا  .ت پایین استدقّ ،تشابه اسمیخطر خاطر  به اسم به گویند در نصّ لذا می دارند. کار

 گویند می ؛نویسند نام می !کنند؟ نه آیا به اسم شما کفایت می ؛یدا هتان دید نام دانشکده ثبتهای  فرم

 !نام خانوادگیت را هم بنویس .ممکن است صدها دانشجو در این دانشگاه باشد ،با این نام .کافی نیست

 !را هم بنویس خ تولدتتاری !را هم بنویس تنام پدر .تشابه وجود داشته باشدممکن است باز هم 

گیرند که  العات از شما میقدر اطّ آن !محل صدورش را هم بنویس !را هم بنویس شماره شناسنامه

 آورد.  ت را پایین میدقّ ،خطر تشابه اسمی ،به اسم در نصّ .اقل برساننداحتمال تشابه را به حدّ

نام دیوان  بهاست کتابی : لاوّ ی نمونه .هر دو جالب است ؛بیاورمبرایتان من دو شاهد  ،حال

شعرهای  ی مجموعهکتاب این ها هم هست.  در بازار و در کتابخانه ؛ابیطالب بن امیرالمؤمنین علیّ
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دیوان شعر  اند که ننشسته حضرت علی ؛دانیم می. ی استمعنوی و اعتقادی بسیار خوب ،اخالقی

بصری چندین قرن  لودیعبدالعزیز جنام  دانشمندی به .این هنر یک دانشمند شیعه است د؛نبنویس

 ،این طرف و آن طرف نقل شده که از حضرت علیرا اشعاری  ی قبل به این فکر افتاد که همه

هر شعری از  های مختلفی را بررسی کرد؛ رد. کتابدیوان دربیاویک به شکل و جمع کند 

درآورد. یکی از ور زبمصورت کتاب  بهآن را یادداشت کرد و بعد  ،ابیطالب نقل شده بود بن علیّ

 ،القدر دنیای امروز است ی و عظیمئهای بسیار استثنا تدانشمندان بزرگ معاصر ما که واقعاً از شخصیّ

آیا واقعاً تمام اشعاری که که به این فکر افتاد که تحقیق کند  21ی آملی زاده اهلل عالّمه حسن یعنی آیت

تحقیق ایشان به نتیجه بسیار  ؟است رت علیحضاز آنِ  ،استطالب  ابی بن دیوان علیّدر کتاب 

متعلّق به  ،آن تحقیق این بود که تمامی اشعاری که در این دیوان است ی نتیجه .جالبی رسید

نها آابیطالب که هر سه تای  بن نام علیّ یم بها هما در طول تاریخ سه نفر داشت ولی ؛ابیطالب است بن علیّ

 ،علی سه نفر حضرت یکی از این .ندا هگفتبه عربی شعر معنوی و اعتقادی  ،اخالقی های زمینهدر 

 لودیعبدالعزیز ج ،ی خدا ند و این بندها هدو نفر دیگر کسان دیگری بود .ما شیعیان استاوّل امام 

ل امام اوّ مالفکر کرده  ،نقل شده ابیطالب بن نام علیّ به یشعر جاهر و ها گشته  بتابصری در ک

پسر  ،ابیطالب یعنی علی بن علیّببینید! است.  آوردهاین کتاب و در یادداشت کرده  ؛استشیعیان 

لذا به او و است طالب بوده ،پسر بزرگ آن پدرنام یعنی  است؛ پدرش هم ابوطالبی  کنیهابوطالب. 

  آورد! یت را پایین مدقّچگونه تشابه اسمی ! ببینید مورد تشابه در این اسم هستسه  .اند گفته طالبابو

                                            

. ایشان خیلی انسان عجیبی است؛ عالوه بر اینکه دانشمند بزرگ اسالمی، یعنی فقیه بزرگ، فیلسوف بزرگ، متکلّم بزرگ و عالم 71

های  ای است. در کنگره القدری است؛ ریاضیدان بسیار برجسته توانایی است؛ عارف بسیار جلیل بزرگ علم اخالق است؛ شاعر بسیار

شناس بسیار بزرگی است؛ در عرصه علم  شود. کیهان های برجسته می ی ایشان جزو مقاله فرستد و مقاله ها مقاله می بزرگ ریاضیدان

ای است. ایشان انسان بسیار عجیبی  نظر و صاحب نظریّه نسان صاحبا ،ی علم پزشکی در حوزه نجوم، انسان بسیار توانمندی است.

ی دنیای امروز است.  های واقعاً استثنائی دنیای امروز است. انسان بسیار بزرگواری است و واقعاً از ذخایر برجسته است. از چهره

 ندی است. ایشان صدها جلد کتاب دارد. از علمای بزرگ قم هستند. بسیار انسان گرانبها و ارزشم



 

 18 

کتابی چند سال قبل  .این خیلی جالب است است که خودم کشف کردم.چیزی تر  از این عجیب

 :اسم این دانشمند این است .از یکی از دانشمندان قرن پنجم هجری ،ةاالمام دالئلنام  به خواندم می

 بزرگش جعفر بودهپسر نام یعنی  ؛جعفر است اش ابی کنیه .بریطّالرستم  بن جریر بن محمد جعفر ابی

پدربزرگش هم رستم اسم یعنی  ؛رستم ابن .اسم پدرش جریر است .است داسم خودش محمّاست. 

در قرن پنجم هجری زندگی این دانشمند  .همان مازندران استکه  بودهاهل طبرستان الطّبریّ:  .است

دانشمند دیگری هم  پنجم، در همان قرن !شود باورتان نمی .است االمامة ف کتاب دالئلکرده و مؤلّ می

ف مؤلّ !خیلی عجیب استاست. بری طّال رستم بن جریر بن محمد جعفر هم ابی اواسم که پیدا کردم 

به اسم  گویند در نصّ لذا می ؟!رود تشابه اسمی تا کجا جلو میکه کنید  ت میدقّ !المسترشدکتاب 

دانشجو اینکه بگویم جای  به حاال اگر منا . امّوجود داردخطر تشابه اسمی . چرا؟ چون ت پایین استدقّ

وم نشسته دصندلی  ،ومسبگویم دانشجویی که در ردیف  ،را دم در کار دارندفاطمه یا دانشجو علی 

 به صفت. در نصّ گویند نصّ به این می ،دارند کار این دانشجو را دم در ،لباسش این رنگی استو است 

 شود می بلندشود و همان فرد  دیگری اشتباه نمی یبا هیچ دانشجو ؛ت بسیار باالستبه صفت دقّ

به اسم  رساتر از نصّ و تر بلیغبه صفت  گویند نصّ لذا می .ببیند چه کارش دارند دم در کهرود  می

به صفت چنین خطری وجود  ا در نصّامّ ؛به اسم خطر تشابه اسمی وجود دارد چون در نصّ است؛

 ندارد. 

و با  است به صفت کرده نصّ اهلل بعد از رسول ابیطالب بن قرآن کریم در بحث حکومت علیّ

 ؛نکرده به اسم نصّ و به صفت کرده است با یک تیر دو نشان زده است؛ اوالً نصّ ،نصّ به صفت کردن

پس . مقصود این آیه منم شود عیمدّ بیاید ودیگری هم نام  هر علی بودممکن  گفت علی، میچون اگر 

. دوم اسم باشدن تطبیققابل هیچ شخص دیگری  بر تاکرده به صفت  نصّاوّل اینکه 

 خواهند حکومت را بعد از آن کسانی که میدر قرآن نیاورده تا هم را  ابیطالب بن علیّ

ای جز دستکاری کردن در قرآن برایشان  تی قرار نگیرند که چارهدر موقعیّ ،غصب کنند اهلل رسول

 هم قرآن را محفوظ نگه داشته ؛است پس با یک تیر دو نشان زده .باقی نماند و قرآن تحریف شود
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بود این  قابل تطبیق نباشد. ابیطالب بن جز علیّ دیگری شخص ای گفته که بر گونه هم به ،است

 . است ای در قرآن نیامده در قالب آیه ابیطالب بن ت اینکه اسم علیّعلّ

ِانَّماُ :بلدیدشما  ی آیه را همه .ی والیت است ه، آیهلین آیبه صفت کرده است؟ اوّ قرآن کجا نصّ ،حال

ُاللُه ُالَّذَُِولِي كهمه ُالَّذَُُِوَُرسهولهههَُو َُوُههمُْيَنُيهقُِيَنُآَمنهوا ُي هْؤتهوَنُالزَّكاَة َُو شما خداست و  ولیّ 22 :راِكعهونَُُُيمهوَنُالصَّالَة

شأن نزول این آیه را  دهند. صدقه می ،دارند و در حال رکوع می پا هرسول خدا و مؤمنانی که نماز ب

شأن این کتاب، در  الحق احقاقصاحب کتاب  !بسیار بسیار زیاد ؛اند ت فراوان نقل کردهسنّ علمای اهل

 پنج تا و بیش از این هشتادو  23؛کرده استی نقل پنج کتاب عالم بزرگ سنّ هشتادو ازنزول این آیه را 

نزول این آیه چیست؟ علمای ماجرای از اینهاست.  ترخیلی بیش ؛آوری کردم من خودم جمع .هم هست

 :این استماجرا  24اند. نقل کرده و حدیثشان)سیره( های تاریخ  کتابدر ی در تفسیرهایشان و سنّ

و تعدادی از  پیغمبر .مثالً ساعت نه یا ده صبح است ؛وقت نماز واجب نیست .ی روز است میانه

بی هم تعدادی از مسلمانان که فرصت النّ داخل مسجد اند. ایستاده در،، دم بینّالاصحاب بیرون مسجد

ه دعا یک عدّ ؛خوانند ه قرآن مییک عدّ .ی هستندمشغول اعمال مستحبّ ،ندا هبیکار بود ند وا هداشت

اینها  ی خوانند. از جمله ی میی هم نماز مستحبّا هعدّ ؛گویند ه ذکر مییک عدّ ؛خوانند می

فقیری  .ی استمشغول نماز مستحبّ ،های در مسجد نزدیکیدر مسجد، است که  ابیطالب بن علیّ

هایشان مانند  بعضی ،اینهایی که در مسجد بودند کند. شود و از مردم تقاضای کمک می وارد مسجد می

های دیگرشان هم مشغول عبادت و  بعضی .چیزی نداشتند بدهند ؛دست بودند این فقیر تهیخود 

شکسته سرش را انداخت پایین  مأیوس و دل ،نکردند. لذا این فقیر وهی به اتوجّ ؛بودنداعمال عبادیشان 

                                            

 .55 ی آیه مائده، ی سوره .77

 .355 ص ،7 ج الحق، احقاق شوشتری، .73

 رازی، فخر ؛01 ص ،4 ج ،العربی التراث حیاءا دار بیروت، ثعلبی، تفسیر ثعلبی، ؛185 ص ،3 ج ،دارالفکر بیروت، درالمنثور، سیوطی، .74

 ص ،47 ج ،والتوزیع والنشر للطباعة دارالفکر بیروت، دمشق، تاریخ ،عساکر ابن و 73 ص ،17 ج ،العلمیة دارالکتب بیروت، کبیر، تفسیر

352. 
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وقتی  .عبور کرد ابیطالب بن علیّ جلویاز که  برودسمت در مسجد  به آمد .که از مسجد بیرون برود

ن حضرت انگشترشا ،عبور کندکه آمد  او .حضرت در رکوع نماز بودند ،کرد از جلوی حضرت عبور می وا

انگشتر را  ،که حضرت در حال رکوع بودند حضرت شد و در حالی قصوده ماو متوجّ .را به او نشان دادند

 کند.  برطرفاز دست حضرت درآورد و برد مثالً بفروشد و نیاز زندگیش را 

ُاللُهُِانَّماَُولِي كهمُه شود: نازل می ،که بیرون مسجد هستند پیغمبربه  این آیه اتّفاق،درست مقارن این 

ُالَّذُِ َُو َُرسهولههه ُالَّذَُِو ُآَمنهوا ُيهقُِيَن ُههمُْيَن َُو ُالزَّكاَة ُي هْؤتهوَن َُو ُالصَّالَة  .آیه را خواندند پیغمبر25 .راِكعهونَُُُيمهوَن

فهمیم  می ،ماست که خدا ولیّرا  این !اهلل یا رسول :کردندعرض  ،بودند اصحابی که کنار پیامبر

مؤمنانی که نماز  قصود ازولی م ؛فهمیم یعنی چه ماست را هم می اینکه رسول خدا ولیّ .یعنی چه

لین نفری اوّ !صبر کنید :فرمودند اکرمدهند چیست؟ پیغمبر خوانند و در حال رکوع صدقه می می

لین نفر همان فقیر اوّ .فاقی در مسجد افتادچه اتّن اآلاز او بپرسید  ،آمدبیرون  النّبیمسجد در که از

من  ؛حقیقتش این بود :فاقی افتاد؟ گفتدر مسجد چه اتّن اآل :گفتند .رفتندسراغش به اصحاب  .بود

 جلویاز  ،آمدم میمسجد بیرون  از درداشتم  .نکرد یکسی به من کمک ؛رفتم از مردم کمک خواستم

در رکوع نماز  ،کردم ش عبور میجلویوقتی از  .علی در حال نماز بود .عبور کردم ابیطالب بن علیّ

که  قصودش این استمن فهمیدم م .انگشترش را در حال رکوع به من نشان داد ،آمدم که رد شوم .بود

خواهم ببرم  می ؛این همان انگشتر است .من این انگشتر را از دستش درآوردم !بیا انگشتر مرا بگیر

 پا نماز بهآن مؤمنانی که از مقصود  :فرمودند اکرم مبرپیغ نیاز زندگیم را برطرف کنم.و بفروشم 

 است.  ابیطالب بن علیّ ،دهند در حال رکوع صدقه می دارند و می

 ؛این نکته خیلی جالب است !جالب اینجاست .اند نقل کردهفراوان  ،یاین شأن نزول را عالمان سنّ

ل مبطِ ،شرعی که آیا عمل قلیل ی لهأدر این مس ،ةالصّال کتابیعنی  ،ت در بحث نمازسنّ اهل یفقها

باطل  ، نمازشرا تکانی بدهد شدست مثالًاگر  ،خواند نماز می یعنی وقتی انسان دارد ،است یا نهنماز 

                                            

 .55 ی آیه مائده، ی سوره .75
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دلیلشان چیست؟ یکی از دالیلی  .عمل قلیل مبطل نماز نیست ،اند که نه فتوا داده شود، شود یا نمی می

در رکوع نماز دستش  ابیطالب بن علیّگویند  که میاین است  ،رندی برای این فتوا داسنّ یمالکه ع

عمل قلیل مبطل بر این است که  این دلیلپس نمازش باطل نشد. و انگشتر را نشان داد  تکان داد،را 

مبنای صدور فتوای فقهی ت سنّ در بین اهلم است که آنقدر مسلّ ،یعنی این شأن نزول 26.نماز نیست

را حادثه ت این سنّ خود اهل ؛تردیدی نیست ،هم شده است. پس در اینکه شأن نزول این آیه چیست

ذهن شما هم خطور  بهتواند وجود داشته باشد که قاعدتاً  چند سؤال میاینجا ا امّ .دان هفراوان نقل کرد

  .دهم این چند سؤال را من جواب می .کند می

 قبول هم داریم که مقصود از مؤمنانی که را قبول داریم و ما این آیهگویند  ت میسنّ ل: اهلسؤال اوّ

این آیه چه ربطی به  امّا ؛است ابیطالب بن علیّ ،دهند دارند و در رکوع صدقه می می پا نماز به

یعنی  والیت. ابیطالب بن علیّ گوید دوست شما خداست و رسول خدا و آیه می ؟ی حکومت دارد لهمسأ

پاسخ  .آن استناد کنید بهخواهید  ی حکومت ندارد که شما می لهأاین آیه ربطی به مس دوستی.

دیگری  و ،ت و دوستییکی والیت محبّ ،دوتا از مهمترین اقسام والیت .چیست؟ والیت اقسامی دارد

یک  از کداماست، خواهیم ببینیم والیتی که در این آیه آمده  حاال می .والیت زعامت و سرپرستی است

زنان مؤمن  مردان وی  بین همهدوستی  محبّت واز نوع  والیتفرماید  قرآن می است. این دو نوعاز 

ُاْلمهْؤِمنهونَُ :وجود دارد ُبَ ْعضهههمَُُْو ُاْلمهْؤِمناته ُبَ ْعضُ َاَُُُو دوستی  زنان مؤمن والیتِ مردان و ی همه 27.ْولِياءه

در زبان عربی ِانَّماُ است. آمدهِانَّماُل این آیه لفظ ا اوّدارند. امّ همدیگر را دوست می بینشان وجود دارد و

شما خداست و رسول  فقط ولیّ منحصراً و :گوید آیه می پس .منحصراً ،یعنی فقط ؛از ادات حصر است

ی مردان و  بین همه ،ت و دوستیمحبّ والیتفرماید  قرآن می که حالی در ؛ابیطالب بن و علیّ اخد

ت شده، والیت محبّ شدن نیست. پس والیتی که منحصر ن دیگر قابل منحصرایمن وجود دارد. مؤزنان 

                                            

 .456 ص ،1 ج ،الطیب دارالکلم بیروت، نسفی، تفسیر نسفی، .76

 .21 ی آیه توبه، ی سوره .72
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کس  ؛یعنی فقط و منحصراًِانَّماُ .سرپرستی است والیت زعامت و رهبری و . چیست؟نیستو دوستی 

. پس هستدوستی  والیتزنان مؤمن بینشان و ی مردان  که قرآن فرمود: همه حالی در دیگری نیست؛

 است.  رهبری و سرپرستیوالیت زعامت و  ،شود والیت دوستی نیست آن چیزی که منحصر می

 اند گفته این است که ،اند هم کردهی علمای سنّبکنند و بعضی از ه ممکن است دومین ایرادی ک

 پا گفته مؤمنانی که نماز به ؛ی جمع آمده است که آیه به صیغه حالی در ،استابیطالب یک نفر  بن علیّ

که  حالی در ؛ی جمع آمده است صیغهبه این  .دهند دارند و در حال رکوع صدقه می می

پاسخ ما چیست؟  .تواند با این آیه تطبیق کند این شأن نزول نمی .یک نفر است ابیطالب بن علیّ

ی که این شأن ترین علمای سنّ کنی؟ برو از بزرگ شیعه سؤال می الً چرا از منِپاسخ ما این است که اوّ

م. جواب تو را بدهیکه ی ما نیست  اصالً به عهده سؤال کن! ،دان هبه این آیه نقل کرد نزول را راجع

خواهیم به  . این اوالً. ثانیاً حاال ما میاند یه نقل کردهعلمای بزرگ خودتان این شأن نزول را برای این آ

این آیه گوییم  یم :ی جمع بیاید؟ پاسخش این است چطور ممکن است به صیغه .علمای تو کمک کنیم

تفاسیر  .جمع آمده است ی یک نفر است و آیه به صیغه ،ن نزولکه در آن شأقرآن نیست  ی آیهتنها 

را یک آنها و شأن نزول  اند ی جمع آمده صیغهبه که  ندا ی آیات متعدّدی را نقل کردهبزرگ علمای سنّ

ممتحنه به ی  سورهل اوّ ی آیه .ما هیادداشت کردبرایتان را  این آیات اند. من چند تا از نفر تعیین کرده

 ؛است ند شأن نزول آن یک نفرا هشتی نوتفاسیر سنّ ی همهو  28استی جمع آمده  صیغه

یک شأن نزولش  30است. جمع آمدهی  به صیغههم ی منافقون  ی هشتم سوره آیه 29.عهلتَبَ بیاَ بن بحاطِ

                                            

ُاَُ .70 ُت هْلقهوَنُاُُِينَُي  َهاُالَّذُِيا َُاْوِلياَء ُِبماُجاءَكهْمُِمَنُالُْآَمنهواُلُتَ تَِّخذهواَُعدهو یَُوَُعدهوَّكهْم َُكَفرهوا َُقْد َُو ُبِاْلَمَودَِّة ُِايَُّلْيِهْم ُيهْخرِجهوَنُالرَّسهوَلَُو َاْنُاكهْمَُحق 

ْعَلْنتهْمَُوَُمْنُيَ ْفَعْلههُِمْنكهْمُتهِسر وَنُِاَلْيِهْمُبِاْلَمَودَِّةَُوُاَنَاَُاْعَلمهُِبماَُاْخَفْيتهْمَُوُماُاََُُُوُاْبِتغاَءَُمْرضاِتیُُيِلیَسبُُُِكهْنتهْمَُخَرْجتهْمُِجهادا ُِفیُُنُْت هْؤِمنهواُبِالِلُرَب كهْمُاُِ
 .ُيلُِفَ َقْدَُضلََُّسواَءُالسَّبُِ

 752 ص ،75 ج ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، بیر،ک تفسیر رازی، فخر ؛518 ص ،4 ج ،العربی داراحیاءالتراث بیروت، اف،کشّ زمخشری، .75

 .751 ص ،5 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت، ثعلبی، تفسیر ثعلبی، و

هَُلَُيَ قهولهوَنَُلِئْنَُرَجْعناُاُِ .38 ُِمن ْ َُوُاُاْلَُىُاْلَمديَنِةُلَيهْخرَِجنَُّاْلََعز   .ُيَنُلُيَ ْعَلمهونَُِكنَُّاْلمهناِفقُِيَنَُوُلُ اْلِعزَّةهَُوُِلَرسهوِلِهَُوُِلْلمهْؤِمنُُِللَُِذلَّ
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ی بقره به  سوره مپانزده و دویست ی آیه 31.ن استیکی از رؤسای منافقیکه  لولسَ بن عبداهلل ؛نفر است

یک که است موح جُ بن ومرعَآن، شأن نزول اند  نوشتهی ی تفاسیر سنّ همه 32است. ی جمع آمده صیغه

ی تفاسیر  همهو  34است ی جمع آمده ی بقره به صیغه سوره موهفتادوچهار دویستی  آیه 33.نفر است

 شأن نزولش حضرت علیها  از نظر ما شیعهالبته  35 .ابابکر است شأن نزولشاند  ی نوشتهسنّ

باالخره یک نفر است و باشد، چه ابابکر  ،باشد چه حضرت علی ؛ولی اینجا مشکلی نداریم 36است؛

ُاللُه ی ی جمع آمده است. سه آیه قبل از همین آیه آیه به صیغه َُولِي كهمه َُرسهولههُهِانَّما  ی آیهیعنی  ...،َُو

آن،  شأن نزول ندا هنوشتی ی تفاسیر سنّ و همه 37است ی جمع آمده مائده به صیغه ی سوره مدوو پنجاه

یک نفر  ،پس تنها مورد در قرآن که شأن نزول 38که او هم از رؤسای منافقین است. است یبَاُ بن عبداهلل

َُرسهولههه...ی  آیه است، ی جمع آمده است و آیه به صیغه ُاللهَُو َُولِي كهمه هر جوابی که علمای  .نیست ِانَّما

 . داد دشو این آیه هم میبه  راجع ،دهند می ت دیگرادر مورد آن آی یسنّ

                                            

 377 ،ص5 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت، ثعلبی، تفسیر ثعلبی، ؛544 ص ،4 ج ،العربی داراحیاءالتراث بیروت، اف،کشّ زمخشری، .31

 .16 ص ،38 ج ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، کبیر، تفسیر رازی، فخر و

َُيْسئَ لهُو .37 ُي هْنِفقهوَن ُاََُنَكُماذا ُِمنُْقهْلُما ُاْلَُُنْ َفْقتهْم َُفِلْلواِلَدْيِنَُو ُاْلَيتامىُ قْ َربَُِخْير  ُاْلَمساكُُِيَنَُو ُاْبِنُالسَّبَُِو ُاللَُيِلُيِنَُو ُفَِانَّ ُِمْنَُخْير  ُتَ ْفَعلهوا ُما ُِبِهَُو

 ُ.يمُ َعلُِ
 و 704 ص ،1 ج ،العربی داراحیاءالتراث بیروت، اف،کشّ زمخشری، ؛78 ص ،6 ج ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، کبیر، تفسیر رازی، فخر .33

 .136 ص ،7 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت، ثعلبی، تفسیر ثعلبی،

َُعَلْيِهْمَُوُلِسرًّاَُوَُعالنَِية ُفَ َلههْمُاَُُْمواَلههْمُبِاللَّْيِلَُوُالنَّهارُِيَنُي هْنِفقهوَنُاَُالَّذُِ .34  ُ.ههْمَُيْحَزنهونَُُْجرهههْمُِعْنَدُرَب ِهْمَُوُلَُخْوف 

 و 23 ص ،2 ج ،العلمیة دارالکتب بیروت، کبیر، تفسیر رازی، فخر ؛346 ص ،1 ج ،العربی داراحیاءالتراث بیروت، اف،کشّ زمخشری، .35

 .725 ص ،7 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت، ثعلبی، تفسیر ثعلبی،

 .551 ص ،1 ج برهان،ال بحرانی، و 352 ص ،7 ج تبیان، الحسن، محمّدبن طوسی، ؛700 ص ،7 ج الیحضر، من صدوق، .36

ُيهسارِعهوَنُفُُِيَنُِفیفَ تَ َرىُالَّذُِ .32 ُِمْنُِعْنِدِهُف َُيَبناُداِئَرة ُفَ َعَسىُاللهَُاْنُيَْأِتَیُبِاْلَفْتِحَُاْوُاَُْنُتهصَُِاُُُيِهْمُيَ قهولهوَنَُنْخشیُ ق هلهوِبِهْمَُمَرض  ماُُيهْصِبحهواَُعلىُ ْمر 

  .ينَُنْ فهِسِهْمُناِدمَُِاَُُُاَسر واُِفی

 .26 ص ،4 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت، ثعلبی، تفسیر ثعلبی، و 15 ص ،17 ج ،ةالعلمی دارالکتب بیروت، کبیر، تفسیر رازی، فخر .30
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ا مصداق خارجی امّ ؛ی جمع وضع شود ای به صیغه هیچ مانعی ندارد که قاعده کهبعد این است  ی نکته

آینده  ی گویم دانشجویانی که تا هفته ن میهمین اآل . منزنم مثال میچطور؟ از یکی پیدا نکند.  شبی

تحویل و ه به کالس بیاورند ی آیند جلسه در بحث امامت بنویسند وای  ده صفحهی تحقیقی  یک مقاله

 . گفتممی جمع گفت را به صیغه کنم. قاعده من دو نمره به امتحان پایان ترمشان اضافه می ،دهندب

ی دیگر  حاال اگر هفته م.کن اضافه میی[ آنها  به ]نمره [دو نمره] ،دانشجویانی که چنین کاری بکنند

آیا من  ،آورده بود ای کار را کرده بود و مقالهآمدیم سرکالس و از بین دانشجویان فقط یک نفر این 

 به من آیا کسی حق دارد .حق دارم این کار را بکنم ،نمره بدهم؟ بلهدو یک نفر  آنحق دارم به 

این یک  ؛بیاورندو  فتید دانشجویانی که تحقیق کنندی قبل گ آقا شما هفته :بگوید ؛اعتراض کند

 ؛ی جمع وضع کنند قاعده را به صیغهکه نعی ندارد یچ ماه گوییم می چیست؟ پاسخش ؟دانشجوست

جمع وضع شده  ی ای به صیغه دهعدر این آیه هم قا .رجی و عملیش بیش از یکی نباشداا مصداق خامّ

بیش از یکی  آن ا مصداق خارجیامّ ؛دهند دارند و در رکوع صدقه می پا می مؤمنانی که نماز به :است

 این هم از پاسخ این اشکال.  .پس این هم مانعی ندارد .است نبوده است ابیطالب بن که علیّ

کسی  ممکن است :. اشکال بعدی این استیمبه این آیه بگویم و از آن رد شو راجعیک اشکال دیگر هم 

تیری به پای  مبرزمان پیغدر های صدر اسالم  یکی از جنگدر که ید ا هبگوید شنید

تاب  علی قدری دردناک بود که حضرت به ؛خیلی عمیق فرو رفتو اصابت کرد  ابیطالب بن علیّ

 .عرض کردند پیغمبرمشکل را به  .بکشنداز پای حضرت بیرون ن تیر را ایآوردند که  نمی

نماز  ی وقتی به سجده ؛ابیطالب به نماز بایستد بن بگذارید علیّ .مانعی ندارد :فرمودند اهلل رسول

کند. همین کار را کردند. تیر را از پای حضرت  اصالً احساس نمی ؛این تیر را از پایش بکشید ،رفت

 گوید ؟ میگوید میچه کننده  اشکال حاال 39.نداصالً احساس هم نکرد]حضرت[ و کشیدند 

دردناکی را احساس  اینتیر به  بیرون کشیدنشود که  غرق می گونه که در نماز آن یابیطالب بن علیّ

                                            

 .110 ص الیقین، کشف حلّی، و 108 ص ،7 ج االبرار، حلیة بحرانی، ؛712 ص ،7 ج القلوب، ارشاد دیلمی، .35
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درد که شود  در نماز غرق می گونه آن حضرت علیفقیر را احساس کرد؟ آن چگونه وجود  ،کند نمی

احساس  شود را دارد رد می در مسجدی که آنوقت وجود فقیر ؛کند تیر به این شدیدی را احساس نمی

به گوییم  می ایشان دوباره به :پاسخ .شأن نزول آیه باشدماجرا این  تواند نمیین دلیل همبه  و ؟کند می

برو از  .ندا هرا نقل کردشأن نزول  این یعلمای سنّ خودِ را پاسخ بدهیم.ایراد این که ی ما نیست  عهده

ن فرض کنید اآل :اول ی نکته .دو نکته است چیست؟ما  کنیم. کمک می تانا حاال ما کمکامّ !آنها بپرس

 ؛سمت اوست کنم. نگاه من به مینگاه است، ردیف آخر نشسته  در سمت آن دانشجویی که بهدارم من 

 را پشت سرم هست ناآل ا نقاطی کهامّ بینم؛ هستند را هم دارم می اوتمام دانشجویانی که در مسیر 

را به به کدام سمت است و پشتش  نماز نگاه و توجّهشدر  ابیطالب بن علیّ :حاال سؤال .مبین نمی

لذا تمام چیزهایی که  ؛خدا و عبادت خداست هش بهتوجّ ،در نماز ابیطالب بن علیّ ؟ه استکرد هچ

ا شود. امّ می آنها متوجه ؛ه اوستدر مسیر و امتداد نگاه و توجّ ،عبادت خداستخدا و در راستای 

ی  لذا هر چیزی که جنبه ؛به نفس خودش است؟ در نماز به چه چیز پشت کرده ابیطالب بن علیّ

 ،است ابیطالب بن در پای علیّ ی کهشود. درد تیر نمیآن متوجه  ابیطالب بن علیّ ،نفسانی دارد

احساس  و کرده است آندر نماز پشت به  ابیطالب بن علیّو یک امر نفسانی و شخصی است 

ه در راستای توجّ درست ودر راه خدا یک امر عبادی  و صدقه دادن ا انفاقامّ کند؛ نمی

شود. هیچ  ه میلذا این امر را متوجّ است؛ایشان ه در امتداد توجّ ؛در نماز است ابیطالب بن علیّ

را متوجه شود و امری  ،ی عبادی دارد که جنبهرا امری در نماز،  ابیطالب بن علیّ که تعارضی ندارد

 ل. این پاسخ اوّ .ی شخصی و نفسانی دارد، متوجه نشود که جنبه

همیشه  ؛های مختلفی داریم ما با خدا حالت 40:حالتُ ُاللُُِعَُناُمََُلُ :فرمودند بیت اهل خودِ :پاسخ دوم

های  در آن عبادت ابیطالب بن علیّکه ید ا هشنیدمثالً  .اش را بگویم در یک حال نیستیم. نمونه

مثل  ود یپیچ چگونه هنگام عبادت مثل مارگزیده به خودش می ،های مدینه های شب در نخلستان نیمه
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از دور  .را تعقیب کرد حضرت امیر فردییک شب  افتاد. شد و می هوش می بی ؛شد چوب خشک می

 علیگمان کرد حضرت  .افتادبر زمین  غش کرد و مانند چوب خشک شد و علیدید که حضرت 

خودم  !ای نشسته چهدختر پیغمبر که  ،ی حضرت زهرا خانه دوان آمد درِ دوان .از دنیا رفت 

این کار هر  است. از دنیا نرفته ،نه :خندیدند و فرمودند دیدم که شوهرت از دنیا رفت. حضرت زهرا

در نماز  ی که اینطورابیطالب بن علیّ ،حال 41آید. به هوش می از خوف خدا غش کرده و بعداً ؛شبش است

مردم و امام جماعت شده در نماز جماعت  ، وقتیافتد می و شود بیهوش میو کند  از خوف خدا غش می

ی  که نماز همه ،غش کند و بیفتد گونه ایناگر بخواهد در آن نماز جماعت هم  ،ندا هبه او اقتدا کرد

ُمََُلُ :فرمودند .جور نیست ی نمازهایشان یک پس همه شود! مردم باطل می ُحالتُ ُاللُُِعَُنا ما با خدا :

در  ابیطالب بن علیّهمیشه در یک حال نیستیم. لذا هیچ مانعی ندارد که  ؛های مختلفی داریم حالت

نحوی  به یر را احساس نکند و در نماز دیگر،که درد آن ت باشدجوری غرق  ،نماز ی در سجده ،ک نمازی

ی نمازهایشان که  هم ندارد. همه هیچ تعارضی با ؛هوشیار باشد که وجود آن فقیر را احساس کند

ُمَُلَُفرمودند:  جور نیست! یک همیشه در  ؛مختلفی وجود دارد های خدا حالت بین ما و :حالتُ ُاللُُِعَُنا

ها این است  ی این اشکال همه جواب اصلی ؛گفتماین هم از پاسخ این اشکال. البته  .یک حال نیستیم

ا حاال به . امّیما هشیعیان که نقل نکردما فقط  ؛ندا هشأن نزول را نقل کرداین ت سنّ که خود علمای اهل

 های عقلی هم دادیم.  آنها کمک کردیم و جواب

َُتعاَلْواُ :ی مباهله است آیه ،دارد ابیطالب بن ای که داللت بر حکومت علیّ ی دوم: دومین آیه آیه قهْل

ُاَُ َُنْدعه ُاَُْبناَءنا ُاَُُْبناءَكهمَُْو َُو ُاَنْ فهَسنا َُو ُِنساءَكهْم َُو ُِنساَءنا ُنَ بَُْو ُثهمَّ ُاللُِنْ فهَسكهْم َُلْعَنَت ُفَ َنْجَعْل   42.ينََُُعَلىُاْلكاِذبَُِتِهْل

همه یکسان  .اختالفی نیستهیچ ی سنّ این آیه چیست؟ در شأن نزول این آیه بین شیعه و ماجرای

به فرمانروایان  پیغمبر ،مستقر شد اهلل اند. بعد از اینکه حکومت رسول نقل کرده

                                            

 .743 ص النظیم، در شامی، و 17 ص ،41 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛25 ص امالی، صدوق، .41
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 ،ها ی این سرزمین از جمله .های مجاورشان نامه نوشتند و آنها را به اسالم دعوت کردند سرزمین

برای اسقف مسیحیان  .نشین بود . این منطقه مسیحینام نجران به بودهای یمن  نزدیکی ای در نقطه

ها  ها و راهبه کشیش ،اسقفنامه که به اسقف رسید، نجران نامه نوشتند و او را به اسالم دعوت کردند. 

وب است خ .نامه چه کسی است و چه قصدی دارداین ی  دانیم نویسنده ما نمی :را جمع کرد و گفت

ین جدید د گفته من پیغمبرم و کهشخص  این ماجرا چیست.برود ببیند  ؛هیأتی به مدینه اعزام کنیم

  ماجرا چیست. ،ما هآورد

مدینه و با  آمدند ،راه افتادنداز نجران تعدادی کشیش و راهبه  تی مرکب از همین اسقف وهیأ

 های اینها روشن کرد که پیغمبر گفتگو .در مدینه بودند سه روز هممالقات کردند.  پیغمبر

 .های نجران حاضر نشدند بپذیرند ا مسیحیامّ خداست و دین جدید آورده است؛ ی فرستادهراستی  به

ای  نازل شد: این آیه بر پیغمبر ،کار گیر کرد. کار که گیر کرد شویم. ما مسلمان نمی ،گفتند نه

پیغمبر دعوت کنم و  یعنی هم منِ ؛ما دعوت کنیمبیایید  .اسقفاین به چه کسی بگو؟ به  !پیغمبر بگو

ما  ؛شما هم پسرانتان را ،ما پسرانمان را ؟چه کسانی را دعوت کنیم اسقف دعوت کنی. هم تویِ

ی خودمان هستند و شما هم کسانی را که به  ما کسانی را که به منزله شما هم زنانتان را؛ ،زنانمان را

غگویان قرار بر دروسپس مباهله کنیم و لعنت خدا را  .وت کنیمی خودتان هستند؛ اینها را دع منزله

هم جمع شوند و بگویند خدایا  بیایند با ،دهیم. مباهله یعنی همین. دو گروهی که با هم اختالف دارند

آیه  پیغمبر .گویند به این کار مباهله می !نازل کنبر او عذاب را  د،گوی غ میورکه داز ما هر کدام 

از بیرون  ای . نقطهحاضریم :و گفت او هم قبول کرد .نداعالم کرد اعظم مسیحیان نجران ه اسقفبرا 

وپنجم  وچهارم یا بیست روز بیستها  مسیحیها و هم  مسلمانقرار گذاشتند هم  ؛را تعیین کردندمدینه 

دینه بزرگ ن شهر ماین مباهله را انجام دهند. اآل و مدینه جمع شونداز در آن نقطه بیرون الحجّه،  ذی

آن مسجد من به  .دان همباهله ساختمسجد نام  مسجدی بهآنجا  است. آن نقطه داخل شهر افتاده و شده

 . ام رفته
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به آن نقطه رفت و  ،با خودش آورده بودکه تعداد زیادی کشیش و راهبه با همراه اسقف  ،نآن روز معیّ

 همراه اهلل رسولکه  مشاهده کردب با تعجّ .آید طرف مسلمانان چه کسی می ببیند از ماندمنتظر 

؛ بوده همراهشان دو پسربچّ پیامبر .آیند یک زن جوان و یک مرد جوان دارند میه، با دو پسربچّ

حضرت  چه کسی بود؟او  . یک زن جوان؛امام حسین و امام حسنچه کسانی بودند؟ این دو 

حضرت که مرد جوان چه کسی بود؟ یک  ،بود تنها فرد باقیمانده که با پیغمبر .فاطمه

پشتش  ،ای از جالل و شکوه این پنج نفر را احاطه کرده بود. اسقف از دور که دید هاله .بودند علی

و گویند  میراست ثابت شد اینها برایمان ها  که در بحث ماببینید!  :ها گفت راهبه ها و به کشیش .لرزید

اینها اینجا اگر  ،آیند دارند میاینها که بینم  می دارم منهم که  ای این صحنه .پیغمبر استایشان 

دبّه در  ؛بیایید ما زیرش بزنیم .کند جا نابود میدری ما را  آید و همه عذاب می ،نفرین کنندبرسند و 

اینها گفتند ما حاضر  ،که آنجا رسیدند و بگوییم حاضر نیستیم مباهله کنیم. پیغمبربیاوریم 

یا حکومت  ،یا باید مسلمان شوید ؛ماند پس راهی نمی :ندفرمود پیغمبر .نیستیم مباهله کنیم

اینها راه دوم را  .و مسیحی بمانید پردازیدمالیات ب دولت اسالمیت بشناسید و به اسالمی را به رسمیّ

شناسیم و مالیات هم  ت میحکومت شما را به رسمیّ امّا ؛مانیم . گفتند ما مسیحی میانتخاب کردند

  43له حل شد.دهیم و مسأ به شما جزیه می ؛دهیم می

زنده  اهلل رسول خودِ تا زمانی که :پرسیم ها می یما از سنّاست:  این ،ای که در این آیه هست نکته

عنوان خلیفه  را به یدیگر و شخصحق دارند بروند سقیفه تشکیل دهند مسلمان آیا مردم  ،هستند

حکومت مال  ،هستندزنده  پیغمبر خودگویند نه، تا  ها می یتعیین کنند؟ سنّانتخاب و 

گوییم  است. می اهلل مرگ رسولها مال بعد از  و این حرف باخانتسقیفه و است.  پیغمبر

 گوییم گویند نه. می می .کنند خلیفهمردم حق ندارند کس دیگری را  پیغمبرخود پس با وجود 

اگر با وجود خود  .است پیغمبر ی خودِ ه منزلهب ابیطالب بن صراحت علیّ به ،موجب این آیه به
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مباهله  ی موجب آیه به ابیطالب بن علیّ ،ند کس دیگری را خلیفه کنندرمردم حق ندا پیغمبر

خلیفه مردم حق ندارند کس دیگری را  پس با بودن علی .است خود پیغمبر ی به منزله

 . ی دوم است. این هم آیه ابیطالب بن کنند. خالفت مال علیّ

ار یا الدّ حدیث یوم ،لین نمونهاوّ .مگوی برایتان می ،اند کردهت نقل سنّ اهل نمونه هم از احادیثی کهچند 

های  و کتاب هاتفسیر ،ها ی در تاریخاین حدیث چیست؟ علمای سنّ ماجرای .حدیث انذار است

در  دعوت پیامبر ،دانید میطور که  همان: از این قرار است ماجرااند.  حدیثشان فراوان نقل کرده

َُعشَُِاُ :نازل شد  آیهاین تا اینکه  .مخفیانه بود ،بعثت لهای اوّ سال َربُِاْلَُُُيَرَتكَُْنِذْر بستگان نزدیک  44 :ينَُق ْ

 دی حضرت محمّ گی در خانهاز بچّ ابیطالب بن علیّ ؛دانید می !خودت را به اسالم دعوت کن

 وقتی این آیه به پیغمبر .ندا هنقل کردرا  طلباین مهای سنّی فراوان  کتاب رشد کردند. زندگی و

بار  یبرای امروز ناهار آبگوشت !علی جان :فرمودند ابیطالب بن به علیّ اهلل رسولنازل شد، 

 ،است در احادیث نقل شدهکه  گونه آن ،هم یاهراً حضرت علی .ما امروز ناهار مهمان داریم !بگذار

برای های سرشناسشان را  هم رفتند تعدادی از فامیل پیغمبر .وسفند را بار کردنددست یک گ

 جمعیّت تعداد .ناهارشان را خوردند نشستند و دعوت کردند. اینها هم یهر آمدند وناهار به منزلشان 

داد این غذا کفاف همه را آسایی  نحو معجزه کشیدند و به آبگوشت را می پیغمبر خودِ .هم زیاد بود

  .هرحال، ناهار را خوردند بهزیادی هم اضافه آمد.  و مقدار

 کنند و بگویند من پیغمبر هستم و دین اسالم را اعالمبرخاستند تا  پیغمبر ،از خوردن ناهار بعد

شروع به صحبت که بلند شدند  پیغمبر. تا مده است و باید بیایید و مسلمان شویددین جدیدی آ

فردا  را گوش ندادند و رفتند. حرفهای پیغمبر خوردند و رفتند؛را اینها ناهارشان  ،کنند

 دوباره !امروز هم آبگوشتی بار بگذار !علی جان :فرمودند به حضرت علی دوباره اهلل رسول

ولی بار  ؛خوردند آبگوشت رانشستند و دوباره یهر  .ها را دعوت کردند همانرفتند مهمان داریم. دوباره 
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بلند شدند و  پیغمبر .نشد بلند شوند بروندرویشان  ،گیر شده بودند نمکدوم مثل اینکه 

خدای واقعی  .خدای واقعی نیست ،پرستید هایی که شما می رسالتشان را ابالغ کردند. فرمودند: این بت

و پرستی  اگر راه بت ترسانم؛ من شما را می ه است.عنوان پیامبر فرستاد خدا مرا به .خدای یکتاست

بعد از دین اسالم را ابالغ کردند. شوید.  فردای قیامت به عذاب الهی مبتال می ،دهیدادامه را شرک 

ُُنَُْاَُُُعلیُ َُذاُاْلَْمرُِه ُ َُُعلیُ ُي كهْمُيهواِزرهِنیَاُ :فرمودند ؛به جمعیّت خطاب کردند ،اینکه دین اسالم را ابالغ کردند

َُُُاِخیَُُيكهونَُ َُُُوِصي یَو در  یک از شما حاضرید ، کداماسالم را فهمیدید ماجرایحاال که  :ِفيكهمَُُخِليَفِتیَو

پذیرد این کار را انجام  کسی که می ،در نتیجهتا  ،وزیر من بشویدو  حال کمکپیشبرد آن  ابالغ اسالم و

 ،بلند شد بین جمعیّتتنها کسی که در  ؟دشومن در بین شما ب ی خلیفه ، وصی ودهد، برادر

دوباره تکرار و  !بنشینعلی جان  :فرمودند پیغمبر .که یک نوجوان بودبود  بابیطال بن علیّ

 .تکرار کردندو برای بار سوم  !بنشین :به بعضی از احادیث باز فرمودند بنا .برخاست تنها علی .کردند

 پیغمبر ،برخاست سوم تنها علییا دوم  وقتی برای بار .برخاست باز هم تنها علی

ُه ُ : فرمودند َُاِطيعهواِانَّ َُو َُلهه ُفَاْسَمعهوا َُخِليَفِتیُِفيكهْم َُوِصي یَُو َُاِخیَُو برادر من و  آینه این علی هر 45:ذا

این حدیث را  !و اطاعت کنید به حرفش گوش دهیدپس  .استدر بین شممن  ی خلیفه من و وصیّ

  46اند. نقل کردهفراوان ت سنّ نویسان اهل رین و سیرهمفسّ ،ثینمحدّ

ی  خلیفه چه بگوید؟ به این صراحت گفته علی خواهید پیامبر می :گوییم ها می یما به سنّ

 جالب اینجاست !دای خودتان نقل کرده است. مال علی اهلل رسولپس خالفت بعد از  .است من

یک  ابیطالب بن ی خالفت و والیت علیّ لهاعالم مسأ معاد و ت ونبوّ توحید و ی لهکه بین اعالم مسأ

 معاد ت وتوحید و نبوّ علنی را در مورد دعوت پیغمبرکه  ییعنی همان روز ؛روز هم فاصله نبود

                                            

 .74 -777 صص ،30 ج بحاراالنوار، جلسی،م و 724 ص ،3 ج الهداة، اثباة عاملی، حرّ ؛75 ص ،7 ج مناقب، شهرآشوب، ابن .45

 بیروت، دمشق، تاریخ عساکر، ابن ؛543 ص ،1 ج ،العلمیة دارالکتب ،بیروت طبری، تاریخ جریرطبری، محمّدبن .46

 ج االحادیث، جامع سیوطی، و 172 ص ،5 ج ،دارالفکر بیروت، تفسیرالخازن، خازن، ؛45 ص ،47 ج ،والنشروالتوزیع دارالفکرللطباعة

 .154 ص ،31
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 ابیطالب بن علیّ :تکلیف خالفت خودشان را مشخّص کردند و فرمودند، همان روز هم آغاز کردند

  این یک حدیث.[ .جانشین من استخلیفه و ]

ی یریفی در آن هست که  منتها نکته ؛دیدشما بل ی همه که حدیث منزلت است ،حدیث دوم

ُُِمن یُُْنتََُاُ :فرمودند ابیطالب بن به علیّ پیغمبر :حدیث این است خواهم به آن توجّه کنید. می

ُبَ ْعِدیُنَبُِنَّههُلُاَُّلُِاُُىُ ِمْنُمهوسُُارهونَُهِبَمْنزَِلِةُ  48.در حدیث بودن این جمله شک ندارد یی یهیچ عالم سنّ 47.ُیَّ

 49نقل کرده است.سند برای این حدیث  ،یسنّ اناز چهارصد کتاب دانشمند الحق احقاقصاحب کتاب 

ای در این  خواهیم ببینیم چه نکته حاال می .نیست پیغمبر این حدیثکه نگفته  یی یهیچ سنّ

هارون نسبت به موسی  ی تو نسبت به من به منزله !ای علی :فرمودمعنیش را بلدید. حدیث است. 

خوب دقّت م خواه ادبی را می ی اینکه بعد از من پیغمبری نیست. حاال یک نکته یبه استثنا ؛ستیه

کافی  ،ماند برف می بهمثالً اگر من گفتم لباس فالنی  ؛ه کافی استبَوجود یک وجه شَ ،در تشبیهکنید. 

ی جهات  از همهاین لباس الزم نیست  .داشته باشدشباهت برف  اباز نظر رنگ سفید است این لباس 

اینها  ی همه .درجه حرارتش هم زیر صفر باشد ؛باشد H2O همان یعنی ترکیبش شبیه برف باشد؛

 ،چیزی استثنا باشد ،ا اگر در تشبیهکافی است. امّ این تشبیهیک وجه شبه برای درستی  .تنیسالزم 

کشیده یکی  ی این هبه استثنای این خطی که روی دست ،گویم این صندلی شبیه آن صندلی استمثال ب

شود؟  معنیش چه می ،این خط یاستثناصندلی است به ن اگر بگویم این صندلی شبیه آ است، شده

دلی شباهت وجود دارد. اگر ی وجوه دیگر بین این دو صن در همه ،شود که جز این خط معنیش این می

یا فقط وزنشان شبیه  شبیه باشد انکافی بود فقط رنگش .یک وجه شبه کافی بود ،کردم نمی استثنا

                                            

 .182 ص ،0 ج کافی، کلینی، و 335 ص المسترشد، کبیر، آملی طبری ؛155 ص ،1 ج ،محاسن،برقی .42

 سنن، ترمذی، ؛1687 ص ،4 ج ،کثیر ابن دار بیروت، صحیح، ،بخاری ؛1028 ص ،4 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت، ،صحیح مسلم، .40

 بیروت، کبری، نسن ئی،نسا ؛45 ص ،1 ج ،دارالفکر بیروت، سنن، ،ماجه ابن ؛648 ص ،5 ج ،العربی التراث داراحیاء بیروت،

 .323 ص ،12 ج ،الرسالة مؤسسة مسند، حنبل، بن احمد و 174 ص ،5 ج ،العلمیة دارالکتب

 .137 ص ،5 ج الحق، احقاق شوشتری، .45
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این صندلی شبیه آن صندلی است به  ن که گفتما اآلامّ .ان شبیه هم باشدباشد یا فقط جنسش

ی وجوه دیگر شباهت وجود  در همه ،جز این خطیعنی  ،ی این است روی دستهکه  یاین خطّ یاستثنا

 دارد. 

و  ؛تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی !یا علی ندفرموده بود حاال اگر پیغمبر

کافی بود از یک نظر این شباهت وجود  ،ندگونه گفته بود اگر این ،ه بودتمام شدجا  همین]سخنشان[ 

، به : تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستیندفرمود .ا حدیث این نیستداشته باشد. امّ

 ی لهدهد که جز مسأ نشان می اند، استثنا کرده کهیست. حاال که بعد از من پیغمبری ناین استثنای

هم وجود  و پیغمبر بین علی ،بوده است هر نسبتی بین هارون و موسی ،پیغمبری

بوده که بین  هایی بین هارون و موسی چه نسبت ،حال است. چون استثنا کرده ؛دارد

يراُ َوزَُُُِوُاْجَعْلُِلیفرماید:  مثالً قرآن می !ی زیادیها نسبت ؟هم هست و پیغمبر ابیطالب بن علیّ

َُاْهِلی ُِلی :بوده است وزیر موسی ،الً هاروناوّپس  50.یخَُِاُُُهارهونَُُ؛ِمْن ُاْجَعْل َُوزَُُُِو اینکه دوم يرا .

َُاْهِلی. :است بوده بیت موسی از اهلهارون  برادر موسی بوده هارون  : یخَُِاُُُهارهونَُاینکه سوم  ِمْن

بیت  از اهل ابیطالب بن علیّ است؛ وزیر پیغمبر ابیطالب نب بنابراین علیّ .است

 هر نسبتی که قرآن بین موسی و .است برادر پیغمبر ابیطالب بن علیّ ؛است پیغمبر

 هم هست.  ابیطالب بن علیّو  بین پیغمبر ،جز نبوّت استنقل کرده  هارون

این آیه  است.آمده ی اعراف  سوره مدو و ی صدوچهل آیهدر  ،که مورد بحث ماست ها نسبتاین یکی از 

 ،القعده که تمام شود ماه ذین هم نزدیک است. بلدند. اآلی هستند را دوستانی که اهل عبادات مستحبّ

 نمازی ،مغرب ها بعد از نماز شبه الحجّ ل ماه ذیدر ده روز اوّ .شود ه شروع میالحجّ بعدش ماه ذی

                                            

 .38 و 75 آیات طه، ی سوره .58
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این دو رکعت نماز را این ده شب، یعنی از شب اوّل تا شب عید قربان کسی که  51شود. خوانده می

بسیار . نماز شود میشریک  ،ندا هرفتمکه به هایی که آن سال  حاجی ی همه در ثواب حجّ ،بخواند

ههَوُُُقهلُْ ؛مخوانی ی حمد را می دو رکعت مثل نماز صبح است. سوره :است گونه . نماز ایناست ارزشمندی

 .مخوانیباید بی اعراف را  سوره مودو صدوچهل ی همین آیه ،َحدَاُُُههَوُاللُهُُقهلُْبعد از  ؛مخوانی را می َحدَاُُُاللُه

هم رکعت دوم در  .شویم بلند میرکعت دوم برای بعد  آوریم.[ جا می ] را به رکوع و سجدههم بعد 

قنوت هم که  خوانیم. را می اعرافی  سوره مدوو چهل ی صدو آیهو همین توحید ی  سوره ،ی حمد سوره

بیشتر طول سه دقیقه  دو .سالم و تشهد و نمازها مستحب است و بعد هم رکوع وسجدهی  در همه

ه تا الحجّ ذیل از شب اوّ !اهلل یادتان باشدءشا ان !بخوانیدرا سه دقیقه نماز  ده شب این دو .کشد نمی

 ی آن آیهه. الحجّ ل ماه ذیی اوّ نوان نماز دههع به .است ارزشمند بسیاراین نماز  .شب عید قربان

ُمهوسىُ  :ی اعراف چیست؟ آیه این است سوره مدو و چهل صدو ُواَعْدنا َلة :َثالثَُُُِو ُلَي ْ یعنی با موسی سی  يَن

 .آن سی شب را با ده شب تکمیل کردیم :ْتَمْمناهاُِبَعْشرُ َوُاَُ( .فرماید )خداوند می .یمدقرار دا ،وعده شب

ده  ،آن ده شبی هم که تکمیل شدو  در آن هستیماآلن که  القعده است های ماه ذی شب ،آن سی شب

َلةُ ْربَعُِرَب ِهُاَُُُيقاتُهمُُُِفَ َتمَُّ .شود خوانده میدر آن است که این نماز ه الحجّ ل ماه ذیشب اوّ درنتیجه قرار ُ:يَنُلَي ْ

ُمهوسىُ  .مالقات موسی وپروردگارش جمعاً شد چهل شب ُقاَل ُهارهونَُخُِِلََُُو خواست  می موسی وقتی :يِه

ْصِلْحُاََُوُ !من باش در قوم من ی خلیفه قَ ْوِمی:ُُِفیُُْخلهْفِنیاُه: گفتبه برادرش هارون  ،بیاید برای مالقات ما

این  !ت نکنو راه مفسدان را تبعیّ ح کن و راه صالح را در پیش بگیراصال و 52:ينَُيَلُاْلمهْفِسدَُِوُلُتَ تَِّبْعَُسبُِ

از اینجا  .است قَ ْوِمیُُِفیُُاهْخلهْفِنیعبارت  ،مورد استناد ماستآیه این در ای که  نکته .همان آیه است

و چون هر نسبتی بین هارون و  .قَ ْوِمیُُِفیُُْخلهْفِنیاهُ :است موسی ی خلیفه هارونکه فهمیم  می

 ،است ی موسی خلیفهطور که هارون  همان ،هم هست و پیامبر بین علی ،موسی بود

                                            

 الحجّه. ذی ماه اوّل ی دهه اعمال الجنان، مفاتیح ی،قمّ محدّث .51

 .147 ی آیه اعراف، ی سوره .57
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انیت ل و احادیثی که حقّدالیاز  دیگر این هم یکی .است اهلل ی رسول هم خلیفه علی

 . کند اثبات می را در مقام خالفت و حکومت ابیطالب بن علیّ

 در بحث خالفت شیعهی  هاز مهمترین ادلّکه  ؛استحدیث غدیر  ،حدیثی که باقی مانده است

وارد بعد کنم و  حدیث را برایتان نقل می کلّابتدا است.  اهلل بعد از رسول ابیطالب بن علیّ

 اهلل سال آخر عمر رسول :ماجرای حدیث این است .شویم بحث استداللی نسبت به این حدیث می

د که من نکن اعالم می اکرمپیغمبر .باقی نمانده است مبراست. چند ماهی بیشتر از عمر پیا

کنم و هم هرکسی از  با حج وداع میمن هم در واقع،  .جا بیاورم عمر خودم را به آخرین حجّخواهم  می

و در آنجا  حج بیایداین تواند به  می ،خواهد برای آخرین بار مرا ببیند های مختلف اسالمی می سرزمین

 ،هالحجّ ماه ذی مجدهدر روز ه ،بعد از اتمام مراسم حج .شود الوداع برگزار می ةحجّهمدیگر را ببینیم. 

ه خارج از مکّ اهلل همراه رسول ،ه بودندمکّ که اهل خودِ گروهآن ها جز  هنگام تمام حاجی صبح

 ؛یک متروکه است ،هی قدیمی وجود داشته که االن آن جادّ هه و مدینه یک جادّبین شهر مکّ .شوند می

 زار خشک وگیرصحرا و  ،هاین جادّ قسمت اعظم .ندا هکشیدبه جای آن های خیلی عظیمی  اتوبان

که  شتهایی دا فرورفتگیو  ها بعضی جاها گودالزمین  ،مدینه ه وی بین مکّ ای است. در فاصله یدهتتف

هایی  کاروان .وجود داشتدر آن تی آب تا مدّ د وش جمع میآنها  درآب باران  ،فصل بارندگیدر معموالً 

 .کردند های حیوانات از این آب استفاده می هگلّیا  ؛خوردند شترهایشان از این آب می ،شدند که رد می

که مثل . در گذشته یعنی گودال آبگیرغدیر  .گوید های آبگیر اصطالحاً غدیر می عرب به این گودال

و چقدر مسافت طی کرده است  فرددهند که  ها نشان می هدر جادّکه شمار  های کیلومتر تابلواین امروز، 

مثالً در  ؛کردند بین راه مشخص میدر در قدیم عالئمی را  !نداشتوجود است چقدر به مقصد مانده 

 ،رسیدند آن کاروانسرا که می به .گذاشتند اسمی می ک از کاروانسراهای بین راهیروی هر ایران 

مقصد باقی  به شهرند و چقدر راه ا هطی کردآنجا تا  مشخص بود که چقدر راه را از شهر مبدأبرایشان 

 ن نزدیک تهرانهمین اآلاین کاروانسرای سنگی که  مثالً اسمی داشت؛ ییوانسراهر کار .مانده است

های مختلف ایران بود. در  جادّهدر این کاروانسراها برای این کاروانسرا.  هاسمی بود« سنگی» ،است
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 .ستهکاروانسراهایی  ،آن در طول ؛بسیار قدیمی وجود دارد ی هیک جادّ ،طبس یزد و ی بین فاصله

 مرد، کل رباطِ خان، رباطِ :ها هم اسمی داشت گویند رباط. هرکدام از این رباط می آنجا به کاروانسرا

فهمیدند چقدر  می ،رسیدند ها که می رباطاز این به هر کدام  ؛های مختلفی بود م. رباطدارباط پشت با

 یاها  این رباطکه بستان چقدر مانده تا به مقصد برسند. در عر ند وا هطی کردتا آنجا راه از مبدأ 

 ،رسیدند های آبگیر که می به هرکدام از این گودال .روی غدیرها اسم گذاشته بودند ،کاروانسراها نبود

یکی از  رویمانده تا به مقصد برسند. راه د و چقدر ان هطی کرد آنجاتا برایشان معلوم بود که چقدر راه 

که  م یعنی گودال آبگیریخُ پس غدیر .گذاشته بودندم خُاسم  ،مدینه غدیرهای بین راه مکه واین 

خم که  به غدیر ؛ی واحد است هیک جادّ ،خم ه و مدینه تا غدیری بین مکّ هجادّ .نامش خم است

سمت شهرها و  دی بههای فرعی متعدّ هجادّ ،هاز این جادّ ؛کند مثل ترمینال عمل می ،رسد می

 شود.  های مختلف منشعب می آبادی

ای که  هجادّ دره حاجی از مکّ ه همراه با صدوبیست هزار نفرالحجّ ذی مجدهصبح روز ه پیامبر

در این  !شاید مثالً ساعت یازده ؛حدود یک ساعت به یهر بودحرکت کردند.  رفت سمت مدینه می به

تابد و  مغز انسان می بهصورت عمودی  آفتاب بهکه ی عربستان  یدهتصحرای داغ و ریگزار خشک و تف

های  ی مدرن امروزی مثل اتومبیل وسایل نقلیّهدانید،  میآن روز هم که  فرساست؛ ما واقعاً طاقتگر

 ازدر این گرما چیزی  ی،االغی، اسب، ییا سوار شتر ،مردم یا با پای پیادهکولردار و امثال اینها نبود. 

که به غدیر یک ساعت به یهر بود حدود  .راه طی کرده بودند صبح زود تا حدود یک ساعت به یهر

این آیه را برای  .نازل شد اهلل رسول جبرئیل بر ،خم که نزدیک شدند خم رسیدند. به غدیر

ُبَ ل غُْ :آورد پیغمبر ِصمهَكُماُبَ لَّْغَتُِرسالََتههَُوُاللهُيَ عُْْنَُلْمُتَ ْفَعْلُفَُِمْنُرَب َكَُوُاُُُِِالَْيكَُُُماُاهْنِزلَُُُياُاَي  َهاُالرَّسهوله

ُالَلُلُيَ ْهِدی ُالّناِسُِانَّ ُاْلكاِفرُُِِمَن ُاهْنِزلَُُُبَ ل غُْ !ای پیامبر ما! ای رسول 53: ينَُاْلَقْوَم ُُُِالَْيكَُُُما ُرَب َك: آنچه از ِمْن

که اگر این نکته را ابالغ  ماُبَ لَّْغَتُِرسالََتهه:ْنَُلْمُتَ ْفَعْلُفََُوُاُِ !به مردم ابالغ کن ،جانب پروردگارت نازل شد

                                            

 .62 ی آیه مائده، ی سوره .53
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َوُاللهُيَ ْعِصمهَكُِمَنُ .یا هاز رسالتت را به مردم ابالغ نکرد ل هیچ چیزیاست که از روز اوّ اینمثل  ،نکنی

ُالَلُلُيَ ْهِدی! نگران نباش .کند از گزند مردم حفظ می خدا تو را و الّناِس: خدا گروه  و :ينَُاْلَقْوَمُاْلكاِفرُُِِانَّ

  .کند هدایت نمیکافران را 

ف کاروان متوقّ ندفرمود ند.ف داددستور توقّ پیغمبراکرم ،نازل شد این آیه که به پیامبر

هایی را هم اعزام  گروه. کسانی که پشت سر هستند به ما برسندتا شویم  منتظر می ندشود. بعد فرمود

تی طول کشید تا مدّ .برگردندکه خبر دهید  ،ندا هبروید به کسانی که جلوتر از ما رفت ند:فرمود ند؛کرد

وسط آن صحرای داغ  ،عربستان های یهر این جمعیت صدوبیست هزار نفری زیر آن آفتاب داغ نزدیکی

باید به شما ابالغ کنم. من که  است مطلبی از جانب خدا آمده :فرمودند ند. پیغمبراکرمجمع شد

با جهاز  :فرمودند پیغمبر. صافی است و دشت ریگزار ؛است یزمین صاف ؛ما هرا دیدخم  غدیر من

و  ببینیدمرا ی شما  کنم، همه صحبت میوقتی  کهباال  بروممن تا مرتفعی درست کنید  ی شترها نقطه

باالی این نقطه رفتند و یک سخنرانی بعد  .دیگر بودندجمعیّت  نفرصدوبیست هزار  .دیصدای مرا بشنو

غالباً  ول است یک سخنرانی بسیار مفصّ ؛جمله نیست یکفقط حدیث غدیر  .تقریباً یک ساعته کردند

های  هیأتم ا هدیدپیروزی انقالب از های بعد  در سال خوشبختانه ند.ا همتن کامل حدیث غدیر را ندید

چاپ هایی  صورت جزوه به آن فارسی ی را همراه با ترجمه متن کامل سخنرانی پیغمبر ،مذهبی

دیدید، صورت کامل  حدیث غدیر را بهاگر  .دهند افراد عیدی میبه خم  یرروز عید غددر و کنند  می

نزدیک  پیغمبراکرم ،ست. در همین سخنرانیمطلبی ا پر سخنرانی بسیار جالب و بسیار !بخوانید

چون روز غدیر خم هفتاد روز مانده به رحلت  ؛دهند الع میبودن مرگشان را به مردم اطّ

وهشت صفر از  بیست بره است و پیغمالحجّ ذی مهجده است. ]روز غدیر خم[ اهلل رسول

ک است لذا در همان سخنرانی خبر دادند که مرگ من نزدی .دو ماه و ده روز فاصله است ؛ندا هتدنیا رف

  ملحق خواهم شد. زودی من به رفیق اعلی و به
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ُأَُ: بودین سؤال ا .سؤالی از مردم پرسیدندساعته،  یکسخنرانی این در پایان  پیغمبرحال  ایّ علی

شما نیستم  سزاوارتر از خودِاهلل  رسول آیا منِ !ها ای مسلمان !ها ای حاجی :اَنْ فهِسكهمُُُِْمنُُُِْبكهمَُُُْاْولیُ َُُلْستُه

از  ؛ها قبل در قرآن داده شده بود تمدّ الپاسخ این سؤگیری کنم؟  سرنوشتتان تصمیمبا که در رابطه 

پاسخ را قبالً از قرآن  این چون مردم 54.اَنْ فهِسِهمُُُِْمنُُُْبِاْلمهْؤِمِنينََُُاْولىُ ُُالنَِّبیُ  :ی احزاب است اوایل سورهآیات 

سزاوارترید که در رابطه با سرنوشت ما از خود ما شما  !اهلل یا رسول ،بله :عرض کردند ،شنیده بودند

را  ابیطالب بن دست علیّ ،گرفتنداز مردم این پاسخ را  وقتی پیامبر .گیری کنید تصمیم

َُمْولههُف َُ :ت بلند کردند و فرمودندگرفتند و جلوی جمعیّ ُكهْنته  ،من موالی او هستم هرکس :َمْولهُهَُعِلیُ َمْن

اههَُوُاْنصهْرَُمْنَُوُعاِدَُمْنُعادُُالهُهُوَُُمنُُُْههمَُّوالُِاللُّ فرمودند:  ؛بعد هم دعا کردند .پس این علی موالی اوست

  55.َذَلهُهَنَصَرههَُوُاْخذهْلَُمْنُخَُ

چهار تا چوب در زمین  بان درست کنید! ه، دستور دادند یک سایاتشان تمام شدبعد از اینکه فرمایش

برو زیر این  !بعد فرمودند: علی جان بانی درست شد. هی آن انداختند و سایحصیری رو ؛فرو کردند

بروید با ی شما  همه :صدوبیست هزار حاجی فرمودنداین بعد خطاب به  !بان بنشین هسای

 ،گروه گروه ،و این صدوبیست هزار نفر !فرمانروای مؤمنان بیعت کنید عنوان امیر و به ابیطالب بن علیّ

جالب  بیعت کردند.با ایشان و رفتند  ابیطالب بن خدمت علیّ ،طایفه به طایفه ،قبیله به قبیله

اینکه شوهرشان یا  .کنند بیعتو  برونداً ها هم باید مستقلّ فرمودند خانم پیغمبر اینجاست که

. استر اسالمی درخشان تفکّ بسیار ی نقطهو این  .کند کفایت نمی ،پدرشان یا برادرشان بیعت کند

رأی قائل  برای زن حقّ .رأی برای زن در دنیای غرب نگذشته است حقّاز چند دهه بیش از هنوز 

رأی دارد. اینکه پدرش یا  حقّا اسالم چهارده قرن قبل گفت زن مستقالً برای خودش امّ ؛نبودند

 :فرمودند پیغمبر .خودش باید بیاید و رأی بدهد ؛کند کفایت نمی د،دهبرأی یا برادرش شوهرش 

                                            

 .6 ی آیه احزاب، ی سوره .54

 .54 ص ،1 ج ةالواعظین،ضرو نیشابوری، فتال و تفاوت( اندکی )با 61-68 صص ،1 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، .55
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 علیدادند و با حضرت  رفتند دست می بیعت کنند. منتها مردها میاً مستقلّها باید بیایند  خانم خودِ

 ،شتطاین یک طرف  !دشتی را آب کنیط :فرمودند پیغمبرها  برای خانمامّا  ؛کردند بیعت می

 شت دستشان را در آبطآن طرف هم ها  خانم ؛ندبودکرده در آب را دستشان  ابیطالب بن علیّ

زن آن حکم اسالمی و حرمت هم  و بدین ترتیب، ؛شد کردند و از راه این آب ارتباط برقرار می می

 . شد میبیعت انجام هم و شد  می نامحرم مراعات

 ،ها بیعت کردند رمانروای مسلمانعنوان ف به همه با علی و اینکه مراسم بیعت انجام شدبعد از 

به  ،ها بود همین حاجی جزوو  اهلل شاعر معروفی که از اصحاب رسول ،ثابت بن انحسّ

در المجلس  همینجا فیمن دهید ماجرای امروز را  اجازه می !اهلل یا رسول :عرض کرد اهلل رسول

 :فرمودند پیغمبر ؟ها بخوانم و در محضر شما برای حاجی به شعر در بیاورمده قالب یک قصی

 آورد و در حضور پیغمبرالمجلس به شعر در ماجرای غدیر خم را همانجا فی اوو  .مانعی ندارد

ثابت سروده  بن انروز غدیر خم توسط حسّخودِ ه در دیریّغ ی لین قصیدهخواند. لذا اوّ ها برای مسلمان

  .ماجرای حدیث غدیر است خوانده شد. این کلّ اهلل در محضر رسولشد و 

در کتاب  ؛رحمت کندرا مرحوم عالمه امینی اند. خدا  ی فراوان نقل کردهاین ماجرا را علمای سنّ

 56است. سند داده برای این حدیث یسیزده دانشمند بزرگ سنّ های سیصدو از کتاب ،الغدیرارزشمند 

ما از احادیثی که ی جالب این است که در  نکته اند. نقل کردهاین حدیث را فراوان علمای سنّی 

 یک ،شنیده مستقیماً از پیغمبر [حدیث را]ل که خودش آن راوی اوّمعموالً  ،داریم پیغمبر

 لی که مستقیماً حدیث را از پیغمبری اوّ رده .ی استامّا حدیث غدیر استثنائ ؛یا دو نفر است

و شاید هیچ حدیثی 57د اند، صدوده نفر هستن های بعدی نقل کرده نسل ها و و برای رده اند شنیده

                                            

 .151-67صص ،1 ج الغدیر، امینی، .56

 .68-14 صص ،1 ج الغدیر، امینی، .52
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اصل واقعه را انکار هم ی لذا در وقوع این واقعه تردیدی نیست و هیچ عالم سنّ گونه نداشته باشیم. این

 . کرده استن

موالی  مه علی ،هرکس من موالی او هستم :فرمودندبه این روشنی  پیغمبر گوید شیعه می

 اهلل خالفت بعد از رسول د ونداررا  اهلل بعد از رسولوالیتِ  ابیطالب بن اوست. پس علیّ

ما اصل  :گویند ت مینّس . اهلگویند ت چه میسنّ . حاال ببینیم اهلاست ابیطالب بن به علیّمتعلّق 

موال  .ی نادرستی است استفاده ،کنید ای که شما از این حدیث می ا این استفادهامّ ؛ه را قبول داریمقضیّ

هیچ این  علی را هم دوست داشته باشد؛ ،هرکس مرا دوست دارد ند:فرمود پیغمبر .یعنی دوست

 .کنند را نقل می ماجرایی شانندارد. بعد هم برای تأیید صحبت فتخالو حکومت ی  مسألهربطی به 

 ،ه حرکت کنندمکّسمت  مدینه بهاز برای حج  تی قبل از اینکه پیغمبرمدّ :این است ماجرا

تی به ؛ از جمله هیأاسالمی اعزام کردند به مناطق مختلف کشورآوری مالیات  برای جمعرا هایی  هیأت

نجران را با مسیحیان داستان مباهله  .نجران اعزام کردند ی به منطقه ابیطالب ابن سرپرستی علیّ

این هیأت به سرکردگی  .بمانندکه قبول کردند جزیه بدهند و مسیحی  برایتان گفتم

 را بگیرند. مردم نجران شغل و اهل نجرانی  ی نجران رفتند تا جزیه به منطقه ابیطالب بن علیّ

هم  های پارچه دادند و حضرت علی صورت طاقه لذا مالیات خودشان را به ؛بافی بود شان پارچه حرفه

 سمت مدینه برگشتند.  کردند و همراه آن هیأت به هارا بار شتر [ها پارچه]

اند. حضرت  ه رفتهبرای حج از مدینه به مکّ به ایشان خبر رسید پیغمبراکرمبین راه بودند که در 

 حضور پیدا حجاین شد ما هم در  د ای کاش میگفتنصحبت کردند و با هم همراهان  و علی

ها را در مدینه تحویل  تکه این مالیات داریم و مأموریّولی از جانب دیگر ما مأموریم  ؛کردیم می

شما  :فرمودند حق نداریم خودمان خودسر این کار را بکنیم. لذا حضرت علی ؛المال بدهیم بیت

شما اینجا  :فرمودند .عنوان سرپرست آن هیأت تعیین کردند بههم یکی از آنها را  !هیأت اینجا بایستید

رسانم و از  می اهلل رسول ه خدمتخودم را به مکّ ،تاخت بهبا اسب، من  !منتظر بمانید
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مدینه نرویم و مستقیماً به دیگر به ما  ،اجازه دادند اهلل گیرم. اگر رسول اجازه می پیغمبر

آمدند  اهلل خدمت رسولبه مکّه  م حج حضور داشته باشیم. حضرت علیه برویم و در مراسمکّ

ای که  آن نقطه برگشتند به حضرت علی .مانعی ندارد :هم اجازه دادند و فرمودند و پیغمبر

این هیأت با یکدیگر  و برگردند،روند ببه مکّه  حضرت علیتا توقف کرده بود. بین راه در این هیأت 

چه کار  !ی احرام نداریم جامهکه جا بیاوریم  خواهیم برویم حج به میکه ما  و گفتند:صحبت کردند 

 ،یما هعنوان جزیه گرفت مسیحیان نجران بههایی را که از  پارچه های کنیم؟ خوب است همین طاقه

به شکل  ،باز کردند ها را های احرام در بیاوریم و تنمان کنیم. طاقه صورت جامه به ، ببُریم،ریمبردا

 های احرام درآوردند و تنشان کردند.  جامه

 و تن اینهاست. ها به لباس تبدیل شده جزیهای داد بیداد! دیدند  ،که برگشتند حضرت علی

ملک  ؛هاست المال مسلمان ؟ اینها مال بیتکار را بکنید چه کسی به شما اجازه داد این :رمودندف

دوباره حضرت  اینها را جمع کنید! ف کنید.تصرّدر آن شخصی شما نیست که حق داشته باشید 

از دست حضرت  ،بودندهیأت این که در کسانی . بندی کردند ها را جمع و بسته پارچه علی

ه رسیدند، نزد . وقتی به مکّندا ها را از آنها پس گرفته دلخور شدند که چرا این پارچه علی

ت افروخته شدّ به هم شکایت کردند. پیغمبر و از دست حضرت علی رفتند پیغمبر

 در مورد آنچه علی 58:اللُُُِاتُِذُِفیُُنَّههَُخِشنُ ِاُ !نزد من شکایت کند علینبینم کسی از  :شدند و فرمودند

 ؛است المال بوده کرده است. اینها مال بیتهم خیلی قاطع است و کار درستی  ،مربوط به خداست

دلخوری از  افرادی احرام درآوردید. خالصه این  که شما به شکل جامه است ملک شخصی شما نبوده

صدوبیست هزار نفر حاجی را در  پیغمبر :گویند ت میسنّ در دلشان ماند. اهل حضرت علی

علی را  ،مرا دوست دارد نگه داشت تا به مردم بگوید هرکس چند ساعت ،زیر آن آفتاب داغ ،وقت یهر

                                            

 مجلسی، و 736 ص ،1 ج ،ةالغمّ کشف اربلی، ؛131 ص الوری، اعالم حسن، بن فضل طبرسی، ؛123 ص ،1 ج ارشاد، د،مفی .50

 .305 ص ،71 ج بحاراالنوار،
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دلخور نباشند.  ،دلخور شدند علیدست از که  هشت نفر هفتیعنی این  هم دوست داشته باشد؛

ت سنّ این حرفی است که اهلاست.  خالفت و حکومت نداشتهی  مسألهپس قضیه اصالً ربطی به 

  .زنند می

 :لپاسخ اوّ .کنم یک اشاره می به ت نه پاسخ داریم؛ که حاال یکسنّ ما برای این حرف اهل ما: ا پاسخِو امّ

کند که  آیا عقل قبول می ؛دلخور شدند هشت نفر از دست حضرت علی هفتبرفرض که 

ها قبل از شهر و  که ماهرا افرادی ، را جوانو پیرزن  ،پیرمرد صدوبیست هزار نفر حاجیِ پیغمبر

صبح تا این سر یهر  ی کلّهاز امروز هم ند و ا هند و مراسم حج را انجام دادا هآمداند  راه افتادهدیارشان 

صدوبیست هزار نفر  ،االغ بر شتر و اسب و پیاده یا سوار ،کوفته خسته و ،ندا هراه طی کردداغ در آفتاب 

که به  ،ند صبر کنیم برسندا هآنهایی که نرسید اند برگردند، بگوید آنهایی که رفته ؛ا جمع کندحاجی ر

 چرا؟ چون هفت ؟را هم دوست داشته باشد مرا دوست دارد علیبگوید هرکس ؟ چه بگویدآنها 

گونه  این پیغمبرت را جمعیّنفر بیست هزار صدو ؟ندا هدلخور شد هشت نفر از دست علی

 کند؟  ن حرف را قبول میعقل ای ؟دنکن لمعطّ

ُاُِ :آیه فرمود :دومپاسخ  ُتَ ْفَعْلُفََُو مثل  ،اگر این حرف را ابالغ نکنی !ی پیغمبرا 59ماُبَ لَّْغَتُِرسالََتهه:ْنَُلْم

شود؟ هفتاد روز قبل ازمرگ  زده میچه زمانی این حرف  .یا هرسالتت را ابالغ نکرد این است که اصالً

توحید را  بودند؛ پرستی مبارزه کرده بت که با شرک و بودوسه سال  بیست پیغمبر .پیامبر

حکومت اسالمی  بودند؛ ی اسالمی تشکیل داده جامعه بودند؛ احکام دین را آموخته بودند؛ ترویج کرده

وسه سال خدا دارد آب پاکی را  بعد از بیست بودند؛ جهاد کرده همه جنگ و این بودند؛ تشکیل داده

ل مثل این است که از روز اوّ ،اگر این حرف آخر را نزنی :فرماید می ؛ریزد می روی دست پیغمبر

را  که هرکس مرا دوست دارد، علیرا مطلب این  پیغمبراگر حاال توجّه کنید!  ای. هنگفت هیچ

این را عقل قبول  ند؟ا ل هیچ کاری نکردهمثل این است که از روز اوّآیا  ،دننگویدوست داشته باشد، 

                                            

 .62 ی آیه مائده، ی سوره .55



 

 42 

تمام  ،دننگویآن را  مطلبی است که اگر پیغمبر]حرف آخر[ این  ؛خوب معلوم استکند؟  می

ل مثل این است که از روز اوّو به باد خواهد رفت  سه سال تالش پیغمبر و بیستاین ستاورد د

 ؛است اهلل اسالمی بعد از رسول ی ی زمامداری جامعه لهأمسکه . خوب معلوم است اند ی نکردهکار

 مثل اینآیا  ،داشته باشدرا دوست  علی ،داردنگوید هرکس مرا دوست  پیغمبراگر اینکه  واالّ

  ؟و رسالتش را ابالغ نکرده است که اصالً اسالم را نیاوردهاست 

برای اوّلین بار د نخواه می را پیغمبر ابیطالب بن ت و دوستی علیّی محبّ لهآیا مسأ :سوم پاسخ

قرآن آمده  ها قبل در آیات خودِ تمدّ ابیطالب بن ت علیّمحبّ ی لهند؟ مسأالوداع اعالم کن ةحجّدر 

ن از شما برای رسالتی که م !بگو ای پیامبر60ُ:اْلقهْربىُ ُُْسئَ لهكهْمَُعَلْيِهَُاْجرا ُِالَُّاْلَمَودََّةُِفیقهْلُلُاَُ: است. فرمود

 به پیغمبر ابیطالب بن از علیّتر  نزدیک .ت نزدیکانمخواهم جز محبّ هیچ اجری نمی ،ایفا کردم

ند که ا هحدیث نقل کردقدر  نآ از زبان پیغمبر ت علیدر بحث محبّت سنّ اهل کیست؟ خودِ

 که یغمبرمثالً این !اند هایشان نقل کرده قدر احادیث مختلف در کتاب نآ !کنید حد ندارد. باور نمی

َُعِلیُ ي ند:فرمود ُاُُُُِمهْؤِمنُ ِاّلُُُُيهِحب كَُلُا ُي هْبِغضهَك ُل ُكُاِفقُ ُمهنّلَُو جز مؤمن تو را دوست  !ای علی 61:ُاِفرُ َاْو

نقل  ی. حتی حدیثاند نقل کردهخیلی حدیث  .دارد را دشمن نمی توکسی دارد و جز کافر و منافق  نمی

که د ان هنقل کرد .هاست یهای خود سنّ در کتابامّا  ؛شاید برای شما عجیب باشدکه اند  کرده

دارد و جز کسی که  را دوست نمی تو ،جز کسی که حاللزاده است !ای علی ند:فرمود اکرمپیغمبر

ها نقل  یسنّخودِ دارد. این را  را دشمن نمی تو ،است اش از راه حرام منعقد شده نطفهو حرامزاده است 

                                            

 .73 ی آیه ،اشور ی سوره .68

 بیروت، ،صحیح مسلم،ُ؛47 ص ،1 ج ،دارالفکر بیروت، سنن، ماجه، ابن ؛445 ص ،2 ج ،ةالرسال مؤسسة بیروت، کبری، سنن نسائی، .61

 .365 ص ،6 ج ،الرشد مکتبة ریاض، شیبه، ابی ابن مصنف شیبه، ابی ناب و 06 ص ،1 ج ،العربی داراحیاءالتراث

 ؛354 ص ،1 ج ة،الغمّ کشف اربلی، ؛786 ص امالی، الحسن، محمّدبن طوسی، ؛724 ص المصطفی، بشارة طبری، عمادالدین شیعی: منابع

  .751 ص ،35 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 187 ص ،7 ج اللئالی، عوالی مهور،ج ابی ابن
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 پیغمبر ی ی ذیل این حدیث از قول یکی از صحابهبعد یک عالم سنّ ؛جالب است 62.دان کرده

همین راه  ان را اززاده بودن فرزندانمما حالل ند،این سخن را گفت بعد از اینکه پیغمبر :دنویس می

دادیم و  می شرا نشان کردیم و از دور علی مان را بغل می سه ساله ی دو یعنی بچه ؛زدیم محک می

حاللزاده مان  هفهمیدیم بچّ می ،گفت دوستش دارم پرسیدیم آن آقا را دوست داری یا نه؟ اگر می می

ه حرامزاده گل به آب داده و بچّ مان دستهمفهمیدیم خان می ،آید بدم میاز او  ،گفت نه اگر میو  ؛است

چیزی  ابیطالب بن ت علیّمحبّ ی لهأپس مس 63ی در کتابش نوشته است.است. این را یک عالم سنّ

 د. بارها ونمطرح کن برای مردم لین باربرای اوّرحلت روز قبل از  هفتادد نبخواه نبود که پیغمبر

بیست هزار حاجی را  د صدوناین چیزی نبود که بخواه .ندبرای مردم گفته بود بارها پیغمبر

دوست  ا همر علی ،د هرکس مرا دوست داردند که بگوینف کنن آفتاب داغ متوقّآ زیرها  ساعت

  ؟زده نشده بودآن زمان این حرف تا مگر داشته باشد. 

                                            

 :ىُ قُُِشَُّلُِاُُاسُِالنُُّرُِسائُُِنُْلُمُُِ،ُوَُیُ ودُِهُهُي َُّلُِاُُصارُِنُْاْلَُُنَُلُمُُِ،ُوَُىُ عُُِدَُّلُِاُُبُِرَُعَُالُُْنَُمُُِكَُضُهغُِبُْلُي ُهُهُهنَُّاُِفَُ..ُ!ُ..نُِسَُحَُاُالَُْبُاَُياُُخُ َبُُخُ :ُبَُُیُ بُِالنَُّقالَُفَُ. 67

 .374، ص النشراإلسالمیةسسّؤمخوارزمی، مناقب، 

ُنُهسَُحَُالُُْوَُُةُهمَُفاطُُِوَُُیُ لُِعَُُةُِمَُيُْخَُالُُْیفُُِوَُُةُ يَُّبُِرَُعَُُسُ وُْق َُُلىُ عَُُئُ كُِتَّمُهُوَُهُهُوَُُةُ مَُيُْخَُُمَُيَّخَُُمَُلَّسَُُوَُُهُِْيُلَُعَُُصّلىُاللُهُاللُُِولَُسُهرَُُتُهْيُأَُرَُُقالَُُيقُِدُ الصُ ُرُ كَُْبُُیِبُاُنُْعَُُوَُ...ُ
ُدُِِلُوُْمَُالُُْبُهيُ طَُُدُ جَُالُُْيدُهعُُِسَُّلُِاُُمُْهُهب ُ حُِلُيُهُ؛مُْوالهُهُنُْمَُِلُُیُ ِلُوَُُمُْهُهب َُحارَُُنُْمَُِلُُبُهرُْحَُُةُِمَُيُْخَُالُُْلَُهَُْاُُمَُسالَُُنُْمَُِلُُمُ لُْاُسَُِنَُاُُينَُمُِلُِسُْمُهالُُْرَُشَُعُْمَُ»ُ:قالَُفَُُنُهيُْسَُحُهالُُْوَُ
 .154، ص 3ج  العلمیة، النّضرة، بیروت، دارالکتب الریاضالدین طبری،  محبّ: «ةُِلدَُوَُالُُْءُهیدُِرَُُدُ جَُالُُْیُ قُُِشَُّلُِاُُمُْهُهضُهغُِبُْلُي ُهُوَُ

ُزِن اَُوُرهِوَىُ...ُعنُاَبُُُُِ:ُلُيهِحب ِنیَعْنَُعِلیُ ُیَُمْرَيَمُاْلَْنصاِریُ َوُرهِوَىُالقنادهَُعْنُاَبُِ .63 َُوُلَُوَلده ُاْلِخْدِریُ كاِفر  ُكهّناُبِنهوِرُِايمانِناُُیَُسِعيد  قاَلُ:

ُ َُعِليَّ   .118، ص 4ج  البالغه، نهج الحدید، شرح ابی ابن َفَمْنَُاَحبَّههَُعَرْفناُاَنَّههُِمّنا:ُْبَنُاَِبیُطاِلبُ نهِحب 

َُعنُْ ُرهِوَى... ُُوقاَل: ُالِل َُرسهوله َُاَمَرنا َُعَليُْجاِبر : ُالله َُسلَّمََُصلَّى َُو َُعلىُ َاوُِْرَضُنَ عَُُْانُُِْه ُبُُْلَدنا َُعِلى  ُاَِبیحهب  :ُِن االعتدال، بیروت،  ذهبی، میزان طاِلب 

  .763، ص 7بیروت، مؤسسةاالعلمی، ج المیزان،  حجرعسقالنی، لسان و ابن 585، ص 1النشر، ج  و للطّباعة دارالمعرفة

ُكهّناُ َُعِلی  َعْنهُهَُرِضیَُنَ بهورهَُاْولَدناُِبحهب  العرب، بیروت، دارصادر،  منظور، لسان ؛ ابن161، ص 1العلمیة، ج  النهایة، بیروت، المکتبة اثیر، ابن :اللُه

 .702، ص 47دمشق، بیروت، دارالفکر، ج  عساکر، تاریخ و ابن 02، ص 4ج 

ُقالَُ***ُُمُْكُهنُْمُُِسَُيُْلَُف َُُهُهضَُغَُب َُْاُُنُْمَُوَُُمُْكُهنُْمُُِوَُهُهف َُُهُهبَّحََُاُُنُْمَُفَُُ.دىُ هُهُنُْعَُُدُهعُِبُْلُي ُهُوَُُةُ اللَُضَُُلىُ وُاُِعُهدُْلُيَُُا ُيُّلُِعَُُنَُّاُِفَُُهُِبُ حُهِبُُمُْكُهلدَُوُْواُاَُنُهحُِتَُامُُْاسُهاُالنُّهَُي ُ ياُاَُ
ُهُِعُِبَُصُِْاُِبُُأَُمَُوَُْاُُوَُُهُهءَُاقلُِْتُُهُِهُِجُْوَُب َُُهُههُهجُ وَُي ُهُهُِْيَُلُِاُُرَُظَُذاُنَُِاُُوَُُیُ لُِعَُُيقُِرُِطَُُلىُ عَُُفُهقَُِيُُمَُّثهُُهُِقُِعاتُُِلىُ عَُُهُهدََُلُوَُُلُهمُِحَُْيُُرَُب َُيُْخَُُمُِوُْي َُُدُِعُْب َُُنُْمُُِلُهجُهالرَُّكانَُُوَُُكُ مالُُِنُهْبُُسُهَنُاَُ
فالُُ؛هالُِهَُْاُِبُُيكَُِبَُاُُقُْحُِلُْلُت ُهُوَُُكَُمُ اهُِبُُلحقُْاُهُهَلُُقالَُُوَُُضَُرُْاْلَُُهُِِبُُقَُرَُخَُُ،لُقالَُُنُِْاُُوَُُهُهلَُب َُّق َُُ،مُْعَُن َُُالمُهغُهالُُْقالَُُنُْاُِفَُُ؟لَُبُِقُْمُهالُُْلَُجُهاُالرَّذَُهُ ُبُ حُِتهُُینُِابُُْیاَُ

 .705-700، صص 47النشروالتوزیع، ج دمشق، دارالفکرللطّباعةو عساکر، تاریخ ابن :بُ طالُُِیِبَُاُُنَُْبُُیَُّلُِعَُُبُ حُِلُيُهُنُْمَُُیفُُِیلُةَُحاجَُ
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ُالّناِس:ُ:فرمودقرآن  :چهارمپاسخ  ُاللهُيَ ْعِصمهَكُِمَن  گزند ازرا  خدا تو !نباش نگران پیغمبر ای َو

خواستند  می؟ دنبرای چه کسانی بگوی ندخواست می پیغمبرلب را کند. این مط می حفظ مردم

نفر برای صدوبیست هزار خواستند  می؟ نه! بگویند ها مسیحی ها و برای یهودی ؟دنن بگویبرای مشرکی

برای  پیغمبراگر د. چه مطلبی است که نگشتند بگوی میبره که تازه داشتند از مکّ یی حاجی

 خدا !نترس :مایدفر می خدا ند ونگران پیغمبر که شود ایجادممکن است خطری  ،دنها بگوی حاجی

را  علی دارد دوست مرا هرکس دنبگوی پیغمبراینکه  ؟کند را از گزند این مردم حفظ می تو

 تمحبّ ی لهمسأ اصالً ؟دنباش نگران رپیغمب که کند می ایجاد مشکلی چه ،باشد داشته دوست هم

 معلوم یاهر در که ،باشد نداشتهدوست  یا باشد داشته دوست کسی .است قلبی امر یک ،دوستی و

 کهای  گونه به ،دارد تجمعیّ بین سرسختی مخالفان مطلبی است که این خوب معلوم است !نیست

 که کوتاهی تمدّ این با که شود پا رب بلوایی و معضل ،دنکن ابالغآن را  پیغمبراگر  است ممکن

 ی لهمسأکه  است معلوم بوخد. نبخوابان را بلوا آن نکنند فرصت ایشان ،مانده مبرغپی عمر از

 بسیاری ؛بود عثمان بود، عمر بود، ابوبکر ها حاجیاین  عجم در ،دانید میطور که  همان .است حکومت

 بودند ریختهرا  پیغمبر مرگ از بعد حکومتِ تصاحب طرح ،قبل ها تمدّ از اینهاو  .بودند اینها از

 که بیندازند راهبه  بلوایی اینها ،دنکن اعالم را لهمسأ این اگر که ندبود نگران پیغمبر و

 هرکس وگرنه ؛دنکن جمعش ،است مانده باقی شانعمر از که کمی تمدّ این در دنننتوا پیغمبر

 خدا !نترس: فرماید می قرآن که کند می ایجاد خطری چه ،باشد داشته دوست را علی ،دارد دوست مرا

  ؟کند می حفظ اینها گزند ازرا  تو

َُمْولههُف َُ دنبگوی اینکه از قبل پیغمبر :پنجم پاسخ ُكهْنته  ند:فرمود ؛ندپرسید سؤال یک ،َمْولهُهَُعِلیُ َمْن

 با سؤال این ؟کنم گیری تصمیم شما سرنوشت با رابطه در که نیستم شما خودِ از سزاوارتر من آیا

 ،هستید ما از تررسزاوا شما ،بله :گفتندکه  مردم .است مرتبط ،ندکرد مطرح از آن بعد که مطلبی

َُمْولهُه :ندفرمود ُكهْنته  سزاوارتر من آیاپرسیدند:  .اَنْ فهِسكهمُُُِْمنُُُِْبكهمَُُُْاْولیُ  یعنی چه؟ یعنی موال این پس .َمْن

برای او  من یهرکس ندفرمود بعد ؟کنم گیری تصمیم سرنوشتتان با رابطه درکه  نیستمتان خود از
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است.  اَنْ فهِسكهمُُُِْمنُُُِْبكهمَُُُْاْولیُ معنیش  ،ندگفت انخودش به راجع که موالیی این پس گونه هستم،... این

 است. گونه برایش همان هم علی یعنی ؛َمْولهُهَُعِلیُ ف َُ ،هستم گونه اینبرای او  من که هرکس پسفرمودند 

به خودِ  به همان معنای موالیی است که راجع ،به کار رفته علی به راجع که موالیی این پس

 دپرسیدنن پیغمبراست.  اَنْ فهِسكهمُُُِْمنُُُِْبكهمَُُُْاْولیُ به کار رفته است و آن هم به معنای  پیغمبر

 دوست مرا هرکس دنفرمایب پیغمبر بعد .بله بگویند مردم دارید؟ دوست مرا شماآیا  !مردمای 

 ،ندفرموداز آن  بعد پیغمبر که مطلبی با قبلی سؤال باشد. داشته دوست هم را علی ،دارد

  .است مرتبط

 ندفرمود آنها . بهندگرفت بیعتنفر  هزار صدوبیست از مطلب، این از بعد پیغمبر :ششم ی نکته

 گروه گروهو  قبیله قبیلهمردم طور که گفتم،  همانو  !کنید بیعت علی باباید بروید  تانتک تک

 گرفتن بیعت داشتن دوست آیا :کنم . من سؤال میها خانم یحتّ ؛کردند بیعت علی با رفتند

 ؛داریم قبول را ما تو گویند می مردم که ؛استحاکم  یک به نسبت تمقبولیّ ایهار بیعت خواهد؟ می

 را علی دارد دوست مرا هرکس اینکه واالّ .کنیم می اطاعتاز تو  و هستیم تو دستورات پذیرای

 کتاب چهل از شاید بیشمن  ؛است این جالب !خواهد نمی گرفتن بیعت که باشد داشته دوست

َُبخَُْبْخُ :گفت و کرد بیعت علی با آمد خم غدیر روز همین در رمَعُ دان هکرد نقل کهدارم  تسنّ اهل

 و موالی عمر منِ موالی !علی ای تبریک تبریک 64:مهْؤِمَنةُ  وَُ ُمهْؤِمنُ  ُكهلُ  َُمْولىُ  وَُ ُیََُمْول ُْصَبْحتََُاُ یُ َلَكُياَُعلُِ

که  علی با کردن بیعت موقع ،خم غدیر در بود عمر ی جمله این شدی. مؤمن زنان و مردان ی همه

                                            

 ص ،13 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، العمال، کنز هندی، متّقی ؛618 ص ،7 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، ،ةالصحاب فضائل حنبل، بن احمد .64

 ص ،6 ج الرشد، مکتبة ریاض، شیبه، ابی ابن مصنف شیبه، ابی ابن ؛438 ص ،38 ج الرسالة، مؤسسة بیروت، مسند، حنبل، بن احمد ؛134

 ص ،71 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛133 ص الوری، اعالم حسن، بن فضل طبرسی، ؛351 ص ،1 ج سلیم، کتاب ،هاللی قیس بن سلیم ؛327

َلَكُيَُ ،سنّت اهل از مذکور های کتاب )در .732 ص ،1 ج ة،الغمّ کشف اربلی، و 300 َُاصُْاُبَُْهِنيئاُ  ُكهل ُمهؤَُُُْتَُمولىُ َسيَُْتَُوَُامَُْبحَُْنُاَِبیُطاِلب  ِمن 

 است.( آمده ِمَنةُ َوُمهؤُْ
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 ی لهمسأکه این  است معلوم !خواهد؟ داشتن بیعت گرفتن میدوست . اند ها فراوان نقل کرده خودِ سنّی

  !کنید بیعت مؤمنان فرمانروای و امیر عنوان به علی با بروید: ندفرمود پیغمبر .است حکومت

 و این کرد بازگو دیگری زبان به را خم غدیر ی لهمسأ ،سرود ثابت بن انحسّ که ای قصیده :هفتم ی نکته

 بد را مطلب !انحسّ که ندنفرمود هم پیغمبر و شد خوانده پیغمبر حضور در قصیده

 ی قصیده از بیت دو من داشتم. دیگری قصودم من ؛نبود ،فهمیدی تو که ورط این .یا هفهمید

 :گوید می .خوانم می برایتان را ثابت بن انحسّ

وَُِاُُیِمْنُبَ ْعدُِ َُرِضيتهكَُُُینَّنُِاُِفَُ یُ َعلُِ يا ُقهمُْ َُلهُه َُفقالَُ ُهاِدياُ ُماماُ 

بعد برای را  تو اهلل رسول منِ که درستی به !برخیز علی ای ند:فرمود علی به پیغمبرگوید:  می

 .پسندیدم مردم راهنمای و پیشوا عنوان بهاز خودم 

ُكُهمَُفَُ 65ُياُ والُِمُهُْدقُ صُِ ْتباعُهَاُ ُهُهَلُ واونُهكُهفَُُُهُهي ُِلُوَُ ذا  ُهفَُُْولهُهمَُُْنتُهْن

 و صادق پیروان او برای مردم شما پس اوست. ولیّ علی این ،هستم او موالی اهلل رسول منِ هرکس پس

ُف َُ این .باشید پذیری والیت َُمْولهه ُكهْنته  وکرده  برگردان شعر به گونه این ثابت بن انحسّ را َمْولهُهَُعِلیُ َمْن

 عوضی !انحسّ نه ندا هنگفت انحسّ بههم  پیغمبر ون را خوانده است آ هم پیغمبر جلوی

 باشد. داشته دوست هم را علی ،دارد دوست مرا هرکس که بود این من مقصود ؛یا هفهمید

ُف َُ .کردند تأیید]فهم و بیان حسّان را[  پیغمبر َُمْولهه ُكهْنته ماما َُوُاُِیعنی  چه؟ یعنی َمْولهُهَُعِلیُ َمْن

 باشد. داشته دوست را علی ،دارد دوست مرا هرکس اینکه نه ؛ياُ والُِمُهُْدقُ صُِ ْتباعُهَاُ ُهُهَلُ وانُهکهُو ،هاِدياُ 

                                            

 ؛763 ص ،1 ج الوری، اعالم حسن، بن فضل طبرسی، ؛55 ص ،15 ج ،البراعه منهاج خوئی، ؛300 ص ،71 ج بحاراالنوار، مجلسی، .65

 اتباع، جای به الوری اعالم و احتجاج مناقب، )در .112 ص ،1 ج احتجاج، علی، بن احمد طبرسی، و 70 ص ،3 ج مناقب، آشوب، شهر ابن

 است.( آمده انصار
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 .رخ داد پیامبر مرگ از قبل روز هفتاد حادثه این .است حادثه این زمانی تموقعیّ هشتم دلیل

 العاطّ مردم به را انخودش مرگ بودن نزدیک ،خم غدیر سخنرانی همین درهم  پیامبر خودِ

 .نیست تمحبّ و دوستی ی لهمسأ ؛است جانشینی ی لهمسأ ،لهمسأ که است معلوم خوب د.نده می

 اکمال ی آیه اینکه ضمن .دهد می نشان را این روشنی به پیغمبر رحلت به واقعه این نزدیکی

َُعَلْيكهْمُنِْعَمتَُِاُُيَنكهْمُوََُلكهْمُدُُُِْكَمْلتُهْليَ ْوَمُاََُاُ :که شد نازل خم غدیر ی واقعه این از بعد که هم دین َوُُُیْتَمْمته

َُرضُِ  تمحبّ و دوستی ی لهمسأ ،لهمسأ که گذارد می هصحّبر این نظر  خوبی بههم  66ُيناُ ْسالَمُدَُِلكهمهُاْلُِيته

  نیست. علی

 با منایره در مجتبی امام مثل بعضاً ائمه سایر و شخصاً ابیطالب بن علیّ :نهم دلیل و

 ی واقعه دلیل به ندا هگفت و ندا هکرد استناد خم غدیر ی واقعه به بارها خلفا طرفداران و شیعه مخالفان

 اینو  ندا هنداشت جوابی آنها برابر در مخالفانشان و ؛است بیت اهل به قمتعلّ حکومت حقّ ،خم غدیر

 به مربوط خم غدیر ی لهأمس که دهد می نشان خوبی به پس است. شده نقل ها کتاب در ها منایره

 غدیر ی لهمسأ به ائمه سایر یا مجتبی امام یا علی حضرت وقتی واالّ ؛است بوده حکومت

 ؛داریمب دوست را شما فرمودند پیغمبر !آقا نه فتندگ می انینشمخالف باید ،کردند می استناد خم

 حدیث این که است این ی دهنده نشان حدیث این به ائمه خود استناد .حاکمید شما ندنفرمود

  .است اهلل رسولاز  بعد ابیطالب بن علیّ زمامداری و حکومت ی لهمسأ بر نایر راستی هب

 را غدیر حدیث .نیست تمحبّ و دوستی بحث اصالً که کند می روشنرا له مسأ روز مثل ،دلیل هنُ این

 امر در اهلل رسول جانشینی باب در شیعه ی هنظریّ اثبات بحث در حدیثی دلیل آخرین عنوان به

 .شویم می جدیدی بحث وارد حاال و کردیم بیان حکومت

 

                                            

 .3 ی آیه مائده، ی سوره .66
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مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


