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 !سابقهبيتهاجم

 يا

 !؟حقايقآشكاركردن
  

«  باطل  »از  ، و رهنمون « حق»  سوي  ما را به  كه  مر پروردگاري  پايان بي  سپاس

باا    كاه «  عطوفل  » و « رحمل  »آور  بر پياام   درود و سالم  ؛ و هزاران ور ساختد

و درود   ، و ساالم  سااخت   را سارگوون  « باطل  »و   را تقويّت « حق»  محكم  داليل

و از   كارد    پياروي  « حلق »از   كاه  سرور   رسول  آن  راستين  پروردگار بر پيروان

 .بودگد  گريزان « باط »

  و هماين  دارد  جرياان  « غدير خُلم »در مورد   سخن  تشيع  اهل  بيناز ديرباز در 

  از شااگردان   زياادي   جماع  « لعن»و  « طعن»و گيز  « امام »  ي عقيد   مبناي  مسئله

و   تار شاد    اخيار دا    هاي در سال  قضيه  اين  اما بيان.  است  قرار گرفته اهلل  رسول

، و گياز   سانتت   اهال   در منااقق   هاايي  ها و رساله كتاب با اگتشار  تشيع  اهل  برادران

  اهال   ي جامعاه   جواگاان   ، ذهن«غدير»  با عنوان  و سمينارهايي ها همايش  برگزاري

  ، ضاروري  گيااز مبارم    علتات   به  از زمان  برهه  در اين. اگد گمود   دچار شبهه را  سنتت

  و جواگاان   گردد تا گوجواگان  بيان  واقعه  در مورد اين  سنتت  اهل  ديدگا   باشد كه مي

 .گشوگد  دچار سردرگمي  گشين سُني  مناقق

  و گوارش  تحقيق از  ، اما وقتي گرفتم  دست  به  و قلم  گهاد   گام  ميدان  در اين  بند 

  محمد سلليم   حافظ»  جناب  عزيزم ارجمند و  دوست  توسط  زمينه  در اين  اي رساله

  ايشاان   و گشر تحقياق   و منتظر چاپ  كشيد   دست كار  ي ادامه ، از شدم  مطلع «آزاد

، «! بيلا    آزادي»شاعار    ماا كاه    ي در جامعاه !  و صد افسوس  اما افسوس.  گشستم

  افرادي  فشار از سوي  اعمال  علت  ، به است  مطرح «! عقيده  آزادي» ،«! قلم  آزادي»

شود و بر اثر  گمي صادر  سنتت اهل  دتيعقي  هاي و گشر كتاب  چاپ  ي گظر، اجاز  تنگ

  . است  دار شد  جريحه  سنتت  اهل  گويسندگان  ، قلوب سياست  اين



ماگناد    مسالماگي   باا كشاورهاي    كاه   ما گمود   در حق  لطفي  خداوگد چه  راستي

را   هايماان  فرياد مظلوميّات   حداقل  تواگيم مي  كه  هستيم  همسايه  و كُردستان  پاكستان

باا    ماا گاچااريم  !  آري.  كنيم  را خالي  دلمان  هاي عقد  از  و مقداري  آگجا سر بدهيم

 مرزهاا   ساوي   را در آن  تااريخي   و حقاايق   عقيدتي  هاي ، كتاب مضاعف  هاي هزينه

 . برساگيم  عالقمندان  دست  به  فراوان  ي و هزينه  ، رگج و با زحمت  كنيم  چاپ

  اماا خباري   ، بودم« آزاد  سليم»  آقاي  كتاب  نتظر چاپكشيد و م  قول  چند سال

را   هر باار آن   ولي  شد   اخذ مجوز اقدام  بار براي  چندين  كه  فهميديم  گشد، باالخر 

  با كيفيت  قرف  و آن  قرف  اين  اي گسخه چند  كپي  صورت  اگد، آخراالمر به ردّ كرد 

 .گرديد  توزيع  بسيار گامطلوبي

  رسااله   آن را در  محملد سلليم    حافظ  جناب  قلم  و شيوايي  تحقيق  باييزي  وقتي

و   عالقمنادان   دسات   كاار زيباا باه     ايان   كاه   گشتم  ، بسيار متأسف گمودم  مشاهد 

و بار    را گذاشاته   خاويش  مورد گظار   ي رساله  علت  همين  گرسد، به  جويان حقيقت

 . دادم  ايشان  ي رساله  جاهاي  بعضي در  اتيو تغيير  گواشتم  اي مقدمه  ايشان  تحقيق

  كاري « والي   غدير، سندگوياي  حديث»  ي رساله  ي جوابيه  در واقع  رساله  اين

  صاورت   تيراژ باال و باه  در  كه  است « قلم   اسالمي  و تحقيقات  معارف  گروه»از 

را   رسااله   ماا گاام    تعلتا   هماين   باه  . است  شد   توزيع  سنتت  اهل  در مناقق  رايوان

باياد    ، اماا متأسافاگه   ايام  گذاشته « سنّ   و ما اه   مؤمنا   غدير، موالي  حديث»

  توزياع   را رايوان  آن  تواگيم ، گمي گيست  در اختيارمان  المال بيت  ي خزاگه  چون  بوويم

  ! گماييم
  



 سرآغازاختالف

را   مقادماتي  ابتادا   است  ، الزم دازيمبپر «غدير  حديث»  توضيح  به  كه از آن  پيش

 . كنيم  بيان

«  نبوت»، «توحيد» ؛ است  شد   تشكيل  اصل  از سه  و جماعت  سنت  عقايد اهل

  افازود    اصل  سه  گيز بر اين « امام »و «  عدل»  تشيع  اهل  اما در مذهب ،«معاد»و 

. آياد  شمار گمي  به  كامل  مؤمن باشد، او  اعتقاد گداشته«  امام »  به  و اگر فردي  شد 

  عملاي   ي از جنباه   تعبياري   را ا كاه   « واليل  »،  تشيع  اهل  كه  است  علت  همين  به

نماز، »  را در رديف  آورگد، و آن شمار مي  به  اسالم  جزو اركان باشد ا  مي « امام »

 .داگناد  يما   افضال   را از هماه  « واليل  »  و حتاي   قرار داد  « و حج  زكات ، روزه

  ايان   گويااي   تشايع   اهال   عقيادتي   هاي و كتاب  اسالمي  و معارف  بينش  هاي كتاب

 .( ) باشد مي  مطلب

 « امامل  »  ي مسائله «  و شيعه  سُني»  و اساسي  بزرگ  هاي از اختالف  يكي  پس

  اينو   است  واجب  سبحان بر خداوگد « امام»  ، تعيين تشيع  پندار اهل  به  باشد كه مي

گفر   يازد   گفر هستند، كه  دوازد   و همان  مشخص  تعدادشان  قيامت  اميتا ق « اماما »

 « مهلدي   امام»  كه  و گفر دوازدهم  داد   را اگجام  خويش  اگد و مأموريت آمد   از آگان

فعاالً    باشاد كاه   ماي  «منتظلر   امام»و  « زما   امام»، او  است  غايب باشد فعالً مي

 .دهد مي  را اگجام  ، كارش گائب  عنوان  به « فقيه َّ ولي»

 « دين  اصول» جزو « امام »  و جماعت  سنت  از گظر جمهور اهل  كه در حالي»

  سانت   اهال   از ديدگا . باشد مي  شرعي  از احكام  و اساسي  مهم  حكمي  ، بلكه گيست

  است  اين  مسلماگان  عموم  از وظايف  ، يكي اسالمي  شريعت  اجرا در آوردن  به  براي

 « رهبلري »  و واجد ديوار شارايط    ، صالحيّت اهليّت  را كه  فردي خود،  از ميان  كه

                                                 

 ،كلينليكلايي،اصلل مقبلل تحفةالعوال  :ماننلدتشلي اهل عقيدتيهايكتاب:ك.ر - 

 ...ومجلسيديندراصل اليقين،حقخمينيلهلل آياسراراألكشف



  شريعت  و قواگين  احكام  كه  كنند، رئيسي  اگتخاب  و سرپرست  رئيس  عنوان  به باشد،

( ) گمايااد  پياااد   قااور فراگياار در جامعااه   را بااه
را   سرپرساات و  رئاايس  اياان 

  امامل  »او،   ي سالطه  و  قادرت   گويناد، و باه   گيز ماي «  امام»و  « اميرالمؤمنين»

 .شود مي  گفته « خالف »و  « كبري

و   باودن  ، ظااهر  سانت  اهال   ي عقيد   به « امامل  »  و هدف  حكم  اين  به  با توجه

ر تواگاد د  ماي   چووگه او  ، وگرگه است  ضروري  وقت  امام  براي  اقتدار بودن  صاحب

تواگاد   مي  كند؟ و چووگه  ريزي پايه را « و انصاف  عدل»  گظام  مسلماگان  عموم  ميان

 اجرا درآورد؟  ي مرحله  به را  شريعت  فراگير احكام  صورت  به

  و سلطه  قدرت و  ظاهر بودن  قرار دارگد كه  تشيع  ، اهل گظريه  اين  مقابل  در گقطه

 .( )«داگند گمي  ، شرط امام  را براي

از   گتايجي.  است « امام   مسئله»  و شيعه  سُني  بنياد اختالفات  كه  فهميديم  پس

 :عبارتند از  اساسي  اختالفات  اين

  از مياان   كاه   است  مسلمين  عموم  ي وظيفه  معتقدگد كه  و جماعت  سنت  اهل* »

كنند، اما   تعيين « امام»  عنوان  باشد به  داشته  و صالحيّت  اهليّت  را كه  خود شخصي

 ! است  واجب بر خدا«  امام»  تعيين: معتقدگد  شيعه

  بر اهلل تعاالي  چيز  هيچ  ؛ يعني«ء اهلل شي  علي  ال يجب»  اگد كه قايل  سنتت  اهل* 

 .( ) !باشند مي «اهلل علي  وجوب«  به  قايل  شيعه  كه  ، در حالي گيست  واجب

  اماام  ، ، اماا گازد شايعه    گيسات  «اهلل  ملن   صمنصلو »،  ، اماام  سنت  گزد اهل* 

 !شود مي  تعيين  خداوگد متعال  از قرف  ، يعني است «اهلل  من  منصوص»

                                                 

هلايديگلركتلاب ،وعبدالقاهرطاهرالبغداديامام«الفرَقبينالفرق»،و«عقايدنسفيشرح»:ك.ر - 

 .عقيدتي

 .11-11غدير،صوحديثامامتيعقيده - 

 .شلدرجلعكالمعلمكتببهمسئلهبيشترازاينآگاهيبراي - 



 « عصم »  ، ولي ضروري  امام  براي « و صالحيّ   اهليّ »،  سنت  گظر اهل  به* 

 ! است«  معصوم»  هميشه « امام»،  شيعه  باشد، اما از ديدگا  گمي  الزم

  ماردم  ، خاود را ظااهر كناد تاا     بايد در جامعه « امام»،  سنت  اهل  ديدگا از * 

  اماام   كاه   معتقد است  گمايند، اما شيعه  او مراجعه  به  شان مشكالت  رفع  بتواگند براي

  قاول   ساال   هااي  اگر ساال   حتي دارد؛  گوه  مخفي  تواگد خود را از ديد ديوران مي

 !گدبما  پنهان  بكشد تا در غاري

اقتلدار و  »  صااحب   كه  است  الزم « امام»بر   كه  باور است  بر اين  سنت  اهل* 

  كه  گمايد؟ در حالي  رسيدگي  مردم  مسايل  تواگد به مي  چووگه  باشد وگرگه «اختيلار 

 !باشد «اختيار بي و  قدرت بي»  كه  جايز است « امام»  براي  گزد شيعه

  مشاخص   تعداد اماماان  ، تا قيامت پيامبر   ز زمانا  كه  معتقد است  سنت  اهل* 

  خاود تعياين    باراي   ، اماامي  مسالماگان  ، و مكاگي  زماگي  موقعيّت  به  ، با توجه گيست

  ، پروردگار متعاال  دهد، اما از گظر شيعه مي  اگجام را « امام »  كنند و او وظايف مي

اينهاا   غيار از   كاه   است  كرد   تعيين » امام  دوازده»،  تا قيامت اهلل  رسول  از زمان

اثنلا  »و  « اماميله » را  ، شايعه  گظرياه   بناابر هماين  ! گادارد   امامت  ديور حق  كسي

 . گويند مي ( ) « عشريه

  امات   ، از قارف   پيامبر اكرم  و اشارات  صريح  احاديث  براساس  سنت  اهل* 

 :كنند مي  فيمعر  ترتيب  اين  را به  بر حق  چهار امام  اسالمي

 .  ابوبكر صديق  حضرت:  اول  امام

 .  عمر فاروق  حضرت:  دوّم  امام

                                                 

  جمـع   ايـ    اهلل عنها ـ نيـ  هـه     زهراء ـ رضي   ي فاطمه  و حضرت اهلل   رسول  تشيع  از نظر اهل - 

  ائمـه   هـه   ي عقيـده   ني  هراساس  خود شيعيان. نامند مي«  معصوم  چهارده»را   و همگي  شده  اضافه

از   دارنـد و سـ     را قبول  امام  دوازده  از اي   ششم  تا امام  همگي  دارند؛ چراكه  مختلفي  هاي فرقه

،   ج  شهرسـتاني   والنحل  المللو  اثنا عشريه  ي تحفه  هيشتر هه  آگاهي  هراي. اند ها مختلف گروه  آن

 .شود  مراجعه  و غيره



 .  النورين ذي  عثما   حضرت:  سوّم  امام

 .  مرتضي  علي  حضرت:  چهارم  امام

خواهاد    اداماه   و تاا قيامات    داشاته   جريان « امام »  ي از اينها گيز، سلسله  پس

قبيعتاً   گيستند، البته « معصوم»شوگد،  مي  اگتخاب  كه  اماگياز ام  كدام  و هيچ.  داشت

 .خواهند بود«  ظالم»  و بعضي « عادل»  برخي

  حضارت   و فضاايل   ، صاالحيّت  اهليّات   باه   كامالً معترف  اگر چه  سنت  اهل* 

؛ و  داگساته   خالفات   ترتياب   را براسااس   ايشان  امامت  باشند، اما باز هم مي علي

  حضارت   بالفصال   امامت  به  قايل  شيعه دهند، امّا قرار مي  راشدين  خلفاي  نچهارمي

  رساول   از وفات  پس   علي  حضرت  اعتقادگد كه  اين بر  آگان  ، يعني است   علي

 .باشد مي  بالفصل  ي خليفه اهلل 

  قارار گرفتاه    خاودش   ي در رتبه   علي  حضرت  ، خالفت سنت  از گظر اهل* 

،   اباوبكر صاديق    حضارت  باا (  امت  اجماع  به)  كه  و تابعيني  ، لذا صحابه تاس

بودگاد را مقصّار و     كارد    بيعت   غني  عثمان  حضرت و   عمر فاروق  حضرت

   علاي   حضارت   را حاق   بالفصال   و امامت  خالفت  داگند، امّا شيعه گمي كار گنا 

  اگاد، بناابراين   واگذار گكرد   ايشان  را به  حق  اين  و تابعين  بيشتر صحابه  داگد كه مي

 .( ذلك  باهلل من نعوذ) ( ) !!!داگند مي  را كافر و يا فاسق  آگان

،  از خاودش   قبل  ي خليفه  با سه   علي  حضرت  بيعت  معتقدگد كه  سنت  اهل* 

  ، همچناين   معاوياه   و با حضارت   ثالثه  با خلفاي   حسن  حضرت  و گيز بيعت

  ، كاذب  ، بزدلي ، گفاق دور از مداهنت  ، به خويش  زمان  خلفاي ديور با  امام  گُه  بيعت

 ، و كاامالً  گرفتاه   صاورت   تماام   با آگاهي  حضرات  اين  ، و بيعت است  بود   و تقيه

  بزرگان  از آن  يك  ، و بر هيچ بود   اُمت  با مصلحت  و موافق  شريعت  با احكام  مطابق

  خويش  زمان  با خلفاي  امام  يازد   بيعت  امّا گزد شيعه. آيد وارد گمي  اتهامي  وگهگ هيچ

                                                 

 . تشيع اهل  عقيدتي  هاي ، و ديگر كتاب72 تا  11   از ص  محمد هاقر مجلسي  اليقي   حق - 



،  بودگاد، بناابر هماين     كار گرفتاه (  حفاظت)  از تقيه  آگان  ، بلكه گبود   قلب  از صميم

  .( ) شناسند خود مي  دين  مسايل از  يكي  عنوان  را به«  تقيه»

 اسالميباامتاختالفمثلث

  رسيد كه  خواهيم  گتيجه  اين  ، به باشيم  داشته  شد   بيان  بر مطالب  دقيق  اگر گظري

را   دو فرقاه   ايان   اخاتالف   اسااس  و  اصل  باشد كه مي  گكته  سه  اختالفات  بنياد اين

 :دهد مي  تشكيل

ايد از عق  يكي و  دين  جزو اصول... ، معاد و گيز ماگند توحيد، گبوت « امام »ا  

 .باشد مي  و اساسي  مهم

  تعيين  تعالي اهلل  از قرف  هموي  باشد كه گفر مي  دوازد   تا قيامت  تعداد ائمله ا  

 .هستند( اهلل  من  منصوص  يعني)  شد 

 .باشد مي پيامبر   بالفص   امام   علي  حضرتا  

باا    باشد، وگرگاه  يم  و حديثي  قرآگي  صحيح  داليل  عقايد گياز به  اين  اثبات  براي

در آوگاد    هوا و آب  بستن  ماگند گر   عقيدتي  مسائل  اثبات  و ساختوي  ضعيف  داليل

 . است  كوبيدن

  يعناي )  موضاوعمان   درازا بكشد و از اصل  به  بحث  اين  خواهيم ما در اينجا گمي

تعداد »و »  امام »  يعني  مورد اول در دو  علتت  همين  ، به دور شويم( غدير  حديث

  حضارت   بالفصل  ، خالفت سوم  ي گكته  مستقيماً سرا  و ( )  گوييم گمي  سخني « ائمه

 :خواهد شد  تقديم  مطالبي  زمينه  و در آن  رفت  خواهيم   علي
  

 :  علي  حضرت  بالفصل  امامت* 

                                                 

 .  -1   غدير، ص  و حديث  امامت  عقيده - 

  ي تحفـه   هـاي  كتـاب   هـه   و سـنتت   قـرآن   از ديدگاه  امامت  ي هيشتر در مورد مسئله  آگاهي  جهت - 

غـدير و ديگـر     و حـديث   امامت  ي اتتحاد، عقيده  ، شاهراه االعتدال ، منهاجلعسنّا  منهاج،  اثناعشريه

 .شود  مراجعه  سنتت  اهل  عقيدتي  كتب



  د حضارت دارگ  عقيد   تشيع  اهل  كه  است  اين  و سُني  شيعه  اختالف  سوم  ي گكته

اگاد، و   خود قرار داد   بالفصل  را امام   علي  از خود، حضرت  پس   اكرم  رسول

  اگر پاس   آگان  ي عقيد   براساس  اگد؛ چراكه گمود   تالش بسيار  قضيه  اين  اثبات  براي

  ي ائماه   شاود، امامات    ثابت   علي  حضرت  براي  بالفصل  ، امامتاهلل  از رسول

  خواهاد شاد؛ چراكاه     خود ثابات   خود به  از ديوري  پس  يكي(  امام  د دواز)ديور 

و   اول  ي گكتاه   كه اين  جاي  خاقر به  همين  بودگد، به  بيت  اهل  به  آگها وابسته  هموي

كوشاند تاا    كنند، ماي   ثابت  و سنتت  ، را از قرآن امام  دوازد  و  امامت  ي ، عقيد  دوم

  امامات   ي عقيد  ، اول  ي برساگد تا گكته  اثبات  را به   علي  حضرت  بالفصل  امامت

 .گردد  خود ثابت  خود به  سوم  ي گكته  اين  در ضمن  امام  ، دوازد  دوم  ي و گكته

  جمهاور اهال   باا   شايعه   اختالف  كه  بريم مي  پي  واقعيّت  اين  ، به كوشش  از اين

  آن  باه   علماي   ي جنباه   كه  سياسي  است  الفياخت  ، بلكه گيست  علمي  ، اختالف سنتت

  گاابودي   او براي. ( ) باشد سبأ مي  بن عبداهلل  اختالف  و بنياگوذار اين  است  شد   داد 

را   امامت  ي ، عقيد  مسلماگان  و يكپارچوي  همبستوي فروپاشي  و براي  خالفت  گظام

قارار    ايشاان   بالفصال   و امامت   علي  حضرت  را، محبّت  آن  اساس كرد و  وضع

امر   اين  را صرف  خويش  كوشش  خود، تمام  مذهب  اثبات  براي  جهت  همين  داد، به

  گمايناد، و چاون    را ثابات    علاي   حضارت   بالفصل  ، امامت گحوي  به  كردگد كه

بكر ابو)  راشد اوّل  ي خليفه  سه  اگكار خالفت  بدون   علي  حضرت  بالفصل  امامت

  باه   گردد، پس گمي  ثابت (  عثمان  و حضرت   عمر فاروق  ، حضرت  صديق

،  لياقات  را بي  پرداختند و آگان  اول  ي خليفه  سه  در شأن  افتراهايي  و بستن  پاشي سم

  خلفاي  به  گيرو گسبت  كردگد و با تمام  معرفي  امر خالفت  براي  و فاقد شرايط  گااهل

  امامات   ادعااي   وسايله   تا بادين   كرد   تراشي عيب(  ايشان  و پيروان  انيار و)  ثالثه

 !گردد  صحيح   علي  حضرت  بالفصل

                                                 

  در ايـ    و ديگـر كتـب    تيميـه  اهـ   لعسةنا   منهةاج ،  اثنا عشـريه   ي ، تحفه شيعه  مذهب  تاريخ:  ك.ر - 

 . موضوع



  

 

 

 

  بالفصل  در مورد امامت  شده  ارائه  داليل  اجمالي  بررسي

  شرح  ، به است  شد   ارائه   علي  حضرت  بالفصل  امامت  اثبات  براي  كه  داليلي

 :كرد  خواهيم  بيان را  سنتت  اهل  ، ديدگا  از بررسي  پس  اگد، كه ذيل

  اليقاين   حق»خود   در تأليف  ماگند محمد باقر مجلسي  شيعه  گويسندگان  كه  آياتي

   علاي   حضارت   بالفصال   امامات   باراي   و ديور گويساندگان «  الدين  اصول  في

 :اگد كرد   استدالل

1) ﴿                                                      

                                                    

   ﴾ [95آيه:نساء]. 

تمسّل  خدابلا)وازپيغمبر(ازقرآنباپيروي)ازخدا،ايدآوردهايمانكهانيكساي»

نماييلد،يرملانبرداري خللد(مسلمان)ويرماندهانكنيد،وازكارداراناطاعت(اوسنّتبه

واگلردرييل ي (باشلنداسلالمشلريتتاحكلامومجلريدادگروحقگرابلدهكهمادام)

بلهيبلاعرهله) خلدارابلهآن(پيداكرديدازاملركشمكشودرامري)داشتيدختالفا

آن،حكلمسلنّت وتادرپرتلقرآن)برگردانيد(نبليسنّتبهبارجلع)وپيغمبراو(قرآن

بايلدينلين،اسلت داشلتهوروشنرابيان،وپيغمبرآنراناز خداقرآنرابدانيد؛يراكه

وقلرآنبلهرجللع يتنلي)كلارداريلد،ايلنخداوروزرستاخي ايملاناگربه(كنيدعم 

 .»تراستيرجامبهتروخلششمابراي(سنّت

  و داليل  عقلي  هاي از قياس  ، با استفاد  آيه  ابتدايي  بخش  از گقل  ، پس گويسندگان

  اماام   دوازد  «االملر   اوللي » مراد از  آيه در اين  كهكنند   اگد تا ثابت كوشيد   ذهني

  باه   عقلي  هاي با قياس  فقط  توان را مي  مذهبي  ي آيا عقيد   كه  است  اين  سؤال!  است

باشاد؟    گيامد   ميان  به  از آن  ، ذكري كريم  قرآن  تمام در  كه  رساگيد؟ در حالي  اثبات



ادعاا    تواگد چناين  مي  كريم  از قرآن  اي د هر آيهدر مور  شخصي هر  است  اگر چنين

  عاامي   ، اگر فردي است  شخص  ، فالن لفظ  مراد از فالن  آيه  در اين  گظرم  به  كند كه

گخواهاد كارد،    خطور  فكر و خيالش  به  امام  دوازد   ي را بخواگد، قضيه  آيه  گيز اين

و »:  فرمايد كه مي  اگد، چنين گكرد  ا ذكرر  آن  كه  آيه  دوم  بخش  كه  وقتي  بالخصوص

  را به    آن( پيدا كرديد  كشمكش از امور  و در امري)داشتيد   اختالف  اگر در چيزي

 .«برگردانيد(  نبوي  سنّت  ب   با رجوع)و پيغمبر او (  قرآن  ب   ي با عرض )خدا 

  ي شود، فيصله  واقع  ف، اختال و مردم  حكام  اگر بين  شود كه مي  معلوم  آيه  از اين

اگر مراد از . االمر اولي  حرف  خواهد شد، گه  تلقي «آخر  حرف»خدا،   خدا و رسول

  رأي  باا تار     و سنتت  قرآن  به  مراجعه  پس باشند،  معصومين  ي ، ائمه«االملر  اولي»

  مثال   هام   معصاومين   ، رأي گزد شيعه  كه  ؟ در حالي است  قور ممكن  چه  معصومين

  و سانتت   غيار از قارآن    تواگند چيازي  گمي  باشند، آگان مي  معصوم  هميشه ، خودشان

  گادرسات  و  تردياد غلاط    بدون  آيه  ، از اين امامت  ي عقيد   ، اثبات بنابراين! بوويند

  .( ) است

از   قاولي   آياه   هماين   در ذيل «الدرالمنثور»در تفسير خود  :  سيوقي  عالتمه

قاور    باه «  معصاومين   ائمه»  اعتقاد به  آن  به  با توجه  كه  كرد   گقل   علي  حضرت

  ، باه  امامات   در مسائله   و جماعت  سنتت  اهل  ، مسلك از آن  شود، بلكه مي  گفي  كلي

 .گردد تأييد مي  قور كامل

أو  ال يصلح الناس إال أمير بلرّ : أخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب قال»

إ  الفلاجر يلؤمن اهلل بله السلب ،     : قلال ! فكيف بالفلاجر   ذا البرّه: قالوا. فاجر

، ويحلج بله البيل     ،ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، ويقلام بله الحلدود   

 .( )«ويعبد اهلل فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله

                                                 

 . و غيره  كثير، فخر رازي  ، اه  ، مظهري تفاسير قرطبي:  ك.ر - 

 .72  ، ص  ج: الدر المنثور - 



اميلر ج بامردماصالح:يرملدطالبابيبنعليحضرتكندكهميروايتبيهقي

 اميلرنيل :كردنلدعلر حاهلران!باشلديلابلدخللباميرخلاه؛اينپذيرنيستكانام

 ملردمبلرايسللدييله)كنلد رااصالحمردماستممكنيگلنه؛امّااميرياسقدرست

 هللاراپللرامللنبللدنيلل ،راهحللاكميوسلليلهخداونللدبلله:يرملللدعللليحضللرت(دارد 

ّيلي ،ما خلاهديايتكايرادامهاو،جهادبادشمنانويرماندهيقيادتتگرداند،تحمي

قلمرواو، ماند،ودراهللبرقرارميبيتاجرادرخلاهدآمد،حجآيد،حدودبهميدستبه

مشللغل  اهللتتللاليعبللادت،بللهامنيّللت،بللااحسللا زنللدگيلحظللاتتللاواپسللينمسلللمان

 .( )شلدمي

  ثابات   از آن و  كرد   گقل  آيه  اين  در ضمن  از گويسندگان  بعضي  كه  و اما روايتي

معتبار باا     در كتاابي  هساتند،  « املام   دوازده»، «االمر اولي»منظور از   اگد كه كرد 

  شكل  را به  خويش  و معتقدات  خياالت  اي ، اگر گويسند  گيست  مروي  صحيح  سندي

ماا بار     از دسات   دهد، كاري  مجيد گسبت  از قرآن  اي آيه  قرف  به   درآورد  روايت

  در قاول   آن  ي گموگاه   كه  است  مايه بي  گويسندگان  مخصوص  روش  آيد؛ و اين گمي

  . ( ) است  بود   فراوان  تاريخ
 

2 )﴿                                               ﴾ 
 .[3آيه:مائده]

 شلماواسلتلاربلهبخشليدنباعل ّت)وكردمكام شمارابرايتاندين(احكام)امروز»

 خداپسلندآئلينعنللانرابهواسالمنملدمخلدرابرشماتكمي نتمت(هايتانگامداشتن

 .«شمابرگ يدمبراي
  ايان   ، در ضمن گيست   علي  حضرت  بالفصل  از امامت  ذكري  هم  آيه  در اين

  ذكار گشاد     معتبري  كتاب  در هيچ اگد كرد   گقل  و مؤلفين  مصنفين  كه  ، رواياتي آيه

  در هنواام   كاه  بار ايان    مبناي   آياه   اين  ي دربار   بعضي  ، ادعاي بر اين  عالو .  است

                                                 

 .تغيير  مصر ها اندكي لعوربيا  دارالكتب  طبع 07   ص غالعبال  نهج - 

 .7   ، ص امامت  عقيده - 



  الحجاه  ذي  روز هجادهم  « غدير خُلم »  گام  به  محلي در « حجةالوداع»از   بازگشت

  مطلاب   بر ايان   جمهور مفسرين  ؛ چراكه گيست  شد، صحيح  گازل  از ايراد خطبه  پس

در  ،« عرفلات »  و در ميدان « حجةالوداع»در   كريمه  ي آيه  اين  دارگد كه  رأي  اتفاق

 .شد  ازلگ  الحجه ذي  گهم  روز جمعه  ، شاموا  روز عرفه

  باه   يهاودي   فاردي   كاه   و تفسير آمد   ، حديث سيرت  هاي كتاب  تقريباً در تمام

  چنهان (  قهرآن ) شهما   در كتها   ، اميرالمؤمنين  اي:  گفت   عمر فاورق  حضرت

 را عيهد   آن  شهد، روز نهزو    مه    نهاز    ما يهوديان  اگر ب   ك   موجود است  اي آي 

را خواگاد    آيه  اين  يهودي  آن ؟ آي   كدام :پرسيد روقعمر فا  حضرت . گرفتيم م 

﴿                                               ﴾. حضرت  

؛  اسهت   شده  ناز   جاي   و چ   روزي  چ   آي   اين  ك   دانم م   من: فرمود   فاروق

  در ميهدان    اكهرم   رسهو    كه    شد، هنگهام    ناز   در عرفات  ، جمع  ز عرف رو

،  ، روز عرفه   جمعه   روز  در حجهاالوداع   نزولش  يعن )بودند   كرده  وقوف  عرفات

  .( ) تواند باشد؟ م   ، چ  تر از اين بزرگ  ، عيدي(بود  عرفات  ميدان

  يعناي )  شاام   وقت  به  روز عرفه  هآي  اين  فرمايد كه گيز مي   علي  خود حضرت

 .( ) بود  شد   گازل(  الحجه ذي  گهم

 :گويسد مي«  المعاگي  روح»در تفسير خود  :  آلوسي  عالمه

  ي آيه    اند ك  كرده  را نقل  روايت  اين   ابوسعيد خدري  ها از حضرت بعض »

﴿                ﴾ رسهو    حضهرت   شهد كه     ناز   ام هنگ  در غدير خم  

  از نهزو    پس « ّ مَواله ُ فعَلي ُ مواله كن   من»: فرمود   عل   حضرت  ب    اكرم

النعمرب    إمتربم و  الربين   إكربل   كرب  لربياهلل أ: فرمودند   اكرم  رسو   ، حضرت آي   اين

 .» بعيي  اهلل وجهه  كّر   و والن  لي  برسملتي  ورضمء الرب

 :فرمايد مي  روايت  اين  از گقل  پس :  آلوسي  مهعال

                                                 

  . حديث  و ديگر كتب  ، نسايي از مسلم  نقل  هه 1/ 1  تفسير قرطبي - 

 .    ، ص  ج: كثير  تفسير اه  - 



  روايهت   ايهن   ركيه    و الفها    اسهت   بزرگ  از افتراهاي  اي ، نمون  روايت  اين

  .( ) باشد افترا م   بر اين  خود شاهدي(  سند آن بر  عالوه)

دو   از گقل  پس در تفسير مستند و معتبر خود،  هم :كثير  ابن  عالتمه  مفسَر بزرگ

 :فرمايد ، مي تشيع  اهل  روايت

  گنجهايش   در آن  كه    حق  ، سخن روايت  آن  و ن   است  صحيح  روايت  اين  ن »

  نههم )  در روز عرف   آي   اين  ك   است  وجود ندارد همان  و ترديدي  ش   ترين كم

  فهارو  عمر   اميرالمؤمنين  از حضرت  ك  ، چنان گشت  ناز   جمع  روز(  الحج  ذي

 جند   سمرةبن  و از حضرت   قتهاده   ، حضرت شعب   ، نيز قو  است  مروي  ،

 .( )«است  و علما همين  و ديگر ائم   وشبح  بن شهر  حضرت

از   پاس  «والنهاية البداية»و مشهور خود   معروف  كثير در كتاب  ابن  عالمه  همين

 :گويسد مي  شد   گازل«  خم غدير»در   شد كه  گفته  آن  ي دربار   كه  روايت  اين  گقل

  مخهال    ك   ؛ چون است  كذ   ، بلك  تنها منكر در حد اعالست  ن   حديث  اين»

عمهر    اميرالمهؤمنين   از حضهرت   در آن  باشهد كه    م   مستند صحيحين  با حديث

 .( )«بود  شده  ناز   در عرف   ، روز جمع  آي   اين  ك   شده  ثابت   فارو 

  ادعا استدالل  اين  بر بطالن  آيه  در تفسير كبير، از همين :  رازي  فخرالدين  ماما

 :گويند مي  ، ايشان است  جسته

﴿  آي   اين  اند ك  ما فرموده  علماي»                ﴾   قهو    بهر بالهالن  

  فرمهوده   آي   اين  در ابتداي  اهلل تعال   ك  اين  كند، براي م   داللت  بالفصل  امامت

﴿ : است                                   ﴾ «امروز كافران از  

مانهدگار و    ديهن   داننهد ايهن   و مه  )اند،  گشت   شما مأيوس  دين(  نابود كردن)از 

 .«بترسيد  مننترسيد و از   از آنان  ، پس( است  جاودان 

                                                 

 .192تا  117  ص  كاندهلوي  الحس   از موالنا احتشامنصيحالعشيوا و  1/ 1:  المعاني  روح - 

 .1  /  : كثير  تفسير اه  - 

 .1/1  :  ياولعنها  يالعبدل - 



انهد و   نااميد شده  در دين  از بروز تغيير و تبديل  كافران  ك   پيداست  وضوح  ب 

  ابهن   عل   حضرت  اگر امامت! بترسيد  نترسيد و از من  از آنان  اين   فرمود ك  نيز

الالاعا   واجب  نص  ، يعن  منصوص   و رسولش  اهلل تعال   از طرف   طالب اب 

تغيير ايجهاد   و  تبديل  كرد و در آن م   را پنهان  آن  ك   كس   آي   اين  بود، طبق م 

را انكهار    نص  اين  توانست نم   نفر از صحاب   ي   نمود بايد نااميد شود، يعن  م 

  ههي    ك   دارد، و وقت   نگ   را مخف   آن  وجود آورد و ن   تغيير ب   در آن  نمايد و ن 

  خبهر آن   شهد و نه     امامهت   از نص  ذكري  ن   ، بلك  نگرفت  از اينها صورت  كدام

  ابهن   عله    حضهرت   كه    شد، دانسهتيم   نقل  باره در اين  روايت   و ن   ظاهر گشت

 .( ) نبود  باالمامت  يقيناً منصوص   طالب اب 

غاور شاود،     تمام  با خوگسردي :  رازي  امام  المتكلمين  امام  عبارت  اگر بر اين

﴿  آياه   اين  كه خواهد رسيد  گتيجه  اين  ترديد به  بدون  محترم  ي واگند خ          

      ﴾ و آشاكار باراي    روشان   دليلاي   بلكه كند، گمي  را ثابت  تنها امامت  گه  

  .( )  واهلل الموفق. باشد مي  و جماعت  سنت  جمهور اهل

3 )﴿                                                   

                                 ﴾[ .76آيه/مائده].  
شلده برتللنلاز وردگارتپرازسليهرآنچه!(خدا،محمدمصطفي)ييرستادهاي»

بلدان راوآنلان)برسلان(ملردمبهوهراسيخلفگلنههيچوبدونوكما تمامبه)است

يلرابدان راوايشان)،اينرسانده(مردمبه)خدارا،رسالتنكني،واگرينين(كندعلت

ازجانلب جل ء،وكتملانتلسلتيبرعهدهماوامرواحكاجمي تبليغ؛يراكهاينخلانده

واذيّلت وكلايراناحتملاليخطلرات)،وخداونلدتللرااز(شماراسلتّبهك تل،كتمان

 .«...داردميمحفلظمردمان(آزار

  سال  الحجه ذي 1 )«  غديرخُم«  ي از خطبه  پيش  كمي  آيه  معتقدگد اين  تشيع  اهل

   اكارم   رسول  بر حضرت  علي  امامت  ، حكم از اين  ، پيش شد   ازلگ(  هجرت  دهم

                                                 

 .9    ، ص   ج: كبيرتفسير  - 

 .9   ص:  امامت  ي عقيده - 



  كاه  ترسيدگد تا اين مي  حكم  آن  ، از رساگيدن داليلي  بنا به  ايشان  بود، ولي  شد   گازل

  امامات   حكام   شاد كاه    دستور داد    اكرم  رسول  حضرت  به شد و  گازل  آيه  اين

  حضارت . كارد   خاواهيم   گماييد، ما شما را حفاظات   ماعال  مردم  در بين را  علي

  در محلي  هجري  دهم  سال  الحجه ذي 1   در تاريخ  آيه  با اين  مطابق   اكرم  رسول

حاضار در    كردگد و از مردمان  اعالم را   علي  حضرت  امامت « غدير خم»  گام  به

 . گرفتند  بيعت   علي  حضرت  دست  آگجا به

  كنايم  ماي   جلب  چند گكته  شما را به  ، توجه آيه  كامل  تفسير و تشريح  ايج  ما به

 :خواهد شد  واضح  استدالل  اين  و حقيقت  ماهيّت  از آن  كه

ها در  بعضي  كه باشد اين مي  توجه  قابل  آيه  از هر چيز در اين  قبل  كه  اي ا گكته 

  هساتند، در حاالي    آيه  از اين   يعل  حضرت  بالفصل  امامت  ي عقيد   صدد اثبات

  باه   ؛ بلكاه  از امامت  حرفي  و گه  است   علي  حضرت از  ذكري  ، گه آيه  در اين  كه

  احكاام   شاما در تبليا     كاه   شاد    داد   حكام    اكرم  رسول  حضرت  به  قور عام

خواهاد    حفاظات  شاما را   گورزيد، خداوگد متعال  دري   كوششي  از هيچ  خداوگدي

  گاردد؛ چراكاه   متاأثر گماي    شاما از آن   تبلي   بپذيرگد يا گپذيرگد، شأن  كرد، كافران

 .شما  دست  به  ، گه اهلل است  در دست  كافران  هدايت

باشاد، باا    ماي   آن  و ساباق   ، ساياق  ، ترجماه  از الفاظ  آيه  و مطلب  خالصه  اين

  بالفصال   تما اما  و گاه  شاود  ماي   ثابت  امامت  ي عقيد   گه  بسيار بعيد هم  احتماالت

 !  علي  حضرت

را ردّ   امامات   ي ، عقيد  آيه  ، اين و جمهور مفسرين  تيميه ابن  عالمه  رأي  ا قبق 

  احكام  تمام  شد   دستور داد    اكرم  رسول  حضرت  ، به آيه  در اين  كند؛ چراكه مي

  باود، چووگاه   ماي   ديان   از احكاام   يحكم  امامت  ي اگر عقيد   را برساگد، پس  دين

  به  و روشن  ، واضح را در مأل عام  حكم  آن   اكرم  رسول  حضرت  كه  است  ممكن

 :فرمايد عنها ا مي  اهلل ا رضي   عايشه  ، حضرت علت  همين  باشند؟ به  گكرد   بيان  امت

  نگه    را مخفه    از وح   چيزي   محمد مصالف   برد حضرت  گمان  ك   شخص »



را   دين  دستور داد، تمام   اكرم  رسو   ب   اهلل تعال   ؛ چراك  ، دروغگوست داشت 

 .«كند  ابالغ  تام  ب 

را    علاي   حضارت   بالفصال   ياا امامات    امامات   ي عقيد   اگر حكم  همچنين

  بار آن   امت  كه  است  ممكن  چووگه باشند،  رساگيد   امت  به   اكرم  رسول  حضرت

  گشود، در حاالي   استدالل  حكم  ، از آن اختالف  هنوام  به  گكند يا حداقل  ، عمل حكم

  و اگصاار وقتاي    از مهاجرين  كرام  صحابه   اكرم  رسول  حضرت  از وفات  پس  كه

  كردگد، امّا هيچ  پيش  مختلفي  آمدگد، داليل  گرد هم « ساعده بني  ي سقيفه»در   كه

 .گكردگد  را مطرح(  امامت  ي عقيد )  گص  اين  از ايشان  يك

و    غناي   عثماان   و حضرت   عمر فاروق  حضرت  گيز خالفت  از آن  و پس

  گيز يكاي    علي  حضرت  ا كه   صحابه از  فردي  داد، چرا هيچ  روي  شورا  واقعات

  تخاود حضار    خالفات   ي در دور   گكرد، حتي  مطرح را  گصي  بود ا چنين   از آگان

  شامول   باه )  از اصحاب  گيز، كسي  هنوام  در آن  بروز گمود، ولي  اختالفاتي   علي

  بار عادم    روشاني   دليل ، همه  را اظهار گكرد، آيا اين  امامت  ي عقيد   گص(  بيت  اهل

  كاه   ؛ ادعاايي  است  دليل  بدون  محض  ادعا، ادعاي  ؟ و اين گيست  گصي  وجود چنين

 ! آن  گاقل  بودگد و گه  آن  به  قايل  ، گه بيت  و اهل  حابهاز ص  كدام هيچ

از   و پايش  « حجةالوداع» از  ، پس آيه  اين  هستند كه  مدعي  شيعه  ا گويسندگان 

در    حضارت  ، آن آياه   هماين   گزول از  ، پس است  شد   گازل « غدير خم»  ي خطبه

   علي  ، امامت« غدير خم»  گام  به  در محلي  هجري  دهم  سال  الحجه ذي 1   تاريخ

  ميادان  در  را كاه   در حجااالوداع  اهلل  رساول   ي خطبه  كه  كردگد، كساگي  را اعالم

اگاد   ايراد گمودگد، خواگاد     صحابه  در برابر هزاران  الحجه ذي 9  در تاريخ  عرفات

  رساول   حضرت  كه  يوقت  حجاالوداع  تاريخي  ي خطبه  در اين  داگند كه مي  خوبي  به

  كردگد، در آخر رو به مي  آگا   اسالم  دين  و مهم  بنيادي  حضار را از مسايل   اكرم

 :فرمودگد  اصحاب



  نلتم أاهلل و  ؛ كتلاب  بله   اعتصلمتم    إ  تضللوا بعلده    ما لم  فيكم  وقد ترك »

.  ونصلح    أدي و  قد بلغ   نكونشهد أ:   قالوا قائلو   نتمفما أ  عني  تسئلو 

 : - و يقلول   النلاس   للي ينكتهلا إ السماء و  ليالسبابة يرفعها إ  بأصبعه -  فقال

 .( ) » مرات  ثالث !اشهد  اللهم! اشهد  اللهم! اشهد  اللهم

 ب نيلدينل آناگلربلهكلهگذارمجاميازخلدبهشمايي يدرميانمنبدانيدكه

د،شل خلاهيدازشماپرسيدهمنيودربارهاهللاستابكتنخلاهيدشدوآنهرگ گمراه

شلمابله كلهدهيمميماگلاهي:كردندعر  حاهرينخلاهيدداشتجلابيهگاهآن

حضلرتآن ازپل .ملابلديلدراادانملديدوخيرخللاهآنكرديد،حقابالغطلركام 

ملردم،روبلهبلنلدنمللده آسمانطرفرابهاشسبابهانگشتكهدرحالياكرمرسل 

 .باشگلاه!،پروردگاراباش گلاه!،پروردگاراباشگلاه!پروردگارا:يرملدندكرده

  باا گاوا      اكرم  رسول  حضرت  الحجه ذي  در گهم  كه  است  ممكن  حاال چووگه

عقايد و   تمام  من  بويرگد كه  اعتراف ار واقر   كرام  ي ، از صحابه اهلل تعالي  ساختن

  گاام   باه   در محلاي   الحجاه  ذي 1   و در تااريخ   گمودم  شما ابال   را به  ديني  احكام

اظهاار كنناد، آياا    ! بود  داشته  گوه  مخفي  ايشان  قول  به  را كه  اي عقيد  « غدير خم»

 !؟ است  و فهم  در   ابلپسند باشد ق اگصاف  كه  اي خواگند   براي  مطلب  اين

﴿:  كريمه  ي آيه  اين  گزول  در شأن  كه  مستندي  روايات  ا تمام4             

              ...﴾  حجةة   در  آيه  اين  بر گزول  مبني  ، ادعاي هموي  وارد شد

 .كند مي  را گفي  الوداع

  ، عالماه  رازي  فخرالدين  ، امام ثعالبي  ، امام جرير قبري  ابن  مهعال  كه  از رواياتي

  ، حضارت  شافيق   عباداهلل بان    از حضرت  و جمهور مفسرين  آلوسي  ، عالمه قرقبي

  آياه   ايان   شاود كاه   مي  اگد، معلوم ذكر كرد  ك  عباس  عبداهلل بن  و حضرت  عايشه

  ايان   آيد كاه  برمي  چنين  روايات  از بعضي. بود  شد   گازل  از حجا الوداع  قبل  خيلي

 . داگند مي«  مدگي»را   آيه  ، اين بيشتر مفسرين  ولي  است«  مكتي«  آيه

                                                 

 .97  /  : مسلم  رواه - 



 :گويسد مي :  قرقبي  عالمه

  خهويش   در صهحيح   : مسلم  امام  ك   است  روايت   آي   اين  بودن  مدن   دليل

 اهلل رضه  )  عايشه    ، حضهرت  است  كرده  نقل( اهلل عنها  رض )  عايش   حضرت از

بيهدار بودنهد و   اهلل  رسهو    ، شهب   مدينه    ب   از آمدن  پس»: فرمايد م  (عنها

  عايشه    كهرد، حضهرت   مه    نگهبهان    ، از مهن  از اصهحابم   يك   كاش :فرمودند

  گهوش   شمشهيرها به     تصادم  صداي  هنگام  در اين: فرمايد م  (عنها اهلل رض )

  وقهاص  ابه    سهعد بهن  :  ؟ گفت كيست : پرسيدند   اكرم  رسو   رسيد، حضرت

  كهردم   احساس:  ؟ گفت آمدي  چ   براي: فرمودند   اكرم  رسو   ، حضرت هستم

  رسو   ، حضرت ام از شما آمده  و نگاهبان   حفاظت  ، براي شماست  متوج   خالري

 .«دعا كردند و خوابيدند  وي  حق در   اكرم

آواز  ، هنواام   در ايان   آياد كاه   ماي   ديواري   در روايات  مسلم  يحبر صح  عالو 

ما سعد : دادگد  ؟ پاسخ كيستي :پرسيدگد  اكرم  رسول  ، حضرت شمشيرها را شنيدم

  رفتند، حتي  خواب  به اهلل   رسول.  ايم آمد  از شما  گواهباگي  ، براي هستيم  و حذيفه

﴿  آيه  و اين  را شنيديم  ايشان  ما آواز خواب  كه            ﴾ شد  گازل. 

!  مهردم   اي: فرمودگد  آورد   بيرون  پوستي  ي سر از خيمه   اكرم  رسول  حضرت

 .( ) كند م   خود مرا حفاظت  اهلل تعال   برگرديد؛ چراك 

  ، دهماين  است  گوشته  وجه  ، د  آيه  اين  گزول  در شأن :  رازي  فخرالدين  عالمه

  حضارت   ماورد فضايلت   در  آياه   ، ايان  از روايات  بعضي  قبق  كه  است  اين  وجه

 :گويسد مي  وجه  از ذكر د   پس  رازي  امام. بود  شد   گازل(  امامت  كه  گه)  علي

بهتهر    آيه    ، امّا در مهورد ايهن   بسيار است  مختل   روايات  تعداد اين  اگر چ »

شود   كرده  ، حمل و مسيحيان  يهوديان  از مكر و فريب  حفاظت بر  ك   است  همين

و بعد   در قبل  ك  اين  ، براي است  شده  داده  تبليغ  آنها دستور ب  از  پرواي  و با ب 

  به    شهدن   قائل  همين  ، براي است  و مسيحيان  با يهوديان  سخن  ، روي آي   اين

                                                 

 .11  / 1 : تفسير قرطبي - 



نظر   ب   گراند، ممتنع م   و منقالع  منف   و سبا   سيا  را از  آي   اين  ك   وجوهات 

 .( )«رسد م 

  واياترو  « غدير خم»  ي خطبه  ي دربار   قوالگي  از بحثي  پس :  آلوسي  عالمه

 :گويسد مي  ، در خاتمه آيه  اين  در ضمن  شيعه

   عله    حضهرت   در فضهيلت   آي   اين  بيانگر نزو   ك   سنت  از اهل  روايات »

  از آنها فضيلت  هستند، باز هم  استدال   و قابل  درست  شود ك   اگر پذيرفت   ستا

  محبهو     عله    حضرت  روايات  اين  طبق  شود يا ك  م   ثابت   عل   حضرت

  حضهرت   فضهيلت )  هر كس  ، بلك  كنيم را انكار نم   و ما هرگز اين  است  مؤمنين

 .( )« دانيم م   ار كند او را ملعونانك( را  ايشان  و محبوبيت   عل 

﴿  آياه   ا آخر اين5                                 ﴾ «و
 .«دهلدنمليهلدايت ،همانلاخداونلدكفلارراخلاهدداشتمحفلظخداشماراازمردمان

در حضاور    امامات   ي عقياد    ، اباال   آياه   مراد از ايان   كه بر اين  است  خود دليلي

 اكرم  رسول  ، حضرت شيعه  قول  بنا به  كه  چون تواگد باشد، گمي   كرام  ي صحابه

  آياه   اين بودگد؛ و در  بيمنا    كرام  ي صحابه  از مخالفت  امامت  ي عقيد   در ابال 

  ، بناابراين  اسات   آمد   ميان  به  سخن  از كافران  ، بلكه گيست  كرام  ي از صحابه  ذكري

  گساتا    شخصي  كه ، مور اين گرفت مراد  آيه  را از اين  كرام  صحابه  توان چطور مي

  قارآن   كاه   گعوذباهلل ا كاافر قارار دهاد، آگااگي      را ا   كرام  ي ، صحابه دهن  و دريد 

﴿ :فرمايد مي  شان ي دربار                ﴾ازخشنلدوآنلانداازآنانخ

 .خداخشنلدند

و   ، سياق ترجمه ، و الفاظ  گوريسته  آيه  اين  به  ، از هر جهت كه آن  كالم  ي خالصه

، از  گحاوي   هيچ  قرار گيرد، به  مورد بررسي  آن  گزول  شأن  روايات  و همچنين  سباق

                                                 

 .10/    :تفسير كبير - 

 .971 /  1:   المعاني  تفسير روح - 



  ايان   رسد و اثباات  گمي  اثبات  به   علي  حضرت  بالفصل  امامت  ي ، عقيد  آيه  اين

 .( )  مجيد گيست  قرآن  معنوي  جز تحريف  چيزي  واقع مذكور، در  از آيات  عقيد 

  ياتآ  اين  ذيل در  كه  از احاديثي  تشيع  اهل  از گويسندگان  بعضي  استدالل  روش

 : است  دو صورت  آوردگد، به مي

وجاود    حديث و معتبر  متداول  در كتب  كهگيرگد  مي  استدالل  ا از احاديثي   الف

  را گقال   آن  سانتي   اگار راوي  شود يا مي  يافت  شيعه  مصنفين  يا در كتب  گدارد؛ بلكه

از   اساتدالل   كاه   است  ، بديهي است  كرد   گقل  شيعه  راويان  باشد، با استناد به  كرد 

 باشد؟  درست  است  ممكن  چووگه  قرفه  اعتبار يك بي  روايات

  وجاود دارد و باه    حديث  متداول  در كتب  كنند كه مي  استدالل  احاديثي  ا به   ب

در   هستند كاه   دارد، اينها احاديثي قرار«  حسن»يا «  صحيح«  ي اعتبار سند، در درجه

  صاحيح   احادياث   از ايان .  اسات   شد   بيان   علي  حضرت  و مناقب  آگها فضايل

  چنين  داراي   علي  حضرت  وقتي  گيرگد كه مي  استدالل  گوگه ناي  و مناقب  فضايل

  باشاند، امّاا ايان    مي  بالفصل  امامت  مستحق  ايشان  هم  قور حتم  هستند به  فضايلي

  باه   مرباوط   كه  تا جايي  چراكه ؛ گيست  سطحي  ي جز مغالطه  ، چيزي استدالل  روش

  منكارش   را بوذار كه  شود ا خوارج  مي   علي  شمار حضرت بي  و مناقب  فضايل

را اگكاار     علي  حضرت  فضايل  اين  و جماعت  سنت  از اهل  چيني خوشه باشند ا 

پاردازد،   ماي   آن  تبلي  گشر و  پذيرد، به مي  و جان  را با دل  فضايل  اين  كند، بلكه گمي

رسااگد،   ماي   آيند   هاي گسل  و به كند مي  تدريس  ديوران  خواگد و به آگها را خود مي

 . وجود گدارد   علي  حضرت  براي  فضايل  در ثبوت  اختالفي  هيچ  بنابراين

خواهناد؛   گماي   هاا دليال   از شايعه    علي  حضرت  ، در مورد فضايل سنتت  اهل

  جماع   با خوارج  در مقابله  سنتت  اهل  را كه  و مستند فضايل  صحيح  ي ذخير   چراكه

  ، اهال  فراتار از آن   بلكاه . باشاد  مي  ديوران  تر از احاديث ر بيشتر و قوي، بسيا كرد 

دارگد   گيستند، آگها كامالً قبول  هم   علي  خود حضرت  وقت  به  منكر امامت  سنتت
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  در احاديث  كه اگد فضايلي  تمام  به  ، مزيّن واالصفات  شخصيّت   علي  حضرت  كه

  ايان   باراي   و صاالحيت   اهليّات  از ابتدا گيز  ايشان  كه و اين  است  شد   بيان  صحيح

  دوش  باه   راشد چهارم  ي خليفه  عنوان  را به  آن  گهايتاً مسئوليت  را داشتند كه  امامت

  ، از اهليت ايشان  به  گسبت  بودگد كه  در ابتدا كساگي  كه  است چيز ديور  گرفتند، اين

  از حضارت  جلوتر  خاقر عمالً آگان  همين  د، بهبرخوردار بودگ  بيشتري  صالحيت و

  كاه   زمااگي    علي  حضرت  كه  باور است  بر اين  سنت  اهل. شدگد  خليفه   علي

دادگاد   ماي   اگجاام   ديناي   بازرگ   خدمات   اكرم  رسول  حضرت  ي قيبه  در حيات

  در دوران  ايشان  قتيو  هم  هنوام  را داشتند و آن  امامت  اين  براي  و صالحيت  اهليت

  عثماان   حضارت  و   عمار فااروق    ، حضرت  ابوبكر صديق  حضرت  خالفت

را   ، امات  خاويش   شاجاعت  و  ، كارم  ، فضال  كردگد، از علام   بيعت  با آگان غني

 .گرداگيدگد مي  مستفيض

  هگ  سنت  اهل  كه گير شود جاي  در اذهان  خوبي  به  مطلب  خاقر بايد اين  همين  به

و   امامات   باراي   ايشاان   صاالحيّت  منكر  هستند و گه   علي  حضرت  منكر فضايل

 .( )  قيادت
  

 بيتاهلدرپرتواقوالاشكاليكبهپاسخ

در    اكارم   رسول  حضرت  گمايند كه  را مطرح  اشكال  اين  افرادي  است  ممكن

  چند تن  به  باشند، بلكه  گكرد   الماع را   علي  حضرت  ، امامت صحابه  تمامي  ميان

   علاي   و ياا وصاايت    امامات   ي درباار    بيت  و اهل  خويش  مخصوص  از ياران

  خاود چناين    در كتاب   شايعه   از گويساندگان   بعضي  ا كه باشند  ها كرد  راهنمايي

 گويسند ا  مي

  عبداهلل بن  حضرت و   علي  خود حضرت  هاي از گفته  اشكال  اين  جواب  براي

گياز    زماان   ، در آن و گاروهش   مناافق  سابا    عبداهلل بن.  كنيم مي  استفاد  ك  عباس
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  كاه   كرد   وصيت  اموري  به»، «اهلل   َّ رسول وصي ، علي  حضرت»:  از قبيل  خرافاتي

 بار   پروردگار متعاال . بودگد  كرد   شايع  مسلماگان  ، در ميان«خبرگد بي  از آن  ديوران

  از خرافاات   پرد   بالفاصله  آگان  فرمايد كه  گازل  بيكران  هاي ، رحمت گبوي  بيت  اهل

 . هستند  حقيقت دور از  اينها به  كردگد كه  رسا اعالم  برداشتند و با باگگ

 : كنيم مي  را گقل  روايت  سه  مورد فقط  ما در اين

  والربيي:  ؟ فقربم  القرآن  يف  ء ليس يش  لنيكم  هل لليًم   سألت : جحيف  قم   يبأ  ل ل 1

  و مربم يف  كتمبربه  يف  رجربل  ال فهربًل نعيربيإ  القربرآن  يف الّ مربماحلب  و برأ النسم  مربم لنربي م إ  خلق

 .( )«بكمفر  مسلم  ال نقتل  ناألسري وأ  وفكمك  العقل:  الصحيف ؟ قم   و مم يف:  قلت. الصحيف 
ييل ي آيلا:پرسليدمعلليازحضرتمنكهاستروايتابلجحيفهازحضرت

رادانله كلهذاتيآنبهقسم:باشد يرملدوجلدنداشتهدرقرآنشلدكهمين دشمايايت

نلدارد، وجللدشلدهنلشتهدرقرآنكهبرآنعالوهراآيريد،ن دمايي يوجانشكايت

صلحيفه درباشلدودرآنچلهاهللداشلتهدركتاببتيملهويهميدرككسيكهمگراين

،ديله:يرملدنلد عللي حضلرتشلدهنلشلتهيلهدرصحيفه:كردم،عر شدهنلشته

 .دربرابركايروغيرهمسلماننكردنقت ،احكامزندانيانآزادي

ء  مم خصنم بيشرب:  ء؟ فقم  بيش  اهلل رسو   كمخّص    ّ   هل لي  سئل:  قم   اليفيل يبأ  ل ( 2

لغربرياهلل   ذبرب   اهلل مرب   صربحيف  فيهربم لعرب   خرجهيا فأ  سيفي  قراب  ال مم يفإ  النمس  به  نعم  مل

م  لعرب  أبربم    اهلل  رب ولع   رضغري منمر األ  م  :روان   رب و يف  رضمنمر األ  رسق  اهلل م  ولع 

( )«حميثمً   ىآو  م  ولع  اهلل
. 

رسلل  آيلا:شلدپرسليدهعلليازحضلرتكهاستروايتابلطفي ازحضرت

عمللمبلهكلهخصلصي مايي يبهايشان:اند يرملدشماداده،بهمخصلصيي ياهلل

بيلرونازآنايصلحيفه ،سلس اسلتشمشيرمدرنيامباشند،ندادند،ج آنچهندادهمردم

بلرخداسلتكندولتنلت غيراهللذبحبرايكهبركسيخداستلتنت:بلدنلشتهآوردكه
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كلهشخصليللبلرآن ديگلربلاروايلترابلدزددلمطلابقزمينهاينشانهكهشخصيآن

يرسلتدولتنلتلتنت پدرشبهراكهكندكسيراتغييردهد،وخدالتنتزمينهاينشانه

 .دهدراپناهمجرميكهسيكخدابرآن

ء  بيشرب  نربمسال  اختصنم دون لبيًا مأمورًا مم اهلل   رسو   كمن:  قم  ك  لبمس  اب   ل ل 3

( )« فرس  لىلمحمرًا   الّ  رتي  أنالصيق  و   أكل أالّ الوضوء و   سبغ  أمر م أن:  الّ بثالثإ
. 

بلدنلد؛بله ملمملرايبندهاهللل رسكهاستروايتكعبا عبداهللبنازحضرت

ييل يهليچ دركله(نماينلدابلالغمردمرابهديناحكامتمام)بلدشدهدستلردادهايشان

ملابله(1:مللرد نشلندمگلردرسله(بيتاه )ماخصلصيّتبهقائ مردمعملمبهنسبت

(3.نخللريمصلدقه ما (2.وهلبگيريمنحلاحسنوبهطلركام بهشدكهدستلرداده

 .( )سلارنكنيممادهبراسب(گيريجفتبراي)خررا

  بياان   مطالاب   البته. «غدير  حديث»بهتر   فهم  بودگد براي  شد مقدماتي  گقل  آگچه

و   جواگان  تسؤاال  به  پاسخ  باشد و براي مي  و جماعت  سنتت  اهل  صرفاً ديدگا   شد 

  باا بارادران    و مجادلاه   مناظر   هدف  وجه  هيچ  و به  شد   بيان  سنتت  اهل  داگشجويان

.  گرفات   اشاتبا    سياساي   را باا مساائل    علماي   هااي  بحث و گبايد  گيست  تشيع  اهل

شاوگد   و منتشار ماي    چاپ  و رساله  صدها كتاب  ساالگه  كشورمان در  قور كه همان

  حاق   ما گيز ايان  « غدير خُم»  و گيز در مورد بحث « امام »  ي عقيد   ثباتا بر  مبني

  سانتت   اهال   جاوان   گسل  را براي  باورها و عقايدمان  كه  داگيم مي  خود محفوظ  براي

  دهند، بازگو و تشاريح  مي  تشكيل را  مملكت  از اين  توجهي  قابل  جمعيّت  كه  ايران

 . گماييم

و   دور باشايم   باه   گظاري  و تناگ   از تعصّب  علمي  مباحث  در باب  كه  اميد است

 . بپردازيم  مختلف  هاي آرا و اگديشه  گقد و بررسي  به  مؤدباگه
  

  الخطاياالباليا و  احفظنا من  اللهم
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  قُبا  ، مسجد جامع ، سنندج گنجي  ايوب

   شمسي 1331  ل ارديبهش   .ق.ه 1221  الثاني ربيع
  

  

  

  

  



 سنّتومااهلمؤمنانغدير،مواليحديث
  

  آموخ   را فكرت  جا   كه آ   نام  به

و   فضاايل   حااوي   فقاط  خادا    رسول  احاديث  ي از مجموعه  عظيمي  قسمت

 . است  ايشان  اصحاب  و عمومي  خصوصي  مناقب

  باراي   بزرگ  يفضيلت  نمُبَيِ  كه  است  احاديث  قيف  ناز همي « غدير خُم  حديث»

ُ ا   وَجْهَاه  َ اهللُ مكارَّ   مرتضاي   علاي   ا حضارت   خدا   رسول  ياران  از برترين  يكي

 . است  شد   معرتفي«  مؤمن هر  موالي»،  حديث  در اين  وي. باشد مي

  و واضاح   بسايار صااف    وصاف   معنا و مقصد اين  سنتت  اهل  هر چند در بينش

حاضار    ي سازد و رساله مي  معنا و مقصد را مدلتل  اين چند  هايي گفتني  ، ليكن است

  و فضاايل   اوصاف  و شرح  ، مقصود بيان بنابراين . است  شد   گواشته  غرض  همين  به

  خادا و رساولش    كاه   اسات   او، آن  كه  گيست خدا   رسول  يار محبوب  آن  مسلتم

 .اگد گمود   وصف

  پروردگان  خدا كه پيامبر  ي برگزيد   ياران  وصفدر   گفت  تواگيم  ما چه  راستي  به

و   تيار    و قلاوب   گناهاان   باه   آغشته  زبان  با اين  و سنتت  بودگد و تبلور قرآن  گبوّت

 ؟ و ريايي  شكسته  هاي قلم

  شد كاه  مي  گصيبمان  سعادت  و باز ما اين  داشت مي  واقعيّت  زمان  توگل  كاش  اي

  پاا    و در بارگاا    گورديديم مي را در  قرون  با سير قهقرايي  ذرگا گ  از آن  كرتات  به

و   و رفعات   صاحابيّت   بر آساتان   و بوسه  يافتيم مي حضور خدا   رسول  اصحاب

  ، مراتاب  آگاان   در وصف  و گبوت  الهي  كالم  مگتو با تر  زديم مي  آگان  تك  تك  تقدس

  بارگاا    به  سفر چون  و در اين  گموديم براز ميرا ا  خويش  و پيروي  غالمي و  دوستي

 :  آورديم فرياد بر مي  عاشقاگه  رسيديم مي  وي  چهارم  ي و خليفه  رسول  ، محبوب علي

 ! ما  موالي  بر تو اي  سالم 

  هداي   آسما   ستارگا   ترين تو از درخشنده

 !  داري  نور از خورشيد نبوّت  كه  هستي  اسالم



   كه  داريم  س تو را دو

 ،  و ايما   اسالم  تو، دعواي  محبّ   بدو   

 بنياد  بي  اس   دعوايي

 و 

   قصري  داشتن  ادعاي

 ...! ويرا   امّا از پايه

  ايان . شاود  مي ياد  هم « مواالت  حديث»تر  مخصوص  گام  به « غدير خُم  حديث»

  و تحليال   و تجزياه   شاد    گوريساته   سنت  اهل  در گوشتار حاضر از ديدگا   حديث

باا    از آن  سانتت   اهال   و استنباط  حديث تفسير  كه  هدف  اين  به  فقط.  است  گرديد 

گردد؛   روشن  سنتت  اهل  جواگان  براي  ويژ   به  همه  براي  مربوقه  ها و توضيحات پايه

 باشاد و ياا    داشته  ردّپايي  يا حتي  گقش  آن  ي در تهيه  جدلي  هاي اگويز   كه اين  بدون

  روشني  ادّعا را به  ، اين و وقار مباحث  گجابت. شود  گرفته  استخفاف  به  مخالف  رأي

 .كند مي  ثابت

 باهلل إالَّ  و ما توفيقي

  مجددي  عمريآزاد،   محمد سليم

  و  ل كوه  ق. ه 1222  شوال
 

  

  

  

  



 آغازقصّه

از   را پس  عربستان  جزير   در شبه  اسالم  زي، پيرو هجري  هشتم  در سال  مكته  فتح

  از شكست  بزرگ  و گشاگي  ساخت  لو تكاپو، مسجّ  و غربت  رگج  سال  و يك  بيست

  و بعضااً اساالم    باا گاابودي  . ديار باود   در آن  كفر و شر   غول  و هميشوي  قطعي

،  ا قاريش    عرب  قتدايو م  بزرگ  ي عمدتاً از قبيله  كه و عناد  پرستي بت  سردمداران

  در برابار گياروي    هام   ديوار عارب    ا بودگد، افراد و قبايال   خدا   رسول  ي قبيله

 .درآمدگد  فاتح  آيين  اين  به  گرو   گهادگد و گرو   بر زمين  اسلحه  اسالم  سهموين

﴿  آسماگي  پيام                                     

                            ﴾ [سلرهنصر]. 

 . گفت مي  تبريك خدا   رسول  را به  گهايي  پيروزي  اين 

  ماال و ك  تماام   سنگ  دهم  ؛ در سال بعد از آن  ، دو سال موعود اسالم  بر پيروزي

  سال  او در آن  رسول  گمود كه اقتضا  چنين  و عليم  تدبير خداوگد حكيم. شد  گذاشته

گمايد تا   اجتماع  مسلماگان  اتفاق  به  اكثر قريب اهلل با ت بيت حج  ضمن  مكرتمه  ي در مكه

 و  هاا زحماات   ساال   ي گتيجاه   ، هم و گفوذ اسالم  با شكو   پيروزي  بر گمايش  عالو 

  عناوان   باه   ساخناگي   كند و هام   مشاهد   را از گزديك  خود و ياراگش  هاي كاريفدا

  آخارين   ت چاون  حاج   اين. گمايد  ابال   امّت  به  حجت  و اتمام  كلي  ها و وصاياي پيام

 .شد  گاميد  « حجّة الودَاع»بود،  خدا   ت رسول حج
  

 حجّةالوداعپيام

  خارج  اهلل از مدينه بيت  قصد حج  به  ذيقعد   نجمو پ  تدر روز بيس خدا   رسول

 خدا   رسول  ت بودن حج  بر آخرين  عالو  سفر  اين  و اهميّت  برجستوي  يقين  به. شد

  هااي  و وصاايا و درس   در روز عرفاه   خداوگاد متعاال    قرف از  دين  تكميل  اعالم

  ت و در هار فرصات   جحا   از مناساك   در هر قسمت   حضرت  آن  كه  است  جامعي



  اعاالم   همين  سفر با گظر به  اين  به. فرمودگد  ابال   حجّة الوداع  ي در خطبه  باألخص

 .گويند مي  هم«  حّج  البالغ»و  « حّج  االسال »،  گبوي  و ابال   الهي

  باود كاه   » الربودا  حّج »  هاي ها و پيام درس  ترين و محوري  ترين چير از مهم  سه

 :از عبارتند

  گاموس ا   ا روز عرفه   ذيحجّه  در روز گهم  خداوگد متعال خددا    دين  تكميل( 1

﴿: فرمود  گازل  خويش  بر رسول  پيام  خود را با اين                       

                   ﴾[3آيه/مائده]. 

 شلماواسلتلارداشلتنبلهبخشيدنباع ّت)وكردمكام شمارابرايتاندين(احكام)»

 خداپسلندبلرايآيلينعنللانرابلهواسالمنملدمخلدرابرشماتكمي نتمت(گامهايتان

 .( )«شمابرگ يدم
ورد سافر  آ ر   تارين  و مهام   و مسلماگان  رسول  براي  الهي  ي تحفه  ترين بزرگ  اين

  از هر گظر كامل  اسالم  كرد كه مي  را ابال   پيام  ضمناً اين  آيه  اين. بود  حجّة اللوداع 

 .وجود گدارد  تنقيص  مجال ازدياد يا  ي بهاگه  كس  هيچ  براي  پس  و از آن  شد 

   متقابدل   حقدو    يكدديرر و رعايدت    از قتدا    و اجتندا    وحدت  حفظ( 2

در   پاي   هااي  پياروزي  ها و كليد موفقيّت  زمان  تا آن  كه  مبستويه  جز به  مسلماگان

 .باشند  دين  اين  و مبلت   و حامل  تواگستند عامل بود، گمي  شان پي

  ي دامناه  ، تبليا    بادون   كاه   اسات   پرواضح   آينده  هاي نسل  به  دين  ابالغ( 3

بود و   آسماگي  دين  آخرين  اسالم  كه  شد؛ در حالي عهد محدود مي  در همان  رسالت

 .يابد  ادامه  قيامت افراد بشر برسد و تا  ي همه  به  بايست مي

و   اساساي  و  شاد    كاامالً حسااب    خطباه   در ايان   گباوي   ها و تاذكترات  درس

و   ديان   ي گتيجاه   وحي  به  زمان  خدا در آن  ي فرستاد   اگر آن. ( ) ساز بود سرگوشت
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  را براي  حقيقت  اين  ، تاريخ داگست مي از خود  را پس  اگشپروردگ  دست  قرز عمل

  قاوري  خدا   رسول  از رحلت  پس  شد كه  و ثابت  ساخت  و مبرهن  روشن  ما هم

 و ركاود   و كماي   تنها دچار بيشي  گوپا گه  دين  اين  داگست ، مي داشت اگتظار  وي  كه

و   از جاان   صاادقاگه   گذاشاتن   و مايه  و وحدت  او با اگسجام  اصحاب  گورديد، بلكه

 .شدگد  عالم  گقاط  اقصي  به  آن  و پيشرفت  تداوم  باعث  و عمر خويش  مال

  خصوصاي  و كاامالً   در پرتاو اخباار غيباي     كاه  خادا    رسول ، ترتيب  بدين

  باا سارور و اقميناان    دياد،  مي  امت  ي از آيند   كنند   و خوشحال  روشن  دورگمايي

 .گرديد  مدينه  عازم  ذيحجّه  چهاردهم برد و در روز  پايان  را به  حج  مناسك  كامل
  

 سفرحجّةالوداعيدرحاشيه

باود،    جزياي  در ابتدا كامالً  آمد كه  پيش  موضوعي  حجّة الوداع  ايام  در آخرين

  مطاالبي   موضاوع . گياماد   خاوش  را خدا   ، رسول گشت  دهان  به  دهان  چون  ولي

او گازد    همراهاان   بعضاي   از قارف   بود كه   علي  حضرت  ي آميز دربار  شكايت

 .بود  شد   شايع  هم  حجّاج  شد و در ميان  عنوانخدا   رسول
  

 غديريايرادخطبهماجراوعواملاصل

  همارا   خادا    رساول  باا   در سفر حاج  خالد   و حضرت   علي  حضرت

  يمان   باه   ساپاهي   را همارا    از آگاان   كادام  از سفر، هر  قبل خدا   رسول. گبودگد

  را بعاد از او تاا ضامن      باود و علاي    فرستاد   اول را خالد  .( ) بود  فرستاد 

 .بويرد  را تحويل  غنيمت  اموال  ، خُمسخالد   سپا   روحي  تقويت

                                                                                                                                            

سـفر    در سه  َّ رحمت ها نبي  همگام«  كتاب  هه«  حجّا لعادلع«  مهم  هاي هيشتر از درس  آگاهي  جهت - 

 .شود  ، مراجعه گنجي  ايوب  ي نگاشته« ساز سرنوشت

  صـحيح   روايـات   هودند، و هراساس  رفته  يم   هه  هجري  دهم  سال  رمضان در  علي  حضرت - 

 « مصحح» .رسيدند  مكرتمه  مكته  هه  ذيحجه  هعد از چهاردهم



  مشاغول   تبليغاي  و  جهاادي   هاي فعاليّت  به  يمن  در سرزمين  مدتي  براي  دو سپا 

 .شدگد

( ظااهراً )ماورد   در چناد    علاي   حضارت   و دقيق  سفر، رفتار ظريف  در اين

موارد در   اين. او گرديد  عليه  شكايت  آن  دگبال  از افراد و به  بعضي  گاراحتي  موجب

  قابال   اگاد، در چهاار مطلاب    شاد    گقال   حديث  صحيح  در كُتُب  كه  پرتو رواياتي

 :( )  است  يگشاگده

 :گويد بود ل مي  از افراد سپاه  يكي  ل كه   اسلمي  بُرَيده( 1

اهلل  رسو  ، اتفاقاً وجود داشت  كدورت  مقداري  عل   حضرت  ب   نسبت  در دلم»

  را از   كنيزكه    وي. را بگيهرد   اموا   خالد فرستاد تا خُمس  سوي  را ب   نيز عل

  داد كه    ، توضيح قرار گرفت  مورد سؤا   ، و چون خود برداشت  براي  خمس  سهم

شد   داخل پيامبر   بيت  اهل  در سهم  افتاد و از خمس  خُمس  كنيز در قسمت  آن

 خالهد    ه حضهرت    يمهن   حاكم  خبر ب .  قرار گرفت  عل   آ   در سهم  و بعد هم

  مهن   نوشتند ك مبر پيا  ب   اي و نام   شده  ناراحت  موضوع  از اين  ايشان. رسيد

  حضرت  آن  را براي  نام   وقت .  كردم  ، چنين ببرم  را نزد ايشان  نام   حاضر شدم

  از : و فرمود  بازداشت  و از خواندن  را گرفت  دستم  قرائت  ، در اثناي خواندم م

!  بهاش   ت نداشه   بُغض او  ب   بعد نسبت  ب   از اين: فرمود.  بل :  ؟ گفتم ناراحت   عل 

محمهد در    روح  ك   ذات   سوگند ب .  را با او بيشتر كن   ات دوست   كن  سع   بلك 

 .( )« است وصيف   بيشتر از ي   در خُمس  عل   آ   ، سهم اوست  قدرت  ي قبض 

 :گويد   بريد 

                                                 

  اهـ    علـي  اهلل  رسـول   هعث«  در هاب «لعبدليا و لعنهايا»  معتبر خويش  كثير در كتاب  اه   عالتمه - 

 . اسـت   را ذكـر كـرده    روايـات   اي   تمامي«  الوداع حجا  قبل  اليم   ليإوليد   و خالد ه   طالب اهي

 « مصحح»

 . است  كار رفته  هه  كلمه  مذكور همي   ، در حديث كني  است  معني  هه  وصيفه - 



  تهر از عله    محبهو    نهزدم   به    كهس   ، ههي  خهدا    نب   سخن  بعد از آن»

 .( )« نيست

ل    رضلوا    و بيعل    حديبيله   ل از اصلحاب     اسللمي   شاس  عمرو بن( 2

 :گويد مي

 .فرسهتاد   يمن  ب  اهلل  رسو   ك   بودم  در سپاه   عل   از همراهان  يك   من»

  او كهدورت   به    نسهبت   در دلم  آن  سبب  ب   جفا نمود ك   مقداري  ّ من در حق  عل 

و   كردم م   از او شكايت  مختل   در مجالس  ديمرسي ( ) مدين   ب   وقت  .پيدا شد

 اهلل  در مسهجد رسهو     روزي.  گفهتم  ، باز مه   ديدم م   ك   هر كس را نزد  قصّ 

  رفتم  تا ك   نگريست  من  سوي  ، ب  كنم م   نگاه  چشمانش  ديد ب   وقت . وارد شد

إنهاهلل  :  گفهتم .  نمودي  همرا آزرد  ك  خدا  ب ! عمرو  اي: فرمود.  نشستم  وي  و پيش

.  بهرم  مه    پناه  خدا و رسو   ، ب  خدا را بيازارم  رسو   ك  از اين ! راجعون  لي وإنا إ

 .( ) « است  بيازارد، مرا آزرده را  عل   هركس: فرمودند

  ديور تصريحي  فرمايد، در روايات مي  اشار   آن  به   شاس  عمرو بن  كه  جفايي

در   كه   علي  بر تقواي  مبتني و  امّا شايد رفتار ظريف.  است  ورفتهگ  صورت  بر آن

 .را تصوير گمايد  تر آن عمومي  ، قسمت شد   گزارش  بعد از ايشان  دو روايت

  راويلا   القلدر و از  جلي   ل صحابي    خُدري  مالك  ابو سعيد، سعد بن( 3

 :ل گويد  نبوي  احاديث  طراز اول

افهراد   از  يك   هم  فرستاد و من  يمن  را ب    طالب اب   بن   عل اهلل  رسو »

  دستمان  و ب )أخذ گرديد   زكات  از ما   شتران .  شدم  با او خارج  ك   لشكر بودم

  خودمهان   شهتران   ؛ چراكه   سهوار شهويم    دهد بر آن  اجازه  از او خواستيم(. افتاد

                                                 

  كبـراي   سـن  . 19  / 1 :مسـند احمـد  .... و 2   ، هاب و ايمان 91   ، هاب مناس :  هخاري  صحيح - 

  مناقـب   ، هاب ترمذي  ، جامع01/1 : لعبدليا ولعنهايا. 1      ، ح ماولعغنيء  الفي  مقس  ، كتاب هيهقي

 .  علي

، شـهر   و منظـور از آن   اسـت   كـار رفتـه    شهر هه  خود يعني  لغوي  معني  ، هه روايت  در اي   مدينه - 

 .در آنجا هود خدا   روزها رسول  در آن  هاشد كه مي  مكرتمه  ي مكه

 .01  / 1 :لعبدليا ولعنهايااز   نقل  هه  و هيهقي  اسحاق  محمد ه .  / 12:  نهما - 



  نپذيرفت  عل . شد م   مشاهده  در آنان  ضع   خوب   نداشتند و ب   خوب   وضعيّت

  مشهخص   سههم    فقه    مانند ساير مسلمانان  شتران  شما در اين ّ حق:  و گفت

 . است

 كهرد و خهود    خود تعيهين   براي  جانشين    ، عل  گشتيم بر م   از يمن  وقت 

 تخهار اف  را دريابهد و ايهن   پيامبر   نمود تا همراه   حركت  مك   سوي  سريعاً ب 

 ، مناسه    از انجهام   پهس .  گشهت   نصهيبش (  در حجاالوداع پيامبر   همراه )

.  باش   و اميرشان  برس   آنان  برگرد تا ب   نزد يارانت: فرمود  وي  ب  اهلل  رسو 

، او  تكهرار كهرديم     عله    ي شهده   را نزد امير تعيين  اثنا ما تقاضايمان  در اين

مها رسهيد و     ب   عل   وقت  .ما سپرد  را ب   صدق   شترانو   را پذيرفت  تقاضايمان

را بهر    آنهان   شدن  اند و ضعي  قرار گرفت   مورد استفاده  زكات  شتران  فهميد ك 

.  گرفهت   مالمت باد  را فرا خواند و ب   اش كرد، امير انتخاب   مشاهده  اثر استعما 

  را به    موضهوع   رسهيديم (  هر مكه  ش)  مدين   خدا اگر ب   سوگند ب :  با خود گفتم

  ههاي   سختگيري تند و  رساند و او را از برخوردهاي   خواهم اهلل   رسو   اطالع

 .كرد  با خبر خواهم  ايم چشيده  ك 

  تا به    شدم اهلل   رسو   ، روز بعد متوج  رسيديم(  شهر مك )  مدين   ب   چون

 از  كه    را ديهدم    ابوبكر صديق  در راه.  مكن  ، عمل بودم  ياد كرده  قسم  ك   آنچ 

 و  ايسهتاد و خوشهامد گفهت     مرا ديد و كنهارم . بود  شده  خارج اهلل   نزد رسو 

بها  .  ديشهب :  رسيديد؟ گفتم  وقت  پرسيد چ   از من.  همديگر را پرسيديم  احوا 

  ايهن :  گفهت   حضهرت   آن  شد و ب   او داخل.  بازگشت اهلل   رسو   سوي  ب   من

  رسهو    و ب   شدم  داخل.. بيايد  بده  اجازه: فرمود.  شهيد است  بن  مال   سعد بن

شهدند    من  كامالً متوج   گاه آن. گفتند  سالم  بر من  هم  ايشان.  دادم  سالم اهلل 

  اي:  گفهتم . نمودنهد   موارد ديگر سهؤا    و در تمام  و اهلم  خودم  ي درباره  و از من

!  ايهم  چشهيده   از عله    ههاي   سهختگيري   تند و چه    برخوردهاي  چ ! داخ  رسو 

از   كه    مواردي  برشمردن  ب   كردم  شروع  من. خورد  تكان  جايش از اهلل  رسو 

  اي:  ه و گفت   بودم  ايشان  نزدي   زد ه و من   خدا بر رانم  رسو   ك   بودم  او ديده

  عله    بهرادرت   در حهق   ك   سخنان  از بعض را   خودت! شهيد  بن  مال   سعد بن

  رفتهار كهرده    شايسهت    طريهق   خدا ب   سوگند او در راه خدا  ب ! باز بدار  گوي  م 

  نشهدي   چرا متوج !  مال   بنشيند سعد بن  عزايت  ب   مادرت:  با خود گفتم.  است



  ن   گاه خدا ديگر هي   سوگند ب ...  اي بسر برده چيز ناپسند  امروز در ي   تا ب   ك 

 .( ) «كرد  نخواهم ياد  بدي  ب   علناً از عل   سرّاً و ن 

 :گويد   ركانه  يزيد بن  بن  طلحه  يزيد بن( 2

  او ناراحهت   بودنهد، از دسهت    بها او در يمهن    ك   طالب اب   بن  عل   سپاهيان»

  به    د بها عجله   و خهو   گماشت  مردي  بر آنان  ، عل  مراجعت  هنگام  چون. شدند

نهو داد تها     لباس   از سربازان  هر ي   مرد ب   آن. كرد  حركت اهلل   رسو   سوي

. كند  تا مالقاتشان  شتافت  سويشان  ب   شد، عل   نزدي   سپاه  وقت . كنند  تن  ب 

  فهالن : ؟ گفتند است  كاري  چ   اين:  گفت. دارند  تن  نو ب   هاي لباس  آنان  ديد ك 

:  او گفهت . را پرسيد  كارش  آن  او را صدا زد و علّت.  تا بپوشيم  داده اينها را  كس

  عله  . ظاهر شوند  مردم  در ميان  آراست   تا با ظاهري  پوشاندم نو  افراد را لباس

خواههد   خود م   ك   طوري  و آن  برس  اهلل   رسو   تا ب   نكردي چرا صبر:  گفت

نهو را    ههاي  لباس  آن  دستور داد هم   گاه بگيرد؟ آن  تصميم ها لباس  اين  ي درباره

شهدند و    آزرده د   افراد سهپاه . برگردانند  قبل  جاي  را ب   هم  در كنند و  ب   از تن

  را اظهار كردند و نزد رسو   شان شكايت  رسيدند، از رفتار عل   مردم  ميان  وقت 

 .( ) «نمودند  گل   مورد از عل   اين نيز در اهلل 

  ي قصه    كه    در سهفر يمهن  ... »: ( ) گويد   حصين  بن  عمرا   حضرت( 1

گرفتنهد    تصهميم   اصهحا   چهار نفهر از . كردند  اعتراض  آمد، مردم  پيش  جاري 

را   كارههاي    چ   عل   ك   گفت  خواهيم  ايشان  ، ب  برگرديم اهلل  نزد رسو   وقت 

از   پهس   مسهلمانان  ( اسهت   را بها افهراد داشهت      ردهاي برخو  و چ )  داده  انجام

   اكهرم   رسهو    حضهرت   مالقهات   ، به   از هر كار ديگري  از سفر، قبل  مراجعت

از   پهس  ، ههم   قافل   اين. شدند م   خويش  هاي رهسپار خان   رفتند، بعد از آن م 

. شهدند   ا شرفي   اكرم  رسو   محضر حضرت  ب   سالم  عرض  ، جهت بازگشت

را   شهما عله    !اهلل يارسهو  : كرد  و عرض  بلند شده  چهار نفري  گروه  از آن  يك 

                                                 

 .119/9 :لعبدليا و لعنهايا.67/3:اختصارمسنداحمدبه.359/9(:بيهقي)لعنباةدالئ  - 
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از او   ، روي سهخنش   از شهنيدن   پهس  پيهامبر  ! نكهرد؟   كارها كه    نديديد چ 

از او    پيهامبر اكهرم  . كرد  را مالرح  خويش  شكايت بلند شد و  دوم . برگرداند

  مالهرح    را در مورد عله    خويش  شد و شكايت بلند  سوم . نمود  اعراض  هم

  نفهر چههارم     به    و نوبت. ننمود  توجه   او هم  هاي حرف  ب    حضرت  آن. كرد

   عله    در مورد رفتار حضرت  شكايات   دوستانش  ي همانند بقي   رسيد، او هم

و   نهاراحت    كه    در حال  ، پيامبر  شكايات  از اتمام  پس. نمود پيامبر   تقديم

  چه    شما از عل : و فرمود  كرده آنها  بود، رو ب   نمايان  مباركش  ي در چهره  خشم

همانها  ! خواهيهد؟  مه    چ   عل  شما از! خواهيد؟ م   چ   شما از عل ! خواهيد؟ م 

  اسهت   هر مهؤمن    موالي و  او محبو   بعد از من.  از اويم  و من  است  از من  عل 
( ). 

 :گويد مي  المغازي  در كتاب  واقدي  عالمه

  به    كه    لشكر بود، تا وقته    همراه  از يمن  بازگشت  هنگام   عل   حضرت»

آنجها  . رسيدند( باشد م   طائ   در نزديك   روستاي   ك )«  فتق«  نام  ب   اي منالق 

 خود  ينجانش  عنوان  را ب «  ابورافع»و   لشكر را رها كرده   عل   حضرت  ك  بود

 از  پهس . شهود   ملحهق پيامبر   تا ب   نواخت  مكّ   آهنگ  قرار داد، و خود با عجل 

  سهوي   به    دوبهاره  اهلل  پيشنهاد رسو   ب    عل   ، حضرت حج  مراسم  انجام

 و در. شهد  مه    وارد مك «  سدره»از   لشكر يمن  هنگام  در اين.  برگشت  افرادش

 و  غنيمته    ههاي  لبهاس   خهاطر پوشهيدن    به     عل   حضرت  بود ك   لحظ   اين

 .( ) «كرد  را تنبي   ، افرادش زكات  ناز شترا  استفاده

«  مديناه »  لفظ  كه  از احاديث  در هر كدام  كه  باشيم  ياد داشته  را بايد به  گكته  اين

مطلقاً   باشد كه مي«  مدينه»  لفظ  عمومي  معناي  همان  ، منظور از آن است  كار رفته  به

 .باشد مي«  مكته»مراد شهر   شد   گقل  گردد و در روايات مي  بر شهر اقالق

و ديوار   «النهايةة  البداية و»  و همچنين  حديث  از كتُب  كه  رواياتي  بندي از جمع

  در دل  آياد كاه   ماي   دست  به  گتيجه  اين  خوبي  به  گموديم  گقل  تفسير و تاريخ  كتب
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بودگاد،    علاي   حضارت   همرا   يمن در سفر  كه  ، خصوصاً افرادي مردماز   برخي

  جزيياات   ماجرا با تمام  و اصل. بود  ايجاد شد   كدورتي و  بدگماگي  ايشان  به  گسبت

  يااران   ي يه گله  يعني:  است  شد   چند مورد روايت  در همين  قور خالصه  به  خويش

 .در موارد مذكور  ايشانرفتار   ي از گحو    علي  حضرت

   مرتضاي   علي  حضرت  داگيم مي  همه. ها را گپسنديدگد گله  اين خدا   رسول

  رساول   فداي جان  و حامي  مسلماگان  پيشوامان و از خدا   پسر عمو و داماد رسول

  و مناقاب   فضاايل   و صااحب   غازوات   تماام   بازرگ   قهرماگاان  خيبار و از   و فاتح

 ، ، شاجاعت  ، فداكاري در ايمان  مسلماگان  ي پايند   هميشه  هاي اسو از  و  مخصوص

خداوگد   ازلي تقدير و تدبير  بود كه  كسي  او همچنين.  است... و  ، سخاوت ، حلم علم

  خدا را رقم  ي فرستاد   آخرين  چهارم  ي خليفه  عنوان  اش زگدگي  ي در كارگامه  متعال

  باه   آيند   ي دربار   خويش  ساير علوم  را مثل  موضوع  ناي خدا   بود و رسول  زد 

ماورد    ساادگي   ايان   باه   بايسات  گماي   كسي  چنين  شخصيت  پس . داگست مي  وحي

 .قرار گيرد  مؤمنان  برخي  سطحي  قضاوت

،  سايّارش   ي مدرساه   ايان   مهام   هااي  از درس  يكي  كه   اكرم  رسول  حضرت

  تحمّال   تواگست مي  بود، چووگه « و دودستوي  از تفرقه  مياسال  اُمت  برحذر داشتن»

ايجااد    بادگماگي   بياتش   از اهال   يكي  به  گسبت  مردم  در دل  قور جمعي  به  كند كه

  باه «  ولوناأل  السابقون»و از   صحابه  رگاناز بز   علي  حضرت  كه  در حالي! شود؟

  و امامت  رهبري  و مسئوليت  خود، وظايف  بايد در وقت مي  آيد و در آيند  شمار مي

«  غاديرخُم »در    اكرم  رسول  حضرت  ،جهت  همين  به. بويرد  را بر عهد   امت  اين

گياز دساتور     اسالمي  امت  به  ، بلكه آشكارا ساخت را  علي  حضرت  تنهابرائت  گه

قاور    باه    علاي   حضارت   باه   و گسبت  قور عموم  به  بيت  اهل  به  گسبت  داد كه

 .( ) باشند  داشته  ويژ   و ارادت  محبّت  خصوص
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در . باود   تقصير گشد  ، دچار شد   از موارد مطرح  كدام  در هيچ   علي  حضرت

باود و او  «  وصيفه«  فرمودگد، بيشتر از يك خدا   رسول  كه  او چنان  حق  مورد اول

  دقياق   از رأي  ، ايشاان  موارد ديور همدر . شد  متصرتف  مشروع  از تقسيم  را پس  آن

  روي  هام   ساختويري   صورت  به  از گظر ديوران  گا   كه  بلند خويش  بر تقواي  مبتني

  تقسيم اهلل   رسول  توسط  اموال  كه از اين  گشد قبل  و راضي  گماياگد، كار گرفت مي

 . كند  از آگها استفاد   شوگد، كسي

  از او گله  مردم  كه  گا  او ا آن   ي متقياگه  خصوصيّت  مينه  در بيانخدا   رسول

او   سوگند كه   خدا  ب . باشيد  نداشت   شكايت  از عل !  مردم  اي»: كردگد ا فرمود 

  كاه   شاكايت  جااي   گه  و اين) .( )«گيرد م   خدا ه سخت   خدا ه يا در راه   ي درباره

  از كارهاي  شان برداشت  آگان خدا   گظر رسول  به(.  است  و تحسين  ستايش  موجب

. او مسااعد كنناد    ي را درباار    گظرشاان   بايست مي بود و  ظاهري   علي  حضرت

  و پياروزي   ساابقه  بي  شكو   گا  تجلي  ا آن   در حجّاالوداع  شعب شور و  خوشبختاگه

  جزياي   وادثح  بود كه  بيشتر از آن  ا بسي   مظاهر كفر و شر   بر تمام  اسالم  بزرگ

. بدهاد   مسلماگان  اذهان و  در قلوب  و اهميّت  خودگمايي  براي  را مجالي  اي و حاشيه

  با جمعيّات   و در مقايسه  گسبتاً كوچك  سپا   يك  در ميان  فقط  كه  سفر يمن  ي حادثه

  رانيا  هاي شكو   ي بود، با همه  پيوسته  وقوع  ، به هيچ حقيقتاً  شمار حضار در حج بي

  كنناد   و گاراحات   و مهام   اثر گوذاشت  كنند   حدّ گوران  به  عموم  اذهان در   علي

و   و شكو   از شوكت  اي ذرّ   كه اين  بدون  حجّلةالوداع رو سفر   از اين.  گوشت  تلقتي

 .داد  ادامه  كماكان را  خويش  روزها و ساعات  گردد، آخرين  كاسته  عظمتش

  پيشآمد هار چناد كاه     از اين  اش پيامبراگه  دورگوري  دليل  به خدا   و اما رسول

 .  گوذشت  توجهاگه بي و  اهميّت  بدون  هم  گشد، اما از كنار آن  دلواپس

  در آن  مسالماگان  بسيار زياد  جمعيّت  آوردن  از گردهم خدا   رسول  مور هدف

در   اساالم   عظايم   قدرت  ندرآورد  گمايش  ، به حج  مناسك  اداي  ضمن  مقدس  مكان
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و   و بااقني   اتحاد ظاهري  داشتن  پاس  به  مؤمنان  و تلقين  مسلماگان  يكپارچوي  قالب

و هر   هر قالب  ا به   آيا شكايت  اگويز گبود؟ پس تفرقه  عوامل  به  زدن  پرهيز از دست

را   گور بازرگ ماا   ايان  خادا    رسول  ياران  ترين از بزرگ  يكي  بود ا عليه   كه  چه

 زد؟ گمي  بر هم  جنبه  در اين  حداقل

  مجاهادان   ميان  سفرهايي  معموالً در چنان  رويدادهايي  داگست هر چند مي  ايشان

  يااران   ديور در ميان  مشابه ماگند موارد  آن  پيوگدد و دير يا زود اگعكاس مي  وقوع  به

 .كرد مي  فرق  بار موضوع  اين  ليو گردد، مي  ختم  هميشه  براي  اش يافته  تربيت

بيشاتر از    اهميّتش تر و بلند مرتبه  بود و او در اسالم   از علي  و شكايت  سخن

  هماين   باراي . قارار گيارد    گامطلوب  هاي برداشت  زود در معرض  چنين  بود كه  آن

  باراي   ، بااألخص  ديواران   ممتاز او را براي  جايوا  و  گرفتند تا خصوصيّت  تصميم

  و گسايختوي   محبّات   ها باه  دارد تا كينه  بودگد، بيان  شد   گاراحت از او  كه  كساگي

 .گردد  بدل  و يكدلي  پيوستوي  به  قبل  مثل  آمد   پيش

  لحظاه   را در آن  گيارد؟ ايان    اگجاام   بايسات  مي  زمان  كار در كجا و چه  اما اين

 د؟داگستن او بهتر مي  و رسول  خداوگد متعال

  


 

 

 مدينهبهدرسفربازگشت

حّجرب  »و  « سربال حّج اإل» ديور؛  القاب  و به « حّج الودا »  و بزرگ  سفر تاريخي

  جاز مكتاه    شاان  مسكن  كه  ؛ آگان آفاقي  و حجاج  يافت  پايان  تمام  با موفقيت » البالغ

 .گرديدگد  ديار خويش  عازم  بود، همه

در روز . رهسپار شدگد « منوّر   ي مدينه«  سوي  به  شگيز با همراهاگ خدا   رسول

«  جُحفاه «  در گزديكاي . رسايدگد  « جُحفاه «  گاام   باه   اي منطقه  الحجّا به ذي  هيجدهم



  بود تاا مساافران    خوبي  جاي. شد مي  گاميد  « خُم غدير«  كه  وجود داشت ( )غديري

 از تجدياد قاوا و    ر كنند و پسدو  را از تن  را   بياسايند و خستوي در آگجا اگدكي

 .سپرگد  ر   مدينه  سوي  به  تاز   گشاقي  حصول

  كااري   مشاغول   هماه   يااران . گمود  هماگجا اُقراق خدا   رسول  فرمان  لشكر به

وضاو و    باراي   برخاي . پرداختناد  تيمار آگهاا   ها را بستند و به مركب  بعضي. شدگد

غاذا    كردن  آماد   مشغول  شدگد، گروهي  پراكند   فاقرا  به  هيزم  ي تهيه  براي  بعضي

 ... .شدگد و

را   و گدا ماردم  ظهر بود  وقت. را شنيدگد  منادي  گداي  همه  مشغولي  اين  در اثناي

 .خواگد فرا مي  گماز پيشين  براي  شدن  آماد   به

ور آگجاا حضا   خادا    رساول   گهادگد كاه   اي گقطه  جاگب  از هر سو رو به  مردم

  كارد    درسات   اساتراحت   جااي   دو درخات   زير سايه   حضرت آن  براي.  داشت

  ي بودگاد تاا اشاعه     اگداختاه   ها چاادري  شاخه  و باالي  زد   را جاروب  زمين. بودگد

 .گتابد  خورشيد بر وجود ايشان

 خادا    از گمااز، رساول    پاس . شاد   گماز ظهر خواگد . آمدگد  جمع  همه  ياران

  قصاد اياراد ساخن     ايشاان   داگستند كه مي  همه. گمود  قوم  جاگب  و رو به  برخاست

 :فرمود پيامبر . شدگد   آگحضرت  سر و صدا متوجه  و بدون  دارگد، لذا ساكت

  حضارت   باه   راجاع   فرماود، مطلباي    بيان « غدير خُلم »در  خدا   رسول  آگچه

از او،   برخاي   اظهار گاراحتي ها و گله  شدن  شايع  از وقت  كه  بود؛ موضوعي  علي

 .بود  آن  در صدد بيان

  كه  بودگد؛ كساگي و اگصار  از مهاجران  قرار داشتند، اغلب  جلو ايشان  كه  مردمي

  را   گمايناد و در ايان    شنوگد، امتثال مي او  از خدا و رسول  بودگد هر چه  بسته  ميثاق

را   آگاان   در قارآن   خداوگاد متعاال    ودگد كهب  داد   گشان  و شايستوي  صداقت  چنان
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از   آگاان   ي از گاحياه  خدا   و رسول، ( ) بود  فرمود   معرتفي  متقابل  رضاي  صاحب

  باه  و  قدر خواهد داشات   در گزد آگان  سخناگش  داشت  بود و يقين  مطمئن  هر حيث

  در آن  زماان   رينلذا بهتا .  قرار خواهد گرفت  مورد عمل  و كاست  كم  بدون  زودي

 .بود  فرا رسيد    علي  ي دربار   سخن  ايراد يك  سفر براي
   

:( )فرمودنددرغديرخُمپيامبرآنچه

  مختلفي  هاي شيو   به  و جماعت  سنت  اهل  حديث  غدير در كتب  و حديث  خطبه

  باا الفااظ    ديثحا   مختلف  هاي كتاب را از  گذرا آن  صورت  به  كه  است  شد   ثبت

 : كنيم مي  تقديم  گوگاگون

    مسلم  صحيح( 1

  شاد    ثبات   الفااظ   غدير با اين  ي خطبه«  علي  فضائل«  در باب  مسلم  در صحيح

 : است

  فاجيلب   يربِ  رسول  يأتي  أ   بشرٌ يوشك ما أنافإنَّ  الناس ال أيهاأما بعد؛ أ»

اهلل   فخلذوا كتلاب   والنور،  الهدي  اهلل فيه  لهما كتابل أوّ   ثقلين  فيكم  أنا تاركو

  ذكلركم ، أ بيتلي   و أه :  قال  ، ثم فيه  رغباهلل و  كتاب  علي  فحث  سكوا بهواستم

 .( ) » بيتي  أه   اهلل في  ، أذكركم بيتي  ه أ  اهلل في  ، أذكركم بيتي  أه   اهلل في

(ملر ) پروردگارمپي كهاست دي ،ونهستمانسانهمهمانامن!مردمايهان»

؛يكليگلذارمملي بهابرجايشمادويي گران،درميانكنماجابتشومنبيايدسراغمبه

راملردماكلرمرسلل  ازآنباشلدلپل ونلرميهدايتدرآنلكهاست«اهللكتاب»

ي،دربلارهام«بيلتاهل «ديگري:يرملدند سس .اهللكردندكتاببهزدنين بهتشليق

 .«باشيد،خدارادرنظرداشتهكنممي پروردگار،شمارامتلجهبيتماه 
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  ترمذي  جامع( 2

  و فقاط   است  روز گكرد   آن  و حديث  غدير و خطبه  ي واقعه  به  اي اشار   ترمذي

 :كند مي  لرا گق  روايت  سه«   علي  مناقب«  در باب

  عوامال   قسامت  در  قبال   در صفحات  را كه)   حصين  بن  عمرا   رواي ( 1

 (. ايم كرد   گقل  را در مورد پنجم  غدير، آن  ي ايراد خطبه

 :فرمود پيامبر   كند كه مي  گقل   ارقم  زيد بن  را از حضرت  دوم  رواي ( 2

 : « موالهّ  فعلي  ُ مواله كن   من»

 . اوست  نيز موالي  ، عل  اويم(  محبو )  مول   من  هر ك 

اياراد    عوامال  را قابالً در   آن  شابيه   كه)   عازب  براء بن  حضرت  رواي ( 3

 .( ذكر كرديم  غدير در مورد اول  ي خطبه

  ماجه ابن  سنن( 3

 :كند مي  روايت  گوگه  اين   عازب  برا  بن  از حضرت  ماجه  ابن

 فهرود   ، جهاي   در مسهير راه .  گشتيم برم   از سفر حج اهلل  رسو   ما همراه»

 :و فرمودنهد   را گرفته     عل   حضرت  دست  نماز دادند، سپس  آمدند، دستور ب 

  ملؤمن   بكل    أولي  ألس :  قال.  بلي:   قالوا نفسهمأ  من  بالمؤمنين  أولي  ألس »

  ، اللهلم  وااله  ملن   وال  اللهلم .  موالهأنا   من  فهذا ولي:  قال.  بلي:   قالوا نفسه  من

 . عاداه  عاد من

:يرملدنلد بلاز!آري: گفتنلدنيستمبرترودلسلزترازخلدشانمؤمنانبهنسبتآيامن

منكههرك  پ :يرملدند!آري: گفتندنيستمترازجانشانمحبلبن دمؤمنانآيامن

بلدارد،تللنيل اورادوست اوراهركه!،پروردگارااوستلبني محب،علياويممحبلب

 !بگيردشمن بگيرد،تلني اورااورادشمنكهوهرك .بداردوست

  نسايي  سنن( 4

  آماد     علاي   در ماورد حضارت    ديوري  روايات  از گسايي  الكبري  در السنن

  باه   كه  ، اما حديثي(اگد ذكر شد  قبالً  هك)  حصين  بن  و عمران  د يبر  حديث  همچون

 :فرمايد مي  باشد كه مي   ارقم  بن زيد  شود، از حضرت مي  غدير مربوط



 .فهرود آمدنهد    گشتند در غدير خُم برم   حجةةالوداع از  اهلل  رسو   ك   زمان »

 در   و تميهز شهد و آنحضهرت     ، پاك بزرگ  ، زير چند درخت دستور ايشان  طبق

 :و فرمودند  جا ايستادهآن

خلر،  اآل  كبر من، أحدهما أ الثقلين  فيكم  د ترك ق  ني، إ فأجب   قد دعي   كأني

يتفرقلا    نهما لنفإ فيهما،  تخلفوني  ، فانظروا كيف بيتي  ه أ  اهلل وعترتي  ابكت

ذ بيد أخ  ثم  ّ مؤمن ّ ك  ولي أنا، و ّ اهلل موالي إ :  قال  ثم.  الحوض  يردا علي  حتي

 .( )« عاداه  وعاد من  وااله  من  وال  اللهم.  فهذا وليّه  ُ وليّه كن   مَن:  فقال  علي

ميلان در،مندارمريتن،وع مامشدهيراخلاندهپروردگارمسليبهكنممياحسا »

،خانلدانم واهلل،كتلابگذارمميتراستب ر ازديگرييكيقدركهشمادويي گران

دوازهلماينيراكه كنيد ريتارمييگلنه،شماباآنانازمنببينيدپ ،اكنلنبيتماه 

نلاخداونلداهم:يرملدنلد سلس  .بياينلدكللررنل دملندرحل كهشلندتااينجدانمي

هلر:ويرملدنلدهراگريتعلي دستسس .هستمهرمؤمنمحبلبومن،استمنملالي

دارد،بااومحبلتهرك !پروردگارا ،اوستني محبلب،علياويممحبلبمنكهك 

 .بداركند،دشمنشمي بااودشمنبدار،وهرك اورادوست

 احمد   مُسند امام( 5

ا اكثر آگهاا ر   كه  است  را ذكر كرد   متعددي  روايات  در مُسندش :احمد   امام

باا    اگادكي   كاه   مُسند ايشاان  را از  روايت  ، و در اينجا تنها يك ايم قبالً يادآور شد 

 . كنيم مي  دارد، گقل  تفاوت  قبلي  روايات

   علي  حضرت  دست  كه  در حالي پيامبر : گويد   عازب  برا  بن  حضرت

 : بودگد، فرمودگد  را گرفته

  ألسلتم  : قلال .  بلي:   قالوا أنفسهم  من  ينبالمؤمن  أولي  أني تعلمو   ألستم»

:  فقلال   فأخذ بيد عللي  : قال.  بلي:   قالوا نفسه  من  مؤمن  بك   أولي  أني  تعلمو 

عمر   فلقيه  :، قال عاداه  عاد منو  وااله  من  وال  ، اللهم مواله ّ فعلي  مواله  كن   من

و   مؤمن  ك   مولي  أمسي و  أصبح !  طالب ابي  ابن هنيئاً يا:  له  فقال  بعد ذلك

                                                 

 .1 و  7  ، ص  ج: مسند احمد. 11 ، ص1 ج:  للنسايي  الكبراي  السن  - 



 علر هسلتمع ي تلرازجانشلانملؤمنينبلرايملندانيدكهآياشمانمي».( ) «مؤمنة

تلرازجلانشمحبللبهلرملؤمنبلرايملندانيدكلهآيانمي:يرملدند!نيستيد يرا:كردند

ملراهلركل :ويرملدنلدراگريتلهعلليدسلتسلس !يرانيستيد:كردندعر   هستم

رادوسلتعلليهلرك !پروردگلارا.باشلدداشلتهراني دوستعلي(بايد)دارد، دوست

حضلرت .بلداركند،اورادشلمنميدشمنيباعليكهوهرك !بدار،اورادوستدارد

:ويرمللدريتلهعللي ن دحضرتعمر،حضرتسخنبتدازاين:گليدميبراء

 .هستيمؤمن هرمردوزنباشد،ازامروزمحبلبمباركت!علياي

 غديرسندحديث

  قاول   قباق  ، اماا ( ) « علياه  متفاق «  و گه  است« متواتر«  گه  اگرچه «غدير  حديث»

  اصطالحاً بعضي  كه  است  شد   متعدد روايت  و با قرق  است  صحيح  ، حديث راجح

  و بنابر روايت. قرار دارد«  حسن«  ي درجه در  ، و بعضي« صحيح«  ي هاز آگهادر درج

و   آيد، و شاهادت  شمار مي  به« مشهور«  ي از زمر   حديث  متعدد، اين  از قرق  شدن

  صحت در مورد :  حجر هيتمي ابن  و عالتمه :  حجر عسقالگي ابن  عالتمه  گواهي

 .باشد مي  ، كافي حديث  اين

 :فرمايد مي«  بخاري  صحيح  ، شرح الباري فتح»حجر در  ابن  عالتمه

 اند و بها  كرده  بيان  و نساي   را ترمذي « مواله  فعلي  مواله  كن   من»  حديث»

 را  آن  طر   ي ، هم  مسقل  در كتاب «  عقده ابن».  است  شده  ، روايت مختل   طر 

و «  صهحيح «  ي در مرتبه    حهديث   از اسهانيد ايهن    خيله  .  است  كرده  آوري جمع

 .( ) قرار دارند « حسن»

 :گويد مي  حديث  گيز در مورد اين :  حجر هيتمي ابن  عالتمه

                                                 

 . 2  / 1 :مسند احمد - 

در مـورد    ، و غيـره  رازي  ، اهوداود، اهوحاتم تيميه اه   عالمه  نظر همچون صاحب  از علماي  هعضي - 

 .دانند مي«  ضعيف»را   و آن  كرده  را ارائه  مختلفي  نظريات  حديث  اي   صحت

 .71 / 7 : هخاري  شرح  الباري فتح - 



،  ماننهد ترمهذي    از محدثين  جماعت .  است  ، صحيح حديث  ترديد اين  بدون»

، اسهانيد   حديث  اين. اند كرده  را تخريج  حديث  اين( اهلل  رحمهم)احمد  و  نساي 

  بها يه     انهد و مالهابق   كهرده   را روايت  حديث  ، اين صحاب   شانزده .دارد بسيار

   اكهرم  رسهو    را از حضهرت   حهديث   ايهن   صهحاب    س  مسند احمد،  روايت

شهد،    مخالفهت   بها وي    عل   حضرت  خالفت  ي دوره در  ك   هنگام . اند شنيده

  ، به   از اسهانيدش   اريبسهي . دادنهد   گهواه    حهديث   همين  ي وسيل   ب   اصحا 

 .اند رسيده « حسن»و «  صحيح«  ي درج 

  در آن  ك   قو   كنند يا با اين  ، اعتراض حديث  اين  بر صحت  ك   افرادي  سخن

؛  اعتبهار اسهت   را رد كننهد، به     ، حديث است  بوده  در يمن   عل   حضرت  وقت

 در اهلل  رسهو    ههمهرا   و شهركتش   از يمهن    عله    حضرت  بازگشت  چراك 

 .  است  رسيده  ثبوت  ، ب  حجاالوداع

  اضهاف    بهر حهديث  «  وااله  من  وا   اللهم» :اند گفت   ك   كسان   سخن  همچنين

  سهند روايهت    ، با چنهدين  اضاف   اين  ك  اين  ؛ براي نيست  پذيرفتن  ، است  شده

 .( )  است  داده قرار  بيشتر سندها را صحيح :  ذهب   و امام  است  شده

  

 غديريخطبهمحورهاي

  را خاواهيم   گتيجه  اين  باشيم  داشته« غدير  حديث«  كامل  متن  به  دقيق  اگر گواهي

  اهل    و عظمل    فضليل    يكي ؛ است  شد   تشكيل  از دو بخش  خطبه  اين  كه  يافت

 ،  بي 

 .  علي  با حضرت  و دوستي  محبّ   دوم

. دارد  شاهرت  « مواالت  حديث»  به  دوم  و بخش « ثقلين  حديث»  به  اول  قسمت

  بخاش   باه   مربوط  گويسندگان  و دا   و بازار گرم  ايجاد شد   و غوغاي  اختالف  البته

  حضارت   بالفصال   امامات   از آن  باشد كه مي « مواالت  حديث»  ، يعني حديث  دوم

  كه  برخوردار است  توجهي  قابل  از اهميّت  اول  كنند، اما بخش مي  را ثابت   علي

                                                 

 . 1  ، صلعمحرقا  لعصالعق - 



در   مختصاري  ابتدا  علتت  همين  كند، به مي  گيز كمك  دوم  بهتر بخش  و در   فهم  به

 .« ثقلين  حديث»مورد 

  

 ثقلينحديث

 :فرمودگد  ، چنين خطبه  اين  در ابتداي   اكرم  رسول  حضرت

 ،يوشك أ  يأتي رسول ربي فأجيب أال أيها الناس فإنما أنا بشر ؛أما بعد »

وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب اهلل فيه الهلد  والنلور فخلذوا بكتلاب اهلل     

أذكلركم   ،وأه  بيتلي  :ثم قال ،ب فيهعلى كتاب اهلل ورغَّ فحثَّ ،واستمسكوا به

 .( )«أذكركم اهلل في أه  بيتي ،أذكركم اهلل في أه  بيتي ،اهلل في أه  بيتي

(ملر ) پروردگارمپي كهاست،ون دي هستمانسانهمهمانامن!مردمايهان»

؛يكليگلذارمملي بهابرجايشمادويي گران،درميانكنماجابتشبيايدومنسراغمبه

راملردماكلرمرسلل  ازآنباشلدلپل ونلرميهدايتدرآنلكهاست«اهللكتاب»

ي،دربلارهام«بيلتاهل «ديگري:يرملدند سس .اهللكردندكتاببهزدنين بهيقتشل

 .«باشيد،خدارادرنظرداشتهكنممي پروردگار،شمارامتلجهبيتماه 

حبل ممربيود مرب    كتمب اهلل لز و جل  أحيمهم أك  م  اآلخر: إين قي تركت فيكم الثقلني»

( )«هنل ل  نفرتقم حتى نردا لىل احلوض  أال إولرتيت أهل بيتي  ضالسلء إىل األر
. 

 ؛كتلابگذاشلتمتراسلتب ر ازديگرييكيقدركهشمادويي گراندرميانمن

كنيلد ملي ريتلاريگلنله،شماباآنلانازمنببينيدپ ،اكنلنمنبيتاه اهللوخاندانم

 .بيايندكلررن دمندرحل كهشلندتااينجدانميدوازهماينيراكه

 « ثقلين»،  اش خطبه  در اين اهلل  شد؛ رسول  تقديم  آن  ي و ترجمه  ثقلين  حديث

دو چياز را    مان   سااختند كاه    گشان بها را ذكر فرمودگد و خاقر دو چيز گران  يعني

  باه   زدن  چناگ   را باه   ماردم   وجاه ت  گاا   آن ؛«اهلل كتلاب »  ، اوّلي روم و مي  گذاشته

واالتار از هار   « اهلل كتاب»  مقام: داشتند و فرمودگد  مبذول  بر آن  و عمل «اهلل كتاب»
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و   بارد    گاام  « بيل   اهل  »، از «اهلل كتلاب »  فضاايل   از بيان  پس . است  چيز ديوري

 . كنم پروردگار مي  شما را متوجه « بيتم  اه »  ي دربار  :فرمودگد

ذكار   از  هادف   كاه   اسات   شاود ايان   مي  معلوم  مسلم  از روايت  كه  نها چيزيت

  ، باه  با آگهاست  مردم  رفتاري و خوش « بيل   اه »  حقوق  كردن  معرفي ،« بي  اه »

  بياتم   اهال   ي دربار : فرمودگد آگها  ي دربار (  مسلم  روايت  قبق)  خاقر، ايشان  همين

دهاد   ماي   و مسند احمد، آشكارا گشان  گسايي  ، امّا روايت مكن مي  خدا را يادآوريتان

،  بناابراين . باشاد  ماي  « ثقلين»بها از  چيز گران  دومين  عنوان  به « بي  اه »ذكر   كه

 .باشد مي « بي  اه »  دومي و «اهلل كتاب»  اولي

از   شاود كاه   پيادا   اشاكال   ، اين گرامي  ي خواگند   در ذهن  است  در اينجا ممكن

بعاد از    شاود كاه   ماي   معلاوم   ، چناين  قيباه   اهلل و از احاديث  شمار كتاب بي  آيات

در   كاه   اسات   هماين   ، باراي  است اهلل  رسول « سنّ »  از آن  دوم  مقام اهلل، كتاب

أَطِيعُلوا اللَّلهَ   ﴿:  اسات   شاد    عناوان   مطلب  اين  مختلف  متعدد با تعبيرات  جاهاي

و  ﴾...وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴿، ﴾آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴿، ﴾ ولَوَأَطِيعُوا الرَّسُ

 ؟ چيست  ، پاسخ است  شد   مطرح « بي  اه »، «اهلل كتاب» از  در اينجا پس

 اهلل   رساول  « سلنّ  »، «اهلل كتلاب »چياز بعاد از     بهااترين  ترديد، گران  بدون

گياز در    اساالم   اهال  .وجاود گادارد    شاكي   گوگه يچه  ، جاي مسئله  در اين. باشد مي

  اختصااص   چيازي   چه  اهلل به كتاب از  پس  دوم  مقام  گظر گدارگد كه  اختالف  بار  اين

اهلل   رساول  « سلنّ  »، « ثقللين »  حاديث  در « بيل   اهل  »منظور از ذكر . دارد

  سانتت   راستين  عاشقان، « بيل   اه »  كه اين  براي.  و بس  است  همين  باشد، سخن مي

 ، ذكار  بناابراين . كردگاد  مي  عمل  بر آن  دل  با صدق  ها بودگد كه همين بودگد،  گبوي

 . است « نبوي سنّ »ذكر   مقام  ، قايم در واقع « بي  اه »

 .كنند تأييد مي را  مطلب  گيز، اين  حاكم  در مستدر   مالك  امام  موقاي  روايات

 : است  آمد   چنين :  مالك  امام  در موقاي



هبربل    تضربلوا مربم متسربكتم  لرب   أمربرن   فيكم  تركت:  قم  اهلل   رسو   نأ  بلغه  أ ه  مملك»

 .« هو سن   بيّ  اهلل كتمب
شلمادو درميلانملن:يرملدنلداهللرسل كهاسترسيدهروايت،اينمال امامبه

و « اهلل كتلاب » نخلاهيلدشلد؛زنيدهرگ گملراهين آنبهكهتازمانيگذارميي مي

 .( ) « پيامبرش  سنّ »

در  اهلل  رسول  كه  شد   گقل   ابوهرير   از حضرت  ، روايتي حاكم  در مستدر 

 :فرمودگد«  حجةالوداع»

 نربردا  نتفرقم حتربى  ل و   سنتياهلل و  تضلوا بعيمهم  كتمب  ل : شيئني  فيكم  قي تركت  ينإ»

 . ( ) « احلوض  ّ   لي

شلد؛ نخلاهيددو،هرگ گمراهباوجلدآنكهامشمادويي گذاشتهدرميانهمانامن

درحلل كهاين هرگ ازيكديگرجدانخلاهندشدتا دو،وآن« ام اهلل و سنّ  كتاب»

 .بيايندكلررن دمن

اگاد   شد  ذكر  ، با هم« و سنّ   تابك»  در آگها گام  كه  و احاديث  از آيات  بسياري

  كاه   كنيم  بايد قبول  ، پس گرفت  گاديد   توان را گمي  كرديم  گقل  كه  دو روايت  و اين

  ماراد باودن  .  است « نبوي  سنّ »  مقام  ، قايم« ثقلين  حديث»در  « بي   اه »ذكر 

                                                 

  ماالنا محمد زكريا در بحثةي   حضرت  لعحديث  لعقدر، شيخ  في  لعقال  عن  لعنهي  باب  ماعك  ماطا لما  - 

قةد  و  اعيينة   لبن  كما قال  صحيح  بالغه  :لعزرقاني  قال: فرمايد مي  و ديگر روليات  حديث  بر سند لين

  فةي   وقةال   ،جةد    عةن   بيةه أ  عن ، عاف  عمرو بن  عبدلهلل بن  كثير بن  حديث  عبدلعبر من  لبن  خرجهأ

سناد، لإل  بها عن  شهرة يكاد يستغني  ملعول  هلأعند    لعنبي  مشهار عن  محفاظ  هذل حديث :ريدلعتج

  مرسالً كما في  ماعك  عن لعمشكاة  بحصا  و ذكر لعحديث  :قلت .لعتمهيد  كتاب  مسندلً في  و قد ذكرنا 

 .[411  ، ص41  ج:  وجز لعمساعكأ] .ألعماط

  و لعجامع  لز لباهرير   و ذهبي.  لست  كرد   رل روليت  هريرة آن  و لبي  عباس  لز لبن  در مستدرك  حاكم - 

:  لحمةد لعسةاعاس    لز دكتر علي  فقههو  لعثقلين  و حديث 411/41:  وجز لعمساعكأو  011/3: لعصغير

 .9  ص



  ديور، حضارت   يثيدر حد  كه  است  در اينجا، چنان « بي  اه »از  « نبوي  سنّ »

 .زگيد  چنگ   راشدين  خلفاي  سنتت  به  كه  است  داد   صريحاً حكم   اكرم  رسول

لضربوا لليهربم متسربكوا هبربم و  بعربيي  م   املهينني  وسن  اخللفمء الراشين   بسنتي  لليكم»

 .( )«بملنواجي

 عمل ازملنپل يايتگلانهدايتراشدينخلفايوسنتمنسنتبهكهبرشماست»

 .«بگيريدمحكمزنيدوبادندانين كنيد،برآن
، از « سلنّ  »  ايان   و شاناخت   ، آشنايي است اهلل   رسول  ، سنتت مقصود اصلي

  بار سانتت    گردد و عمال  مي ميّسر  بيت و اهل  راشدين  خلفاي  با سنتت  آشنايي  قريق

  و اهال   راشدين  خلفاي  آيد؛ چراكه مار ميش  به   حضرت  آن  بر سنت  ، عمل اينان

 و  ، ماال   گمايااگي   امتيازات  دارا بودن  علت  به   كرام  ي صحابه  جمع  از ميان  بيت

 .باشند مي  حضرت  آن  بر سنتت  عمل  براي  معياري

  حاديث )خاود    ي از خطباه   بخاش   در اين   اكرم  رسول  ؛ حضرت هر حال  به

از   و پياروي   بيات   اهل  بزرگداشت و  ، تعظيم قرآن  به  زدن  چنگ  را به  ، امت( ثقلين

 .را برشمردگد  بيت  اهل  فضايل رهنمود كردگد و  آگان  ي حسنه  ي اسو 

،  است  بسيار واضح  گفتيم  آن  مفهوم  ما در تشريح  و آگچه  ثقلين  حديث  ي ترجمه

  گتيجاه   هماين   به  آن  ، با خواگدن( اي فرقه از)  جاگبداري  بدون  منصف  ي هر خواگند 

  و خالفت  امامت  ي ، مسئله ثقلين  از حديث  معتقدگد كه  تشيع  خواهد رسيد، امّا اهل

از  ، تنها و تنها و خالفت  امامت  حق  گيرگد كه مي  و گتيجه. رسد مي  ثبوت  به  بيت اهل

و   مفهاوم   ايان (  سانتت   اهال   يادگا  د  براساس)  كه  در حالي. باشد مي  بيت  اهل  آن

  اثباات   را باه   ، آن حاديث   از الفااظ   تاوان  مي  و گه  شد   بيان  در حديث  گه  برداشت

  و گاه   آمد   ميان  به  از ائمه  ذكري  گه  حديث  در الفاظ  كه  بسيار آشكار است. رساگيد

  خواستند اعاالم  واقعاً مي اهلل  رسول  ، اگر حضرت امامت و  از خالفت  و گه  از امام

  گيروياي   ، هايچ  است « بي  اه »در اگحصار   و فقط  ، فقط و امامت  خالفت  كنند كه
                                                 

 .010 / 4  ، مرقاة لعمفاتيح مشكاة لعمصابيح  حالعه  به  ماجه  ، لبادلود، لبن ترمذي - 



بود   مطلب  اين  اعالم  گه  ايشان  هدف  كار باز دارد، ولي  را از اين  ايشان  تواگست گمي

و   محبّات   را باه   امات   قور واضح  خواستند به مي   حضرت آن  بلكه.  آن  بيان  و گه

اظهاار    خاويش   ي را در خطباه   مطلاب   گرداگند و هماين   متوجه«  بي  اه »  اكرام

«  بيل   اهل  »با   محبّت  را به  ترساگيدگد آگان را از خدا مي  مردم  كه  داشتند، در حالي

  ايماان  از  را جزيي « بي   اه »با   ، محبّت اسالمي  ، امت بنابر همين. گمودگد  تشويق

 .داگد خود مي  گجات  ي و وسيله
  

  ثقلين  در مورد حديث  هايي نكته* 

تنهاا    كاه   اسات   آياد ايان   مي  دست  به « ثقلين  حديث»از   كه  اي گكته  ا اوّلين 

گيااز    ، فاردي  كتاب  همرا   ، بلكه گيست  كافي  اگسان  ارشاد و رهنمايي  براي « كتاب»

 .آيد  دست  به  تا امر هدايت  است

شاود؟    ، واقع هدايت گور و  ي تواگد سرچشمه مي  چيزي  مجيد، چه  باالتر از قرآن

،  از آن  و حكمات   كتااب   ي سرمايه و  تالوت  دولت  مجيد كه  قرآن  همين  امّا همرا 

ظاهر   از لحاظ  رسيد   حد تكامل  و به  متتقي  هاي اگسان گردد، وجود مي  آدمي  گصيب

 .( ) آيند  گايل « تزكيّه»  بزرگ  هدف  تا بتواگند به  تاس  ، قطعي و باقن

                                                 

﴿:  لسةت   كريم  قرآن  ي آيه  لين  به  لشار  -                               

                                                       

        ﴾ [ 463/ آل عمرلن] «لز خادشةان   رساعي  كه  نهاد بر مؤمنين  لهلل منت  تحقيق  به  

  كند و به مي  و تربيت  رل تزكيه  كند و آنان مي  رل بر آنها تالوت  قرآن  آيات  فرستاد كه  آنان  رل در ميان

. «بادنةد   آشكاري  ، در گمرلهي لز لين  يشپ  ترديد لينان  دهد و بدون مي  ، توليم و حكمت  كتاب  آنان

  نفة    ة تزكيه0  قرآن  ة تالوت4:  مقصد دلشت  سه لهلل  رسال  بوثت  گردد كه مي  ، ولضح آيه  لز لين

، لهلل   رسةال   ، سةننان  و مةرلد لز حكمةت    لسةت   ، قةرآن  مرلد لز كتاب.  و حكمت  كتاب  ة توليم3

 . نيست  حكمت  برلي  تر لز آن بزرگ  لي مه، سرچش زمين  بر روي  كه«  سنت»



، «اهلل كتاب»  همرا   است  ، الزم در مسير هدايت  گهادن  گام  ديور، براي  عبارت  به

  اگجاام   را باه  « تزكيّله »  كاار مهام    كاه   كسي  اوّلين. گيز موجود باشند «اهلل رجال»

  ا كاه    كارام   ي از صاحابه    رتحضا  آن .بودگاد    اكرم  رسول  رساگيد، حضرت

  از تعليم  با استفاد   كردگد كه  تربيت  افرادي  ا چنان( ) شود مي  را گيز شامل  بيت اهل

  و پاس . ساختند  و مزيّن  را گوراگي  خويش  و برون  درون   ايشان  ي تزكيه  و روش

. كردگد  ر دگيا، قيامسرتاس  گور به  آن  رساگدن  براي   اكرم  رسول  حضرت  از رحلت

 . گشت  ، روشن ، سر تا سر دگيا از اگوار دين آگان  دري  بي  هاي كوشش  ي در گتيجه

  هر ياك )  بيت  اهل و  كرام  ي صحابه   اكرم  رسول  حضرت  از رحلت  پس  البته

و   ديان   گشار و تارويج    در را  ( خويش  در زگدگاگي  دين  بر تمامي  تمام  با استقامت

جهااد را    يكاي . كار شدگد  به  ، مشغول مختلف  هاي در ابعاد و شعبه  اسالمي  رهنگف

را،   تفقاه   پسانديد و ديواري   را ماي   حديث  روايت  يكي را،  تبلي   را   برگزيد، يكي

  ظاهر امات   ، يكي قلب  ي امر تزكيه  به  و ديوري  داشت  اشتغال  خالفت امور  به  يكي

 . را  امت  باقن  ديوريكرد و  مي  را درست

  پروردگار در ايان   داشتند يا از جاگب  فاصله  عموماً از خالفت « بي  اه »  چون

  وراثتاي   سالطنت   باه   تباديل   مبادا گبوّت  كه)مقدر گبود   از ايشان  ، كار گرفتن زمينه

  در ايان  پرداختناد، و   گفاس   ي و تزكيّه  ربّاگي  ، حكمت الدين في  تفقه  بيشتر به( شود

  ريض .يافتناد   دست  بخصوصي  هاي و ويژگي  امتيازات  به  ترديد، آگان  ها بدون زمينه

 .ءم  خري اجلزااأل  اهلل ل   جزاهمالصحمب  و  مجيع  ل   اهلل لنهم

                                                 

دارنـد و    ، جـاي  كرام  ي صحاهه  ، در جمع هيت اهل  كه  مدَ نظر داشت  خوهي  را هايد هه  مطلب  اي  - 

  خلفـاي »،  ايـ    شود مثـال  مي  را ني  شامل  هيت  اهل  ش   شود، هدون مي  از صحاهه  هر جا ذكري

نيستند، در   صحاهه  جدا از جماعت  اي طبقه  هستند كه« هدر  اصحاب»و «  مبشره  عشره»، « راشدي 

  داده  اي جداگانـه   لقـب   ايشان  هه  خصوصي  امتيازات  هعضي  سبب  قرار دارند؛ امّا هه  صحاهه  جمع

  داده  اي جداگانه  لقب  آنان  ، هه امتياز خاصشان  سبب  هستند، امّا هه  ني  ج و صحاهه  هيت  اهل. شد

  تـاهعي    و تبع  اند، تاهعي  را ديدار نكرده اهلل   رسول  كه  هيت از اهل  دسته  آن  هه  البته.  است  شده

 .شود مي  گفته



  از ارتحال  پس  كه  است  شود اين مي  ، ثابت ثقلين  از حديث  كه  دومي  ي ا گكته 

 «اهلل كتاب»  به  زدن  ، چنگ هدايت ارشاد و  براي  كه چنانهم   اكرم  رسول  حضرت

  هادايت   گيز جهات   آگان  و بزرگداشت  تكريم ،« بي  اه » با  ، محبّت است  ضروري

  ولاي   گيامد   ميان  به « سنّ »از   ذكري  ، اگر چه حديث  در اين. باشد مي  الزم  يافتن

، تفساير   سنتت اگر  قرف  از يك  ؛ چراكه ستگي  هم «اهلل كتاب»جدا از   ، چيزي سنتت

باشاد، از    در زگادگاگي  اهلل كتااب   از تنفيذ و اجاراي   و عبارت «اهلل كتاب»  اجمالي

،  دليال   هماين   به.  است ﴾ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴿مملو از   كريم  ديور، قرآن  قرف

از خود  ،« سنّ »  و حجيّت  ميّتاه  گدارد؛ چراكه وجود « سنّ »  اثبات  به  احتياجي

قاور    همان)،  و احاديث  كريم  قرآن  از آيات  بسياري. رسد مي  ثبوت  به «اهلل كتاب»

  رسول  ، حضرت چند وجه  به  هستند، البته  مطلب  بياگور همين(  كرديم  اشار  قبالً  كه

  واضاح   قاور خااص    را باه  « بيل    اه »با   و تكريم  ، محبّت محل  در اين   اكرم

 : پردازيم مي  وجو   ذكر آن  به  اينك  فرمودگد كه

  در قارآن   واضحي و  ت صريح ، گص آگان  و اكرام  بيت  با اهل  محبّت  ي دربار (  الف

 است  گشد   مجيد گازل
( )

  با مقتضاي  مطابق   اكرم  رسول  ، حضرت علت  همين  به. 

  أذكلركم »: فرمودگد  گمود   متوجه  آگان  و تكريم  بيت  لبا اه  محبّت  را به  ، مردم حال

خادا را در گظار     كاه   كنم مي  شما را توصيه  بيتم  اهل  ي دربار  « بيتلي   ه أ  اهلل في

 باشيد  داشته
( ). 

داشاتند    شاكايت    علي  حضرت  از دست  كرام  ي از صحابه  اي عد   چون(  ب

از   احتارام   قابال   ي قبقاه   ايان   به  گسبت  امت  شتدا  احتمال(  سفر يمن  در جريان)

                                                 

 .دارد  تفاسير مختلفي ﴾ُقْل َلا أاْسأاُلُكْم عالاْيِه أاْجًرا ِإَلا اْلماواّداةا ِفي اْلُقْرباى﴿  شوري  ي سوره  (  ) ي آيه - 

  در خطـاب )  ثقلي   در حديث اهلل   دستور رسول: نويسد مي  ترمذي  در شرح  العرهي  اه   عالمه - 

  است  خود دليلي«  كنم مي  وصيت  خدا ترسي  شما را هه  هيتم  اهل  ي درهاره  م »(  كرام  ي صحاهه  هه

  هه  ايشان  ي درهارهداشتند  مي  در خالفت  ندارند، اگر سهمي  در خالفت  سهمي  هيت  اهل  كه هر اي 

  (. حوذيعارضة األ. )نمودند نمي  وصيّتي  چني   اي   كرام  صحاهه



  در ايان    اكارم   رساول   حضرت  سبب  همين  شود، به  ، بد گمان مسلمين  جماعت

 .گرداگيدگد  بيت  اهل  و محبّت  عظمت  ي را متوجه  ، امت خطبه

  رساول   حضارت   از ارتحاال   پس  شود كه  در گظر گرفته  هم  مطلب  اگر اين(  ج

  ، حضارت   ابوبكر صاديق   حضرت  ، گصيب باالجماع  امت  قيادت  شرف   رماك

  را   را فرش  ، ديدگاگش خواهد شد و امت   غني  عثمان  حضرت و   عمر فاروق

  و باه   قور كامل  ، به گري مالمت  پروا از مالمت خواهد كرد و بي  كرام  ي صحابه  اين

باا    كاه   وجاود داشات   خطار   ايان   د، احتماال خواهد گمو  عمل  بر اين  گحو احسن

  را باه   بيات   اهال   و اكارام   محبات  ، امات   ؛ اين دين  در مقاصد عالي  كوشي سخت

  باراي    اكارم   رساول   حضارت   بود كه  مناسب ، جهت  همين  به. بسپارد  فراموشي

  سوق  بيت  اهل  و اكرام  محبت  قرف  را به  ، آگان اعتدال  ي جاد   خود به  امت  آوردن

 .دهد

و   قلرآ  »  كاه   اسات   رسد اين مي  اثبات  به  ثقلين  از حديث  كه  سوم  ا مطلب 

  حضارت   شوگد؛ چراكاه  گمي از همديور جدا  گا  هستند و هيچ  با هم  هميشه « سنّ 

 :فرمود  خطبه  در اين   اكرم  رسول

 ؛« الحوض  يردا علي  ييتفرَّقا حتَّ  إنَّهُما لَن»

 درحلل كلههرگ ازهمديگرجلدانخلاهنلدشلدتلاايلن(بيتواه قرآن)دوينا

 .بيايندكلررن دمن

  واپسين تا  هستند كه  ، كساگي حق  اهل  شود كه مي  معلوم  خوبي  ، به جمله  از اين

 .( ) گيفكنند  جدايي دو،  آن  زگند و در بين  هر دو چنگ  اين  ، به زگدگي  لحظات
  

 هستند؟كسانيچهبيتاهل

                                                 

  و اكـرام   ، هـا محبـت   هيت  كنيد و ها اهل  عمل  آن  هه  هگيريد و در سرتو سنت  را محكم  قرآن  يعني - 

  الرشيد از حضرت  هدايات: كنيد  مراجعه  ثقلي   مذكور حديث  مفهوم  تحقيق  جهت. رفتار نماييد

 .احمد سهارنپوري  موالنا خليل



در   كه  است  مناسب  ، چند بار تكرار شد  ثقلين  در حديث  بيت اهل  لفظ  ا چون4

  افارادي   ؟ و بر چاه  چيست  بيت  منظور از اهل  شود كه  روشن  هم  مطلب  اينجا اين

 آيد؟ مي  صادق

قاور    باه   كاه   افرادي  عنيشود، ي مي  گفته  بيت  ، اهل خاگه  اهل  ، به عربي  در زبان

  خاگاه   اهال   ، وقتاي  عام  در عرف  چه دارگد، چنان  سكوگت  در خاگه  و دايمي  مستقل

  ازدواج  كاه   شاود، فرزگاداگي   ماي   را شامل  و غير   گابال   ، فرزگدان شود زن مي  گفته

شامار    د بهخو  ي خاگه  باشند، عموماً در اهل  داشته  ديور، سكوگت  اي در خاگه  كرد 

 . است  همين  عام  و عرف  ، در لغت بيت اهل منظور از. آيند گمي

  ، در اهال اهلل   رساول   مطهرات  از ازواج  ، عالو  و سنت  قرآن  به  و امّا با توجه

  حضارت   ايشان  هاي گو    علي  حضرت  ، داماد ايشان ايشان  ، دختران و عترت  بيت

 آگها  و فرزگدان   عباس  حضرت  ايشان  عموي و)   حسين  و حضرت   حسن

 .هستند  داخل  هم(  و ديور بستوان

شامار    باه  ( خاگاه   اهال )  بيت  اهل  ي از جمله  و ازواج  ، همسران جهان  در عُرف

َّ  ، از گص بيت  در اهل ا   اهلل عنهن  ا رضي   مطهرات  ازواج  شموليّت  همچنين. آيند مي

 .رسد مي  اثبات  هب  كريم  قرآن  قطعي

 :فرمايد مي  با صراحت  كريم  قرآن

﴿                                                

                                                

                                                   

          ﴾[33آيه/اح اب]. 

راآن انجلامبرايريتنخدابيرونكهكارهاييوج براي)خلدبمانيدهايودرخانه»

ظلاهرمردمميان درپيشينجاهليّتوهمچلن(نرويدبيرونهايتان،ازخانهاستدادهاجازه

قلرارديگرانتماشاي خلدرادرمتر زينتووساي واندام)نكنيدليدوخلدنماييشن

نماييلد،اطاعلتپيغمبلرش ورابسردازيلدوازخلداونملازرابرپلاداريلدوزكلات(ندهيد



ركندوشلماراكلامالًپلاكدو(پيغمبر) بيتراازشمااه خلاهدپليديخداوندقطتاًمي

 .«سازد

شوگد،  مي  محسوب  بيت  اهل  ي ، از جمله مطهرات  ازواج  كه اين  ي دربار   آيه  اين

از   ركوع  اين. باشد مي ( ) عركو  يك  خريا  از آيات  آيه  اين  اشد؛ چراكهب مي  صريح

﴿: 1   ي آيه                ﴾ رسايد    اتماام   ماذكور باه    ي و در آيه  شروع  

  گرفتاه   ، از اول ركوع  در اين. هستند  مطهرات  ازواج ، آيات  اين  تمام  مخاقب.  است

و   شاك   بادون   هموي  كه  است  شد   آورد   و ضمير مؤگث  صيغه 2 ،  تا آخر ركوع

 .( )هستند  مطهرات  ازواج  قرف  به  راجع ترديد

در   مطهارات   ازواج  رسايد كاه    ثبوت  مجيد به  قرآن  ت قطعي گص  ، از اين بنابراين

 .هستند  داخل  بيت  اهل

  حضارت  و  حسان   ، حضارت  فاقماه   ، حضارت  علاي   حضرت  بودن  امّا شامل

 : است  مسلم  در صحيح  حديثي. رسد مي  اثبات  به  صحيح  از احاديث حسين

 :  قم   وقمص يبأ  سعي ب   ل 

ُكمْ ﴿اآلن   هي    زلتملم أ ْبن ربمء 
أ  م و  ْبن مء   

ْيُ  أ   حسربنمً فمطمرب  ولليربًم و اهلل   دلربم رسربو  ﴾  

 .» بيتي  هلهؤالء أ  اللهم:  فقم  وحسينمً 

                                                 

رود و  كار مي  هه... و  ، هنگالدش ، ساكستان هندوستان  هيشتر در مناطق  كه  است  اصطالحي«  ركوع» - 

هراهـر    ها ها هـم  ركوع. كند مي  واحد هحث  در مورد موضوعي  هاشد كه مي  قرآن  ي منظور چند آيه

  هـه   و هندوسـتان   ساكستان  چاپ  هاي در قرآن  قاعده  اي . كوتاهند  گاهيو   طوالني  نيستند، گاهي

،  موضـوع  هم  هاي آيه  و سايان  شروع  هر روي«  ع«  اختصاري  و ها عالمت  است  شده  رعايت  خوهي

 در  تالوت  و در وقت  قرآن  حافظان  هراي  روش  اي . نمايد مي  مطلب  اي   را متوجه  كننده  تالوت

 .هاشد نمازها هسيار مؤثر مي

 .191 ، ص1  ج:  كاندهلوي  موالنا محمد ادري   از حضرت  القرآن  تفسير معارف - 



ْبن مء   ربربم ﴿آيللهايلنوقتليكلهاسللتروايلت وقلاصابلليسلتدبلنازحضلرت
ربْيُ  أ    

ُكمْ  ْبن ربربمء 
أ  وحضللرتحسللن،حضللرتياطملله،حضللرتعللليحضللرت [ 1/ آل عمــران ] ﴾و 

 .هستندمنبيتاه  اينها!الها:يرملدندرايراخلانده حسين

 :  قملت( لنهم اهلل ريض)لمئش    ول 

  ثربم  دخلربهفأ  لربي  برب   احلس  سود فجمءشعر أ  م   مرحل  مرط  لليهغياة و   النبي  خرج

﴿:  قم   ثم  دخلهفأ  جمء لي  دخلهم ثمفمطم  فأ  جمءت    ثم معه  دخلهفأ  جمء احلسني       

                                 ﴾»( ) .
 

 اكرم رسل ،حضرتهنگامصبحروزي:يرمايدالمياهللعنهلرهيعايشهحضرت

پسلرحسلن.بلدنلدانداختله خلد،رويسياهباتارهايرنگينريتند،يادريبيرونازخانه

يلادرجلايداخل اوراهلم آملد،حسلينكردنلد،سلس آمد،اورادريادرداخ علي

داخل آملد،اوراهلمبتلد،عللي انلدكي.كردنلدخ آمد،اوراني داياطمهدادند،سس 

﴿ :يرملدنلدراتلالوتآيلهايلندادند،سلس يادرجاي                 

                       ﴾ راازشلمادورگردانلدوخلاهدپليديخداوندمي

 . ( )داردنگههشماراپاكي 

،  مطهارات   تنهاا ازواج   ، گاه  بيت در اهل  شد كه  ، واضح صحيحه  احاديث  از اين

  داخل  هم   حسين  حضرت و  حسن  ، حضرت فاقمه  ، حضرت علي  حضرت  بلكه

  فراتار از ايان    ، بلكه( است  آمد   صحيحه  در احاديث  آن  تصريح  چراكه)باشند؛  مي

 عباس  حضرت  ايشان  عموي:  يعني   اكرم  رسول  حضرت  گزديك  ديور بستوان

  و احتارام   تكريم  به  حكم  كه  بيتي  ، در اهل ايشان  و ديور پسر عموهاي  و فرزگداگش

 « بنوهاشلم »را   ايناان  .هساتند   داخال (  شاان  درجاات   براسااس )،  شد   آگها داد 

 .  گاجايز است ها شرعاًآگ  براي  زكات  از مال  گويند و استفاد  مي

                                                 

 . مسلم  رواه - 

 .371 ، ص44 ج: و مرقاة   لعنبي  بيت  هلأ  مناقب  ، باب مشكاة لعمصابيح - 



  آياا ازواج : شد  باشد، پرسيد  مي  ثقلين  حديث  راوي  كه  ارقم  زيدبن  از حضرت

 :فرمود  ارقم  زيدبن  حضرت گيستند؟  داخل   اكرم  رسول  بيت  در اهل  مطهرات

  آ   هربم:  م ؟ ق هم  م  و:  قم .  الصيق  بعي   حر   م   بيته  هلأ  ولك   بيته  أهل  م    سمء »

 ( مسلم)  .« عم:  الصيق ؟ قم   هؤالء حر   كل:  قم .  لبمس  آ جعفر و  آ و  لقيل  آ و  لي

بله دسلتلركله)بيتدراينجامرادازاه هستندوليايشانبيتازاه مطهراتازواج

واسلت حلرامآنلانبلر(زكلات)صدقهگريتنهستندكهكساني(شلدميآنهادادهاكرام

 .باشندميعبا جتفروآ ،آ عقي ،آ عليآ :آنها

رب  :غري هيا وقيربل  يف زني مفرساً   ل   قي جمء ذلك:  مسلم  رشح  االكل   ويف حممربي؟   آ    ْ م 

 .( )  الخ ...الصيق   هلم  ال حتل  الين :  قم 

و   شاد    ياادآوري   ثقلين  ر حديثد  حقوقشان  كه  «بيتي  اهل»در   كه اين  خالصه

، داماد،  ، دختراناهلل   رسول  مطهرات  ، ازواج گشته  الزم  بر امت  شان و اكرام  محبت

  كاه   بيتي  اهل. هستند  ، داخل مرتبه  به  ، مرتبه عموهايشان و پسر  ايشان  ها، عموي گو 

 را  اي و مرتباه   ، عظمات  ، تعظيم اكرام  خود استحقاق  مخصوص  فضايل بنابر  هر يك

دساتور    آن  و به  كرد   ثابت  آگان  براي  صحيح  در احاديث اهلل   رسول  كه  داراست

 . است  داد 

  ، تعظايم  اكرام  مستحق  الجمله ، في بيت  اهل  تمام  اگرچه  خاقر داشت  بايد به  البته

  اخاتالف   ود دارد و ايان وجا   مراتاب   آگها گيز اختالف  هستند، اما در ميان  و محبّت

ماثالً  (  گيست  آن  تفصيل  اينجا مجال. ) است  ثابت  صحيح  از احاديث  فقط  هم  مراتب

  هستند، اما از ميان  و اكرام  ، تعظيم احترام  قابل اهلل   دختر رسول ما هر چهار  براي

  از آن  خواهران  ي عنها ا دارد، بقيه  اهلل ا رضي   فاقمه  سيد   حضرت  كه  ، مقامي آگان

عنها  اهلل ا رضي   فاقمه  حضرت  به   اكرم  رسول  حضرت  برخوردار گيستند؛ چراكه

 .( ) را دادگد(  بهشت  سرور زگان) «اجلن   هلسيية  سمء أ»  ا لقب

                                                 

 .7/ 1   عرهي  مظهريني  تفسير  1/1    مسلم  ماماإل  صحيح  شرح  هه  المعلم  كمالا - 

 .107 ، ص   ج: مشكاة و مرقاةاز   نقل  هه  ترمذي  جامع - 



  بيات   اهل  اكرام و  محبّت  حكم  كه  را گيز بايد متذكر شويم  گكته  ا در آخر اين5

  گيز از خويشاوگدان  و ابوجهل  ابولهب  وگرگه)  گيست  يوگد خويشاوگديپ  دليل  تنها به

 « ايملا  »  ي ، سرمايه آن  اصلي  ، دليل خويشاوگدي در كنار پيوگد  بلكه( بودگد  ايشان

  دليال   آگها به. شد  بيت اهل  گصيب اهلل   رسول  و قربت  محبت  ي در گتيجه  كه  است

  اي ، بهار   گفس  ي تزكيّه بودگد در اهلل  رسول  و مراقبت  يتترب  مستقيماً تحت  كه اين

و   روگق  به  ايماگي  ي سرمايه  همرا   به  پيوگد خويشاوگدي  گوگه و بدين. ( ) وافر بردگد

  بياان   حاديث   در يك اهلل   را رسول  واقعيت  اين.  است  افزود   ايشان  درخشندگي

 :اگد فرمود 

ليسوا   فالن  يبأ  آ   نإ:  نقو  رب جهمرًا غري رّس رب   النبي  سمعت:  قم   العمص  لمرو ب   نأ

ولكرب  هلربم رحربم أبلهربم ببالهلربم : (روان   يفو... ) املؤمنني  صمل اهلل و   ل وليي  إ وليمئيبأ
( ).

لباصلدايكهحالي در اكرمرسل ازحضرت:يرمايدمي التاصعمروبنحضرت

ّنيسلتند؛ولليملن(محبللب)ّ ،وللييلالنابييخانلاده:يرملدندشنيدملميآهستهبلندنه

 ...نيكلكارهستند ،خداوندومؤمنينمن(،يار،ياورودوستمحبلب)

  فهام  گرداگاد، در  ماي   را واضح  خويشاوگدي  ي مرتبه  قور كه  همان  حديث  ينا

  در قسمت  لفظ  همين  رساگد؛ چراكه مي  ما را ياري گيز « ولي»  لفظ  و مفهوم  ترجمه

 . است  ذكر شد   هم « علي  مواالت« » غدير خم»  ي خطبه  دوم
  

 «مواالتحديث»يا«غديرخُمحديث»

                                                 

  هـا وجـود آن    كه تر از اي  روش   دليلي  چه  حضرات  اي   حق  و قبول  ، تواضع ايماني  صدق  هراي - 

از   سپ و   راشدي   نمودند، از خلفاي  را خم  سر تسليم  شريعت  احكام  ، در مقاهل ن دي   قراهت

 ...كردند و  كامالً اطاعت  اسالم  خلفاي  تمام

،  فـالن   لفـ    تعيـي  و  الحديث  لشرح  راجع ،هاب تبل الرحم هباللها،  دباأل  ، كتاب هخاري  صحيح - 

 .  1، 0 1  ، ص0  ج: حجر  اله   الباري فتح



؛ « غدير خم  حديث»: دارد  شهرت  دو گام  ايراد گرديد، به  مكان  در آن  كه  سخني

  لزوم  ، بيان در آن  ؛ چون« مواالت  حديث»ايراد شد و   گام  همين  به  اي در گقطه  چون

 . است   علي  با حضرت  و محبّت  مواالت

 : است  كرد   روايت  گوگه اين   ارقم  را از زيد بن  حديث  ابوقفيل

 نمهود،   توقه    و در غهديرخُم   برگشت  الوداعحجّةة از  خدا   رسو   ك   زمان »

  سهپس . شهود   و صاف  پاك  حدود وجود داشت  در آن  ك   دستور داد زير درختان 

 :فرمود

در   مهن .  ام گفته    را لبيه    دعوتش  و من  آمده  نزدي   اجلم  كنم م   احساس

. را  بيهتم   ؛ اههل  خدا و عترتم  كتا :  ام گذاشت   باق   سنگ دو چيز گران شما  ميان

دو، هرگز   اين  چون. كنيد ار م رفت  دو، چگون   با اين  از من  پس  بنگريد ك   خو 

: فرمهود   از آن  پهس . وارد شهوند   بر من  در حوض  ك  تا اين شوند جدا نم   از هم

و   را گرفهت   عله    دست  سپس.  هر مؤمن   موالي  و من  است  من  خداوند موالي

 :فرمود

 .ُ ُ فهذا وليُه ُ مواله ْ كُنْ  مَن»

 .ُ« عَادَاه  ُ وَعاد مَن ْ وَااله نمَ  ِّ وال اللّهُم :دعا كرد  سپس

 : گويد  ابوقفيل

؟  شهنيدي  خهدا    را از رسو   سخن  آيا تو خود اين:  پرسيدم از زيد   من»

 خهود   با چشهمان   حضور داشت  مكان  در آن  ك   هر كس  ، بلك  تنها من  ن :  گفت

 !شد  صود برآوردهرسيد و مق  اتمام  ب   سخن..  ( )«خود شنيد  هاي ديد و با گوش

  رسول  همرا   رسيد و جمعيّت  پايان  مورد به  با همين  سفر حجّا الوداع  مهم  وقايع

ا    مركاز اساالم    سوي  برادروار به  رگگ و يك  دل  يك  و همه  صاف  با قلبي خدا 

 .گهادگد  ا گام  مدينه

 ، اول  قسامت  : است  مشخص  دو قسمت  داراي «غدير  حديث»  پيداست  كه چنان

  باشد كه ا مي ( ) او  سنتت  روايتي  ا و به    نبي  بي   و اه   قرآ   اهميّ   در بيا 

                                                 

 . 1 ـ  1/ 1 (:  آن  مشاهه)مسند احمد . 2111  ، ح7   هاب/  1:  سايين  سن  - 



بلا    ملواالت   ي دربلاره ،  دوم  قسمت و .( ) گويند مي«  ثقلين  حديث»  آن  مستقالً به

  حلديث ». باود   مطلاب   روز هماين   در آن  اصلي و مقصود  است   علي  حضرت

  قُارُق   به  حديث  اين. گويند مي  از حديث  قسمت  همين  به  قور مستقل  به « مواالت

 .  است  ديور مروي  از راويان  يكسان  كمابيش  الفاظ ديور گيز با

  ذيال   ترتياب   باه   قور كلي  غدير به  صحيح  احاديث  شامل  روايات  اين  مجموع»

 :باشند مي

لّيًم منّ  إن»( 1 م منه  ي ّ   ل  أ     . ( )« بعيي   ّ مؤم   ّ كل هو ويلو   و 

 .(4) « موال   ّ فعي   ُ موال   ْ ُكنْت م  »( 2

  مرب   مربؤم   بكربل  أوىل  ألسربت:  قربم . بربىل: ؟ قربملوا  فسهمأ  م   بمملؤمنني أوىل  ألست»( 3

 ا لمد  لمد م     اللهم واال   م   وا   اللهم.  أ م موال   م   فهيا ويل:  قم .  بىل: ؟ قملوا فسه 
 (5). 

 . (2)»  ّ   وليه فعي  وليه  كنت  م »( 2

.  فهربيا ولّيربه  ولّيه  ُ كنت  م  :  فقم   أخي بيي لي  ثم   ّ مؤم   ّ كل   و أ م ويل  ّ اهلل موالي نإ»( 1

 .( )» لمدا   لمد م و  واال   م   وا   اللهم

                                                                                                                                            

 . / 9:  حاكم  مستدرك. هالقدر  القول  ع   نهي  هاب:  مال   امام  موطاي - 

 .« مصحح»،  كرديم  هحث  تفصيل  هه  تر در مورد آن سيش - 

  و محبـوب (  ولـي )  و او هعد از م   هستم  از علي  و م   است  از م   همانا علي:  و نسايي  ترمذي - 

،  اسـت   غـالي   ي شيعه  ي   ي اضافه«  هعدي  م «  لف   محدثي   ي نظريه  قطب  البته. ) است  هر مؤم 

 .(دانند مي  شده  را اضافه  لف   اي   حديث  و ديگر شراح  تيميه اه   و امام  ترمذي  امام

 . اوست  و موالي  ني  محبوب  ، علي او هاشم  و موالي  محبوب  م   كه  هرك :  ترمذي -1

چـرا  : كردنـد   ؟ عرض نيستم(  اولي)  محبوب  هايشان هيشتر از جان  مؤمني   هراي  يا م آ:  ماجه  اه  -1

چـرا  : كردنـد   ؟ عرض نيستم  از جانش(  اولي)تر  محبوب  هر مؤم   هراي  آيا م : فرمودند! نيستيد

  ي، علـ  او هسـتم (  موالي)و   محبوب  م   هر ك : و فرمودند  را گرفته  علي  دست  سپ ! نيستيد

  كند، تو ها او محبـت (  مواالت)  محبت  ها علي  هرك ! سروردگارا.  اوست(  موالي)و   ني  محبوب

 . ك (  معادات)  كند، ها او دشمني مي(  معادات)  دشمني  ها علي  كه  و هر ك ! هفرما(  مواالت)و 

 . اوست(  ولي)  ني  محبوب  ، علي او هاشم(  ولي)  محبوب  را م   هر ك .  نسايي -1



تكارار   ارهاا ب  لفاظ   ، پانج  رواياات   در ايان   فهميد كه  خواهيم  توجه  با مقداري

،  ، دوسات  محباوب  : لفظ  هر سه  ي ترجمه  كه)  أولي( 3.  مولي( 2.  ولي( 1: اگد شد 

(. باشاد  مي  و دوستي  محبّت:  آن  ي ترجمه  كه)  مواالت( 2(. باشد ياور و مددكار مي

 (.باشد مي  گفرت و  دشمني  آن  ي ترجمه  كه)  معادات( 1

، « محبلوب » ؛ ترتياب   باه   كه  بهتر است  ترجمم  براي  كالم  تسلسل  رعايت  جهت

  را باه  « دشلمني » و«  دوستي»، « دوس »كار ببرد و يا   را به  و نفرت«  محب »

 .( ) برقرار گخواهد شد  ، توازن در كالم  كار گيرد وگرگه
  

 غديرازدوديدگاهحديث

  در واقاع  اها  برداشات   ايان .  است  شد   متفاوت  دو برداشت «غدير  حديث»از 

  حسااب   باه    علاي   حضارت   خالفت  در مورد زمان  دو ديدگا   اختالف  ي ريشه

 .آيند مي

ا     علاي   حضارت   بار خالفات    را ساندي   ، حديث( تشيع  اهل)  استنباط  يك

 « ملولي »و  « وللي »  ، لفظ استنباط  در اين. داگد ا مي   اهلل  از رسول  پس  بالفاصله

  گفته ...(، اميلر و  ، امام والي)در امور   متصرَّف  معني  به  ار رفتهك  به  در حديث  كه

معناا را در    هماين   خواسات   سخن  در اين خدا   رسول گظر،  اين  قبق.  است  شد 

  از قبال  را  حقيقات   ايان   فرمايد تا هماه   اعالم  ديوران  براي   علي  حضرت  حق

  گكناد و قماع    كوشاش   از وي  پس  مقام  ينا  تصدّي  ديور براي  كس  بداگند و هيچ

از   باشد، پس  راضي  علي  كه اين  و بدون  و مواگعي  داليلي  اما بنا به. باشد  گداشته

                                                                                                                                            

.  هسـتم   هـر مـؤم   (  مـوالي )  محبوب  و م   ،است  م (  موالي)  ترديد اهلل محبوب  هدون.  نسايي - 

و   ني  محبـوب   ، علي او هاشم(  ولي)  محبوب  را م   هر كه: و فرمودند  را گرفته  علي  دست  سپ 

(  مـواالت )و   هـا او محبـت  كنـد، تـو   (  مواالت)  محبت  ها علي  هرك ! سروردگارا.  اوست(  ولي)

 . ك (  معادات)  كند، ها او دشمني مي(  معادات)  دشمني  ها علي  كه  و هر ك ! هفرما

 .« مصحح». 11  ص:  امامت  ي عقيده - 



  ، به خليفه  سه  خالفت  دوران  از قي  گرسيد و او پس  وي  به  مقام  اين خدا   رسول

 . گشست  مقام  بر اين  چهارم  ي خليفه  عنوان

  و امامات   خالفات   از بياان   ، حاديث ( سنتت  اهل)ديور   و برداشتي  استنباط  قبق

  معناي   باه   در حاديث  « مولي» و « ولي»،  برداشت  اين  قبق.  است  و عاري  ساكت

و   مناقاب   حااوي   احادياث   ي زمار   از  و حاديث   است و ياور و سرور  دوس 

  خصوصاً بيان  عموماً و گا   خود، گا   ياران  ي دربار  خدا   رسول  كه  است  فضايل

   علاي   حضارت   خصوصاي   و فضايلت   منقبات   حااوي   حديث  فرمود و اين مي

  عقيد   اين  به  معتقدان. گردد مستفاد گمي  فضيلت  از اين  بيش  چيزي  باشد و از آن مي

  منظور رساول   گه  دارگد كه  استثنا  ا هستند، عقيد    ا بدون   و جماعت  سنتت  اهل  كه

  در عربيّات   او كه  اصحاب  بود و گه   علي  بالفصل  و امامت  خالفت  بيان خدا 

  شان معنا در ذهن  صد درصد داشتند، اين  آشنايي  مقصود گبوي و  سخنان  و به  كامل

 .گكرد  استنباط  چيزي  ، چنين سخن  گيز از آن   علي  خود حضرت  حتي. شد متبادر

 سنتلاهبينش

  علاي   حضارت   فضيلت  در بيان «غدير  حديث» :گويند مي  با قاقعيّت  سنتت  اهل

هاا و   هاا و بغاض   كدورت  آن  و مبناي  است  با ايشان  و تأكيد بر محبّت   مرتضي

همسفر او وجود   از ياران  بعضي  در ذهن  موقع  در آن  بود كه  گامناسبي  هاي برداشت

 . داشت
  

  برداشت  اين  داليل

و  « وللي »  ي را از كلماه   و خالفات   امامات   معناي   استخراج  لغت  علم:  او * 

 .كند تأييد گمي  اقالق  اين  به ،« مولي»

  ي از دريچاه   عرب  در سخن  قولي  داليل  به  گوريستن  كه  گبايد از گظر دور داشت

  در ساخنان   كاه  ايان   يكاي :  اسات   و قطعاً ضاروري   مهم  دو دليل  ، به و وضع  لغت

  و كلماات   هساتند، الفااظ    مااهرترين   كاه   آگان  و باألخص  و بلي   فصيح  گويندگان



،  در آن  تغيياري   تارين  دارگد و كوچاك  قرار  بالغت  اصول  دقيق  هاي بر پايه  هميشه

  كاالم   اصلي  گشود، مفهوم  توجه  اصول  اين  تا به ديور خواهد بود و  مفهومي  حامل

  كاه   است  بر سر مطلبي  مورد گظر ما، بحث  در حديث  كه آن شود و ديور گمي  ر د

 باشد  كلمه  يك  ، همين آن  يا گفي  و اگر مدار اثبات  ساز است سرگوشت و  كامالً مهم

 . است  ترديد ضروري بي  در آن  لغوي  ا كنجكاوي  هست  ا كه

  گوگه اين  خالصه و  قور اجمال  رد بهمو  را در اين  مطمئنش  هاي ذخير   لغت  علم

 :كند مي  ما ارايه  به

  لغات  در  هساتند كاه   « واليل  »از   مشتق  هر سه « اولي»و «  مولي»و «  ولي»

و   قُرب  آن  ، خوا  است دو چيز  ميان  و ارتباط  ، تعلق گزديكي  معني  به  در اصل  عرب

در   كلمه  سه  اين .( )« اعتبار دين  يا به و  گسبتاعتبار   باشد يا به  اعتبار مكان  به  تعلق

 :گيرگد خود مي  به  تفاوتي  اگد   معاگي  اصطالح

  ( )«اوليلاء »  ي صايغه   و به ( ) گويند و مددكار مي  و محبوب  دوست  به « ولي»

  گاه   معناست  همين  ، به رفته كار  به  كلمه  اين  هر جا كه  در قرآن. شود مي  بسته  جمع

  أمر، ولي  ولي)« عهد»يا « أمر«  به  مضاف  كه  در صورتي  فقط  كلمه  اين. (4) چيز دگر

 .آيد مي  هم  قيادت و  امامت  معني  باشد، به( عهد

  و هم( تر گزديك)  اقرب  معني  به  هم  و در اصطالح  تفضيل  اسم  ي صيغه « اولي»

  ايان   و حاديث   در قارآن .  است  كار رفته  به( تر دارتر و شايسته  حق)ت  احق  معني  به

                                                 

 . اصفهاني  راغب  مفردات - 

ُااُهوا﴿:  است  آمده  در قرآن -  َا َالِهيا الاهِن آا  . انـد  آورده  ايمـان   كـه   اسـت   كساني  خداوند دوست ﴾اللاهُه 

 .(17   آيه:  هقره)

لِيااءا اللاِه َلا  أاَلا ﴿ -  َْ َاَلا  ِإّنا أا   هراي  خوفي  سروردگار نه  دوستان  هاشيد كه  آگاه: ﴾ُهْم  اْحزانُوّنا  خاْوٌف عالاْيِهْم 

 .( 1  آيه:  يون . ) حُ ني  وجود دارد و نه  آنان

لِياهاُء ﴿:  اسـت   آمـده   گر در قرآنيكدي  هه  ني  نسبت  در مورد مؤمني  -1 َْ ااهاُ  بهاْضُههُهْم أا َااْلُمْؤُِ اُهوّنا  َااْلُمْؤُِ
 ( 7:  توهه. )همديگر هستند  ياور و دوست  ها ايمان  و زنان  مردان :﴾بهاْضض  



  چنين  براي  اقالق  به  عرب  اصالً در سخن  ، چون و امير گيامد   امام  معني  گيز به  كلمه

 . است  گشد   وضع  مفهومي

،  اصاطالح  در  كاه   اسات   اي تنها كلماه   اين ؛« والي »  ي از ماد  « مولي»و اما 

 . ردگي خود مي  به  متعددي  معاگي

 :  است  را يادآور شد   معاگي  اين«  مولي«  براي  أثير جزري  ابن

  ، مهنعم (آقها )، سيَد (اختيار  ، صاحب صاحب)  ، مال (، پروردگار پرورنده)ّ  ر »

  ، مُحهب ( كننهده   ياور، كم )، ناصر ( آزاد كننده)  ، معتق( دهنده ، نعمت كننده انعام)

  ههم )، عقيهد  ( پيمان  هم)  پسر عمو، حلي (  همساي )، جار (پيرو)  ، تابع(دوستدار)

  كسه  )  عليه    ، و منعَم( آزاد شده)  ، معتَق( ، برده غالم)، عبد (داماد)، صهر ( پيمان

 .( )( شده  او انعام بر  ك 

  و شارح   گيز در ترجماه   سيّد جواد مصطفوي  را حاج « مولي»متعدد   معاگي  اين

 .( )  است  آورد «  دنبال»و « جلو»  معاگي  ي با اضافه « كافي  اصول»

  وارد شاد    مذكور در حديث  معاگي  ي همه  آيد و به مي « موالي»، « مولي»  جمع

  و ساباق   سياق  گرفتن با در گظر  ، فقط معاگي  همه  از آن  يكي  كه  است  ، بديهي است

.  پاذير اسات   ، امكان و مكان  نزما  شرايط  و گا   ايراد آن  ها و موضوع و اگويز   كالم

:« هربم فنكمحهربم بمطربلموال  بغربري اذن  ل امرأة  كحتأن» : خواگيم مي  در حديث  مثالً وقتي

  سرپرسات   معناي   به « مولي»، در اينجا (اسلتباط ملاليش ياجازهبدونزننكاح)

ننرب  وُجهينرب  وأ» : خاواگيم  ماي   يا وقتي!  يا همسايه  مُحب  معني  به  گه  است  زن   سربلمُمز 

 « مولي» ،(خدايندوغفار،ملاليانواسموجهينهم ينهقباي :)» رسولهاهلل و  وغفمر موايل

 ! ت و مالك رب  گه  است  دوست  معني  در اينجا به

 :اخذ كرد را  گتيجه  اين  توان مي  سادگي  به  لغت  علم  هاي داد   اين  به  با عنايت
                                                 

  ، طبع2/1  .  م  00 ، هـ   1 ،  العرهي  ار احياء التراثد  ، طبع1/1 1:  لعحديث  غريب  لعنهايا في - 

 . اسماعيليان  مطبوعاتي  ي ، مؤسسه ايران  ـ طبع 2/1  + ،  م 997 . / هـ 2 1 رالفكر دا

  ، نشـر كتـاب   تهـران   طبـع .  1ـ    /11(:  سـيد جـواد مصـطفوي     و شرح  ها ترجمه)  كافي  اصول - 

 . اسالميه  علميه  فروشي



ا    بالفصال  يا  مطلقاً ا بالفصل   و امامت  خالفت  به  استدالل « مواالت  ثحدي»از 

را مادگظر قارار    « اوللي » ياا  « ولي»  كلمه  حديث  اگر در اين  چون.  گيست  صحيح

از   يكاي   معناي . كناد  گمي  را افاد   خالفت و  امامت  مفهوم  در عربي  يك  ، هيچ دهيم

  مالاك   تر، گه ت و شايسته ، احق و ديوري  ياور است و  و دوست  محبوب  دو كلمه  اين

از آگهاا    و پيشاوايي   در اماور و امامات    تصرتف  مفهوم  كه  ديوري  ت يا معناي يا رب

 .گردد مستفاد

  كاه   شاويم  مي دچار  آن  معاگي  باشد، با اگبو  « مولي»  ي ، كلمه اگر مدار استنباط

  گااموفق   معااگي   از آن  يكي  ، قطعاً در اگتخاب مرا در گظر بويري  خود كلمه  اگر فقط

  ايراد حاديث   هاي و اگويز   و عوامل  موضوع  جز بررسي  اي ، چار  بنابراين.  ماگيم مي

را   و سباق  سياق  اين  و موثق  روايي  تاريخ.  ها گيست قرينه  و كشف  و سباق  و سياق

دارد   ، جريااگي  حديث  ايراد اين  ي گويز و ا  عامل  كند كه مي  سازد و ثابت مي  روشن

  همراهاان  از  بعضاي   گااراحتي   آماد و آن   پايش  « غديرخُم»از روز   قبل  اگدكي  كه

 .  يافت  اقالع  گيز از آن اهلل   رسول  بود كه  از او در سفر يمن   علي  حضرت

  ايان  و مؤكتاد خاود،    شاافي   باا بياان    خواسات   حضرت آن « غلديرخم »در 

  هاي دارد تا بغض  بيان او را  ، و فضايل را زايل   علي  به  سو  گسبت  هاي برداشت

  باه :  چيز؟ ظاهر اسات   چه  بغض  جاي  ، به... آن  جاي  گردد و به  برقرف  ايجاد شد 

از  خدا   در اينجا منظور رسول  ،بنابراين. آيد مي « محبّ »  ، هميشه« بغض»  جاي

معناا    هماين   باه   در قرآن  قور كه همان.  است  و دوس   محبوب ،« مولي»  ي كلمه

 :  است  آمد 

﴿                          ﴾ [4آيه/تحريم]. 

 .«صالحومؤمنانجبري وهمچنيناست(رسل )ومددكاراو،خدادوستپ »
  در كالم « ملولي »يا  « ولي»  اصطالحي  معناي  ترين رايج و  ترين معروف : دوم* 

  معناا باه    همين  به  قرآن  تقريباً در تمام  كه  قوري  به.  است  ّ يا محبوب مُحب،  عرب

در   و ايان   .معناا ماورد گظار اسات      همين  االقالق گيز علي  و در احاديث  كار رفته



  در تعياين   و قااگون   قاعاد  . باشد مي  لمهدو ك  اين  حقيقي  معني  ، جايوزين اصطالح

،  را ماراد داگسات    شان حقيقي  بايد معناي  آگها هميشه از  كه  است  اين  كلمات  معاگي

را   آن  مجاازي   ، معنااي  در كاالم   اي متعذتر باشد يا قريناه   حقيقي  معناي  كه مور اين

 .باشد  كرد   معيّن

تار و   مصاطلح   معنااي   هماان   كه  حقيقي  معني  استنباط  ، گه« مواالت  حديث»در 

ديور از   يكي  اي قرينه  گه باشد و ، متعذتر مي است « مولي»و  « ولي»  ي تر كلمه رايج

  معني  بودن  اشكال بر بي  ، عالو  برعكس  سازد و بلكه مي  را غالب  آن  مجازي  معاگي

  آن  باودن   ، بر حتماي  كالم  يو صدر و اگتها  سفر يمن  تر، ماجراي و مصطلح  حقيقي

 .معنا تأكيد دارد

چياز و    ، ياك  اسات   دوستي  معني  و به  عداوتضد   كه « والي »  باب : سوّم* 

باشاد،    منظور دوّمي اگر.  ديور است  چيزي  است  امام   معني  به  كه « والي »  باب

  و اماام   والي  كه  كسي .» مولي» يا « ولي»  شود گه مي  آورد  « والي»  ي كلمه  گا  آن

 « ملولي » و«  وللي »  امّاا باراي  .  است  ثابت از او  فقط  و امامت  ، واليت است  مردم

،  اسات   ماردم  « ملولي »ياا   « ولي»  كه  كسي.  است  شرط  از دو قرف  ، ثبوت بودن

  خواگيم مي  زيادي  هاي در آيه  در قرآن. او هستند « مولي» و « ولي»متقابالً   هم  مردم

  آگاان  ّ و وللي   ملولي   هام   خداوگد هستند و خداوگد متعال  ، اولياي گيك  بندگان  كه

﴿  ي ماگند آيه.  است                         ﴾ [99آيله/مائده]. ي آياه  و  

﴿                          ﴾، ي و آيه  ﴿       ﴾ [ 9 / اعراف] 

﴿)  ي و آيه                             ﴾ [ 2/ يوگس  ]و.... 

و    علي  حضرت  ميان  دو قرفه  دوستي  همين  ، ضرورت« ملواالت   حديث»در 

 « واللي »، حتمااً  « وللي »و «  ملولي »  جاي  به  رگه، وگ است  شد   بيان  ساير مؤمنان

 .آمد مي



 ُ« علاداه   عاد منُ و وااله  من  وال  اللّهم»  آمد   كه  آخر حديث  قسمت : چهارم* 

  ي از مااد    هام  « وال». ساازد  ماي   را متعايّن   اسات   ضد عداوت  كه  دوستي  معني

  ايان   اخاتالف   بدون  دعايي  سخن  اين  معناي.  است  كلمه  آمر اين  و شكل « والي »

 : است

با   را ك   دار كس   كند و دشمن م   با او دوست   را ك   دار كس   دوست! خدايا

 .ورزد م   او دشمن 

  ايان  شاود،   گرفته  و خليفه  امام  معني  به  اول  ي در جمله « ولي»يا  « مولي»اگر 

  صادر كاالم    مقتضااي   باه   وقت  آن  كرد؟ چون  بايد ترجمه  را چووگه  دوم  ي جمله

 : شود مي  چنين  ترجمه

 ...!!!كند و م   يا امام  او را خليف   را ك   كس   ه كن  ه يا امام  خليف ! خدايا»

كاار    ، باه « ملواالت   حلديث »  ديور از روايت  قريقي  با در گظر آوردن : پنجم* 

.  اسات   توجاه   قابال  «... ُ مواله  كن  من»  ي در جمله « ولي»يا  « مولي»  لفظ  رفتن

  مرب   بربمملؤمنني   ُ أويل أ ل سربت» :شاود  آغااز ماي    مقدماه   با اين  قريق  در آن  حديث  چون

 اهلل ا رضاي    صاحابه  ( سل اوارترنيسلتم همازخلدشانمؤمنانبهآيامن) .( )«؟ أ فسهم

او   مهوالي   من  هر ك »: دفرمو خدا   رسول  از آن  پس. دادگد  مثبت  ا جواب   عنهم

 .« اوست  موالي  هم  ، عل  هستم

هْآ ﴿  ي از آيه  ، استشهادي تمهيدي  ي جمله  آن  كه  بايد داگست ِايآا ُِ لاهى بِهاْلُمْؤُِ َْ الاابِهيا أا
 -  كردن  با متوجه  غرض  بود؛ بدين ( )﴾أانْهُفِسِهمْ 

تبعااً    كاه  گمايد  را جلب  رشانخود، افكا  در حق  الهي  ي توصيه  آن  به  مسلماگان

و   خالفات   اثباات   معناي   و قطعاً به.  ساخت تر مي را مؤثرتر و مهم  ايشان  ي موعظه

ِايآا ﴿  ي آيه  چون. گبود  كسي  امامت لاهى بِهاْلُمْؤُِ َْ   منحصر به  خصوصيّات  در بيان ﴾الاابِهيا أا

بار    وجاه   هيچ  به  كه  است  شد   گازل خدا   رسول(  ي جاگبه  همه  هاي اولويت)فرد 
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  لقاب  ، ايشاان   گراماي   اسم  جاي  به  در آيه  شود كه  مالحظه. كند گمي  صدق  ديوران

  گباوت   ، باه  ايشاان   بودن  اولي  كند كه مي  داللت  و اين  است  شد   آورد  ( نبي)  وي

َاأاْزَااُجهُه ﴿  كاه   متاذكر شاد     را هام   مساأله   و ايان   است  ايشان  ي خاصّه  كه  اوست
اتُهُهمْ  ُاها اعتبلارحرملتبلهوهلماعتبلاراحتلرام بلههم)شماهستند،مادرانوهمسرانش: ﴾ُأ

 .  اوست  گبوت  به   حضرت آن  ي خاصّه  هم  اين  كه (آناننكاح

  پاس  .او گخواهاد شاد    ياا مثال    شاريك   كاس   هايچ   اولويات   در اين  خالصه

خاود    امامات   را مثل  كسي  امامت  ، هرگز قصد اثبات آيه  ذكر اينبا ت  حضرت آن

  باه    علاي   حضارت   تاري  شايساته   بيان   حضرت فرضاً اگر منظور آن.  گداشت

را   الفاظ  همان  بيشتر مقصود، عين  و تصريح  بالغي  اصول  رعايت  بود، براي  خالفت

 .»  ْ  فسه  م    به ىل ّ   أو   ف ع ي   فسه   ْ م    به ىلو ُ أ ُكنت  ف م  »: فرمود مي برد و كار مي  به

  ، باز هام  گماييم گظر صرف  حديث  جاگبي  توضيحات  اين  ي اگر از همه : ششم* 

  باه   اي باا كلماه    هام   صاورت   در آن  چون.  گيست  درست  امامت  به  از آن  استدالل

شاود،    اگتخااب   آن  معناي  يك   هرگا  شود كه زياد سر و كار پيدا مي  معاگي  احتمال

  ياك   اثبات  براي  كه  است  و قاعد .  برقرار است  ديور در هر صورت  معاگي  احتمال

گردد   بايد عرضه  يا دليلي  ا داليل   ماگند امامت  و حياتي  مهم  مطلبي  هم  ا آن   مطلب

و   اساتدالل  در  محكم  ي قاعد   گباشد؛ زيرا قبق  وجو  معنا و ذي  چندين  محتمل  كه

باشلدبلدوندرميلاناحتملا  پلاي،وقتلي« ُ االستيال    ُ  بيل جمء االحتل  اذإ»:  مناظرات

 .خلاهدشدباط استدال ش 

كناد؛   گماي  وارد  خلال   آن  ، در اثبات احتمال  وجود اين  كه  است « محبّ »تنها 

 . است  عجم  مذكور قابل  معاگي  با تمام « محب »زيرا 



 « غلديرخُم » در  از گازول   قبال  خادا    رسول  آيد كه برمي  از روايات : هفتم* 

ع ي   ُ موال  كنت  م »  ي جمله از   گازد وي   كاه   كسااگي  از  بعضاي   را تنها باه  »  ّ   موال  ف 

 .( ) بودگد  گفته  كردگد هم مي  شكايت  علي

باا    دوساتي   ، تلقاين  جملاه   اين از   حضرت منظور آن  كه رساگد مي  لهأسم  اين

  خصوصاي   بياان   آن  بود، باه  مي او  امامت  اگر منظور، بيان  چون.  است  بود  علي

  را بياان   ساخن   ، ايان  حج  عظيم  در اجتماع  وقت  همان  ورزيدگد، بلكه گمي  مبادرت

فهميدگاد    كاه  گرفتناد   آن  عمومي  بيان  به  تصميم  زماگي تنها  اما ديديم. فرمودگد مي

 . است  شد   شايع  همه  بين تقريباً  شكايت

  آن  ساخن   ايان . « ُ  ّ ولُيربه فعربي»يا  »  ّ موال  فعي   ُ موال  كنت  م »: فرمودگد : هشتم* 

  شود؛ چاون   سرور گرفته و ياور و  دوست  معني  به « مولي»  آيد كه مي  راست  وقت

هر »: شود مي  چنين  حديث  ي ترجمه باشد ا   ماما  معني  ا اگر به   صورت  در غير اين

دو   كاه   در حالي !« اوست  امير و امام  هم  ، عل  او هستم  امير و امام  من  ك   كس

دو اميار،    از آن  يكاي   كه  زماگي  شوگد؛ باالخص گمي هرگز امير  قور همزمان  گفر به

و   سلالم   ي ترجمه  يك  و سروري  دوستي  اما معناي. باشد  خداوگد متعال  رسول

  دوسلتي  بلا    صلحابه   تك تك  و بلكه   علي  دوستي  چو .  اس   نقص بي

  واجلب   پلذير، بلكله   امكا  تنها  نه  قالب  در يك  طور همزما   به  خدا  رسول

 . اس   ضروري

    مربؤم  ّ   ّ كربل ويل  ّ فعربي... »:  آمد   در روايتي  خواگديد كه  در مقدمه! عزيز  ي خواگند 

باشاد و    داشته  تناقض  فوق  با مطلب  حديث  ، اين خواگند   شايد در ذهن .( )» بعربيي

  پندار درست  گمايد، اما اين  مزبور را سُست  دليل  و تقييد، در پندار آگان  تصريح  اين

  محققاان .  اسات   احتجاج  و غيرقابل  گامعقول  مذكور از احاديث  ؛ زيرا حديث گيست
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  البتاه .( )اگاد  قلمداد كرد   ، ضعيف اختالف  و بدون  كرد   بحث  سند آن  روي ، رجال

از   باورگاد كاه    بر ايان   باشد، محققان  گيز صحيح  حديث  اگر اصل  كه  تر گفتيم پيش

 . است  شد   اضافه«  بعدي«  لفظ  افرادي  سوي

  فقاط  شاود،   گفته  هم و امير  امام  معني  به « ولي»  و لفظ  صحيح  كه اين  فرض  به

  شود و در ايان  مي  خليفه خدا   از رسول  پس   علي  كه  است  مطلب  اين  گوياي

  بعاد از رساول    بود، ايشان  گفته  حديث  اين  قور كه همان  چون.  گيست  مورد سخني

 و  سُسات   گا  مزبور، آن  دليل.  گشست  وي  بر جاي  چهارم  ي خليفه  عنوان  به خدا 

الساند و كاامالً    اوالً قاوي   كاه   وجود داشت  حديثي  آن  در مقابل  كه شد مي  گاقص

  از من  فوراً پس  عل »: آمد مي  صراحت  به  فرضي  حديث  بود و ثاگياً در آن  صحيح

 .« شماست  ه ول   بعد از من  ه يا متصالً و بالفاصل 

  از حضارت  خادا    رساول گازد     بُريد   حضرت  وقتي  كه  خواگديم : نهم* 

   علاي   باه   گسابت   داشاتن   بغاض  او را از   حضرت  گمود، آن  شكايت علي

  تهر از عله    محبو   نزد من  كس  هي   از آن  پس:  گفت   و بريد   برحذر داشت

  .نبود
او سوگند ياد كرد  .ظاهر شد  اي گتيجه  گيز چنين ابو سعيد   حضرت  در روايت

 .ياد گكند  بدي  به   از علي  گا  ديور هيچ  كه

   علي  حضرت  ي دربار   گفتن  سخن  را به خدا   رسول « غديرخُم»در   آگچه

  تكرار و تأكيد همان  در اصل « مواالت حديث»  ،بنابراين. بود  اگويز   ، همان واداشت

 .ديور  بود، امّا در اينجا با الفاظي  عام  مجمع در  خصوصي  سخنان

  جمهع   مهرا بهر گمراهه      خداونهد امهت  »: فرمودگاد  خادا    رساول  : همد* 

  گقال   هام  (1    ي خطباه )  البالغه در گهج  مؤمنان  از موالي  مطلب  اين .( )«كند نم 
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از   گهند كاه   گردن  چيزي بر  يا اكثر افراد امّت  همه  كه  گيست  چنين  يعني.  است  شد 

  و ثمر   حقيقت  پسنديدگد، عين مي  اجتماعي قور  به  آگان  آگچه. دور باشد  به  حقيقت

 . است  هدايت  ي و گشاگه

ا    گباوي   احادياث   بازرگ   و راوي  معروف  مسعود ا صحابي   عبداهلل بن  حضرت

 : است  را متذكر شد   كلي  ي قاعد   مرفوعاً اين

 بد  لمانانمس  و آنچ   است  پسنديده  پسنديدند، نزد خدا هم  مسلمانان  آنچ »

  را به   ابوبكر  خدا   از رسو   پس  و مسلمانان  بد است  دانستند، نزد خدا هم

 .( )( است  متعال خداوگد  مورد رضاي  استخالف  اين  پس) .«برگزيدند  خالفت

 : گيز فرمود   علي  و حضرت

 .( )«فرمودند  عجم  شان بر بهترين  از پيامبرشان  را پس  آنان  خداوند متعا »

  تضامين   آن  باود، قباق     علي  بالفصل  بياگور خالفت « مواالت  حديث»اگر  

  وي  جاي  به  شد و بلكه گمي  جمعابوبكر   حضرت  بر خالفت  امت  گا  ، هيچ گبوي

  را ثابات   گباوي   در كالم  كار اوالً، ضعف  آن  چون. گزيد را بر مي   علي  حضرت

آشاكار و    گمراهاي   و يك خدا   با دستور رسول  صريح  كرد و ثاگياً، مخالفت مي

 !بود  توجيه  غيرقابل

  علاي   حضرت  بالفصل  خالفت  بر معناي « ملواالت   حديث»  چه چنان : يازدهم* 

 دليال   آن. گاردد  ماي   سااقط  و از اعتبار  معارض  تري قوي  شود، با دليل  حمل  ،

  مساتفاد از آن   و حكم  خبر واحد است «يرغد  حديث»:  كه آن  ؛ توضيح است  اجماع

  باشاد كاه   ماي   ، قطعاي  اجماع  بود و حكم  اجماع  به ابوبكر   ، اما استخالف ظنتي
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  آگاان   ي همه  رأس و در  صحابه  اجماع  يعني  آن  گوع  ترين مخصوصاً در اينجا با قوي

 . ا سر و كار داريم  عنهم اهلل و اگصار ا رضي  مهاجران

  حمال   بالفصل  خالفت  معني  گبايد به « مواالت  حديث»،  هر حال  به : زدهمدوا* 

و   در قارآن   ا كاه    عانهم  اهلل رضي ا   صحابه  و شرف  فضايل  به  گردد؛ زيرا با توجه

بودگاد و   خادا    اعتمااد رساول   از هار گظار ماورد     ، آگاان  شاد    مصرتح  حديث

  تشخيص  خويش  اهداف  و اجراي  احاديثو گشر   تبلي   را اليق  ايشان حضرت آن

   علاي   حضارت   خالفات   گويااي  « مواالت  حديث»اگر   وصف  اين با. بود  داد 

را اجارا   خادا    بودگد، دستور رسول  را شنيد   آن  كه  صحابه  باشد، بايد پذيرفت

  ورتصا   باه   موضوع  اين  است  بديهي .شدگد  خياگت  گكردگد و ا معاذاهلل ا مرتكب  

  آگاان   ي آورد   را كاه   دين  ي شد و همه مي  ثابت  اسالم  مبلتغان  بر اولين  بزرگ  عيبي

 . ساخت اعتماد مي  غيرقابل و  ، مشكو  است
  

 آورندوجودميبه«چرا«كهحقايقي

در .  داشات  وجاود   خود حديث  و مفهوم  الفاظ  پيرامون  فقط  گذشت  كه  داليلي

، « ملواالت   حلديث »از   امامت  به  بر استدالل  كه  گيز هست  ديوري  قايقح  زمينه  اين

 .كند وارد مي «چرا»

باود، باياد      علاي   حضرت  بالفصل  امامت  بيان خدا   ا اگر مقصود رسول

  گبود؛ چاون   مناسبي  اصالً جاي  مهم  حكم  اين  ابال   براي « غدير خُم»  اگتخاب  گفت

ديوار از    كاس   ، هايچ  مديناه   اقاراف   چند روستاي  و مردم  دينهم  در آگجا جز اهل

جاا   هماان   آن  اقراف  هاي و ديه  مكته  اهل.  ، حضور گداشت مكته شمار در بي  حاجيان

،  يمان   شادگد، اهال    پراكند   اقراف  دور به  كمي  هاي و سرزمين  بوادي  اهل ماگدگد،

تاا    كاه  خادا    رساول   همارا    از قبايال   گرفتند و بسياري  را در پيش  مسير يمن

  از آگاان  « جحفه»  به  از رسيدن  مسير داشتند، قبل  اشترا   مدينه  با اهل  هايي مسافت

 .بودگد  جدا شد 



  مسالماگان   اغلاب   ت كه حج  را در موسم  ضروري  حكم  اين خدا   رسول چرا* 

در   اگباو    جمعيّتاي   كاه   مناي  روز  يا دومين  در روز عرفه  حضور داشتند، باالخص

  و هايچ   كاس   هيچ  بشنوگد و براي  همه گفرمودگد تا  زد، ابال  مي  موج  ايشان  اقراف

   مبل ا   هماه   گماگد و بلكه  باقي   علي  حضرت  خالفت  در گپذيرفتن  عذري  اي قبيله

  و امامات   تباشند؟ خالف  خودشان  دور دست  هاي در سرزمين  ديوران  به  حكم  اين

 !گبود؟  كه  مدينه  اهل  براي  فقط   علي  حضرت

  امامت. شوگد مي  مطرح  واضح  و خيلي  مفصّل  هاي ضرورتاً در بيان  مهم  ا مسايل

در  خادا    اگار رساول  .  اسات   اسالمي  حكومت  مسايل  ترين از بزرگ  و خالفت

كناد، قاعادتاً     ود معرفاي خ  ي را خليفه   علي  حضرت  قصد داشت « غدير خُم»

و   ضارورت   باا بياان    ، همارا   مفصل  و تمهيدي  مناسب  اي مقدمه از  پس  بايست مي

  كلماات  قرار بود باا   كه  سخني  را ابراز گمايد، باالخص  سخن  ، اصل مسأله  اهميّت

  بايست مي  هم  از آن و بعد. كرد گمي  مقصد را افاد   تنهايي  ابراز شود و به  معاگي ذي

  ي گمايد تا مساأله   متوجه  اختالف  و مضرتات  آن  به  تمسّك  لزوم  را به  مردم  بالفاصله

 .شود  حجّت  اتمام  قريق  و بدين  روشن  از هر جنبه  استخالف

چناد    اي مقدّماه  باا   كوتا   سخن  در يك « غدير خُم»در  خدا   رسول چرا*  

  حضرت  خالفت  ي ، دربار  گداشت  خالفت  ي مسألهبا   هم  واضحي  ربط  كه  اي كلمه

از   و پاس   گفت  معنا و مقصد، سخن  چندين  محتمل و  وجو  ذي  با الفاظي   علي

  مفهاوم   باه   اياراد كارد كاه     دعاايي   گفرمود، بلكاه   ارايه  بيشتري  تنها توضيح  گه  آن

 خادا    رساول   ود كاه با   در حالي  بود؟ اين   با علي  و مودّت  محبّت  ضرورت

شادگد را   مي  مواجه  با آن  كه  مشكالتي  ويژ   به  امت  ي آيند   ، دورگماي وحي  توسط

  بسيار مفصل  روز با بياگي  در آن  خليفه  كرد تعيين مي  ايجاب  ديد و اين مي  خوبي  به

 .( )  گرفت مي  از پيامبر، صورت  پس  امت  ي وظيفه  با تبيين  همرا   و شافي

                                                 

و   ، وارد شـده  كـرديم   نقـل   كه  هيشتر از حديثي  اندكي  مواالت  حديث  ي ديگر، مقدمه  در طريقي - 

 (.1/7  : لعبدليا و لعنهايا:  ك.ر. ) است  خالفت  ي ها مسأله  مرتب  غير  هم  آن  ليك 



برد  سر مي  به  مدينه در خدا   رسول  كه  ، زماگي حجة الوداعاز سفر   قبل  خيلي

  محافظات   از ايشاان   و كسااگي   داشت  كفتار بر خود اگديشه  گاگهاگي  هاي و از حمله

 :كرد  و اعالم  گازل  بر وي را  عصمت  ي آيه  كردگد، خداوگد متعال مي

﴿                                                      

         ﴾[76آيه:مائده]. 

 :شد  روشن خدا   رسول  دو چيز با تأكيد براي  آيه  در اين

ه    محها    فهرض   ه ب   ك   طوري  ؛ ب  دين  احكام  تمام  و واضح  صريح  ه تبليغ1

 .بود  جا نياورده  را ب   اله   رسالت  كرد، حق م   كار كوتاه   اين اگر در

  و محافظهت   عصهمت   در كنه    ؛ كه   از شرّ مهردم   بودن  و مصون  ه محفو 2

 . قرار دارد  خداوند حفيظ

بار    التبلي   مفروض  احكام  تبيين  كه  است  بر اين  ، عقيد  الهي  فرمان  اين  بر مبناي

  داشاته   و واهماه   تارس   از كسي  بايست راستا گمي  بود و او در اين  او فرض  رسول

  كساي   باراي   سؤالي  تا جاي  واضح و  شفاف  بوويد و همچنين  بايد با جرأت. باشد

 .بودگد  چنين  ايشان  شك  و بدون. گماگد  باقي

و   وجاو   ذي  الفااظي  را باا    علي  استخالف  مهم  حكم خدا   رسول چرا*  

ماگناد    صاريحي   از الفااظ   آن  جااي   و به  داشت  بيان  مردم  زياد براي  معاگي  محتمل

  ، توجياه  مخالفااگي   گكارد تاا بعاد از ايشاان      استفاد ... و  ، والي ، امير، خليفه حاكم

  باال    ا كاه    الساالم  اگبياا ا علايهم     بيان  قريق  خالف  گكنند؟ آيا اين  گامقصود پياد 

﴿:  شاد    مطارح   چنين  در قرآن  كه  باشد، گيست مي  و مبين  روشن             

 ﴾ [ تغابن /  ] «  هام   آن .« بر عهد  پيامبر فقط رساگدن آشاكار اسات  

  است... و  موز   ح، مس ماگند تيمّم  احكامي تر از مهم  مراتب  به  كه  موضوعي  ي دربار 

گداشتند؛ زيراخداوگاد    ترسي  از كسي  ايشان  يقيناً كه. اگد شد   تبيين  صريح  خيلي  كه

﴿ : فرمود   پيامبران  شأن در  متعال                      ﴾ [35/احل اب]. 

 .ج خداترسندازكسيترسندونميازاومي



  را در جاايي   آن  ياا مشاابه   « ملواالت   حديث» خدا   رسول  كه  گيست  ا ثابت

  حلديث »  باه   مرباوط   از رواياات   آگچاه . باشد  ، ايراد فرمود « غدير خم»ديور جز 

غلدير  »در    حضرت  آن  سخن  روايت  ، فقط هست  احاديث  ي در ذخير  « مواالت

 . است « خم

و   دوساتي   آن  مفهاوم   غالاب   را كه  وجو  ذي  كلمات  آن خدا   رسول چرا*  

  چيازي   وفات  ي تا لحظه  ايراد فرمود و بعد از آن « غدير خم»در   فقط  است  محبّت

اياراد     علاي   حضارت   خالفات   باراي  ديور  يا بياگي  مقصود خويش  در توضيح

 گفرمود؟

امّا بار  .  است  ياله  حكومت  و اصلي  بزرگ  از اركان  و امامت  خالفت  ي ا مسأله

  مفاوّض   بر خود بنادگان  خدا  و امير از قرف  خليفه  ، تعيين و رسالت  گبوت  خالف

  وظيفاه   باشند و احساس  داشته  گقش  خويش  سرگوشت  تا خود در تعيين  است  شد 

  حلديث »هناوز    كاه   اا زمااگي  (  ذيحجاه   گهم)  عرفه در روز  دليل  همين  به. گمايند

﴿  ي آياه  باود ا    راد گشاد  اي « مواالت                                 

              ﴾ [3/مائده]. خدا   بر رسول كامال   آن  شد و قاي   گازل  

 . گشت  ابال   خدا بر مسلماگان  و گعمت  دين  شدن

  روز جلاوتر از آن  بود، چناد   گكرد   را تعيين  خليفه ا خد  هنوز رسول چرا*  

بار    بود، مطمئناً مبتني  رسول  قرف اگر از  خليفه  شد؟ تعيين  گازل  دين  تكميل  ي آيه

در .  واجاب   بر رساول   اسالم  از اركان  بزرگي  ركن  ي منزله  به  آن  بود و ابال   وحي

  از اياراد حاديث    پس  يا بالفاصله « غدير خم»  ماجراي بعد از  بايد آيه  صورت  اين

  آياه   از گزول  قبل  حديث  شد يا اين مي  بود ا گازل   امامت  معناي  ا اگر به  « مواالت»

و   كامال  واقعااً   ، ديان  دين  تكميل  آيه  گزول  هنوام  گرديد تا در هر صورت مي ايراد

 .بود  تمام

  آخار از ماردم   در  و مهام   مفصّال   يااگي از ب  پس  در روز عرفه خدا   ا رسول

  چه   روز  در آن.  قهرار خواهيهد گرفهت     مورد سهؤا    شما از من!  مردم»: پرسيدگد



و   و رسهالت   تبليهغ   تهو حهق    داد ك   خواهيم  گواه : گفتند  مردم« ؟ خواهيد گفت

  آسامان   بجاگ  را به  اش سبابه  اگوشت  كه  در حالي  گا  آن«  اي ادا كرده را  نصيحت

 ، بهار  بهاش   گهواه ! بار خدايا»: ، فرمودگد گرفت مي  مردم  سوي  كرد و باز به مي بلند

 .( )«باش  گواه! ، بار خدايا باش  گواه! خدايا

  كاه   ايشاان  گيرد؟ مي  گوا   خويش  رسالت  اداي  را به  ، مردم در روز گهم چرا*  

  پس  خالفت  را به   علي  ، حضرت آنو در   را ايراد گكرد  « مواالت  حديث»هنوز 

ا    هست  ا كه   است  اسالم  مهم  از اركان  خالفت  بود؟ اگر موضوع  از خود برگوزيد 

از روز   قبل  شود، بايستي  گفته  باشد، يا بهتر است مي  آن  گوياي « مواالت  حديث»و 

  رساالت   ي پيكار    هام   ردمم  شاهد گرفتن  داد تا هنوام مي  را اگجام  اگتخاب  اين  گهم

 . داشت مي  آمد و مصداق در مي  درست  مردم  شهادت  بود و هم مي  كامل

  چاه  بودگد و چناان   زگد   ما   تا سه « غدير خم»  از ماجراي  پس خدا   ا رسول

  بود، حتمااً آن   خالفت  به   علي  حضرت  قصد تعيين  به  مكان  در آن  ايشان  سخن

  بيان  قور واضح  به  هم  چند بار ديور آن  ديور و بلكه بار  زگدگي  واپسين  مرا در ايّا

 .كرد مي

  ياك   حتي ماگدگد  زگد  « غدير خم»  از موضوع  پس  كه  ما   سه  در قول چرا*  

  ، چيازي  اشار   به  صراحتاً و گه  گه  علي  حضرت  بالفصل  خالفت  ي دربار   بار هم

  بعاد از وي   موضوع  موكتد گردد و اين « غديرخُم» در  شد   ابال   گفرمودگد تا حكم

 باشد؟  ديور در خود گداشته  بروز آرا و توجيهات  براي  مجالي  ترين كوچك

 :گويد ك  عباس  عبداهلل بن  ا حضرت

  از نهزد ايشهان    طالهب  ابه    ابهن   عله    بود ك   وفات  در مرض اهلل   رسو »

  اسههت  چگونه   اهلل   رسهو    حها  : از او پرسههيدند.  فهت ر  و بيهرون   برخاسهت 

و   او را گرفهت   دست  عباس. هستند  حمداهلل سالم  امروز ب :  ؟ او گفت ابوالحسن

  چهون . كنهد  مه    ، وفات مرض  در همين اهلل   رسو   كنم م   گمان  اما من : گفت

                                                 

/   م  سحح :  نسحح     سحح  +  75  بحح  /   م  سحح : ابححد وا و  سحح  +  9191  ، ح91  بحح  /   ححح :  مسحح    صححح   - 
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.  دههم  م   تشخيص  شان مرگ  وقت  عبدالماللب  فرزندان  ي را در چهره  مرگ  من

  از وي  پهس (  ايشهان   خالفت)أمر   اين  ببر تا بپرسيم اهلل   رسو  حاال ما را نزد

هسهتند    و اگر ديگهران   دانست  را خواهيم  ، آن رسد اگر ما باشيم م   كس   چ   ب 

 اهلل اگر ما از رسهو    واهلل ك :  گفت  عل . كند  را وصيّت  ما آنانّ  در حق  خواهيم م 

 مها    را ب   آن  مردم  ما را نگيرد، بعد از وي  او اسم  كنيم  سؤا   خالفت  ي درباره

  چيههزي اهلل  مههورد از رسههو   در ايههن  سههوگند مههن خههدا  بهه . نخواهنههد داد

 .( )» پرسم نم 

  در مارض  خدا   رسول  بيت  بزرگوار و اهل  عموي   عباس  حضرت چرا* 

باود،    گذشاته  « ملواالت   حلديث »اياراد   از  ماا    سه  طفق  كه خدا   رسول  وفات

كند تا بداگاد    سؤال  خالفت  ي دربار   از ايشان  علي  حضرت  توسط  خواهد به مي

 باود؟ و چارا    كرد   را فراموش « مواالت  حديث»شود؟ مور  او مي  خليفه  كسي  چه

  ي درباار  ا خاد   از رساول   او سوگند ياد كارد كاه    در جواب   علي  حضرت

  مارا باه   « غدير خلم »در  خدا   رسول:  گوفت  آن  جاي  گپرسد و به  چيزي  خالفت

در مورد   از ايشان  حالت  در اين  دوبار   كه  هست  گيازي  ؛ ديور چه برگزيد   خالفت

 ؟ كنيم  سؤال  خالفت

  ي مساأله   باه   ربطاي  « ملواالت   حلديث »  شود كه مي  ثابت  حقايق  سلسله  از اين

  اهال   شمول  به خدا   رسول  از اصحاب  يك  هيچ  دليل  همين  و به  گداشت  خالفت

  را اساتنباط    مرتضي  علي  حضرت  بالفصل  و امارت  خالفت  ، مفهوم ، از آن بيت

 .گكرد
  

 ديگروچراهاي...

  اينجا خاتم  تا  سخن  ي باشد، رشته  يا جزيي  و شواهد متفرتق  از داليل  اگر سخن

  تا پايان  باالخص   صحابه عصر  تا پايان « مواالت  حديث»ايراد   از زمان. شود گمي
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  ثابات   كه  يافت  دست  توان مي  اي بسيار برجسته شواهد  ا به   راشد   خالفت  ي دور 

  خالفات   باود و گاه     علاي   حضرت  خالفت  گوياي « مواالت  حديث»  كند گه مي

 .بود  ديور منصوص  و گصوص  داليل  به  انايش  بالفصل

  خواگند   بستر ذهن در  جواب بي  از چراهاي  ، سَيلي محكم  تاريخ  اين  ي با مطالعه

«  غلدير خُلم  »در  خلدا    رسلول  اگلر »  كه  شرقي  ي مقدمه  با اين. افتد مي  را   به

 .«كرد  معرفي خود  ي را خليفه   علي  حضرت

  ديوار باه    مرتباه   يك  حتي  شد   كه  هم  تأكيد يا توضيح  رايب  حضرت آن چراا 

 گفرمود؟  چيزي  مهم  موضوع  در اين ل  عنهم اهلل رضي ل  صحابه

  معني  هيچ  احتمال  و امارت  جز خالفت  كه  فصيح  با الفاظ   حضرت آن چراا 

 گفرمود؟  خود معرتفي از  و امير پس  را خليفه  باشد، ايشان  گداشته  ديوري

  در خصاوص  و اگصار  مهاجران  شوراي  كه  گا  ، آن ساعد  بني  ي در سقيفه چراا 

هاا در احاراز    افراد و گرو   بعضي  شايستوي  اثبات  بر پا گرديد و براي  امت  رهبري

  حلديث »،  از اصاحاب   أحادي  شاد،   رد و بادل   داليلاي   از هر قارف   منصب  اين

را   آن  هماه   گراگاد؟ در حاالي    بر زباان    علي  حضرت  احقيّت  را براي « مواالت

بودگاد    هام   اميه و بني  عبدالمطلب و بني  هاشم ، بني در جمع  بودگد و از قرفي  شنيد 

  خوشاحال  ابوبكر   حضرت  از اگتخاب  بيش   علي  حضرت  اگتخاب  قطعاً به  كه

 .شدگد مي

اگصاار در   و  فرد، مهااجران   يك  امارت  ت براي و گص  اصالً با وجود دليل چراا 

 گظر شدگد؟  دچار اختالف  سقيفه

  ساوي   به زبير   همراهي  تأخير به  از اگدكي  خود پس   علي  حضرت چراا 

 .( ) گمودگد؟  بيعت  و هر دو با وي  شتافت ابوبكر 
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  باه   اجاحتجا   جااي   باه   خويش  ي تأخير چند ساعته  علتت  در بيان  ايشان چرا ا

در   كه    علهت   بهدين   ، فقه   بهوديم   شده  ما ناراحت»: ، فرمودگد« مواالت  حديث»

،  خالفات   باه   خاويش   اظهار احقيّت  جاي  به چراو  «ما را فرا نخواندند؟  مشاوره

  امهر از همه     اين  ب   را هم ابوبكر  خدا   از رسو   ما پس  در حقيقت»: فرمود

  يقهين   او را به    و بزرگ   ما شرف.  است  اثنين  غار و ثان   او رفيق.  دانيم ّ م  احق

 نمهاز امهر    ي اقامه    بودنهد، او را به     زنهده  اهلل   رسهو    ك   در حال .  دانيم م 

 .( )«فرمودند؟

  رفت   علي  حضرت  ي خاگه  به ابوبكر   حضرت  بعد، وقتي  ما   شش چراا 

  ك   كرديم ما فكر م »:  گفت  در جواب يا شد،او را جو  و رگجيدگي  عزلت  و علت

از اعتاذار    و پاس  «؟ داريهم   نصيب   خالفت  در امر شوراي  هستيم  بيت  اهل  چون

  سخن لل  عنهم اهلل رضي ل  صحابه  تمام  جمع مسجد رفتند و هر دو در  به  با هم  متقابل

  ي با خليفاه   اگظار همهو بار ديور در   را بيان  عذر خويش   علي  گفتند و حضرت

 .( ) گماگد؟  باقي  كسي  براي  اي گمود تا بهاگه  بيعتخدا   رسول

مارا   خدا   رسول  داگيد كه مي  خوب  خودتان:  ، گوفت سخن  آن  جاي  به چراا 

كردياد؟ و    غصاب   من  اقالع  مرا بدون  حق  شما اين  ، ولي كرد   اگتخاب  خالفت  به

تكرار   همه  را جلوي  خويش  ديور بيعت مسجد برود و بار  شد بهحاضر  چرااصالً 

 بفهماگد؟  مردم  را به  خويش  احقيّت  قريق  گكرد تا بدين  كار امتناع  گمايد و از اين

  از دو كاگديداي  يكي  علي  حضرت  كه  سوّم  ي خليفه  اگتخاب  در زمان چرا ا

  براي « مواالت  حديث»  آوردن  ميان  از به  همچنان  قرار گرفتند، ايشان  و مسلتم  گهايي
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ماورد    در اين  هم  كلمه  ماگد و يك  خود ساكت  ي شد   تعيين  از پيش  خالفت  اثبات

 گراگد؟  بر زبان

  ي برگزاركنناد    عناوان   باه    عاوف   بن  عبدالرحمن  حضرت  كه  گا  آن چراا 

شخصاً    علي  و حضرت   عثمان  حضرت  از ميان  سوم  ي خليفه  اگتخاب  مراسم

  حتاي   مردم  اصناف  روز از تمام  سه  زد و در عرض  داري دامنه  پرسي  همه  به  دست

  مديناه  وارد  تاز   كه  ها و مسافراگي ها و قافله مكتب  و كودكان  گشين سراپرد   از زگان

  اساتخالف   باه   ماردم   امتما  ( ) دو گفار   فقاط   استثناي  گظر شد، به  شدگد جوياي مي

  بازرگ   جمعيّات   افاراد آن  از  كادام   موار هايچ   ( )گظر دادگاد؟    عثمان  حضرت

  حضارت   شاود اسام    تاا موجاب    گداشت خاقر  را به « مواالت  حديث»،  مسلماگان

 بياورد؟  را بر زبان علي

  ر باه از مصا  ، سوم  ي خليفه  قصد جان  به  آشوبور مصري  معترضان  وقتي چدرا  ا

  را بااز پاس    شد آگاان   داوقلب شخصاً   علي  شدگد، حضرت  خارج  مدينه  سوي

بار    آگان  اعتراضات  به  كنند   قاگع  هاي جواب گمود با  مالقات  با آگان  گرداگد و چون

  باه   شورشايان   آن  كاه   در حاالي  ( )؟ گفات   پاساخ   مخلص  ياوري  نانچ   عثمان

  خالفات   داشاتند او را باه    بودگاد و دوسات    قايل  فراوان  احترام   علي  حضرت

  امّاا در آن .  اوسات   رضااي   موجاب   شاان  كردگد كارهااي  كنند و فكر مي  منصوب

از    علاي   آوردگاد و گاه    زبان بر «غدير  حديث»در مورد   چيزي  آگان  گه  مالقات

تار   خود مصمّم  در عزم را  آگان « مواالت  حديث»  كرد و با يادآوري  استفاد   فرصت

گماود و باا     را تاوبيخ   آگاان   ، ايشاان  بار عكاس  . كنند  چنين  ايشان  حاشا كه. گمود

 !مصر بازگشتند  از پا درازتر به  دست  كرد و آگان  مراجعت  مجبور به  ساري شرم

                                                 

هـا    هعـداً خـود نيـ  ماننـد جماعـت       هودند كه مقداد   و حضرت عمار   دو نفر حضرت  آن - 
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  حديث»  كه  جايي ؛ پيوست  وقوع  به « جُحفه»در   مالقات  بداگيد اين  است  جالب

 « هلر ملؤمن    ملوالي »، « جحفله » در  كه  كسي  ترتيب  بدين. بود  ايراد شد  «غدير

  از خود دفااع   پيش  ي خليفه  و شخصيّت  از خالفت  محل  بود، در همان  شد   معرتفي

  و تفهليم   واقعلات   در تلفيق  خداوند متعال  فع   و زيباس   حكيمانه  چه .گمود

 ! واقعيات

  از اماور باه    تذكر بعضي  از خود براي  گمايندگي  را به  نايشا  مردم  وقتي چراا 

  دليال   باه    عثماان   گكاوهش   جااي   فرساتادگد، باه     عثمان  اميرالمؤمنين  سوي

  فضاايل   ، با يادآوري مقام  آن  به  خويش  احقيّت  دليل  و بيان  خالفتش  بودن  گامشروع

:  البالغاه  گهاج   روايت  به. )اگدرز قرار دادگدرا مورد   وي  محبوباگه  چنين  ايشان  مسلتم

 (:  2   خطبه

. انهد  سفير قرار داده  تو و خودشان  هستند و مرا بين  سر من  در پشت  مردم»

  را نهدان    تو خود آن  ك   دانم نم   چيزي.  بگويم  تو چ   ب   دانم خدا نم   ب  سوگند

در .  دانهيم  ما مه    آنچ   دان  م .  نشناس را   آن  ك   راهنما نيستم  كاري  و تو را ب 

  خلهوت   حكمه    و در هي   سازيم  آگاه  آن  تو را ب   ك   نگرفتيم  پيش  از تو  چيزي

مها    كه    آنچ   و شنيدي  ما ديديم  آنچ   تو ديدي.  تو برسانيم  ب  را  تا آن  ننموديم

پسهر  .  داشتيم  مصاحبت ما  ك   چنان  داشت   مصاحبت  خدا  و با رسو   شنيديم

تهو از    ك   از تو سزاوارتر نبودند، در حال   كاري درست  ب   خالا  و پسر  ابوقحاف 

  اي مرتبه    دامهادي   و به    تهري  از آنهها نزديه    خدا   رسو   ب   خويش   جهت

 .«...اند نيافت  دو  آن  ك   اي يافت 

 بردگاد،   يورش عثمان   ؤمنيناميرالم  ي خاگه  به  مصري  آشوبوران  وقتي چراا 

ها گبرد  ساعت از  و پس  قرار گرفت  آگان  در مقابل  با شمشير برهنه  خود با فرزگداگش

 ؟ وا داشت  گشيني عقب  را به  آگان

 و  گريسات   گااراحتي   شهيد شد، از شادّت  عثمان   اميرالمؤمنين  وقتي چراا 

  گواوهش  و  بااد مالمات    باه   از وي  عدر دفاا   سستي  سبب  را به  و غالمش  فرزگدان

ايراد   ا تاريخ   ذيحجه  هيجدهم در روز  دهند  تكان  اتفاق  اين  كه تر آن ؟ عجيب گرفت



اظهاار    باراي   خاوبي   مناسابت   هار حياث   و از  پيوست  وقوع  ا به   مواالت  حديث

از   مارد حاق    ، آن اين  جاي  اما به. بود  آمد   فراهم  خليفه  آن  خالفت  بودن  گامشروع

،  وي  و از خاون   ، تارحم  شهيد مظلوم  بر آن  خويش  زگدگي  ايام  تا آخرين  زمان  آن

 از خود گبود؟  پيش  و خالفت  تأييد خليفه  معني  گمود؟ آيا اينها به مي  تبرتي

  زعامت  قبوالگدن  براي  مردم  هر بار كه   عثمان  حضرت  از شهادت  پس چرا ا

  داليال   باه   آن  از قبول  آمدگد، ايشان مي   علي  گزد حضرت  به  مسلماگان  و امارت

غلدير  »در  خادا    رساول   فرمان  قبق  كه  حالي در .( )كرد؟ مي  خالي  شاگه  متقياگه

  اساتفاد    از هار فرصاتي    بايسات  بود و مي  ايشان  و اول  اصلي  ي خليفه  ايشان « خم

 اختيار خود در آورد؟  را تحت  خالفت كرد تا مي

  مطارح   كثارت   به  امارت  از قبول  ايشان  گرداگي روي  هاي قصه«  البالغه  گهج»در 

 : فرمودگد كو زبير   قلحه  به  ايشان  ،قور مثال  به.  است  شد 

.  امهارت   براي  آرزوي   و ن   داشتم  خالفت  ب   رغبت   ن   من  خدا ك   سوگند ب »

 .( )«واداشتيد  آن  فرا خوانديد و ب   آن  قبو    مرا ب امّا شما

  ، بيعت خويش  سياسي  با مخالفان  و خصوصاً در مناظرات  هر زمان  ايشان چراا 

قاگوگاً و شرعاً )آورد؟  مي  ميان  به  خويش  سند خالفت  عنوان  و اگصار را به  مهاجران

  ماردم   بيعات   بادون   شاد    تنصايص   شخص بود،  در بين  اي منصوصه  اگر خالفت

  هام   گيازي  صورت  شد و در آن مي  وي  ، جاگشين  رسول  بعد از رحلت  بالفاصله

  .(گبود  مردم  بيعت از  استدالل  به

از   ياك   هايچ  باود، در   شد تا زگد   اگتخاب  خالفت  به  كه  از وقتي  ايشان چراا 

  خاويش   بالفصل  خالفت  به  ر مردمتذك  ، براي خويش  ها و مكتوبات و خطبه  سخنان

 گشد؟ را يادآور  حديث  بود، آن  شد   از او سلب  كه
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شود تا   اشار   خصوص  در همين  مطلب  يك  جا به  كنيد تا همين  درگگ  اي لحظه

 .تردّد گشود و  تر، دچار سردرگمي وسيع  مطالعات  در اثناي  خواگند 

  كه  و زماگي  خويش  خالفت  در دوران   علي  بار حضرت  يك  كه  شد   روايت

 ( ) كوفه  ي« رحبه»بود، در   شد   شروع ك  و معاويه  ايشان  ميان  سياسي  اختالفات

  رساول   كاه   گشانيد    كساي   آگان  آيا از ميان  داد كه را سوگند  ، مردم سخن  در اثناي

  دوازد   جلسه  در آن  ُ« هّ ملوال  ُ موالُ فعلي كن   مَن»: فرمود«  خم غدير»در  خدا

را با   ايشان  پا خاستند و سخن  و اگصار بودگد، به  از مهاجران  همه  بيشتر كه گفر و يا

 .تأييد گمودگد  همه  جلوي  حديث  كل  روايت

از   اساتدالل   معنااي   يقيناً به  ايشان  سخن  اين  بايد بداگد كه  واقعه  اين  ي خواگند 

باود و    خليفاه   ايشان  زمان  خود گبود؛ زيرا اوالً، در آن  خالفت  هب « مواالت  حديث»

و   پيروان  قرار داشتند، همه  مخاقبش  كه  ثاگياً، كساگي.  گداشت  استدالل  اين  به  گيازي

  ، چناين  بنابراين. بودگد  كرد   خالفت  بيعت  با وي  كه بودگد  او و كساگي  دوستداران

  پنداشاته   كه تر آن محل ؛ بي گداشت  محلي  حيث  هيچ  به  از زمان  ههبر  آن  به  استداللي

  يادآوري  بالشك  منظور ايشان! بود  بالفصل  خالفت  به  ، استدالل شود مقصود ايشان

در   بود كاه   كوفه  مردم  به  خويش  محبّت  وجوب  ي در بار  خدا   رسول  ي توصيه

  هااي  جاويي  هاا و بهاگاه   باازي  باا لاج   ك  معاوياه  و او  ميان  در مشاجرات  ايّام  آن

  بياان   آن  ي وسايله   خواساتند باه    ايشان .( ) بودگد  آورد   ستو   را به  وي  كنند  كالفه

خاود و   با  دوستي  را به  ، مردم آن  بر صحت  از صحابه  بسياري  شاهد گرفتن و  گبوي

 .گمايد  تشويق  شنوي و حرف  اقاعت

مني  حتكيم»  وعدر موض چراا  ك    از جاگاب    اشعري  دو گفر ا ابوموسي   كه « ح 

  اگتخااب   حَكَام   عناوان   ا باه   .  معاويه  جاگب از   العاص  و عمرو بن ،  علي

                                                 

 .اند گفته  را مسجد كوفه  آن  هعضي. هود  اجتماع  محل  كه  در كوفه  مكاني  اسم - 

  هخوانيـد در نهـج    مؤمنـان   خـود مـوالي    را از زهـان   كوفه  اهل  هاي ها و تنبلي هازي لج  اي   شرح - 
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  حضارت   كاه   گاا   كنناد، آن   رسايدگي   اخاتالف   ديدگد به  شدگد تا هر قور صالح

كرد، از   عزل  اً از خالفترا موقت   معاويه  و حضرت   علي  حضرت ، اشعري

  حلديث »دادگاد،   مي  تشكيل را  مسلماگان  اكثر جمعيّت  كه   علي  قرفداران  قرف

  در آن  كاه   گشد؟ ظاهر اسات   ارايه  گظر اشعري  ي كنند  گقص  عنوان  به « مواالت

 .شديد بود  دليلي  چنين  يادآوري  ي اگويز  و  ضرورت  شرايط

را «  ملواالت   حديث»  گفر هم  يك ل  عنهم اهلل رضي ل  ر صحابهعص  در تمام چراا 

  روايات   و از هاركس   هرگاا  ) گكارد؟   مطرح   علي  بالفصل  خالفت  اثبات  براي

 .( است  بود   حضرت آن  محبوبيّت  بيان  براي  ، فقط شد 

ز او باا  ا  پاس  و  با ابوبكر صاديق   كه  ا آگان   از صحابه  بسياري چراا اصالً 

  حلديث »كردگاد،    اا بيعات     الناورين  ذي  از او با عثمان  و پس   عمر فاروق

   علي  منصوص  خالفت  ن، مبيِ حديث  اگر آن  اگد؟ چون كرد   را روايت « ملواالت 

 . بود  خودشان  گظر و عمل  ي كنند  و گقض  صريح  مخالف  بود، روايتش

 ؟...؟...؟...چرا

بود، باياد    شد   بيان  مرتضي  علي  حضرت  خالفت « التملوا   حديث»اگر در 

  سؤاالت  اين. گردد گمي  كشف ديور هرگز  سؤاالت  چراها و خيلي  اين  جواب:  گفت

  حلديث ». شاود   پذيرفتاه   كاه   گخواهند يافات  بروز  مجال  وقت  آن  كنند   سردرگم

  و تماام   ايشاان   دارانو هاوا   بيات   و اهال    علي  گظر خود حضرت  به « ملواالت 

 .ديور  چيزي  بود، گه  با ايشان  محبّت  و لزوم  فضيلت  بيان در  صحابه
  

 بودبيتواهلعليي،ويژهمحبوبيّت

  ا به   اي ويژ   خصوصيّات و  فضايل  داراي   صحابه  هاي از افراد و گرو   بعضي

 خادا    رساول   بيات   اهال   ي خاصّاه   باين   در اين. تر ا بودگد  مظاهر كامل  عنوان

  و ذُريّت  با خاگواد   محبّت  مستلزم خدا   رسول با  محبّت  چون. بود « محبوبيّل  »

 خادا    با رسول  با دشمني  مترادف  با آگان  و عداوت  ، بغض بنابراين و  است  ايشان



  چنين  امت  رايب را  ت خويش حُب  ضرورت   حضرت  آن(. اهلل منها گاعاذأ)باشد  مي

 : است  فرمود   تبيين

  و مالش  نزد او از اهل  ب   من  ك  مگر اين  نيست  كامل  از شما مؤمن  ي   هي »

 .( )« تر باشم محبو   مردم  و از تمام

را   خاويش   بيات   اهال   محبّت  ضرورت  در حديثي   حضرت  مبنا، آن  بر همين

 :  است  فرمود   ابال   چنين

  ، دوسهت  فرمهوده   شهما ارزانه     ب   ك   بزرگ   هاي نعمت  سبب  ند را ب خداو»

  داشهت    دوسهت   مهن   دوسهت    مهرا به     بيهت   خدا و اهل  دوست   ب  بداريد و مرا

  .( )«باشيد

  علاي   حضارت  ، تار از هماه   محبوب  ، گزد ايشاناهلل   رسول  بيت  اهل  از مردان

  هااي  مناسابت   باه   خاويش   رسالت  دوران  لدر قو   حضرت  آن. بود   مرتضي

  همين  به. بود  فرمود   تلقين  ياران  را به   علي  محبوبيّت  گوگاگون  با الفاظ  مختلف

( ) « هسهت   مهن   ول   تو در دنيا و آخرت»: فرمودگد  علي  بار به  معنا يك
  از ايان ). 

،  گيسات   خالفات   معنااي   باه    علي  واليت  شود كه مي  معلوم  صراحت  به  روايت

 .( گخواهد داشت  خليفه  به  گيازي خدا   رسول  در آخرت  چون

   حضارت   آن  غزو   در آن. آمد  پيش« خيبر  غزو »ها در  ديور از مناسبت  يكي

فرساتاد، امّاا     يهوديان  ي قلعه  فتح  را براي  خويش  بزرگ  چند گفر از ياران  ترتيب  به

 :فرمود. برگشتند  خالي  با دست  همه

                                                 

 . عليه  متفق - 
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كنهد؛   م   عنايت  او فتح  ي وسيل   خدا ب   داد ك   خواهم  كس   را ب   فردا پرچم»

و  .( )«دارنهد   او را دوست  دارد و خدا و رسو   را دوست  خدا و رسولش  ك   كس 

 . بود   علي  كس  آن

  أكيد همين  نتبيي خدا   گيز مقصود رسول « غدير خم»در روز   كه  است  روشن

و   رگجش  به  مخصوصاً با توجه .بود  با آگان  محبّت  ضرورت  و بيان  بيت  آل  ي خاصّه

در سفر جهاد از او    مرتضي  علي  از ياران  بعضي  در دل  زمان  در آن  كه  كدورتي

  حلديث »از ايراد   قبل خدا   رسول  كه  مطلب  اين  ي مالحظه بود و گيز با  پيدا شد 

  مورد امر و گهي  الفاظ  ا را با اين    علي  از شاكيان  ا يكي   گيز بُريد  « ملواالت 

  خود با وي  بر دوست   توان  و تا م   باش  نداشت   بغض  عل   ب   نسبت»: قرار داد

« ... ُ ملواله  كن   من»  ابال  از  پس  كه  دعايي  با مدگظر قرار دادن  و همچنين «!بيفزا

  آن  دوستي  صراحتاً مفهوم  كه « عاداه  وعاد من  وااله  من  وال  اللهم»: فرمود كرد و

 .سازد مي  را مبيّن  ابال 
  

 بودصحابهمواليعلي

  اصاحاب   برتارين   ي از زمارت     علي  حضرت  شود كه  داد   توضيح  گيست  الزم

پسر عماو و    كه او، و اين  ماسال  سبقت  وجود دارد كه  آيا گيازي. بود خدا   رسول

 شود؟  ثابت  تفصيل  به  ديور وي  ساير امتيازات بود و خدا   داماد رسول

  اضاافه    صاحابه   در قلوب  ايشان  محبوبيّت  بر ميزان « مواالت  حديث»با ايراد 

تصاوّر و در   « مولي»  وصف  صاحب را  وي  هميشه  براي  بعد هم  به  گرديد و از آن

 .كردگد مي ابراز  خاصّه  او احترامات  حق

  بار مبنااي    هميشاه   با يكديور كاه   و قرز برخورد آگان  اصحاب  با مرور زگدگي

  مطلاب   ايان   باه    علاي   حضرت  ي استوار بود، دربار   و اتحاد و برادري  دوستي
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در   گباوي   فرماان   سابب   ا باه    عانهم  اهلل رضي ا   او در گزد صحابه  كه  خوريم برمي

 .بود  محبوب و  ، مولي« مواالت  حديث»

  محبّات   حكم  دريافت  محض  او به.  كرديم  را قبالً گقل   بُريد   حضرت  ي قصه

  نهزدم   به    كهس   ههي    بعهد از آن »:  گفت مي  دوستدار او شد كه  چنان   با علي

 .«نبود  تر از عل  محبو 

  فرمود، حضارت   اعالم را   علي  مواالت « غدير خم»در  خدا   رسول  وقتي

 :  و گفت  شتافت او  جاگب  به  بود كه  كسي  گخستين عمر 

 .( )« شدي  هر مؤمن  از امروز موالي.  گويم م   تو تبري   ب !  ب  ب »

،  داشات  گياز حضاور     علاي   حضرت  كه  گزد ايشان  يكي  روزي  كه  شد   گقل

او   ي يقه  و محكم.  برآشفت  ايشان. آورد  بر زبان تحقيرآميز  سخني   علي  به  گسبت

  را كوچه    كسه    چه    فهم  م   هي » : گمود و گفت  بلندش  و از زمين  را گرفت

 .( )» رنجاندي را  هر مؤمن  و موالي  من  ؟ تو موالي شمري م 

   علاي   باه   گسابت   العاد  فوق  ، رفتاري زگدگي  قول  در تمام عمر   حضرت

  او موالي»:  گفت ؟ كن  م  رفتار  متفاوت  اي گون   ب   با عل : از او پرسيدگد.  شتدا

 .( )« است  من

  ابواياوب   حضارت   از اگصار كه  بود، گروهي  خليفه   علي  حضرت  كه  زماگي

 «!مها   مهوالي   بر تو اي  سالم»: گفتند .آمدگد  بود، گزد ايشان  گيز با آگان   اگصاري

: گفتناد  «هستيد؟  شما عر   ي هم   ك   در حال   شما باشم  موالي  چگون »:  گفت

  موالي  من  هر ك »: فرمودند  در روز غدير خُم خدا   رسو   ك   ما خود شنيديم»

 .(4)« اوست  موالي(  عل )  ، اين او هستم
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  مؤمناان   موالي بود،  امير و امام  معني  به « مولي»اگر . كنيد  دقت  روايت  در اين

حقيقتاً   زمان  در آن  ايشان  چون !شدگد وارد گمي  از در تواضع «ما  موالي»  با شنيدن

 .ا بودگد  عجم  فقط  و گه  عجم  و چه  عرب  ا چه  و اميرمؤمنان  خليفه

  التازام   باه   ماردم   تشاويق   باراي   كوفه  ي« رحبه»در   خود ايشان  گفتيم  كه چنان

را متاذكر شادگد و     حاديث   ، همين و فرماگبري  اقاعت  به  يبو ترغ  خويش  محبّت

 .فرا خواگدگد  آن  گمودن  گواهي  ديور را به  ي صحابه

 :گويد  سابط  بن  عبدالرحمن

  عله   از  سهخن .  نزد او رفت  وقّاص  اب   ، سعد بن معاوي   هاي از حج  در يك »

را   يكه    فق   اگر من  ك   است  خصلت  س   صاحب  عل :  آمد، سعد گفت  ميان  ب 

  ملن »: فرمهود  خدا   رسو   شنيدم. تر بود دنيا محبو   از تمام  برايم  داشتم م 

  خهواهم   كس   دست  را ب   فردا پرچم»: فرمود  و شنيدم « ّ مواله فعلي  مواله  كن 

و . ( )«دارنهد   را دوست  ، وي دارد و خدا و رسو   را دوست  خدا و رسولش  داد ك 

  كه    فر   با اين ( ) هست   موس   براي  مانند هارون  من  تو براي»: فرمود  شنيدم

  تباو    ساوي  به  حركت  را هنوام  جمله  اين .( )«نخواهد آمد  پيامبري  از من  پس

: باود   گهادگاد و او گفتاه    در مدينه  خويش  جاي  را به   علي  حضرت  فرمودگد كه

باا كفاار     جناگ   و با خاود باه  )  گذاري مي  كودكان و  و پيرمردان  آيا مرا گزد زگان»

 .«(؟ بري گمي

                                                 

  فـتح    علي  حضرت  دست  ، خيبر هه روز فتح. خيبر فرمودند  از فتح  روز قبل  را ي   جمله  اي  - 

  .شد

در   خـويش   جاي  را هه   علي  حضرت  فرمودند كه  تبوك  سوي  هه  حركت  را هنگام  جمله  اي  - 

  و هـا خـود هـه   )  گـذاري  مـي   و كودكان  و سيرمردان  آيا مرا ن د زنان»: هود  گفته  نهادند و هه  مدينه

 ؟( هري نمي  جنگ

، لعبدليةا ولعنهايةا  . حَسَـ ت   اسـناده و  يخرتجـوه   لم:  كثير گفته  اه .  عبدي  عرفه  ه   حس   روايت  هه - 

  7/7. 



  حلديث »در   گبوي  از فرمان  امتثال  به   صحابه  شود كه مي  ثابت  روايات  از اين

  را باا هماين    ايشاان   داگساتند و گاا    مي خود  را موالي   علي  حضرت « مواالت

گظار    و باه   گزد آگاان   آيد كه بر مي  روايات  اين  ي كردگد و از همه مي  خطاب  وصف

 .و عزيز و سرور بود  محبوب  معني  به  مولي   خود علي
  

 قرآنهايدركنارآيه«مواالتحديث»

  ساه   خالفات  حقاگيات   بسيار روشان   با بياگي  كه  هست  هايي آيه  كريم  در قرآن

از   دو گموگاه   به . است  و تأييد كرد   ييگو را پيش   علي  از حضرت  قبل  ي خليفه

 :شود  ها توجه آيه  اين  ترين صريح

﴿ س لللل1                                          
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 دادنلدكلهانجلامنيل واعملا آوردهايملانازشماكهكسانيدادخداوندبهوعده»

از قبل راكلهيكسلانسلاختخليفلهطلركه؛همانرادرزمينسازدآنانميحتماًخليفه

پسلنديدو شلانخداونلدبلرايكلهرا؛دينليشلانديلنشاندهدبرايبلدندوتمكينآنان

 .«...خلاهدكردبد أمنداشتندبهكهرابتدازخلييشانحالت
  الهاي   وعاد    ايان خادا    از رساول   پاس . بودگد   ، صحابه آيه  اين  مخاقبان

  با اساتخالف   ترتيب  از او به و بعد   ابوبكر صديق  حضرت  تخالفبا اس  بالفاصله

.  يافات   ا تحقتق   عنهم اهلل ا رضي   مرتضي  و علي  غني  و عثمان  عمر فاروق  حضرات

و   اول  ي دو خليفاه   بااالخص   چهاار خليفاه    اين  خالفت  در قول  كه  گيكي  حاالت

  همه اتحاد)آورد   روي  مسلماگان  ، به  عثمان  حضرت  خالفت  دوران  اعظم  قسمت

  قادرت   تارين  بزرگ  عنوان  به  اسالم  و حكومت  خالفت  ، برقراري مسلماگان  ي جاگبه

  همه...( و  كنند   خير   ، امنيّت اسالم  روزافزون  و مقبوليّت  ، پيشرفت گوظهور در زمين

 .بودمذكور   ي در آيه  الهي  ي جز  وعد   جز  به  مصداق
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 خداونلدخللدبلازگردد،عنقريلبازشماازدينهركه!ايدآوردهايمانكهكسانياي

وبلرنلرم ني دوستداراويند؛بلرمؤمنلانداردوآنانرادوستآنانخلاهدآوردكهقلمي

ايكننللده مالمللتهلليچكننللدوازمالمللتخللداجهللادملليدرراه.هسللتندسللختكللايران

 .هراسندنمي

. گردياد   متحقاق  اكبر   صديق  حضرت  خالفت  در زمان  قرآگي  گويي پيش  اين

  با اولين  مقارن  حادثه  و اين داد  او رُ   در زمان  مسلماگان از تاز   ارتداد برخي  چون

و   العااد    فوق  گيايما  و حرارت  راسخ  عزمي با  بود و او بود كه  ايشان  خالفت  ايّام

 .گماود   مقاتلاه   و با مرتادان   قرار گرفت  مؤمنان  اگويز در رأس اعجاب  صدري  شرح

  ي جملاه  باود و   خداوگاد متعاال    ي ا آورد    صحابه  ا تمام   همراهان  او با تمام  پس

 . او تعالي و مُحبّ  محبوب

باا    دوساتي   مفهاوم   باه   فقط « مواالت  حديث»  گردد كه مي  ها گيز باعث آيه  اين

، باا   صاورت   در غير اين  چون و.  قرار گيرد و بس  مورد استدالل   علي  حضرت

 .شود ها هرگز دمساز گمي از آيه  دسته  اين
  

 نبويدركنارسايراحاديث«مواالتحديث»

  باشاد، باا هايچ      علي  حضرت  بالفصل  بياگور خالفت « مواالت  حديث»اگر 

پيادا    و مطابقات   همخاواگي  گياز   ديور در ماورد خالفات    صحيح  احاديثاز   يك

و   محاض   ي فراتار از اشاار     قرزي  به  و گا   اشار   به  گا   احاديث  در آن. كند گمي

از   چند فقر   به.  است  شد   و ثابت  ، مطرح اول  ي خليفه  سه  گويا، خالفت  بسيار هم

 :كنيد  ورد توجهم  در اين  احاديث  ترين صريح



 :گويد خدا   رسول ( ) موالي   سفينه  حضرت

 خدا   را رسو   سنگ  را بنا نهند، اولين  خواستند مسجد نبوي م   ك   هنگام 

  سهومين   ترتيب  همين  و ب   گذاشت  در كنار آن  درست را ابوبكر   دومين. نهاد

 از  أمهر پهس    واليان  اينان»: دفرمودن خدا   رسو .  را عثمان  را عمر و چهارمين

( )«هستند  من
. 

 :گويد ابوذر   حضرت

 ياد  نيك   جز ب   از عثمان  گاه ، هي  كردم  مشاهده  خودم  ك   اي از منظره  پس»

: داد  شهرح   را چنهين   ، منظهره  آغهاز قصه     جزييات  از بيان  پس  آنگاه. « كنم نم 

  تسهبيح   ايشان  ها در دست سنگ.  رفتگ  در دست  چند سنگريزه اهلل   رسو »

  نههاد كه     بعد آنها را بر زمين  اي لحظ .  شنيدم آنها را م   خود حنين  و من گفتند

در . ابهوبكر نههاد    و در دسهت   آنها را برگرفهت   دوم  ي مرتب . شدند  فوراً ساكت

نهها را بهر   باز آ.  شنيدم آنها را م   خود صداي  خواندند و من  تسبيح  او هم  دست

  او ههم   در دسهت .  عمر گذاشت  بار در دست  و اين  فتربرگ  نهاد و سپس  زمين

و در   نههاد و برداشهت    باز بر زمين.  شنيدم م  را  شان صداي  گفتند و من  تسبيح

آنهها را    خهود صهداي    گفتنهد و مهن    تسهبيح   او هم  در دست. نهاد  عثمان  دست

  ايهن »: فرمهود  اهلل   رسهو  . شدند  نهاد و ساكت  ناو آنها را بر زمي.  شنيدم م 

 .( )« است  نبوّت  خالفت

 :گويد   أگس  حضرت

  بپرسم  فرستادند تا از ايشان اهلل   مرا نزد رسو   مصاللق بن   ي افراد قبيل »

  به    از مهن   پهس : فرمودنهد   حضرت  آن. بدهند  كس   چ   را ب   زكات  از وي  پس

. بدهنهد   كسه    چه    از ابوبكر ب   ، پس باز مرا فرستادند تا بپرسم .بدهيد ابوبكر

  كسه    چه    از عمر ب   پس  بار ديگر فرستادند تا بپرسم. عمر بدهيد  ب : فرمودند
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  چ   ب   باز مرا فرستادند تا بدانند بعد از عثمان. بدهيد  عثمان  ب  :فرمودند. بدهند

 .( )«! است  نابودي  آنان  براي  بعد از عثمان: فرمودند .بدهند  كس 

و   شرعاً زكات  كه  ، آگجاست اسامي  بر ترتيب  عالو   حديث  اين  درخشان  ي گقطه

ظااهراً افاراد   ! گاردد  ماي   او وصول  فرمان  و به  وقت  ي خليفه  توسط  عُشر و خَراج

 .كنند  كشفرا   مطلب  خواستند همين مي  سؤالي  چنين  با قرح  مصطلق بني  ي قبيله

 :گويد كعمر   عبداهلل بن  حضرت

 اثنها   در ايهن .  كشهيدم  م   آ   از چاه   ديدم  خوا »: فرمودند اهلل   رسو »

 در. كشهيد   يا دو دلهو آ    و ي   ابوبكر دلو را گرفت. آمدند  نزدم  ابوبكر و عمر ب 

عمهر    سپس. بخشايد خداوند او را م   ، ول  وجود داشت  ضع   او اندك   كشيدن

. شهد   دلو بسيار بزرگ  ي   ب   او تبديل  و در دستان  ابوبكر گرفت  از دست دلو را

  كشهيد كه     قهدر آ    او آن. او نبود  و ماهري  زرنگ   ب   كشيدن  آ  در  كس  هي 

 .( )«سير شدند  شان چارپايان و  مردم  تمام

  از يكاي   خالفت  اگتقال  به   دلو، اشار  شدن  رد و بدل:  ظاهر است  خواب  ي اشار 

  و مسالماگان   اسالم  به  خدمت از  ، تعبيري مردم  و گوشاگيدن  آب  و كشيدن  ديوري  به

در   ا كاه    او داشات   خالفات   مادّت   كوتاهي  به  ابوبكر اشار   كشيدن  ضعف.  است

ظااهر    كاه   هام   كشيدن  در آب   عمر فاروق  قوّت  گبود ا و معناي   خودش  دست

 از  كه  خوابي  ، همچنين است  و حجّت  ، وحي رسول  رؤياي  گشود كه  فراموش.  است

 :  دو خواب  كند؛ ماگند اين شنود يا تعبير مي مي  ديوران

 :گويد ابوبكر   حضرت

 .آمهد   پايين  از آسمان  ترازوي   ك   ديدم  خوا :  گفت اهلل   رسو   ب   مردي»

 شهدند،   ابوبكر و عمهر وزن   سپس. يافتيد  شما ترجيح. يدشد  شما و ابوبكر وزن
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و بعهد از    يافهت   شدند، عمر ترجيح  وزن  بعد عمر و عثمان.  يافت  ابوبكر ترجيح

نيامهد و    شهان  خهوش   چنهدان   خهوا    از ايهن  اهلل  رسهو  .  ترازو باال رفت  آن

  ك   هر كس   را ب   خداوند حكومت  از آن  و پس  است  نبوّت  خالفت  اين :فرمودند

 .( )«دهد م  بخواهد

 : گويد   جندب  بن  سُمر   حضرت

 ابهوبكر . شد  آويزان  از آسمان  دلوي  ديدم  خوا ! اهلل  يا رسو :  گفت  مردي»

عمر آمهد    سپس. نوشيد  نوشيد، اما ضعي   و از آن  را گرفت  آن  ي آمد و دو دست 

آمد   عثمان  سپس. كامالً سير شد  نوشيد ك   ازهاند  و آن  را گرفت  اش دست  و دو

را   اش آمهد و دو دسهت     عله    سپس. نوشيد  و تا سيري  را گرفت  اش دست  و دو

 .( )« ريخت  بر وي  آن  از آ   شد و مقداري  دلو پاره اما:  گرفت

 :گويد   يمان  بن  حُذيفه  حضرت

آينهد ه ابهوبكر و عمهر ه       م   ز منبعد ا  دو نفر ك   ب : فرمودند اهلل   رسو »

 .( )«كنيد اقتدا

 :گويد   مطعم  جُبير بن  حضرت

اگهر  : پرسهيد   حضرت  از آن  سپس. كرد  آمد و سؤال  اهلل   نزد رسو   زن »

از : ؟ فرمودنهد  كهنم   سهؤا    كسه    ، از چه   و شما را نيهافتم   ديگر اينجا آمدم بار

 .(4)«ابوبكر

 :گويد ل  عايشه  المؤمنين  ام

 ديگهر   ابهوبكر باشهد، نبايهد كسه       در آن  ك   قوم : فرمودند اهلل   رسو »

 .( )«كند  شان امامت
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 :و گويد

را (  عبهدالرحمن )  پهدر و بهرادرت  : گفتند  من  ب   وفات  در مرضاهلل   رسو »

 كند و  خالفت  ديگر تمناي  كس   دارم  انديش   چون.  بنويسم  بيايند تا ماللب  بگو

جهز ابهوبكر از     خداوند و مؤمنان  ك   در حال   تر است شايست   آن  ب   ك  فكر كند

  .( )«كنند م  ديگر ابا  هر كس

  

  

 !كنيدابوبكررادرنمازمقدممنجايبه

بروگاد، باا اصارار     مساجد   تواگستند باه  گمي  كه  وفات  در مرض خدا   رسول

  كه  حدّي  شود؛ به  او مقدم  جاي  به ها ابوبكر گماز  ي خواستند در همه مي  عجيبي

 را جلاو  عمار    حضرت  و مردم  حضور گداشت ابوبكر   حضرت  كه  وقت  يك

 :فرمودگد: گمودگد

ديگهر غيهر از     كسه    ابا دارنهد كه     ؛ خداوند و مؤمنان ابوبكر كجاست  پس»

 .( )«شود  مقدم ابوبكر در نماز

باا    گرفتاه  قرار  مردم  ديدگد عمر جلوي  حضرت  آن  ي، وقتديور آمد   در روايتي

 :فرمودگد  گاراحتي

قهرار    مهردم   ديگهر در نمهاز جلهوي     نبايد كسه    ، جز فرزند ابوقحاف  ، ن  ن »

 .(4)«گيرد

  يا به  وحي  مبناي بر  كارها و اقوالش  ، تمامخدا   رسول  كه  است  بر اين  عقيد 

 ؛ است  بود   تأييد وحي

﴿                         ﴾[4-3/نجم].
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گليدييل ىجل وحلىآنچهمى*!گليدوهرگ ازروىهلاىنف سخننمى»

 . «!كهبراوناز شدهنيست

  و حامال   حقيقتاي   مباين    حضرت و اوامر آن  گيز، افعال  وفات  قبعاً در مرض

  ديان   ركن  ترين بزرگ  از ايمان  پس  در گماز كه  صديق ابوبكر  تقديم. دبو  پيامي

در  باود   جماعات   باه   آن  ي اقامه  متصدي  خويش  در حيات   حضرت  و آن  است

 .خود بود  و خالفت  گيابت  او به  احقيّت  عملي  ابال   حقيقت

گواردد    موروثي  تعيين  را يادآور گشدگد تا اين  مطلب  صريحاً اين   حضرت  آن

  ،هر حاال   به. بماگد  محفوظ  قيّم  اگتخاب در  مردم  گزگد و حق  هم  شورا را به  و گقش

  و مفهوم  سخنان  معني  آگان  چون. گماگد  ا مخفي   عنهم اهلل رضي ا   بر صحابه  پيام  اين

  مبنااي   بار اصاوالً . داگستند مي  خوبي  را به خدا   رسول  مقصود اشارات كارها و

  رساول   ي خليفاه   عناوان   به   ابوبكر صديق  اگتخاب  مراسم  بود كه  شناخت  همين

 .گينجاميد  قول  بيشتر به  چند ساعت خدا 

  معتقدگاد خالفات    سانتت   اهل  كه  است  و صحيح  صريح  احاديث  همين  بر مبناي

  و اشار   داللت  ، اما به گيست  منصوص  عبارت  هر چند به   ابوبكر صديق  بالفصل

 . است  ثابت و  منصوص  و اقتضا بالريب
  

  

 ؟استفرموده،خودچهمؤمنانموالي

  حلديث »  گاا   هايچ    مرتضاي   علاي   ، حضارت  مفصالً يادآور شديم  كه  چنان

در . ذكار گكارد    خويش  بالفصل  خالفت  ثبوت  و مدر   دليل  عنوان  را به « مواالت

كارد   ماي   ايجااب   مختلاف   هاي بود، مناسبت معنا  اين  به  حديث  اگر اين  كه  حالي

  حاديث   اين  به  اي اشار   خصوص  در اين  تنها ايشان  گه اما. گمايند  را بيان  آن  ايشان

  فرماود    عناوان   ماردم   و اگتخااب   شخص  ذاتي  را اهليّت  سند خالفت  ، بلكه گكرد 

و   جست مي  از خلفا شركت  هر يك  استخالف  در مراسم  ايشان ، بر اين  عالو .  است

  به  آگان  خالفت  ي در سايه  داد و مخلصاگه مي  بيعت  دست  با آگان  صادقاگه  ماگند بقيه



  هماه  اينها. ستود را مي  آگان  سخنان  زيباترين بود با  و تا زگد . كرد مي  خدمت  اسالم

  او ثابات   بالفصال   خالفات   ي دربار   حديثي  هيچ اهلل   از رسول  كند كه مي  ثابت

 .تدبُر كنيد  است  ثابت  مورد از ايشان  در همين  زيد كه  در سخنان .بود  گشد 

و   خالفات  در ماورد  خادا    آياا رساول  : از او پرسيدگد  كه  كساگي  در جواب

 : ، فرمود است  شما داد   به  اي وعد   امارت

  دادم نمه    بود، هرگز اجازه  نزد من  مورد عهدي  در اين  خدا  اگر از رسو »

  با دسهتان . باال روند  بر منبرش  خالا   و عمر بن( ابوبكر)  مرّه  بن  تميم برادر بن 

از   طهور ناگههان     ب   شد و ن   كشت   ن   خدا  رسو .  كردم با آنها پيكار م  خود

از   پهس   بهراي   حضهرت   آن  آرزو و تصميم  د ك پندار گرد  اين  تا باعث)  رفت دنيا

روز در  چنهد شهبان   (. گهردد   مشتب   بر أمت  ايشان  ماند و أمر خالفت  خود ناگفت 

دسهتور    كهرد و ايشهان   م   نمازها را ابالغ  آمد و وقت م   بال  .ماند  وفات  مرض

در امر   د، ما همكر  وفات  خدا  رسو   وقت . شود  مقدم دادند ابوبكر در نماز م 

  و ركن  ستون  ما ه نماز ك    او در امر دين  ك   شديم  راض   كس   ب   خويش  دنياي

  نمهوديم   ما با ابوبكر بيعت  دليل  همين  ب . بود  راض   وي  ه ب    است  اسالم  بزرگ

 .( )«داشت  امر اهليّت  اين  و او براي

ديور را گياز    ي دو خليفه  خالفت  د و حالاگ گفته  سخن  مفصل  ايشان  بيان  در اين

 . است  كرد   معرفي  مؤمنان و خود و ساير  مورد تأييد خدا و رسول  ترتيب  همين  به

 :  است  كرد   را گقل  سخن  اين  از پدرش ك  علي  بن  حسن  حضرت

او   ديهديم .  نظهر افكنهديم    ، در كار خهويش  يافت  وفات خدا   رسو   چون»

  رسهو    كه    آنچ   خود ب   در امر دنياي  ما هم.  است  كرده  را در نماز مقدم ابوبكر

 .( )«كرديم  و ابوبكر را مقدّم  شديم  بود، راض   و پسنديده  شده  راض  خدا 
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. گماود   اعتراض ابوبكر   حضرت  شدن  خليفه  به  گزد ايشان  حرب  بن  ابوسفيان

 :وشزد كرداو گ  به  قاقع  با لحني  ايشان

  هم  دفع   اين!  ابوسفيان  اي ورزيده  دشمن   و مسلمانان  دراز با اسالم  زمان »

  خالفهت   مها ابهوبكر را اههل   . بهر ابهوبكر وارد نخواههد كهرد      تو ضرري  دشمن 

 .( )«دانستيم

 : آمد ( 5  خطبه)  البالغه و در گهج 

  از ايشهان   انو ابوسهفي   عبهاس   نمهود حضهرت    رحلهت  خدا   رسو   وقت »

!  مهردم   اي»: فرمودنهد   حضهرت   نمايند امها آن   بيعت  دهد با وي  خواستند اجازه

 .«شويد  منحرف  مخالفت  بشكافيد و از راه  نجات  هاي ها را با كشت  فتن   امواج

روز در   باود ا ياك     گمود   چهر   اختالف  كه  گا   ا آن   خويش  خالفت  در زمان

  و درود بار گباي    متعاال  از حمد خداوگد  پس. مؤثر ايراد كرد  اي موعظه  مردم  جمع

اتحاد و   را به  ، مردم اسالم  هاي و گعمت  جاهليّت  زمان  هاي بدبختي  و يادآوري او

 :تأكيد گمود و فرمود  همبستوي

، ابهوبكر   ايشان  ي بر خليف   از پيامبرشان  را پس  مسلمان  امت  خداوند متعا »

  او بهر عثمهان   از  و پس   خالا   از او بر عمر بن  فرمود و پس  جمع   صديق

 .انگيز  اختالف  ي حادث   اين  بر امت  از آن  پس(عثمان  حضرت  قتل   ) پهيش  

 .( )«... .آمد

 : گويد  قالب ابي  بن  عقيل  محمد بن

 درآمهد؛   رزهله   ب   مردم  ي از گري   ، مدين  يافت  وفات   ابوبكر صديق  وقت »

  عله    هنگهام   در اين. بود  كرده  از دنيا رحلت اهلل  رسو   ك   مانند روزي  درست

 حاضهر   خوانهد،  م «  راجعون  لي هلل وإنا إ ناإ«  ك   و در حال   گريان  ك  را ديدم

 .( ) «!...شد  منقالع  نبوّت  امروز خالفت»: شد و فرمود
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 :فرمود  كه  شد   گقل :محمد باقر   از حضرت

  خالفهتش   مبهادا در دوران   كه   از ايهن   عله    عمر نزد حضرت  حضرت  روزي»

  نمهود، حضهرت    و دلواپسه    باشد اظهار تهرس   كرده  عدالت  ب   كس   ب   نسبت

  اظههر مهن    و بلكه    و چنهين   شهما چنهان    عدالت  ك   خدا قسم  ب »: فرمود  عل 

  .« است  الشمس

 در  اهلل عنهما ه ك   ه رض    حسين  و حضرت  حسن  از حضرت عمر   حضرت

آيا شما بهر  !  من  هاي برادرزاده  اي»: قرار داشتند پرسيد  وي  و راست  چپ  جانب

ماندند و   دو ساكت  آن« دهيد؟ م   شهادت  نمود روز قيامت  اعتراف  عل   ك   آنچ 

 بها   هم  من! دهيد  دتشها»:  گفت  آنان  ب    عل   نگريستند، حضرت  پدرشان  ب 

 .( )«داد  خواهم  شما شهادت

 : فرمود :  ابوحنيفه  اعظم  امام

 عمهر    حضهرت   كه    هنگهام  :  گفت  من  ب ( باقر)  عل   ابوجعفر محمد بن»

! كنهد   ناز   خدا بر تو رحمت»: و فرمود  رفت  نزد وي   عل   خورد حضرت  ضرب 

  آرزو كهنم   ك   نيست  محبو   چنان  نزدم  ب   كس  از تو هي   پس  خدا ك   ب   قسم

 .( )«او باشد  اعما   مثل  اعمالم

باا  ... و  حااكم   احمد و مستدر   و مُسند امام  بخاري  در صحيح  مولي  سخن  اين

 . است  شد   روايت  و اسناد متفاوت  تقريباً مشابه  الفاظ

  اي»: گماود   باود وصايّت    مديناه   عازم  كه  حاقب  محمد بن  به  ايشان  گويند كه

ساوگند  : كردگد، بوو  سؤال  عثمان  ي از تو دربار   در مدينه  چون!  حاقب  محمد بن

... ﴿:  فرماود    شاان  درباار   خداوگاد   بود كه  او از مؤمناگي  خدا كه  به         

                                              ﴾ [مائلللده/
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وخداوند،نيكلكلارانرادوسلت.كنندوايمانآورندسس تقلاپيشهكنندونيكىنمايند

 .«داردمى
كار   خود و تحسين از  قبل  خلفاي  ، تأييد خالفت ايشان  هاي ا و گوشتهه در خطابه

  گهاج »در   ايشاان   چناد ساخن    ايان   است  جمله  از آن. شود مي  وفور يافت  به  آگان

 :ديور  و چند منبع  آ ن  و شروح«  البالغه

 گقال  ار  ايشاان   مكتاوب   ايان «  البالغاه   گهاج «  و ساير شارحان  بحراگي  ميثم  ابن

 :اگد گمود 

 و  او صديق  ي ، خليف  خدا و رسولش  تر در راه و مخلص  در اسالم  آنان  افضل»

  بهس   دو در اسهالم   آن  جايگاه  خدا سوگند ك   ب . هستند  ، فارو  خليف   ي خليف 

وارد آمهد، شهديد     بهر اسهالم    آنان  مرگ  ب   ك   مصيبت   گزاف  و بدون  است بلند

  عنايهت   پهاداش   كارهايشان  بهترين  ارزش  كند و ب   رحم  بر آنان ندخداو.  است

 .( )«فرمايد

 : آورد (  البالغه  گهج  شرح) « شافي»در   مرتضي  شريف  الهدي  علم

، ما را  فرمودي  راشد را اصالح  خلفاي  ك   آنچ   ب ! الها»: فرمودند در دعاها م 

  هنگام  هستند؟ در اين  كسان   راشد چ   خلفاي: از او پرسيدند. «فرما  اصالح نيز

 دو! ، ابهوبكر و عمهر   من  و عموهاي  دوستان»: گرديد و فرمود  پراش   چشمانش

دو  و اهلل   از رسو   پس  مسلمانان  ، دو مقتداي ، دو مرد قريش هدايت  پيشواي

  از آنهان   مانهد و ههر كهس    م   اقتدا كند، محفو   آنان  ب   هر كس!  االسالم شيخ

 .( )«خواهد شد  هدايت  راست  راه  ب  نمايد  پيروي

در   شوشاتري   خاان  و سيد علاي (  /2  ) « الغارات»در   شيعي  ثقفي  ابواسحاق

 :فرمود  اگد كه آورد (  /552)  در تاريخ  و قبري( 2  :  ص) «الرفيع   اليرجمت»
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  خدا بر او باد ه وظهايفش    و بركات  خدا ه درود و رحمت   رسو   ك  از آن  پس»

دو اميهر    مسلمانان  سپس. داد  ه او را وفات   رساند، خداوند ه عزّ و جل  آخر  را ب 

  و سهنّت   كتها    دو به    آن. او نمودند  را جانشين(  از ديگري  پس  يك )  شايست 

  پا فراتر ننهادند تا اين  رسو   را نيكو نمودند و از سنّت خود  كردند و روش  عمل

  همين  به .«خشنود باد  خداوند از آنان. داد  را وفات دو  ه آن   خداوند ه عز و جل   ك 

 . است  شد   گقل  از ايشان  گيز سخني(  2 :  ص) « وقعة الصفين»معنا در 

  مهام   ساخنان   ايان «  البالغاه   گهج»در ( 424  م)  موسوي  محمد رضي  ابوالحسن

 :  گوشت   معاويه  به:  است  كرد   را گقل  ايشان

بودنهد    كهرده   بيعت  با ابوبكر و عمر و عثمان  اند ك  كرده  بيعت  كسان   با من»

،  حاضر بهوده   ك   ، كس  آنان  از انتخا   پس.  شراي   با همان( و انصار  مهاجران)

شهورا  . ديگر را ندارد  اختيار كس   ، حق بوده  غايب  ك   ندارد و كس   اختيار فسخ

  قهائم   اجمهاع    رأي  بر مردي  ، اگر آنان بنابراين.  و انصار است  مهاجران  صمخت

بها    شود و اگر شخصه   م   راض   آنان  ب   ناميدند، خداوند هم  كردند و او را امام

گهردد، بايهد او را     خارج  اجماع   رأي  از آن  بدعت  ي  يا ايجاد  طعن  وارد كردن

را   جز مسير مؤمنان  مسيري  چون. كرد  با او قتا  د، بايدباز آورد و اگر انكار ورزي

  و وارد جههنم   آورده  ويخهود ر   اندازد ك  م   جاي   و خداوند او را ب   اختيار كرده

 .( )«سازد م 

بود،   منصوص « مواالت  حديث»در   ايشان  اگر خالفت! شود  دقت  سخن  در اين

  اگاد، بلكاه   برگزياد    خالفت  به و اگصار  ا مهاجراناو ر  گوشتند كه گمي   معاويه  به

كردگاد   مي  با او محاجات « مواالت  حديث»  با يادآوري  خويش  خالفت  تاثبا  براي

  ساند خالفات    عناوان   و اگصاار باه    مهاجران  شوراي  يادآوري  در ضمن  يا حداقل

 :ودگدفرم  اي در خطبه. جستند مي  تمسّك  هم  حديث  آن  ، به خويش

،  و امامهت   امهر خالفهت    سهزاوارتر به     مهردم   از ميهان   بدانيد ك !  مردم  اي»

. باشهد  م   زمين   خدا در اين  احكام  ب   شان امر و داناترين  بر اين  آنان  ترين قوي
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نيامد،   سر عقل  باشد، بايد او را فهماند و چنانچ   امامت  خواهان ديگر  اگر كس 

  ي همه    حضور و بيعت  انعقاد امامت  خدا سوگند اگر براي  ب  .كردبايد   با او قتا 

و   حهل   اههل   كه    است  اين  اصل.  نيست  امر هرگز شدن   باشد، اين  شرط  مردم

  حاضهر حهق  ( فرد)  ، ن  آنان  دارند و بعد از انتخا   نمايندگ   غايبان  عقد از طرف

ديگهر را اختيهار     توانهد كسه    مه    غايهب  (فرد)  را دارد و ن   از نظرش  برگشت

 .( )«كند

  دارتر باه  حق اوالً،  كه  فرمود   متوجه  كامل  با تصريح  بيان  در اين  مؤمنان  موالي

و   قايّم   چنين  ثاگياً، اگتخاب باشد و  را داشته  آن  صالحيّت  كه  است  تنهاكسي  امارت

و   فيصاله   حاق   آن  تحقاق   باراي   هك  قوري  ؛ به است  بر خود امت  اي فريضه  اميري

از   مقاام   آن  باراي   كاس   هيچ  و تصدي ، است  كافي  و عقد هم  حل  شوراي  اگتخاب

 . گيست  منصوص  خدا يا رسول  قرف

آوردگد تاا    هجوم او  سوي  به  مردم  وقتي   عثمان  اميرالمؤمنين  از شهادت  پس

 :كند، فرمودگد  را قبول  آگان  قيادت

بهتهر از    باشهم   برايتهان   وزيري  من... ديگر را پيدا كنيد  را بگذاريد و كس م»

 .( )«باشم  اميرتان  ك   است  اين

  اماارت  خاود بهتار از    را براي  وزارت  گا  بود، هيچ  منصوص  ايشان  اگر خالفت

  از قباول   اساتدالل   ا و باا ايان  !  خدا و رسول  منصوص  امارت  هم  گفتند ا آن  گمي

 :فرمودگد  تقاضايي  چنين  جواب ديور در  روايت  به. كردگد گظر گمي صرف  امارت

 ، ، پهس  بودم( اهلل   رسو )او   ي كننده  تصديق  اولين  من  خدا ك   سوگند ب »

از   قبهل   ديدم.  نظر افكندم  در أمر خويش. شد  او نخواهم  ي كننده  تكذيب  اولين

بها    بيعهت   ميثها    ك   و ديدم  ام نهاده  گردن  اطاعت  ، ب شود  بيعت  با من  ك   اين

 .( )« هست  در گردنم ديگر  كس 
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 بودتريناوشجاعكهدرحالي

شاير خادا و     ، آن مؤمنان  موالي  باشيم  داشته  گمان  كه از اين  بريم مي  خدا پنا   به

  بار بزرگاواري    دال  سخنان  اين  ي ، همه العالمين  اله  خيبر و محبوب  ت و فاتح مرد حق

پندار را   اين! باشد  گفته  ترس  را از روي  آگان  خالفت  از خود و حقتيّت  پيش  خلفاي

  ساخنان   بيشتر اين  ايشان  كه  ؟ در حالي استوار داگست و  محكم  توان مبنا مي  بر كدام

بود   شمشير پيكار بلند كرد خود   سياسي  با مخالفان  اگد كه اظهار فرمود   را هنوامي

 ؟ وجود گداشت  ترس  آفريني گقش  براي  و ديور جايي

  ت، آن حاق   اثباات  و اظهار و  باكي و بي  در شجاعت  مؤمنان  ، موالي بر اين  عالو 

 . است  فرمود   بيان  مختلف  و با الفاظ  كرتات  خود به  كه  است

در .  خاوريم  ماي  بر  ايشان  سخنان  دست  ايناز   وسيعي  قيف  به«  البالغه  گهج»در 

 : كنيم آگها را ذكر مي  ي چند فقر   اينجا فقط

و تند   شكننده  بادهاي  ك   ، مانند كوه پرواز نمودم  را گرفت   فضايل  زمام... »* 

. بگيرد  و نقص   عيب  از من  نتوانست   كس  هي . كند جنباند و از جا نم  نم  را  آن

و   ، و قهوي  او را بسهتانم   حق  ك   گاه  تا آن  عزيز است  نزد من  كشيده ستم و  ذليل

 .( )«... را از او بگيرم  ّ مظلوم حق  ك   تا وقت   است  ناتوان  ستمگر نزد من

او   به    كه    اسهت   چيهزي   خواهان  ك   كس :  دارم  سر جنگ  با دو كس  من»* 

 .( )«كند م   خال   شان   اش ف وظي  از اداي  ك   كس  ندارد و  تعلق

،  شهان  شدن  و پراكنده  و قوّتم  بر عزّت  من  در پيرامون  مردم  بسيار شدن»* 

 .( )«افزايد نم   وحشتم بر

  شوند، از آن  پارچ  ي   قتا   براي  من  علي   عر   ي خدا اگر هم   سوگند ب »* 

 .(4)«شتافت  خواهم  شان سوي  آيد ب   ها فراهم و اگر فرصت  گردانم نم   روي
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را پهر    زمهين   تمام  و آنان  دچار شوم  تنها با دشمن  خدا اگر من  سوگند ب »* 

 .( )«كرد  نخواهم  و وحشت  كنم باشند، پروا نم   كرده

  چنلين   از صلاحب   بلر ضلعف    مبتنلي   هاي جويي و مصلح   تصوّر ترس

 ! كامالً نابجاس   و خصايلي  شخصيّ 
  

 اندكردهروشنگريبيتلاه

  بود، بايد پذيرفت   علي  حضرت  بالفصل  خالفت  مبين « مواالت  حديث»اگر 

باا    داشات   از آگاان  خدا   رسول  كه  اگتظاري  برخالف   ا معاذاهلل ا صحابه    كه

كردگاد و تبعااً     را از او غصب   علي  حضرت  حق ابوبكر   حضرت  استخالف

 و   علاي   و اگتقااد حضارت    مالمات   را مساتوجب   آگاان   بايست مي  موضوع  اين

  گداگساتند، بلكاه    مالمت  را شايسته   تنها صحابه  گه  اما آگان. او قرار دهد  فرزگدان

  از خود و اقتدا به  پيش  از خلفاي  با هر يك  بيعت  به  با اقدام   علي  خود حضرت

از .  گذاشات   صاحه   شاان  بار خالفات    با آگاان   صميماگه  در گمازها و همكاري  آگان

چناد    در اينجاا باه  . شود ظاهر مي  حقيقت  ، همين گموديم  گقل  از ايشان  كه  سخناگي

 : پردازيم مي  بيت ديور از اهل  برخي  و اقوال  ايشان  سخنان  گوع  اين فراز ديور از

او را   خلفااي  و خادا    رساول   متعادد، اصاحاب    هاي در خطبه  مؤمنان  موالي

. خواگد مي( خدا   رسول  دستورات)  سنت  و احياگران  قرآن  احكام  حقيقي  مجريان

 : است  مروي  از ايشان«  البالغه  گهج»در 

  گهردن   آن  حكهم   كردند و ب   را قرائت  قرآن  ك   آنان!  برادرانم  دريغا از رفتن»

را احيها نمودنهد و     سهنت . ا داشهتند را بر په   تدبر كردند و آن  فرايض در. نهادند

 .( )«. ..ساختند را نابود  بدعت

 :و 
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  او بها كفهار و مرتهدان   . دارد  دهد و محفوظشان  بالد ابوبكر بركت  خداوند ب »

. نمود  را وضع  جزي . در بالد منتشر شد  او اسالم  هاي در اثر كوشش .پيكار نمود

 .» نيافت  راه  اي فتن   هي   فتشو در خال مساجد بنا نهاد

 : و

  و اسهتقامت   را بهر پها داشهت     او ديهن . رسيد  واليت  از ابوبكر، عمر ب   پس»

 .( )«كرد  را مستقرّ و قوي  ورزيد و دين

 :و

هها را   كهرد، زخهم    ها را راست او كج . دهاد  عمر بركت  شهرهاي  خداوند ب »

از   او در حهال  .  ر گذاشهت سه   ها را پشت و فتن   را برپا داشت  سنّت مداوا نمود،

آورد و   چنگ  را ب   خير خالفت. بود  عيب و كم  جام   پاك  ك   بست سفر  دنيا رخت

تقهوا بهود از او     حق  طور ك  آورد و آن  جاي  خداوند را ب   طاعت . رَست  از شرّ آن

 .( )«...تقوا گزيد

را در   سخنان  كرد و بهترين مي  لعن  از خود را هميشه  پيش  ي خليفه  قاتالن  ايشان

 :فرمود  مثالً در جايي. فرمود ايراد مي  مظلوم  ي خليفه  ت آن حق

  خداوند متعا   ك   است  از كسان   عثمان! كند  را لعنت  عثمان  خداوند قاتالن»

﴿:  فرمهوده   شان درباره                          ﴾[مائلده:

 .( )[53آيه

  باودن  در مورد غيار معهاود    جمل  در جنگ  آمدن  از غالب  پس  كه  شد   روايت

  پيش  خلفاي  خالفت  و گيز صحت  آن  بودن  بر رأي  و مبتني  رسول  از قرف  خالفت

 :گشود  سخن  به  لب  از خود، چنين

  مها نسهپرده    به    عههدي    هي  در مورد امارت اهلل  بدانيد رسو !  مردم  اي»

هها را   او كژي.  كنيم  ابوبكر را خليف   ك   دانستيم  صحيح  بر اين  ما خود رأي . است

بهر    او رأي. انتها رسهانيد   را ب   مسيرش  ك  ورزيد تا اين  و استقامت نمود  راست
                                                 

 +... .هعد   هه 01/17 : عساكر كبير اه   تاريخ+  119  حديث(  ج ء ششم)آخر   فصل:  همان - 

 .9    ي خطبه/   ج ء چهارم  همان - 

 .13/3: لعنضرة  لعرياض - 



نمهود و    هها را راسهت   كهژي   او ههم . كنهد   عمر را خليفه    ك   دانست  صحيح  اين

 .( )«... شد و استقرار يافت  او قوي  بركت  ب   ورزيد و دين  ستقامتا

  هام « ساجاد «  باه   كاه (   قالب ابي  بن  حسين  بن  علي)  العابدين  زين  حضرت

حماد خادا و درود بار     از  پاس   خاويش   معاروف   در آغاز مناجات  است  معروف

بسايار زيباا و     با كلمااتي  بخشد و مي  زينت   را با ياد صحابه  ، سخناگش رسول

شاود و در آخار    را مفصالً ياادآور ماي    آگان  خصوصيات و  اوصاف  ، برترين جامع

 :فرمايد مي

ُا لاُههههمُ » ْلههه ا  ُههههما اللا  فاهههتا تهاهههْا اُ هههوا اْل ا ههها  ا َا ِبما  ِ ِْْرهههوااِنكا هههْآ  ِْْرهههِهْم ُِ َا أا  ِ َا ِفيهههكا ُاههها تهاراُاهههوا لاهههكا 
ْاُسههه ُاههه ا  هههانُوا  َا اا  ِ َا  .وِلكا ُّدعاهههاًة لاهههكا ِإلاْيهههكا عالاْيهههكا ِهْمِ  ْا قهاهههْوُِ َا اْ هههُكْرُهْم عالاهههى هاْمهههرِِهْم ِفيهههكا ِّد اههها

ِهمْ  ُاْ لُههوُِ ههْآ  عهزههْر ا ِفههي ِإْعههزااِز ِّد اِههكا ُِ ُاههْآ اا َا  ههضاِم اْلماضاههاِ  ِإلاههى ِرههيِقِهِ  ههْآ سا َِجِهْم ُِ ــ  » .( )«ُخههُر س

د از نظر دور مـدار، و هـه سـبب آن    خدايا گذشتى را كه هراى تو و در راه تو انجام دادن

فداكاريها و در هراهر آنكه خلق را هر تو گرد آوردنـد و هـا سيغمبـرت از جملـه داعيـان      

و سعى ايشان را هه ساس آنكه . هسوى تو هودند، ايشان را از خشنودى خود خشنود ساز

در راه تو از شهر و ديار قوم خود هجرت كردنـد و خـويش را از فراخـى زنـدگى هـه      

آنـان را كـه هـراى اعـ از دينـت      ( همچنـي  )سختى و تنگى در افكندند، مشكور دار و 

 .«ستم دگانشان را فراوان ساختى خشنود فرماى
ابهوبكر و  )  شيخين  ي درباره  ك   داشتند بر اين  اجماع  فاطم   بن »:  گفت و مي

 .( )«را بگويند  سخنان  بهترين( كعمر 

  ا باه     حسين  حضرت  ي و گو  :سجاد   ا فرزگد حضرت  :باقر   حضرت

 : داد تذكر مي  و همچنين  گفت مي  را مقدّم( كابوبكر و عمر )  شيخين  صراحت

                                                 

لعبدليةا  + عسةاكر   لبةن   تةاريخ +  411و  73:  لمامت  نصاص+   سند حسن  به  بيهقي+ مسند لحمد  - 
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اميـر    انتشـارات   مؤسسـه .  2  الي 71(  جواد فاضل  و نگارش  ها ترجمه)  سجاديّه  كامل  ي صحيفه - 

 .كبير

 (. 1:  محرقه  صواعق)  دارقطني  تخريج  هه - 



  ابهوبكر و عمهر را دوسهت     كه   مگر اين  خود را نديدم  بيت  از اهل  كس  هي »

 .( )» داشت

 : گويد  حفصه  بن  سالم

باقر و جعفر ه رحمهما    ما ه از امام عنه اهلل ابوبكر و عمر ه رض    ي درباره  من»

  داريهم   را دوست  اند، ما ايشان بوده  بر حق  هر دو امام»: ، فرمودند پرسيدم اهلل ه 

  جعفهر روي   ، حضرت از آن  دهد پس م   ادام   سالم .» بيزاريم  ايشان  دشمن و از

نشهود    مهن   نصيب محمد   حضرت  شفاعت...!  سالم  اي»: نمود و فرمود  من  ب 

 .( )«بيهزار نباشهم    شهان  و از دشهمن  باشهم   نداشهت    را دوست  دو خليف   اگر آن

 :  ساخت مي  خاقر گشان :باقر   حضرت

 .( )«است  غافل  رسو   ابوبكر و عمر را نداند، از سنّت  فضل  هر كس»

 : گفت  من  به( :باقر   حضرت)  علي  محمد بن: گويد  جابر جعفي

ابوبكر و عمر   ما را دارند و ب   دوست   ادعاي  در عرا   اي عده  ام شنيده! جابر»

  ب   من  از طرف.  ام كار دستور داده  اين  را ب   آنان  من :گويند دهند و م  م   دشنام

  قهدرتش   ي در قبض   روحم  ك   ذات   ب   قسم.  هستم  بري  از آنان  من  بگو ك   آنان

  خداوند تقهرّ    ب   آنان  خون  ، با ريختن يافتم م   حكومت  مردم قرار دارد، اگر بر

  دو بزرگهوار دعهاي    آن  نشود اگر بهراي   من  نصيب محمد   شفاعت!  جستم م 

خبهر    در اسهالم   آنهان   ي و سهابق    خدا از فضل  دشمنان.  نكنم  و رحمت  مغفرت

از ابهوبكر و عمهر اظههار      ك   و از هر كس   از آنان  من  ك   برسان  آنان  ب . ندارند

 .(4)«... كند، بيزارم م   بيزاري

 :فرمود مي  هميشه :  جعفر صادق  حضرت
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 .( )» ياد كند، بيزارم  نيك   ا جز ب ابوبكر و عمر ر  ك   از كس   من»

 :فرمود( ا  عنهم اهلل ا رضي  علي  بن  حسن  بن  حسن)  مثتني  حسن

! شد  افكنده  در آتش  ، زنده اش زندق   سبب  ب   ك   سعيد ه زنديق    بن  مغيره»

از ابهوبكر و عمهر     كه    تا اين.  و تمجيد من  تعري   كرد ب   آمد و شروع  من ه نزد

  جهرأت   چنهين   مهن   پيش! خدا  دشمن  اي:  گفتم. كرد  را لعن  آنان و  گرفت  اسم

  بيهرون   از كهام   انشزبه   كه    سخت  ؛ چنان را فشردم  گلويش  گاه  آن! ؟ ورزي م 

 . ( )«آمد

  شايخين   ي درباار   :  ذكيّاه   گفاس   باه   معروف  از محمد فرزگد عبداهلل محض

 : فرمود. پرسيدگد

 .( )«هستند  افضل  ترديد از عل   بدون  دو نزد من  آن»

  ثالثاه   خلفاي را با  خويش  و همبستوي  عمالً گيز ارادات خدا   رسول  بيت  اهل

  مؤمناان   ماوالي   ي صميماگه  هاي ها و مشورت همكاري. بودگد  كرد   ثابت  همه  براي

و   شاان  هااي  از سياسات   و دفااع   سر آگان  گمازها پشت  با خلفا و خواگدن   علي

 . بود  حقيقت  اين  مبيّن  همه  سوّم  ي خليفه  از جان  مسلحاگه  دفاع  همچنين

  ، برقاراري  ماابين   فاي   عمياق   و موّدت  ترادا  اين  لدالي  ترين ديور از مهم  يكي

 اهلل ا رضاي    فاقماه   بنات   كلثاوم  ام ا   دخترش   علي. بود  آگان  زواجي  پيوگدهاي

باود    فرو  ، ام  جعفر صادق  مادر حضرت .داد   عمر فاروق  زگي  ا ا را به  معنه

  حضارت   ،ترتياب   و بادين  .(4) رسايد  مي  اول  ي خليفه  به  از پدر و مادر خويش  كه

   صاادق  جعفر  حضرت. باشد مي  بيت اهل  بزرگ  امام  جدّ هفت   ابوبكر صديق

 :فرمود با افتخار مي  گكته  همين  به  با اشار 

                                                 

 (.30: محرقا  صالعق)  دلرقطني  تنريج  به - 

 .121/1: النبالء  عالمأسير  - 
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 (. / 17 : و كافي 1 :  الطالبي  ةعمد) هكر  اهي



 .( )« فرزند ابوبكرم  دو طريق  ب   من»

   علاي   اميرالماؤمنين  مثالً. گهادگد خلفا را مي  اسم  شان بر فرزگدان  همچنين  آگان

 .بود  گهاد   از فرزگداگش  تن  را بر سه  خليفه  هر سه  سما

 .( )  مودّت  از مظاهر اين  ديوري  هاي و گموگه... 

 :فرمايد مي  قرآن  خواگدگد كه مي  بيت  اهل  بود كه  در حالي  اينها همه

﴿                           ﴾[113هآي:هلد].  

دوزخبللهصلللرتدرآننكنيللدكللهانللدميلل كللردهظلللمكللهكسللانيسللليبلله»

 .«!رويدمي
  مؤمنان  موالي  خالفت  ا در خصوص   عنهم اهلل ارضي   ثالثه  و خلفاي  اگر صحابه

و برخوردهاا و    سخنان  اين هرگز با  مولي  بودگد، فرزگدان  كرد   و اغماض  لطفي كم

 .كردگد گمي  ميل  آگان  قرف  ، به دار و دايمي و ريشه  مثبت  هاي ارتباط
  





 اندگفتهموليهاينوهكهاستّآنحق

  فضال   گوياي « ملواالت   حديث»  كه  سخن  ؛ بر اين مطلب  بر سر اصل  باز گرديم

قياد    ها و داليل از بحث  آگچه  حقيقت در.  با اوست  محبّت  و لزوم   علي  حضرت

  هااي  شخصايّت   كه  است  آن  حق  بيشتر بود، ورگه  توضيح  ضرورت  حكم  گرديد، به

 . اگد گفته  و جامع  كوتا   سخن  در يك  بيت اهل  واالي

ّ  ُ فعللي  ملواله ُ  كنل    من»  آيا در حديث: شد  سؤال :  مثتني  حسن  از حضرت

 :؟ فرمودگد است  گشد   تصريح   علي  خالفت « مواله

                                                 

 +... . 373/0:  العغُم  كشف - 

را هخوانيـد در     خلفـا و صـحاهه    و فرزندان  هيت  اهل  هي   مناكحت  ديگر سيوندهاي  هاي نمونه - 

 .«؟ دانيم مي  را عادل  چرا صحاهه»:  ديگرمان  ي رساله



 بهود،   و خالفت  ، امارت سخن  از اين اهلل   خدا اگر مقصود رسو   سوگند ب »

  مسهلمانان   او بهراي   چهون . زد مه    حهرف   فصهاحت   به    باره  در اين  مردم  براي

و بعهد از    امر مهن   ول ّ  اين!  مردم  اي:  گفت م   آنان  حتماً ب . فرد بود  ترين ناصح

  اما چنهين . كنيد  باشيد و اطاعتش  داشت   شنوي  حرف از او.  شماست بر  مقيّ  من

  امهر انتخها     اين  را براي  او عل   خدا اگر خدا و رسو   سوگند ب  .نفرمود  چيزي

  از ميهان   وقهت   باشهد، آن   داده  را تهرك   خهدا و رسهولش   بودند و او امهر   نموده

 .( )«! است  شده  مرتكب خالا را او  ترين ها بزرگ انسان

 :فرمود  كه  است  ا مروي ك  حَسَنين  ي ا گو  :  از عبداهلل مَحض

 پيامبر خدا :گويد مقهور و عاجز بود؟ م   فردي  عل  :گويد م   ك   كيست  اين»
  و چه    مُهله    گنهاه   چه  ! را اجرا نكرد  او آن  دستور فرمود ول   امري  او را ب  

 .( )«!كند م   ثابت  عل   براي  گمان  اين  بزرگ   نقص

  ماروي   ساخن   ا گيز چناين    اهلل عنهم ا رضي   حسين  بن  علي  زيد بن  از حضرت

عنهما ا سوگند ياد   اهلل رضي ا   و حسين  حسن  فرزگدان  جميع  از قرف  ايشان.  است

  در مياان ( الطاعاا   و واجب  منصوص)  امامي  چنين  ادعاي  از آگان  يك  هيچ  كرد كه

 .( ) اگد خود گكرد 
  

  

                                                 

+  0303  ح3: / بغيا لعطلب+  3133  ، ح64و  61/43: عساكر  لبن  تاريخ( +  لبانويم)وعياء ا لأليحل - 

  و لبن  لثر رل لز بيهقي  لين  لعقالصم  من  لعوالصم  ي در حاشيه  لعدين محب. 443و  447:  لمامت  نصاص

حجر نيز لز   لبن.  لست  كرد   مونا روليت  يك  به  متودد و همه  طرق  به  بيهقي  و گفته  كرد   عساكر نقل

 . لست  كرد   روليت  لبانويم

 (. 1:  محرقه  صواعق)  دارقطني  تخريج  هه - 

 .27   مشهد، ص  و چاپ 11   ، ص نجف  ، طبع كشي  رجال - 



غديرحديث

و

راشدهخالفت
  

 خودنكردراجانشينكسهيچخدارسول

،  از مان   او پس  كه گفرمود  كس  هيچ  ي دربار   و تصريح  تعيين  به خدا   رسول

  ثابات   تنصيص  اين  از احاديث  يك  در هيچ.  است  امر مسلماگان ت و ولي  من  ي خليفه

  مطلب  بياگور همين  گيز، همه  است  مروي  بيت اهل  شمول  به  صحابه از  و آگچه  گيست

 راشاد ا    ي و خليفه  بزرگ  دو صحابي  سخن  است  كافي  استشهاد، فقط  براي. هستند

 .شود  گقل مورد  ا در اين ك  مرتضي  علي  و حضرت  عمر فاروق  حضرت

  خاود خليفاه    ا باراي آيا : خورد از او پرسايدگد   ضربه عمر   حضرت  ا وقتي

 :؟ فرمود گيري گمي

  كهرده ( ابهوبكر )بهود    بهتر از مهن   ك   كار را كس   ، اين كنم  تعيين  اگر خليف »

  كهار را بهتهر از مهن     نيهز ايهن    كنم  شما را ترك  خليف   تعيين  بدون و اگر  است

 .( )» است  كرده (خدا   رسو )

از   را پاس   كسي آيا: پرسيدگد  خوردگش  از ضربه  گيز پس   علي  ا از حضرت

 : ؟ فرمود كني گمي  خود بر ما خليفه

 اگهر .  كهار را بكهنم    اين  هم  برنگزيد تا من  خالفت  را ب   كس  اهلل   رسو »

  را گهرد بهتهرين    آنان  باشد، بعد از من  داشت   خيري  ي اراده  مردم  خداوند براي

  جمهع   شهان  گرد بهترين  بعد از پيامبرشان  ك طور   كند، همان م   جمع  فردشان

 .( )«نمود
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 انددادهتوضيح«راشدهخالفت«يامادرباره...

 : فرمودگد

در . خواهد شهد   زيادي  بماند، شاهد اختالفات  زنده  از من  از شما پس  هر ك »

،  يافته    راشهد ههدايت    خلفهاي   و سنّت  من  از سنّت  بر شما باد اتباع  هنگام   آن

 .( )«زنيد  چنگ  آن  ب   محكم

  پهس   خالفت» :فرمودگد.  است  شد   گيز تبيين  خالفت  اين  ديور مدت  در حديثي

 .( )«است  سا   تا س   از من

عمار    ساال   بودگد، تا ساي   خبر داد    حضرت  آن  كه  چنان « راشده  خالف »

و   ساال   دوازد    ، عثماان  ساال   د كرد، عمر   خالفت  دو سال ابوبكر . كرد

 .( ) گيرگد را در بر مي  سال  جمعاً سي  كه  سال  شش   علي

  رساول   رساالت   ي دگباله « نبوت  خالف »تتر  تعبير خاص  و به « راشده  خالف »

در . باود   اسالم  اول  ي چهار خليفه  خالفت  آن  بستر ظهور و تحقق  كه  است خدا 

  در جهاان   اساالم   حكومت  هاي شدگد و پايه  برآورد   رسالت  اهداف  مدت  اين  قي

  دور   از آن  تاا قيامات    مسلماگان  كه گماگد جز اين  كاري  پس  آن گرديد و از  محكم

 .شوگد  متمسّك  گيرگد و بدان الوو
  

 اندفرمودهشافياًاشاره«راشدخلفاي«وبه...

                                                 

لألخةذ    بةاب /  علةم : ٌ ٌ صةحيح  ٌ حسن حديث:  و گفته  ترمذي  معجا+  1617  ح/ لعسنّا: لبا دلود  سنن - 

(:  بلبةان   لبةن   ترتيب  به)  حبّان لبن  صحيح+  10 ، ح6  باب/  مقدمه:  ماجه لبن  سنن+  0676  باعسنّا، ح

 (.3  ح/ لعتصا ) 73/4

و  001/3: د لحمةد مسةن +  0006  ، ح13  بةاب /  فتن:  ترمذي  سنن+  9  باب/ لعسنّا: لبا دلود  سنن - 

 .333  ، ح3  باب/  مناقب:  نسايي  كبرلي  سنن+  413/3:  حاكم  در مستدرك  آن  مشابه+  004

كسرها و زوايد   اند، ها حساب نشده  راشد، كسرها و زوايد حساب  خلفاي  خالفت  مدت  در هيان - 

 .شود مي  كامل  سال  ني  سي



را قابالً    راشاد   و  گباوت   راشد و خالفات   خلفاي  به  مربوط  از احاديث  بسياري

 . گموديم  گقل « نبوي  در كنار ساير احاديث  مواالت  حديث»  عنوان  تحت
  

 اندواگذاركردهمردمرابهخليفهوامرانتخاب...

 اهلل  از رسول: فرمود  كه  شد   گقل   علي  از حضرت  متعدد و صحيح  قرق  به

 : ؟ فرمودگد كنيم را امير خود  كسي  از شما چه  پس: پرسيدگد

  آخهرت   در دنيا زاهد و ب   ك   خواهيد يافت  اگر ابوبكر را امير كنيد او را فردي»

از   كه    خواهيد يافهت   و امين  قوي  اگر عمر را امير كنيد، او را فردي.  است  راغب

  ايهن   دانم م   را امير كنيد ه ك    اگر عل . هراسد نم   اي كننده  مالمت  هي   مالمت

  شهما را به     خواهيد ديد ك   يافت   هدايت  اي كننده  را هدايت كنيد ه او  كار را نم 

 .( )«شود م   رهنمون  راست  راه

  ماردم   و بيعات   رأي  به  موكول  امام  امر اگتخاب  شود كه مي  ثابت  حديث  از اين

 .وجود گدارد  گصي مورد  در اين  احدي  و براي  است
  

 هاباشدانسانبايدبرترين،خليفهخاصّهخالفتبراي

  و قيادت  رهبري از  عبارت  كه  عامّه  و امارت  امامت  براي  كه  گيست  بحثي  در اين

  وجاو    بنا به  مفضول  باشد، تعيين مي  راشد   خالفت  دوران  شدن  از سپري  پس  امّت

  هماگاا خالفات    كه  خاصه  ، اما در امامت( ) است جايز  د افضلبا وجو  و مصالحي

                                                 

:  محرقـه   صـواعق +  7 92  الـي    92  ح 11: /عسـاكر   اه   تاريخ+   21  ح  /   : مسند احمد - 

11). 

؛  اميـر نيسـت    يـ    جـ  داشـت     اي چاره  مردم  هراي»:  فرموده   مؤمنان  موالي  كه  چنان  و حتي - 

هپردازد و كـافر    طاعت  هه  او مؤم   امارت  ي هاشد يا فاجر تا در سايه  امير ني   آن  كه  هراهر است

گـردد و هـا     جمـع   او غنـايم   ي وسـيله   موعد خود هرسد و هه  هه  را هردارد و هرك   اش ههره  هم

شوند و   راحت  ود و نيكانش  ستانده  از قوي  ضعيف  گردد و حق  ها ام  شود و راه  جنگ  دشم 

  الجمل  كتاب 1 :  شيبه اهي  اه   مصنف+  10  خطبه:  البالغه نهج) .«سديد آيد  از شرت فاجر آسودگي



كاار    يا روي  كار آوردن  ، روي است  بود   راشد   در خالفت و منحصر  است  گبوّت

 :  است  گفته :  اهلل دهلوي ولي  امام  كه  چنان.  گيست  درست  مفضول  آمدن

  خالفهت   باشد در زمان  امت  ضلاف  خليف   ك   است  آن  خاصّ   خالفت  از لوازم»

 .( )«عقالً و نقالً خود ه

جمهاور    ي عقيد   به.  احاديث  مفهوم  و هم  است  عقل  مقتضاي  هم  لزوم  اين  يعني

  و ايان .  اسات   باود    راشاد    خلفااي   افضليت  ترتيب  به  راشد   ، خالفت سنتت  اهل

ا بود    عنهم اهلل ا رضي   اصحاب  جميعو  خدا   خود رسول  بر ديدگا   مبتني  ترتيب

 : است  شد   منعكس  چنين كعمر   بن عبداهلل  حضرت  در سخن  كه

 و بعهد   ابوبكر، بعد عمر، بعد عثمان  او :  گفتيم م  خدا   رسو   ما در زمان»

 .( )«شنيد را م   سخن  اين اهلل   و رسو   عل 

 . را قبالً متذكر شديم  رتيبت  بر اين  و آثار دال  از احاديث  بعضي

  باه  عمار    از ساوي   باار اماگات    ايان   ، وقتي اول  ي خليفه  اگتخاب  در جريان

  گامياد  «  اُمّات   اَماين » خدا   آميز رسول وحي  زبان  به  ا كه    جرتاح  بن  ابوعبيد 

 :  گفتعمر   بود ا پيشنهاد گرديد، به  شد 

 در  ك   در حال   كن  م   بيعت  با من!  بودم  نديده  يالرأ ضعي   قبالً تو را چنين»

 .( )«؟ هست  اثنين  و ثان   صدّيق  تان ميان

،  خالفات   قباول   باه    پيشنهاد ابوبكر صديق  خود در جواب عمر   حضرت

 .(4)«هست   افضل  تو از من»:  گفت

 :فرمود  خويش  خالفت  و در آخر ايّام

                                                                                                                                            

  در احاديـث   كه  وجود امير است  ضرورت  و سياسي  اجتماعي  ي فلسفه  و اي (  971   ، ح/1  

 . است  شده  ني  تصريح  نبوي

 .46/4(: رحمالهلل  لز دهلاي)زلعا لعنَفاء إ - 

 (.11: خلفاء  تاريخ)عساكر   اه  - 

 .70: الخلفاء  تاريخ - 

 . همان -1



  ههم   بهود، بعهد از مهن     ابوبكر ناگههان    بيعت  چون  شما را نفريبد ك   كس »

  بود امّا خداوند متعا   ابوبكر ناگهان   بيعت  آري. كنيد م   بيعت  كس  با  سرسري

  ابهوبكر نيسهت    مثل  شما كس   امروز در ميان  ك   در حال . نمود  را خنث   شرّ آن

مها    فرد ميان  بهترين خدا  از رسو   او پس. او باشند  و ماليع  خواهان  هم   ك 

 .( )«...بود

ها گازد او   بعضي  چون. كرد  خود اگتخاب  جاگشيني  ، عمر را به  ابوبكر صديق

 :  گفت گمودگد،  اظهار ترس عمر   و سختي  از شدّت

الهها بهر    : گفهت   خهواهم   دهيد؟ من م   بيم  مورد مرا از پروردگارم  آيا در اين»

 .( )» ام گمارده  خالفت  را ب   هترينب  دگانتبن  ميان از  مردم

 مساعود    عبداهلل بن  حضرت. بود  گيز معيار، افضليت  سوم  ي خليفه  در اگتخاب

  وقتاي . كرد مي  وظيفه  اگجام  در كوفه  زمان  در آن  داگشمند و بسيار برجسته  صحابي

 : گفت  كوفه  اهل  بهرا شنيد،   عثمان  حضرت  و اگتصاب  عمر فاروق  خبر شهادت

باشهد،    بهاالتر از عثمهان    را كه    و كسه    شهديم   جمع محمد  ما اصحا »

 كردنهد   چنين  و مردم .«كنيد  با او بيعت  شما هم.  وديمنم  با او بيعت  پس ؛ نيافتيم
( ). 

  خود خليفه آيا: پرسيدگد  اش زگدگي  اوقات  در آخرين  مؤمنان  از موالي  كه  وقتي

 :؟ فرمود گزيني گميبر 

 اگر خداوند.  گذارم وا م   خودتان  امر شما را ب  اهلل  مانند رسو   خير، من»

  طهور كه     كند؛ همهان  م   جمع  تان شما دارد، شما را بر بهترين  ب   خيري  ي اراده

 .(4)«فرمود  جمع  تان بر بهتريناهلل   رسو  بعد از

 :مودفر  كه  ديور آمد   و در روايتي
                                                 

 (.17: الخلفاء  تاريخ)  عليه  متفق - 
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  ابهوبكر   اهلل  از رسهو    پس  همين  در ما خير ديد و براي  خداوند متعا »
 .( )» را بر ما گماشت

شاود   مي  ا ثابت   عنهم اهلل ديور ا رضي   راشد و اصحاب  خلفاي  هاي گفته  از اين

 .باشد  افضل  راشد، بايد از همه  ي خليفه  كه
  

  

  

 موليبانازز«عمرابوبكروبعدشافضل»

  ابوبكر است  از همه  ، افضل امت  افراد اين  از ميان  اگد كه عقيد   بر اين  سنتت  اهل

 .ا  اهلل عنهم  رضي ا  و بعد از او، علي  و بعد از او، عمر و بعد از او، عثمان

 . است  شد   روايت  سخنان  ترين صريح  شيخين  در تفضيل  مؤمنان  از موالي

او را از   كه  كساگي  ي منبر در ترديد عقيد   بر باالي  ايشان  كه  است  تتواتر ثاب  به

 :  گفت پنداشتند مي مي  افضل  شيخين

و   ، ابوبكر اسهت  امت  بعد از رسو   امت  فرد اين  بهترين  بدانيد ك !  مردم  اي»

 .( )«گرفتم م   نام  را هم  نفر سوم  خواستم او، عمر و اگر م  بعد از

  دليال   باه   زماان   در آن  بود كه   عثمان  قطعاً حضرت  از گفر سوم  ور ايشانمنظ

  در پيراماون   و منافقان  قاتالن و وجود  خليفه  آن  از شهادت  وجود آمد   به  اغتشاش

  كاه   ديوار آماد     اما در روايتي. ببرد  گام  ايشان از  صراحت  به  تواگست ، گمي خويش

و در  .( )« عثمهان   ، سهپس  عثمهان   سهپس »:  منبر گفت از  آمدن  پايين  وقت  ايشان

                                                 

 . 9   الي   /90 (:: ها اسانيد متعدد)عساكر   كبير اه   تاريخ+   /11 :  حاكم  مستدرك - 

  و طةرق   بةا لعفةاظ  )مةد  مسةند لح +  417/4:  كبير طبرلني  موجم+  416  ح/ مقدمه:  ماجه  لبن  سنن - 

لز   بسةياري   ي مجماعه+...  43/3: لعبدليا و لعنهايا+  41713  ح17: /عساكر  لبن  تاريخ( +  منتلف

لز مسةند    لغلةب ) 913  لعي 933و  466/01:  لعمسانيد و لعسنن  جامع: لثر مشهار رل بنالنيد در  لين

 (.لحمد

 .43/3: لعبدليا و لعنهايا - 



را   از اباوبكر و عمار، عثماان     پاس   وي  كه  است  آمد   هم « گباته  بن  اصب «  روايت

 .( ) گاميد  فرد امت  برترين

  شانيد كاه    خاويش   خالفات   در زمان   مرتضي  علي  حضرت  كه  شد   روايت

  هماه   منبر به  و بر باالي  برآشفت شديداً. پندارگد مي كر او را برتر از ابوب  كساگي

  ديوار از هايچ    و تذكر داد كاه   است ابوبكر   برتر از همه  كه  ساخت  خاقرگشان

 .( ) خواهد كرد  او را عقوبت  گشنود و گرگه  سخني  چنين  كس

 :فرمودگد  كه  است  مروي

  اهلل  رسو   ّ اصحا  و حق  ّ من حقمرا بر ابوبكر و عمر برتر داند،   هر كس»
 .( )« است  را انكار كرده

  شاد    روايت  الفاظ  با اين عمّار   از حضرت  كه  است  سخني  عيناً مفهوم  و اين

 : است

 را بر ابهوبكر و عمهر برتهر بدانهد، او      اهلل  رسو   از اصحا   يك   هر كس»

 .(4)» است  نموده  طعن  اهلل  رسو   و بر اصحا   و انصار را تخالئ   مهاجرين

   علاي   حضرت  باور بود كه  بر اين   علي  حضرت  ا يار مخلص   ابو جُحيفه

  داگناد، دچاار غام    را برتار ماي    شيخين  شنيد مردم  وقتي.  است  افضل از ابوبكر 

ماورد    بارد و چناين    خلوت  او را به.  را دريافت  موضوع   علي  حضرت. گرديد

 :قرار داد  گصح

  ، ابوبكر اسهت  فرد امت  ؟ بهترين خبر ندهم  امت  فرد اين  بهترين  آيا تو را ب »

 .«از او عمر و بعد

 : كه  ساخت  و خاقر گشان

                                                 

 . 070   ح 1: /عساكر  اه   تاريخ - 

سةير  +   لبالعقاسم  عالمهعسنا، ل  كتاب+ عبدالبر   اه   استيعاب+   محرقه  صواعق+   حاكم  مستدرك - 
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 .«شود  نم  جمع  قلب  در ي   آنان  با بغض  من  محبت  خدا ك   سوگند ب »

  آن  كارد كاه   سوگند يادخود شنيد   موالي  را از زبان  سخن  اين  چون  ابو جحيفه

 .( ) گكند  باز گويد و كتماگش  همه  را براي

از   پاس ! پدر: پرسيد  از ايشان   علي  ا فرزگد حضرت   حنفيه  بار محمد بن  يك

؟  كساي   بعاد از او چاه  : پرسايد . ابوبكر :؟ فرمود برتر است  كسي  چه اهلل   رسول

  بعد از او چه  اگر بپرسم  كه  ينجا ترسيدمدر ا: گويد مي  حنفيه  محمد بن. عمر: فرمود

بعد از عمار شاماييد پادر؟    :  گفتم  لذا خودم.  عثمان :دهد  جواب ، برتر است  كسي

 (.را تواضعاً فرمود  جمله  و اين. )( )  گيستم  بيش  فرد مسلمان  يك  من :فرمود

  ياك    ضيمرت  علي  حضرت  اهلل عنهماا از زبان  ابوبكر و عمر ا رضي   تفضيل

 .  است  متواتر و بسيار محكم  موضوع

  از ايشان  راوي از هشتاد  را بيش  گقل  اين  كه  گفته :  ذَهَبي  ، امام بزرگ  محدّث

  متشايّع   كاه   مزباور اسات    روايات   و صحّت  قوّت  همين  بر مبناي. اگد كرد   روايت

 :  است  گفته :  ، عبدالرزاق بزرگ

  افضهل   دو را از عله    آن  هم  داد، من م   را بر خود تفضيل  شيخين  عل   چون»

  مهن   هالكه    بهراي .  گفهتم  نم   را افضل  هرگز آنان  صورت  در غير اين . دانم م 

  مخهالفتش   و سهپس   باشهم    داشهت   را دوسهت   عل   بود ك  خواهد  كاف   همين

 .( )» نمايم

 :  گفت  كه  كرد   گقل  شيعي  از شريك  غياث  بن  حفص

اگهر    آنهان . برگزيدنهد   خالفهت   ابوبكر را ب   و مسلمانان  يافت  وفات  نب »

ابهوبكر  . كردنهد  مه    را انتخا   دانستند حتماً همان م   ديگر را از او افضل  كس 

را   ، پهايش  و عهد    حهق   برگزيهد و او در اجهراي    خالفت  عمر را ب  از خود،  پس

                                                 

  تـاريخ )  اوسـ    در معجـم   طبرانـي ( +  1:  محرقـه   صواعق)  و دار قطني  اهوذر هروي  تخريج  هه - 
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  فرا رسيد، شور را بهين   وفاتش  عمر وقت .  كر گذاشتابوب  قدم  بر نقش  درست

ديگهر را    كس   اگر آنان. برگزيدند  خالفت  را ب   عثمان  نفر داير كرد و آنان  شش

 .( )«كردند م   را انتخا   همان دانستند، حتماً از او م   افضل

  فااي خل  افضاليت  و(  راشد   خالفت)  خاصه  در خالفت  افضليت  ، شراط خالصه

  اعتاراف   آن  باه   هماه   باود كاه    از بديهيات  زمان  ، در آن خالفتشان  ترتيب  راشد به

 . گداشت  هم  بحث  به  داشتند و گيازي
  

 بودندكردهبينيراشدراپيشخلفايصحابه

سلاير   در كنلار   ملواالت   حلديث »  عناوان   تحات   را كه  بار ديور احاديثي  يك

  ي هاا درباار    فرماود    شاما در پرتاو آن    آگچه. اگد، مرور كنيد شد قيد  «... احاديث

  ا در دوران   اهلل عانهم   رضاي  ا   كنياد، صاحابه   ماي   راشد، برداشت  خلفاي  ترتيب

در   عماومي   قضااوت   يك  صورت  به  مطلب  بودگد و اين  كرد   گيز برداشت  رسالت

 . گيست  مورد ثابت  در اين  هم  اختالفي  از كسي و  وجودداشت  همه  اذهان

و تصاور    قضااوت   اين  صريح  گوياي  ديور كه  حديث  بيشتر، يك  روشني  براي

 :شود مي  باشد، گقل مي  زمان  ا در آن  عنهم اهلل ا رضي  صحابه  عمومي

 :گويد جابر   حضرت

 او.  اسهت   ديده  خوا   مرد صالح  ي   ديشب: فرمودند اهلل   روز رسو   ي »

  ابهوبكر و عثمهان    و عمر ب   است  و آويزان  زده  چنگ اهلل  رسو   ابوبكر ب   ديده

و  تعبيهر را رد   ، با يكديگر اين برخاستيم اهلل  از محضر رسو   ما وقت . عمر  ب 

( اند ديده  را خودشان  خوا )هستند  اهلل  خود رسو   مرد صالح:  كرديم م   بد 

                                                 

 . 1/   : ساكرع  كبير اه   تاريخ - 



  از او واليهان   پهس   آنهان   كه    معناست  ، بدين ديگري  ب   هر يك   شدن  و آويزان

 .( )«فرموده  مبعوث  آن  را براي  پيامبرش  خداوند متعا   هستند ك   امري

  عموم  اذهان در  تصور و قضاوت  اين  و گبوت  رسالت  دوران  شدن  از سپري  پس

 .بود  باقي

  واهلل ماا كاه  : گفتناد   ايشاان   به  مروز مرد  يك   ابوبكر صديق  خالفت  در ايّام

در    خطااب   ماؤثر عمار بان     ي مرتبه  به  اشار )شماييد يا عمر؟   خليفه  گداگستيم

 .( )(خواهد شد او)  اوست  شاءاهلل ك   ان»: ، فرمود( اسالم

  محارم   كاه    حذيفاه   از حضارت   خويش  خالفت  در دوران عمر   حضرت

 : رسيدبود، پ خدا   اسرار رسول

گزيننهد؟   امر بهر مه     اين  واليت  را ب   كس   چ   از من  پس  نظر تو مردم  ب »

 .( )«(شود َّ امر م  و مالمئناً او ول . )نظر دارند  عثمان  ب   مردم:  گفت

 :گويد  مضرتب  بن  حارث

  نآ از  پس. » لثلن  مري بعي األ  نإ»: خواند شاعر م   شنيدم.  گزاردم  با عمر حج»

  بعربي  مربرياأل  نإ»: خوانهد  شاعر مه    شنيدم.  گزاردم  حج  با عثمان  عثمان  در زمان

 .(4)!» لي

  كاه   علاي  و بعد از او،  ابوبكر و بعد از او، عمر و بعد از او، عثمان  و اما برتري

  بود، گياز از مطاالبي    عمومي  راشد در اذهان  خلفاي  ترتيب  هاي ديور از ريشه  يكي

شاد و   ماي   ا مذاكر    عنهم اهلل رضي ا   اصحاب  ميان خدا   رسول  در زمان  كهبود 
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اهلل  رسول  را كه  و مطلبي. )گداشتند  شنيدگد و اگكاري مي را  گيز آن   حضرت  آن

 (. است  آن  صحت  معني  گكند، به اگكار

 :گويد كعمر   عبداهلل بن  حضرت

 و  دانهيم  را با ابوبكر برابر نم   كس  هي :  گفتيم م  خدا   رسو   ما در زمان»

 و در  گذاشتيم خود م   حا   را ب   اصحا   ي بقي .  بعد از او عمر و بعد از او عثمان

 .( )» كرديم نم   تفاضل  شان ميان

 : و گويد

  رسهو    فهرد از امهت    بهترين:  گفتيم بود، م   زنده خدا   رسو   ك   در حال »

 .( )«  و بعد از او عمر و بعد از او عثمان  است ، ابوبكراهلل 

باود و    رسايد    هم اهلل   رسول  خبر به  اين  كه  كرد   ديور تصريح  و در روايتي

 .( ) بود  اگكار گكرد   ايشان

  بااقي   مردم  قلوب و  در اذهان خدا   رسول  از زمان  گيز پس  موضوع  اين  بالطبع

دادگد،  گمي  اجاز   كسي  بودگد، به ا   عنهم اهلل ا رضي   تا صحابه  كه  است  ماگد و ثابت

 .بوويد  چيزي  آن  خالف
  

 بودشدهگويي،پيشپيشينالهيدراديان

:  خواگيم مي  چنين  كلي  صورت  به خدا   رسول  اصحاب  ي دربار   كريم  در قرآن

﴿                           ﴾ [25/تحيلل]. «  اياان توصاايف آگااان در
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  در تفسير آن ك  عباس  عبداهلل بن  حضرت .« تورات و توصيف آگان در اگجيل است

 :  است  فرمود 

 در  هها و زمهين   آسهمان   از آفرينش  قبل اهلل   رسو   اصحا   اوصاف  يعن »

 .( )«است  بوده  مكتو   و انجيل  تورات

 خدا  رسول از  پس  بالفاصله   ابوبكر صديق  حضرت  كار آمدن  روي  بترتي

و    الناورين  ذي  عثماان   حضرت و   عمر فاروق  حضرت  ترتيب  و بعد از او به

  هاي از ويژگي  يكي  عنوان  به  بود كه  آسماگي  گيز واقعيّتي ،  مرتضي  علي  حضرت

  پيشاين   آساماگي   مقادّر و در كتاب    در ازل خدا   رسول  آخرين  ي برگزيد   ياران

 . بود  شد   منعكس

 :عبدالعزيز گويد  سعيد بن

  به    كه    يههودي   دانشهمند بهزرگ    نمهود، از يه     رحلت اهلل   رسو   وقت »

  ي خليف   كس   چ : بود پرسيدند« حمير«  ي و از قبيل   داشت  شهرت«  قربات ذي»

  ابهوبكر صهديق    گذار يعنه   و حق  مرد امين)  ميناأل:  شود؟ گفت م  اهلل  رسو 

 .)دژي) حديهد    مهن   قرن:  شود؟ گفت م   خليف   كس   بعد از او چ : پرسيدند  

  روشهن  مهرد )زهر األ:  از او؟ گفت  پس: پرسيدند(.   عمر فارو   يعن   فوالدين

 .( )«النورين  ذي  عثمان  يعن 

  هاايي  كتاب :پرسيد  كتاب  اهل  عالم  از يك   عمر فاروق  حضرت  كه  شد   گقل

  گذشاته   هااي  كتااب  در  من:  بوديد؟ او گفت  ديد   خواگديد در آگها چه قبالً مي  كه

 .( ) شد خواهد  ، صديق  گبي  ي خليفه  كه  ام خواگد 

  رساول   بعثات   او در اوان  كاه   مشهور اسات    مطعم  جُبير بن  حضرت  ي قصه

پياامبر    از حاال   قصد تحقيق  به  در آگجا علما و احبار مسيحي.  رفت  مشا  به خدا
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  قاديمي   دَياري   را باه   او و همراهااگش . خواگدگاد  او را گزد خود فرا  گوظهور عرب

 از آگها  و در هر كدام  وجود داشت  قديمي  هايي صندوق  مخصوص  در اتاقي. بردگد

تصااوير    آن  دادگاد كاه    توضيح  آگان. گظير بي  ابريشم  هاي بر پارچه  شمنقَّ  تصاويري

تصااوير كاامالً   .  اسات   شاد    داد    آدم  حضرت  به  كه  است  پيامبران  به  متعلتق

از جُبير و . تصوير دو گفر بود  بر آن  كه كشيدگد  اي پارچه  از صندوقي. بودگد  قبيعي

  كاه   در حاالي   زدگاي  ا بُهات با   شناسيد؟ آگاان  مي را  آيا اينان: پرسيدگد  همراهاگش

: ؟ گفتناد  چه  ديوري  آن: پرسيدگد.  ماست  رسول  تمثال  اين . بله: گوريستند گفتند مي

 :گفتند  آگان  احبار به.  است خدا   رسول  بزرگ  از ياران او ابوبكر،

  گوييهد و آن  شهما مه     كه    اسهت   پيامبري  همان  اين  ك   دهيم م   ما گواه »

 .( )«خواهد بود  اش از او خليف   سپ  ديگري

چرا «  ديورمان  ي را در رساله  قديم  هاي گويي پيش  سري  از اين  ديوري  هاي گموگه

 . ايم آورد « ؟ داگيم مي  را عادل  صحابه
  

  

 گشودندحقيقتبهنيزلبمردگاني

  ا، تكلتام    نهمع اهلل رضي ا   عهد صحابه  به  مربوط  حوادث  آورترين از حيرت  يكي

در   حارف   باه   زد   حيرت  مردم  ديدگان  در مقابل  شدن  از دفن  قبل  بود كه  مردگاگي

  شاما هام  . بود  ثالثه  خلفاي  ، مؤيّد حقيِت وجه  بارزترين  گفتند به  آگان  آگچه. آمدگد

 :اگويز را بخواگيد شوفت  وقايع  اين

از   پاس   ايشاان  .باود   صاحابه   زرگاناز ب   خزرجي  اگصاري  ي خارجه  زيد بن

  تعرياف   او را چناين   ي قصه :  مسيّب  سعيد بن  معروف  تابعي. گفتند  سخن  مرگ

 : است  كرد 
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 بر  اي پارچ .  يافت  وفات   عفان  بن  عثمان  خالفت  در زمان  خارج   زيد بن»

  حرف  او ب   سپس. تند شنيدند  صداي   اش از سين   بعد مردم  اي لحظ . او نهادند

،  گفهت   ، راست گفت  ، راست است  آمده  او   احمد، احمد، در كتا :  درآمد و گفت

  چنهين   او   ، در كتا  و در كار خدا قوي  است  خود ضعي   ي درباره  صديق ابوبكر

،  اسهت   و امين  قوي  مردي  خالا   ، عمر بن گفت  ، راست گفت  راست ، است  آمده

  آنهان   ، بهر منههاج   عفان  بن  ، عثمان گفت  ، راست است  آمده  چنين  او   در كتا 

  قهوي !  اسهت   هها آورده  فتنه  .  اسهت   مانده  و دو باق   است  چهار رفت . قرار دارد

.  خبر خواهيهد يافهت    تان از جيش  زودي  و ب !  بپاست  قيامت! خورد را م   ضعي 

 ! اريس  آورد چاه وجود  ب   اي حادث   ، چ  اريس  چاه

  از سين . انداختند  بر وي  اي پارچ .  يافت  وفات  خالم   از بن   مردي  از آن  پس

  راسهت (  خزرج   زيد بن)  مرد خزرج   آن:  گفت  بعد از آن. شنيدند  صداي  او هم

 .( )» گفت  استر ، گفت

. گردياد   مؤمناان   نازدياد يقي  جا رسيد و موجب  همه  زمان  در آن  واقعه  خبر اين

و شواهد بسايار    سند صحيح  و داراي  است  متواتر تاريخي  از رويدادهاي  قصه  اين

 . است

عبياد    بان  عباداهلل . باود   سالمه  بناي   ي از قبيله  ، فردي مردگان  ديور از اين  يكي

 : است  كرد   گقل  او را چنين  ي قصه   اگصاري

 اهلل، ابوبكر  محمّد رّسو :  گفت  سخن  چنين  از مرگ  پس  سلم  از بن   مردي»

 .( )« گفت  عمر چ   ي درباره  دانم نم .  الرحيم  اللّيّن  ، عثمان الصديق

 : است  همو گفته
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شهيد   يمامه  در جنگ  كه  لست  ذكر كرد    شماس  بن  قي   بن  ثابت  لعقدر، حضرت  جليل  صحابي
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  جسهتجوي   به    شدگان كشت   در ميان  يا جمل  صفَّين  از جنگ  پس  ك   زمان »

:  درآمهد و گفهت    سهخن    به   مقتو   انصاري  ي   پرداختند، ناگهان م  افراد خود

  سهاكت   و سپس.  الرحيم  ، عمر الشهيد، عثمان ابوبكر الصديق اهلل،  محمّد رّسو 

 .( )«شد

  

 ازيادنبريدگاهراهيچمطلبسه

تواگاد   ماي  ديوار،   ي گزياد    مطلب  رود يك دارد و تصوّر مي  پايان  رو به  سخن

 .باشد  مقال  اين  پايان  عنوان  به  شايان  اي گقطه

 :خاطر بسپاريد  به

  صااف   خيلي ، بنابراين.  است  گراياگه و كامالً واقع  و عمل  زگدگي  ، دين اسالم ل1

  و احياگاً ا ماگناد مطالاب     و مجمل  سربسته  چيز آن  و هيچ  است  فهم  قابل  و روشن

باود    فارض  خادا    بار رساول  .  گيست  كنند  ا گمرا    پيشين  اديان  ي شد   تحريف

باز گويد   مردم  براي  كامل  و صراحت  بداهت  و به  فصيح  را با زبان  و احكام  مسايل

 حضارت   آن  كاه   است  بر اين  عقيد . باشد  گداشته  ترسي  راستا از كسي  و در اين

  و تفهايم   باا تبياين    تواگست  گرديد و باامداد الهي  كامالً موفق  رسالت  اين  در اداي

  ديان   تارين  و كامل  ترين بزرگ  هاي پايه ، اسالم  هاي درس  و اخالقي  و عملي  ريتئو

  مورد از ماردم   در اين  در حجّاالوداع  كه  قوري  به .را در دگيا استوار سازد  آسماگي

را از دگياا    خاويش   ، رساول  خداوگد متعال.  گرفت  گوا   بر آن و خداوگد را  اعتراف

  بنادگان   او باه   توساط   باه   قور كامال   خود را به  و پيام  دين  خرينآ  كه اين گبرد تا

 .رساگيد

  ياا كسااگي    چيزهاايي   از تارس  خادا    رسول  است  ممكن  پندار كه  اين  پس

  اسالم  پنداشتن  با گاقص  مرادف  بلكه و  گيست  ، هرگز صحيح را اظهار گكرد   حقايقي

 . است
                                                 

  كتةاب   رل در همةين   مردگةان   ليةن   لشةارلت   تاضيح. )44  ي سنه  ، حالدث461/6: عبدليا و لعنهايال - 

 .(بنالنيد



 : است  فرمود  معنا  همين  عنهاا به اهلل ا رضي  صديقه  عايشه  حضرت  المؤمنين ام

  ، دروغ اسهت   سهاخت    را مخفه    از وح   برد محمد چيزهاي   گمان  هر كس»

  به    را كامهل   ديهن   كه    فرموده  حكم  حضرت  آن  ب   خداوند متعا   چون .گويد م 

 .( )«برساند  امت  تمام

و   را گُناگ   ديان   به  مربوط  چيزهاي  بعضي خدا   رسول  پندار كه  اين  همچنين

بار    روا داشاتن   تنقايص   معناي  گيز به  عقيد   اين  است  كرد   عنوان  و گاقص  گامفهوم

  رساالتي   در اداي  وي  قاصر و عاجز پنداشاتن  پيامبر و  ترين بزرگ  آن  دعوت  قريق

 . بود، است  كرد   محوّل  وي  به  روشني  و به  كامل قور  به  خداوگد متعال  كه

در   هاايش  خطباه  از  را در يكاي   حقيقات   ايان    علي  ، حضرت مؤمنان  موالي

 : است  كرد   منعكس  چنين«  البالغه گهج»

و   او از تبليهغ   رسو   كرد ول   ناز   كامل   دين  كنيد خداوند متعا  آيا فكر م »

 (. تطور نيس  هرگز اين) ( )«!قاصر ماند؟  آن  اداي

اگر قرار بود  . است  اسالمي  و دولت  اسالم  دين  مهم  از مسايل  استخالف  ي مسأله

از   فرماياد، گاه    و معرفاي   اگتخااب  از خود،  پس  خالفت  را به  كسي خدا   رسول

  و جماالت   با كمبود لغاات   گكند و گه  بيان را  شود آن  باعث  كه  داشت  ترس  كسي

  از آن  بوويد كه  و جمالتي  مجبور شود كلمات  بود كه  مواجه  موضوع  در آن  فصيح

 باشد،  هم  ديوري  معاگي  محتمل  شود يا در ضمن  استنباط  جز خالفت  ديوري  معاگي

رساا ماگناد،    و  فصيح  با كلماتي  هم  فرمود، آن مي  ابال   را حتماً در هر شرايطي  آن

 ... .و  ، امام ، خليفه والي

ماورد    گاه  و  متاواتر اسات    گه « غدير خم  حديث»  يا همان«  مواالت  يثحد» ل2

. اگاد  شمرد   ضعيف  داليلي  را به  حديث  اين  برخي.  و محقتقان  محدّثان  ي همه  اتفاق

  و سانن   مسالم   و صاحيح   بخاري  صحيح ماگند  بزرگي  هاي در كتاب  وجه  همين  به
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  اماام . وجاود گادارد    از آن  ا اثاري    سنت  اهل  احصح  كتب  ابوداود ا از معتبرترين 

 و  حديث  ديور از محققان  و بسياري  تيميه  و ابن  العربي  ابوبكر ابن و  رازي  ابوحاتم

 .اگد گفته  استدالل  و غيرقابل  گمود   را تضعيف  ، آن رجال

گفر   ازد حدود دو و  است  مورد قبول «غدير  حديث»  گظر جمهور محدّثان  امّا به

  و حَسَان   صاحيح   ي در درجه  از اساگيد آن  اگد و بسياري گمود   را روايت  منفرداً آن

بر   حجر هيثمي و ابن  حجر عسقالگي  ماگند ابن  بزرگي  محققان  وجه  از اين. قرار دارد

 .( ) اگد ورزيد  تأكيد  آن  صحت

و   محادّثان  گظار جمهاور    ، قباق «غدير  حديث»  به  راجع  سنتت  اهل  باور عموم

  و فضايلت   شرف  بزرگ  را از داليل  دارگد و آن  را قبول  حديث  همه.  است  محقتقان

،  گويساان  ، سير  مورّخان  دليل  همين  به. داگند مي   مرتضي  علي  حضرت  خصوصي

 .كنناد  استناد مي  آن  به  تاكنون  از قديم  سنت  اهل  و واعظان  گويان قصه ، گويسندگان

  از مفهاوم   علماي   اشكاالت  و رفع  علما در توضيح  است  شد   سبب  حديث  قبوليّت

 .دهند  اختصاص  آن  به  زيادي  مطالب  حديث

  محبوبيّات  تنهاا   يا اثباات   برخي  از قرف « غدير خم  حديث»  ترديد صحت ل3

و   سانت   ر اهال جمهاو   از قارف   ديور از آن  معنا و توجيه  هرگوگه  و گفي   علي

  خالفات   باه   ايشاان   شخصايّت   استعداد و برازگدگي  گفي  معناي  ، هرگز به جماعت

قارار    از ايان   مؤمنان  موالي  ي دربار   سنت  اهل  اجماعي  ي و عقيد   بينش. باشد گمي

 : است

  صهفات    آن  تمام  ب   مزين  ش  ب    مرتض   عل   حضرت  واالي  شخصيت»

 آغهاز   از همان  ايشان.  است  وارد شده  ايشان  ي درباره  صحيح  ر احاديثد  بود ك 

  چههارمين   در قالهب   عههده   بعدها اين  را دارا بودند ك   امامت  و صالحيّت  اهليّت

ديگهر    سهخن    اين. نمودار گرديد  اهليّت  كشيدند و اين  راشد بر دوش  ي خليف 

واالتهر از او نيهز وجهود      ههاي  شخصيّت  زمان  در آن  ندارد ك   بحث  و جاي  است

  اهليّت  دارند ك   يقين  سنت  اهل. شدند  از او خليف   قبل  دليل  همين  ب   داشتند ك 
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خهدا    رسهو    در زمان  هم  بار خالفت  در حمل   سيدنا عل   حضرت  و صالحيّت

  خالفهت   در زمان  مو ه  دادند، وجود داشت م   را انجام  دين  عظيم  خدمات  ك  

  النورين ذي  عثمان  و حضرت   عمر فارو   و حضرت   صديق ابوبكر  حضرت

  و شهجاعت   و كهرم   و فضل  علم  نمود و از درياي  بيعت  هر كدام  دست  ب   ك  

 .( )«كردند  و سيرا   را مستفيض  امت  خويش
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 :آخرازمصححوسخن...

 شينيدبنداوريبهاكنون

  از آن  آگااهي  و  اقالع  كه  است  تاريخي  شد، حقايقي  بيان  صفحات  در اين  آگچه

  از ايان   آگااهي   بادون   باشد؛ چراكاه  مي  و حياتي  بسيار ضروري  جوان  گسل  براي

بساا    ، چه  اكرم  رسول  احاديث از  و صحيح  درست  هاي و برداشت  قرآگي  حقايق

و ا     اكارم   رساول   مكتب  از شاگردان  كثيري  جمع  به  احترامي و بي  ادبي بي  باب

  خاالف   در جهات   تاالش   بااز شاود و گاآگاهاگاه     آگان  تكفير و تفسيق گعوذ باهلل ا 

 .گيرد  اگجام  واقعيّات

  مقصاود رساول   در  ، آيا اگر كسي روشن  و اسناد معتبر و گيز قرائن  دالئل  با اين

 !؟ آور گيست شوفت كند  ، شك است«  و مودّت  حبّتم«  همان  كه   اكرم

و   هادف   خاالف   دهناد و هادفي   را تغييار ماي    تاريخي  واقعيّت  اين  كه  آگهايي

 !سازگد؟ مي  خود را قاگع  وجدان  كنند، چووگه مي  را دگبال اهلل  رسول  خواست

و گياز     يعلا   حضرت  مؤمنان  ، موالياهلل  پروردگار، رسول  پاسخ  و چووگه

اگاد، را در روز رساتاخيز    رفتاه   اشاتبا    باه   آگان  فكر و قلم  توسط  ها گفر كه ميليون

 خواهند داد؟

  بررساي  هاا،  داوري هاا و پايش   از تعصاب   فار   مسلماگان  ي همه  هرگا   يقين  به

  خواهند رسيد و سابب   مطلوبي  گتايج  آغاز كنند، به «غدير  حديث»  را روي  اي تاز 

 شد؛ خواهند  مسلمين  بيشتر صفوف  اتحاد هر چه

 باشند،  كرده توهين اهلل  رسول  ي كثير صحابه  جمع  به  كه  اين  بدو 

  ثالثه  خلفاي  مقدس  ساح   را به  و طعني  اهان   ترين كوچك  كه  اين  بدو 

 .باشند  نموده(   ابوبكر و عمر و عثما   حضرت)

  خلاطر اثبلات    را بله  اهلل  رسلول   زار شاگرد مخلصها ه ده  كه  اين  بدو 

 .باشند  كرده  جهنّم  ي ، روانه خويش  هاي خيالبافي



  ملوالي   را بله   و نفلاق   االيملاني  ، ضعيف ، سستي ترس  نسب   اينكه  بدو 

 .باشند  داده   علي  حضرت  مؤمنا 

  وجلدا   برند و بلا سر ب  باشند، روزگار را به  گفته  دروغ  اينكه  و بدو ... 

 .كنند  زندگي  راح 

  صاراط  و  صاواب   قرياق   دادن  ، گشاان  و تتبع  تحقيق  ما در اين  هدف  راستي  به

.  اسات   گشاد    دگبال  كار علمي  اين  در لواي  ديوري  غرض  گوگه و هيچ  بود   مستقيم

و   خاالي   با ذهناي   تشيع  عزيز اهل  و خواهران  برادران  كه  اميدواريم  علت  همين  به

  را چناد باار مطالعاه     رسااله   خود، اين  پيشين و عقايد  مسائل  در گظر گرفتن  بدون

  است  آن  تابع  ميلياردها مسلمان  را كه  بنشينند و حقيقتي گفتوو  بفرمايند و با خود به

ا برگزينند   فرد مسلمان  ترين و ضعيف  ترين پايين  به  و اهاگت  توهين  بدون  هم  ا آن

پياامبر    بركاف   و جاان   مخلاص   شاگردان  روزاگه  گاآگاگه  كه  خويش  ي از گذشته و

  تاوزي  و كيناه   مخالفات   باه   مسالماگان   اگد و با ساواد اعظام   كرد   را لعن  اعظم

و   پاذير اسات   او توبه  كنند كه  رجوع پروردگار  سوي  و به  گمود   اگد، توبه برخاسته

  هااي  پارورد   و دسات   صحابه  ، فضايل گذشته  جبران  بعد براي  به  اين و از.  مهربان

  مُنجاي   باه   الخصاوص  بازگو گمايناد، علاي    و همكيشان  كودكان  را براي پيامبر 

  بان  و ساعد    اعظام   فااروق   حضارت   ، يعني و مجوسيّت  پرستي آتش از  ايراگيان

  ها را به پاداش  بهترين خداوگد. فرستنددرود ب  و بر آگان  ورزيد   عشق   وقاص ابي

 .فرمايد  عنايت  حقيقت  و پيروان  رهروان  و به  آگان

   الهدي  اتبع  من  علي  والسالم

  سنندج  قُباي  ل مسجد جامع  گنجي  ايوب

 ..ه 1221  االول  ل جمادي 1331  خردادماه
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