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 عرض مؤلف

سيدنا وموالنا حممد وآله  یوالسالم عل ةاحلمد هللا رب العاملني والصال

 مجعنيأصحابه أو
 …اما بعد

ر و یث غدیه در رابطه با حدکاست ی به سؤالی لین نوشته پاسخ تفصیا
ن یشماست. اتاب در دست کبصورت  کنیه اک مطرح شده بود ده امامتیعق

ی د. مشفق و محسن من تقیرسی راچکجامعه دارالعلوم ی سؤال به داراالفتا
با ی ه پاسخ، قدرکردند کسپرده اظھار تمنا  بندهصاحب آن را به ی عثمان
 امل مسئله واضح گردد.کق یل باشد بھتر است تا تحقیتفص

 ردم. کبنده شروع به نوشتن جواب 
  ی،ز محدث دھلویه شاه عبدالعزیعشره تحفه اثنا کست یان نیحاجت به ب

و ی عه محمد قاسم نانوتویه الشیھد  ی،د احمد گنگوھیعه رشیه الشیھدا
در موضوعات ی ل احمد سھارنپوریرامه خلکد و مطرقه الیات الرشیھدا

ی ف علمین تصانیع مھمتریجماعه و اھل تشن اھل سنت و یما بی اختالف
ن ین ایالدی دقت نظر و تفقه فھستند. به سبب نور علم، وسعت مطالعه، 

د در موضوع خود یفشان بدون تردی) تصانی(رحمھم الله تعالارجمندی علما
 باشند. یم مأخذ و منبع ۀبه منزل

جا یکشان را یتابھاکن منتشر در ی، مضامعلما نیاز ای نیبا خوشه چ بنده
ھر آنچه به ذھن ی میقدی اصلی ز با رجوع به مآخذ عربیو ن ام. ردهکجمع 

ه کن بوده یوشش اک ام. ردهکضبط ی لفکت یب وی د آن را با سادگیرس مناقص
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 و در نحوه نوشتن، طرز سلف صالح ر مأخذ درج شودکبا ذی ھر سخن
 .شودت یرعای ستگیب و شایادب، تھذی عنی(رحمھم الله) 

ه کبنده شد ی نان قلبین امر باعث اطمین مقاله بحمد لله، ایر ایدر تحر
با وجود ی عثمانی صاحب و محمد تقی ع عثمانیھمچون محمد رفابر بنده کا

و ھا  ییردند و با راھنماکل مطالعه یش، آن را به تفصیمشاغل گوناگون خو

خرياً  ی(جزاهم اهللا تعالنمودند. ی اریبنده را  ،د و مھمیار مفیبسی ھا مشورت

 .من عنده)
مسلمه بگرداند و ت امت یر را سبب نفع و ھدایاوش حقکن یای الله تعال

ار بالخصوص کمن گناھی ندگان حق بالعموم و برایجوی ن مضمون برایا
 ھو المؤفق.ی ا و آخرت گردد. والله تعالیباعث فالح و نجات دن

 یرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه وصلأرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه وأاللهم 

 مجعني.أسيدنا وشفيعنا حممد وآله واصحابه  یاهللا و سلم وبارك عل
 طالب دعا احقر محمود اشرف غفر الله له

 یراچکجامعه دارالعلوم  –خادم داراالفتاء 
۲۵/۱/۱۴۱۶ 



 

 
 

 تقریظ
 یمحمد رفیع عثمان

 یریاست محترم جامعه دارالعلوم کراچ

مجعني ومن تبعهم أصحابه الكريم و عىل آله وأ عىل رسوله نحمده و نصيل

 يوم الدين. إىلحسان إب
زم محمود اشرف یبرادرزاده عزی قیف تحقیمسوده تصن بنده قصد داشتم

را بطور » ریث غدیده امامت و حدیعق«با عنوان  -ی راچک_ استاد دارالعلوم 
دل  هکس، روان و منظم بود یق آنچنان سلیوه تحقیاما ش م. نکگذرا نگاه 

ق تمام مسوده، آرام یدق با دقت خواندن تنھاافتد و یاز نگاه بی نخواست حرف
 گرفت.

ده یعقی ع برایه اھل تشکی ثیات و احادیتاب مختصر، از آکن یدر ا
محققانه و ی با اسلوب اند، ردهکده امامت)) استدالل ین خود ((عقیادیبن

ی ن لحاظ ضروریااز ی ن بررسیبه عمل آمده است. ای املکی منصفانه بررس
ع، در یجماعت و اھل تشن اھل سنت و یما بیختالفات فشتر ایه منبع بکبود 

سنجش  ،لیار دالین مسئله اگر با معیده امامت)) است. این ((عقیواقع ھم
 رود. یم نیاختالفات از بی شود بنا
به طرز سلف صالح در قالب  ود یه مطابق با امکتاب کدن اسلوب یبا د

ی عیرود اھل تش یم دینوشته شده مسرور شدم. امی علمی دگیمتانت و سنج
ر یق خین تحقینند اکمطالعه  ،ت طلب حقیدارند به نی ه مزاج منصفک
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ی عل کآنھا ھم مشعل راه، ثابت خواھد شد و ما ذلی خواھانه ان شاالله برا
 ز.یالله بعز

ی لیخوانندگان خی اوش مخلصانه را قبول فرموده و براکن یای الله تعال
ره آخرت بگرداند و در علم، عمل و عمر یمنصف ذخنگارنده  ی د و برایمف

والً أآمني وهللا احلمد د. یعطا فرمای و باطنی ظاھری شرفتھایت و پکشان بریا

 .وآخراً 
 عفا الله عنه یمحمد رفیع عثمان

 ھـ ۲۲/۱۲/۱۴۱۴



 

 
 

 تقریظ
 یعثمانی محمد تقی مفت

 یمعاونت محترم جامعه دارالعلوم کراچ

 .ىعباده الذين اصطف عىلوسالم  ىكفاحلمد هللا و
 …اما بعد

محمود  م زیزاده عز ر)) برادریث غدیده امامت و حدیمقاله ((عق بنده
ه کی ردم. وقتکامل از اول تا آخر مطالعه کبًا یسلمه را تقری اشرف عثمان

ن یث ثقلیر، حدیث غدیعه: امامت، حدید شیدرباره عقا شانیاالله ءدم ماشاید
ی افکمحققانه بطور   ی،متانت و وقار علم ، باسیحضرت علو امامت بالفصل 

وه استدالل و اسلوب یخوشحال شدم. شی لیرده است خکبحث ی و شاف
ی نان قلبیه به خواننده اطمکی شان عالمانه و پروقار است طوریان ایب
ند کمطالعه ی قت پسندیو حق ن بحث را با انصافیس اکبخشد. ھر  یم

د اما ضد ین موضوعات به حق خواھد رسیه در اکد یینخواھد پای ریانشاالله د
معلومات و اطالعات  برر، ین تحریندارد. الحمد لله، از ای چ درمانیو عناد ھ

 اضافه شد. بنده
ی شان را براید و ایت عطا فرماکدر عمر، علم و عمل مؤّلف بری الله تعال
ت در بارگاه خود یشتر مؤفق نموده شرف قبولیب  ی،نیو دی علمموضوعات 
 ن.ید. آمیعطاء فرما

 عنهی عفی عثمانی محمد تق
 ھـ ۱۴۱۵ی االولی / جماد۱۲





 

 
 

 استفتاء
 ی عثمانی محمد تقی به خدمت جناب مفت

 اتهکم و رحمه الله و بریکالسالم عل
فرستم، سخت به  یمی ه به خدمت جنابعالکمھم، ی ا در حل مسئله

وست شده به استفتاء یاز دارم. آن مسئله در صفحات پیشما نی یراھنما
» هیامام«ده یت عقیاثبات حّقانی ح داده شده است. در آن صفحات، برایتوض

گرفته شده  کمکز یث نیو احادی ات قرآنیار رفته است. از آکوشش بکعه یش
 ر خم قرار داده شده است.یاست و منبع تمام استدالالت واقعه غد

پاسخ  ،لیعه با دالیشی ھا ییسرا اوهین یه به اکن است یبنده ا ۀخواست
د وزارت فرھنگ و ارشاد یداده شود تا براساس آن، به اداره تھران (شا

داد. واقعه ی وابسته به آن باشد. مترجم) بتوان جوابی و سازمانھای اسالم
ی ه وقوف در آنجا چه وقت و به چه علتکل نگاشته شود یر خم با تفصیغد
راد فرموده باشند، یدر آنجا خطبه ا جرم کداد. اگر حضرت رسول ای رو

ه یده باطل امامیعقی ر بنایعه آن را زیه شکموضوع خطبه چه بوده است 
 دھد. یم خود قرار

 استداللی جلد نھم بخار ۳۲۹ث شماره یعه، از حدیشی از علمای برخ
دانند. لطفًا بطور واضح  یم مکنند و دوازده امام را مصداق دوازده حاک یم

 د:یآ یم لیث در ذیست؟ الفاظ حدیانگر چیث بین حدیه اکد ییبفرما
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حدثنا حممد بن املثني: حدثنا غندر: حدثنا شعبه، عن عبدامللك:  –۳۲۹

م�اً، أي�ون اثنا عرش « ل:يقو ج سمعت جابر بن سمره، قال: سمعت النبي

 .»نه قال لكهم من قر�شإيب: أسمعها، فقال ألم  ةفقال لكم
 دارد. با احترامات فراوان از شمای یت بسزایبنده اھمی ن مسئله برایا

عتر اقدام یمستند به آن، سری یالمقدور در پاسخگوی ه حتکخواھم  یم
 د.ییبفرما

 دیعطا بفرما یکخداوند متعال به شما پاداش ن
 ین انصاریاقبال حس



 

 
 

 امامت و حدیث غدیر

 ن بشماریاست. آنان امامت را از اصول د» امامت« ،عهید شیاساس عقا
پندارند. نزد آنھا اصول  یم مان را ناقصیآورند. بدون اعتقاد به امامت ا یم
 ن پنج است:ید

 توحید. -۱
 عدل. -۲
 نبوت. -۳
 امامت. -۴
 .١معاد -۵
باشد. به گفته  یم »امامت«ی از جنبه عملی ریتعب» تیوال«نظر آنان  ازو 

 ز استوار است:یاد اسالم بر پنج چیان، بنیعیش
 نماز. -۱
 روزه. -۲
 زکات. -۳
 حج. -۴
 والیت. -۵

عه با افزودن یاز دانشمندان شی ت افضل است. برخینھا، والیان ایاز م
باالتر از ھمه  ه افضل وکاند  ز دانستهیاد اسالم را ھفت چیطھارت و جھاد، بن

 .٢دباش یم »تیوال«آنھا 

                                                           
 م۱۹۷۴الھور، ی جنسیا کعه جنرل بی، چاپ ش۱۸تحفه العوام مقبول، ص  -١
 د:ییتب مراجعه فرماکن یعه به ایدر مذھب ش» امامت«ت یبردن به اھمی پی برا - ٢
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ت امت یه جھت ارشاد و ھداکن است یعه درباره امامت ایخالصه گفتار ش
امت، یام قین منظور، تا قیند. بدکن ییه امام تعکواجب است ی بر الله تعال

ن یاول اند. ازده امام رخت از جھان بربستهیرده است. کن ییدوازده امام تع
ه به او کب است یو امام دوازدھم، امام غا باشد یم سیعلامام، حضرت 

 شود. یم ز گفتهین» امام منتظر«
د یه از نظر جمھور اھل سنت و جماعت امامت جزو عقاکی در حال

دگاه اھل یباشد. از د یمی ام شرعکاز احی مھم و اساسی مکه حکست، بلین
ن یمسلمف عامه یاز وظای یک  ی،عت اسالمیبه اجرا درآوردن شری سنت برا

ط یگر شرایت و واجد دیت، صالحیه اھلکرا ی ان خود، فردیه از مکن است یا
ام و که احکی سینند. رئکس و سرپرست انتخاب یباشد، به عنوان رئی رھبر
س و ین رئیبه ا .١دیاده نمایر در جامعه پیعت را بطور فراگین شریقوان

ند. به قدرت و سلطه او، امامت یگو یم ن و امام ھمیر المؤمنیسرپرست، ام
 شود. یم و خالفت گفتهی برک

ده اھل سنت، ظاھر بودن و یبه عق» امامت«م و ھدف کن حیبا توجه به ا
تواند  یم است. و گر نه او چگونهی امام وقت ضروری صاحب اقتدار بودن برا

 عت را به مرحله اجرا در آورد؟یام شرکر احیبه صورت فراگ

                                                                                                                             
نه المنوره یناصر، طبع المدی تور علکق الدیبتحقی م االصبھانینعی مقدمه االمامه الب 

، طبع ۱۴و ص  ۲ص  ۱ج ی مینعمان بن محمد التمی دعائم االسالم للقاض، ۲۵ص 
 ۱۳۸۸طبع تھران  ۱۸ص  ۲ج ی نیلکللی افکتاب االصول من الک –دارالمعارف مصر 

 –، طبع دار عمار، عمان اردن ۱۹۸تا  ۱۲۱معرب ص ی نیشف االسرار للخمک –ھـ ق 
، طبع تھران ۵۰تا  ۳۵ص باب پنجم ی ن از محمد باقر مجلسین در اصول دیقیحق ال
 ھـ ق ۱۳۹۰

ن الفرق لالمام یو الفرق بی راچکر یثکر یطبع خ ۱۵۲ص ی شرح العقائد للنسف -١
 گر عقائد.یتب دکو  ۳۴۹ص ی عبدالقادر طاھر البغداد
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ه ظاھر بودن و صاحب قدرت کعه قرار دارد یه، شینظر نیدر نقطه مقابل ا
 ار ویاخت یداند. نزد آنان شخص ب ینم امام، شرطی و تسلط بودن را برا

 پنھان شده باشد.ی اگر در غاری تواند امام باشد، حت یم زیقدرت ن یب

 نتایج این اختالف
آن، جه یه در نتکند ک یمی رویپی ا دهیعه بر خالف جمھور امت، از عقیش

د نادرست نباشد اگر گفته یبه وجود آمده است. شای اختالفات دامنه دار
ی جیل نتایاست. در ذ» مسئله امامت«عه یو شی اد اختالفات سنیشود بن

 م:یشو یم رکرا متذی ن اختالفات اساسیچند از ا
ان یه از مکن است یمسلماھل سنت و جماعت بر عھده عامه  نزد -۱

ت داشته باشد به عنوان امام یصالحت و یه اھلکرا ی خود شخص
از ی ن امام، بر خدا واجب است. جزوییعه تعینند. نزد شکن ییتع

است  »ءاهللا يش عىلال جيب «ه اھل سنت قائل بر کده است ین عقیھم
عه قائل بر یه شکی ست در حالیواجب نی ز بر الله تعالیچ چیھی عنی

ن مورد، یل در ایتفصالم به کتب علم کباشد. (در  یم اللهی وجوب عل
 شود). یم بحث

عه، امام یست. به نظر شین» منصوص من الله«نزد اھل سنت، امام  -۲
 شود. یم نییتعی امام از طرف الله تعالی عنیمنصوص من الله است. 

ی است؛ ولی امام ضروری ت برایت و صالحیبه نظر اھل سنت، اھل -۳
 است. شه معصومیعه، امام ھمیباشد. به نظر ش ینم عصمت الزم

ند تا مردم کد در جامعه، خود را ظاھر یدگاه اھل سنت، امام بایاز د -۴
عه معتقد یند. شیالت خود به او مراجعه نماکرفع مشی بتوانند برا

ی نگه دارد؛ حتی گران مخفید دیتواند خود را از د یم ه امامکاست 
 پنھان بماند.ی در غار وشد کسال طول بی اگر سالھا
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ه صاحب اقتدار و که بر امام الزم است کن باور است یاھل سنت بر ا -۵
ند؟ کی دگیتواند به مسائل مردم رس یم ار باشد و گر نه چگونهیاخت

ار یاخت یب قدرت و یب هکامام جائز است ی عه برایه نزد شیکدر حال
 باشد.

امت، تعداد امامان مشخص یامبر گرفته تا قیاز نظر اھل سنت، از پ -۶
ی برای مسلمانان امام  ی،انکو می ت زمانیوقعبا توجه به م و ست.ین

دھد. از نظر  یم ف امامت را انجامینند و او وظاک یم نییخود تع
ن یی، دوازده امام تعامتیتا ق ج رسول اللهاز زمان ی عه، الله تعالیش
گر حق امامت ندارد. (بنا بر یدی سکھا  نیا ر ازیه غکرده است ک

 .شود) یم گفته زین هیاثنا عشره و یعه، امامیه به شین نظریھم
ی طرف امت اسالم از ج رمکامبر ایاشاره پح و یاھل سنت طبق تصر -۷

 ند:ک یمی ب معرفین ترتیچھار امام بر حق را به ا
  سقیر صدکدنا ابوبیامام اول: س
 سدنا عمر فاروقیامام دوم: س

 سیدنا عثمان غنیامام سوم: س
 سیمرتض یدنا علیامام چھارم: س

امت ادامه خواھد یان داشت و تا قیز سلسله امامت جرینھا  نیا پس از
عادل ھستند و ی ستند. البته برخیمعصوم نھا  نیا دام ازکچیداشت. ھ

 ظالم خواھند بود.ی بعض
آنھا ی ه اسامکباشد  یم امت دوازده نفریعه تعداد امامان تا آمدن قینزد ش

 قرار است: نیبد ج رمکرسول اپس از 
 .حضرت علی مرتضی -۱
 .حضرت حسن -۲
 .حضرت حسین -۳
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 حضرت علی زین العابدین. -۴
 حضرت محمد باقر. -۵
 حضرت جعفر صادق. -۶
 حضرت موسی کاظم. -۷
 حضرت علی رضا. -۸
 حضرت محمد تقی. -۹

 حضرت علی تقی. -۱۰
 حضرت حسن عسکری. -۱۱
 .١حضرت محمد مھدی -۱۲

امام دوازدھم به خاطر ظلم ظالمان و ستم ستمگران عه یدگاه شیو از د
ھر وقت خدا و ات است، ید حیدر ق و برد، یم بت بسریدر غی به امر خداوند

 اند. ردهکگر، رحلت یازده امام دی اما .٢ردکظھور خواھد مصلحت بداند 

                                                           
 جعه جناب رسول اللهی، عالوه بر دوازده امام، ش۶و  ۵شور ص کتحفه العوام طبع نول - ١

چھارده «دانند. به این چھارده نفر  را ھم معصوم می لو حضرت فاطمه الزھرا
شود. شیعیان، تا امام ششم از این دوازده امام اتفاق دارند. در  گفته می» معصوم

تعیین ائمه پس از او در میان شیعه اختالف شدیدی وجود دارد و به سبب تعیین 
، ۱/۳۶۱ھرستانی آنان، فرقه ھای بی شماری در شیعه، پدیدار شد. الملل و النحل للش

 تحفه اثنا عشریه و غیره.
ی ھـ) ابو محمد الحسن بن عل ۴۰(.._ ی طالب المرتضیبن ابی دنا علیابوالحسن س -٢

ی ھـ) ابو محمد عل ۶۱_  ۴د (یالشھی ن بن علیھـ) ابو عبدالله الحس ۵۰_  ۳(کی الز
 ۱۱۴_  ۵۷الباقر (ی ھـ) ابو جعفر محند بن عل ۹۵_  ۳۸ن (ین العابدین زیبن الحس

بن جعفر ی م موسیھـ) ابو ابراھ ۱۴۸_  ۸۳ھـ) ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (
ھـ) ابوجعفر  ۲۰۲_  ۱۴۸الرضا (ی موسی ھـ) ابوالحسن عل ۱۸۳_  ۱۲۸اظم (کال

ی ابن محمد الھادی ھـ) ابوالحسن عل ۲۲۰_  ۱۹۵(ی الجواد التقی محمد بن عل
ھـ)  ۲۶۰_  ۲۳۲(ی رکالعسی ابن عل ھـ) ابو محمد الحسن ۲۵۳_  ۲۱۲(ی النق
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ل یت و فضایصالحت، یاھل سنت اگر چه از دل و جان معترف به اھل -۸
فه بالفصل رسول یشان را به عنوان خلیای ھستند ول سیحضرت عل

 ب خالفتیشان را طبق ترتیا ه امامتکقبول ندارند؛ بل ج الله
فه از ین خلیچھارمی عنین (یشان را رابع خلفاء الراشدیا و دانند. یم

عه قائل به امامت بالفصل یدھند. اما ش یم ن) قراریراشدی خلفا
ه حضرت کن اعتقاد ھستند یآنان بر ای عنیاست.  سیحضرت عل

 باشد. یم بالفصل فهی، خلج پس از وفات رسول الله سیعل
خودش قرار گرفته  ۀدر رتب سیدنا علینظر اھل سنت، خالفت ساز  -۹

ر کدنا ابوبیه (به اجماع امت) با سکی نیاست. لذا صحابه و تابع
رده کعت یب سیدنا عثمان غنیو س سدنا عمر فاروقیسو ، سقیصد

خالفت و امامت  ،عهیند. اما شندا ینم ارکبودند را مقّصر و گناھ
ن یشتر صحابه و تابعید و بندان یم سیبالفصل را حق حضرت عل

 ایافر ھستند کا ین، آنان یردند. بنابراکشان واگذار نین حق را به ایا

  .(نعوذ با اهللا من ذلك) .١فاسق

                                                                                                                             
ھـ) االمامت عند الجمھور و الفرق  ۲۶۰_ ۲۵۶(ی ابوالقاسم محمد بن الحسن المھد

 .۲۵احمد السالوس ص ی تور علکالمختلفه للد
حق الیقین عربی لعبدالله بن شبر، المبحث الخامس فی ذکر المتاع (علی الصحابه)  - ١

 ۱۹۵الی  ۱۷۷و فصل فی جواب من اعترض علی االمامیه بتعرضھم للصحابه من ص 
والمبحث السابع فی بیان الفتن الواقعه بعد النبی و فی حقیقه امر الخالفه و فی سبب 

و حق الیقین  –طبع دارالکتاب االسالمی  ۲۱۳ص  ارتداد اکثر ھذه االمت بعد نبیھا
طبع انتشارات کتابفروشی  ۲۷۸تا  ۱۵۵فارسی از مولی محمد باقر مجلسی از ص 

اسالمیه تھران و کشف اسرار فارسی از خمینی، مخالفتھای ابوبکر با نص قرآن از 
 طبع ایران. ۱۵۰و نتیجه سخن ص  ۱۴۷و مخالفت عمر با قرآن خدا از ص  ۱۴۴ص
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ش از خالفت یثالثه پی با خلفا سیحضرت علعت ینزد اھل سنت، ب -۱۰
ثالثه با حضرت ی عالوه بر خلفا سعت حضرت حسنیبو  ش، یخو

زمان خود، بدور از ی گر با خلفایامام دعت نه یب و ،سهیمعاو
ه کده دارند یه بود. اھل سنت عقیذب و تقک  ی،مداھنت، نفاق، بزدل

گاھکن حضرات یعت ایب امًال مطابق کتمام صورت گرفته بود، ی ه با آ
از  یکچ یعت و موافق با مصلحت امت بود. قطعًا بر ھیام شرکبا اح

ازده امام با یعت یعه بیما نزد شد. ایآ ینم واردی چ اتھامیآن بزرگان، ھ
 ه (حفاظتیه آنان تقکم قلب نبوده، بلیش از صمیزمان خوی خلفا
را به عنوان » هیتق«عه ین، شیار گرفته بودند. بنابر ھمک )شیدر پ

ه، تھمت یه بدون اثبات تقکشناسد. چرا  یم ن خودین جزو دیمھمتر
 ست. ین نکاز شأن آن بزرگان ممی زدائ

ی ن ائمه بر الله تعالییدگاه اھل سنت، تعیگفته شد از ده کھمانطور  -۱۱
رده است. کامت مشخص یست و نه تعداد آنان را تا ظھور قیواجب ن

امت، دوازده یتا آمدن قی ه الله تعالکن اعتقاد است یعه بر ایاما ش
و امام اند  وستهیازده امام به رحمت حق پیه کرده است کامام مقرر 

شان یا هکو معتقدند باشد  یم مام منتظرا  ی،دوازدھم محمد مھد
رد و کن ظھور خواھد یمعی در وقت -ب ھستند یپس از تولد، فعًال غا

 ۀدین عقیعه بنابر ھمیجھان را پر از عدل و انصاف خواھد نمود. ش
ه به زنده بودن امام که ائمه دوازده نفر ھستند مجبور گشت کخود 

ھـ در  ۲۶۰و در سال  ھـ تولد؛ ۲۵۶دوازدھم قائل شود. (در سال 
 و. ب شد)یغا» یسر من رأ«واقع در شھر ی در غاری چھار سالگ

ا عمرشان یاز ظلم ظالمان پنھان شده است. گوو ، استنون زنده کتا
ی ه ما براکی ای شده است. (عمر طوالنی طوالنی عیبر طیبطور غ
 .م)ینداری ر و ھمانندیآن نظ





 

 
 

 یاساس ۀسه نکت

شد، با دقت تمام  یم ه در باال از مسئله امامت منشعبکی اگر اختالفات
ه به کن ھمه اختالفات یاد ایه بنکرند واضح خواھد شد یقرار گی مورد بررس

باشد. اصل و اساس اختالفات،  یمی ته اساسکان شدند فقط سه نیل بیتفص
ته به کن سه نیح قرآن و سنت، ایته ھستند. اگر با دالئل صحکن سه نیھم

عه یرد و گرنه اثبات مذھب شکتوان ثابت  یم عه رایاثبات برسند مذھب ش
مترجم). به نظر ما سه  ،ه از محال بودنشیناکبرابر با گره بستن ھواست. (

 ن قرار است: یعه از ایش مذھبی ته اساسکن
د مھم یاز عقای یکره ینبوت، معاد و غد، یز مانند توحین» امامت« -۱

 باشد.  یمی اسالم
ی از طرف الله تعالی ه ھمگکباشد  یم امت دوازده نفریتعداد ائمه تا ق -۲

 منصوص من الله) ھستند.ی عنین شده (ییتع
 ، امام بالفصل بودند. سیحضرت عل -۳
ته با دالئل کن سه نیاا یآ ه کرد کبه قرآن و سنت مراجعه  دیبا نونکا
از مسئله مھم و ی لکا نه؟ اگر بطور یشوند  یم قرآن و سنت ثابتح یصح

ه بر دوازده کی االت بزرگکو از اش »ءاهللا يش عىلال جيب «الم کمشھور علم 
 عه عقًال و عمًال واردیمذھب ش –امام دوازدھم  –امام خصوصًا بر امام غائب 

، به چ وجهیور به ھکمذی ته اساسکشوند قطع نظر شود باز ھم سه ن یم
چقدر ی ته اساسکن سه نیاثبات ای عه براید شید بنگرییایرسند. ب ینم اثبات

ی تیثیقت و حیه بر آنھا اعتقاد دارد از چه حقکی ده است و دالئلیوشک
 برخوردارھستند؟ 
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 نکته اول: عقیده امامت
: یگر عقائد اسالمیز بسان دین» امامت«ده یعه، عقیشی طبق ادعا

مان یمان به امامت، ایباشد. بدون ا یم مانیاز ای د، نبوت، معاد جزئیتوح
عه، نه تنھا در تمام قرآن یشی ن ادعایس اکگردد. برع ینم املکمؤمن 

عدم  ایو امامت داده شده باشد  بهمان یه در آن دستور به اکی ا هیآ د یمج
ت تلخ تر یه واقعکم بلیابی ینم قرار داده باشد کفر و شرکمان بر امامت را یا

» امامت«از ی نام و نشانی لکد بطور یه در تمام قرآن مجکن است یآن، ااز 
 ست!ین

اثبات ی برای رسند ول یم ه اگر چه با خبر واحد ھم به اثباتیام شرعکاح
ن یه اکن است یوجود نص متواتر الزم است. حاال سؤال ا  ی،دتیمسئله عق
تمام قرآن  ه درکی د؟ در حالیجا  به اثبات رسکده امامت از یمسئله عق

 امده است. یان نیاز آن به می رکد، ذیمج
 -ی نیند. خمیستان را حل نماین چیتا ااند  دهیوشکار یعه بسیشی علما
شف ک«تاب مشھور خود کدر  -عه در عصر حاضر ین عالم شیمعروفتر

» دیگفتار اول در توح«نگاشته شده، تحت عنوان ی ه به زبان فارسک» اسرار
گفتار دّوم «د اختصاص داده است. پس از آن، یتوحصفحه را به بحث  ۱۳۱

ادامه داده است. در  ۲۲۳رده تا صفحه کشروع  ۱۳۲را از صفحه » در امامت
ه کرده کن سؤال را مطرح یخود ا ۱۳۲در صفحه ی عنین بحث یآغاز ھم

م بطور یرکن است چرا قرآن یدی ادیاصل چھارم از اصول بن» امامت«ی وقت
 اورده است؟ یان نیده به مین عقیاز ای رکح ذیصر

ح، یه اگر بطور صرکدھد  یم ن پاسخین سؤال چنیبه ای نیخمی آقا
 ج رمکاشد صحابه حضرت رسول  یم م مطرحیرکمسئله امامت در قرآن 

ده را بطور ین عقین، قرآن ایھمی دند.(!) برایورز یم شان مخالفتیبا ا داً یشد
ده یات آن را به اثبات رسانیاز آی اریله بسیرد. البته به وسکان نیواضح ب
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به نقل آنھا   ی،ه ما در صفحات آتکرده کر کرا ذی اتیآ  ی،نیاست. سپس خم
 م پرداخت. یخواھ

عه یسو نزد ش یکه از کآنی یکنجا دو مطلب قابل توجه است: یدر ا
گر، یدی واجب است و از سوی ن ائمه، بر الله تعالییده امامت و تعیع عقیتوض

ده را صراحتًا یاز ترس مخالفت مخلوق، آن عقی الله تعالعه، یه شیطبق نظر
ه نعوذ کشود  ینم اعتراض واردی ه، بر الله تعالین نظریا طبق ایرد. آکر نکذ

اهللا عن ذلك  ی(تعالده است؟ یورزی وتاھک  ی،در انجام واجبی بالله، الله تعال

 .علواً كبرياً)
ب ین معایز بارزترای یکو دلخراش است  کار افسوسنایه بسکمطلب دوم 

صحابه بغض و نفرت نسبت به   ی،بدگمانی عنید. یآ یم عه بشماریمذھب ش
 ه از قرآن به اثباتکعه، چون یامامت مذھب ش دهی. عقج رسول الله

شه تمام یھم ،ه بر خود تھمت بزنند، طبق معمولکنیای رسد آنھا به جا ینم
ه با کاند  ردهکال یوخزند یر یم رامکاعتراضات و اتھامات را بر سر صحابه 

ده امامت خود به خود ثابت خواھد یرام، عقکوارد ساختن تھمت بر صحابه 
 شد.(!)

حق «در ی و مال محمد باقر مجلس» شف االسرارک«در ی نیجناب خم
ه ما کاند  استدالل جستهی اتیاثبات امامت، از آی برا» نین در اصول دیقیال

نند کمنصفانه قضاوت محترم،  نندگانم. خواینک یم رکآنھا را ھمراه ترجمه ذ
مان به آن یای ه به سوکز یده امامت نید، نبوت و معاد عقیمانند توحا یآه ک

 شود؟ یم ات ثابتین آیشود از ا یم دعوت
ی ر بعضکبه ذ کنیسد: اینو یم ۱۳۷شف االسرار صفحه کدر ی نیخم -١

ه کـم و از خـرد یپـرداز یمـ ه در موضوع امامت وارد شـدهکات یاز آ
ه ین آیم. سپس در ابتدا، ایخواھ یمی خداست داور یکفرستاده نزد
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ه را ھمـراه یـه را نوشته؛ ما تمـام آیبخش اول آی را نوشته است: (و
 م).یسینو یم ترجمه

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
� ٱ ۡحسَ  �ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹ النساء:[ ﴾٥٩تَأ

ی فرمانبردارد خدا را و ینکی ! فرمانبرداردیا مان آوردهیکه ای کسانی ا«
نزاع ی زیو ھرگاه در چ ،شیان را از جنس خویغمبر را و فرمان رواید پینک

مان یا آخرتاگر به خدا و روز  دیامبر خدا بازگردانیآن را به خدا و پ دیداشت
 »کوتر استیانش نیشما بھتر، و عاقبت و پای ن (کار) برایا د!یدار

و ی عقلی اسھایاستفاده از قه، با یآی یپس از نقل بخش ابتدا  ی،نیخم
» االمری اول«ه مراد از ین آیه در اکند کده است تا ثابت یوشکی ل ذھنیدال

توان با  یم رای ده مذھبیا عقیه آکن است یدوازده امام است. سؤال ا
از ی رکم، ذیرکه در تمام قرآن کی د در حالیبه اثبات رسانی عقلی اسھایق

از ی ا هیآ در مورد ھری ن است ھر شخصیامده باشد. اگر چنیان نیآن به م
ه مراد از فالن لفظ، ین آیه به نظرم در اکند کن ادعا یتواند چن یم میرکقرآن 

ر که را بخواند، دوازده امام به فین آیز اینی عامی فالن شخص است. اگر فرد
ی نیه خمکه یه بخش دوم آکی رد. بالخصوص وقتکالش خطور نخواھد یو خ

آن  دینزاع داشتی زیھرگاه در چ پس«ه: کد یفرما یم نیچنرده کر نکآن را ذ
 ».دیامبر خدا بازگردانیرا به خدا و پ

صله یام و مردم، اختالف واقع شود، فکن حیه اگر بکشود  یم از آن معلوم
خواھد شد نه حرف ی تلق» حرف آخر«ن اختالف، یخدا و رسول خدا در ا

ن باشند پس مراجعه به قرآن یمعصوماالمر، ائمه ی االمر. اگر مراد از اولی اول
ن یمعصومی عه، رأیه نزد شیکن چطور؟ در حالیمعصومی رأ کو سنت با تر
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ر از یغی زیتوانند چ ینم باشد. آنان یم شه معصومیھم مثل خودشان، ھم
 دیه بدون تردین آیده امامت، از این، اثبات عقیند. بنابرایقرآن و سنت بگو

(رح) ی وطیه، عالمه سین آیتحت ھم هکبل .١استاندازه غلط و نادرست  یب
ه با توجه کرده ک نقل سیحضرت علاز ی قول» الدر المنثور«ر خود یدر تفس

اھل سنت  که از آن، مسلکشود بل یمی نف» نیائمه معصوم«به آن اعتقاد به 
 گردد. یم دییتأی لکو جماعت در مسئله امامت، بطور 

يصلح الناس اال امري برا و فاجر  اخرج البيهقي عن عيل بن ابيطالب قال ال

قالوا هذا الرب فكيف بالفاجر، قال ان الفاجر يؤمن اهللا به السبل و جياهد به العدو، 

و جيبي به الفئي و يقام به احلدود، و حيج به البيت و يعبد اهللا فيه آمنا حتي يأتيه 

 .٢اجله
اصالح طالب فرمود: یبن ابی ه حضرت علکند ک یم تیروای ھقی: بترجمه

ن کر فاسق چگونه ممیاما امگفتند  ست؛ یر نیان پذکر امیمردم جز با ام
 سیحضرت علمردم دارد؟) ی برای ند؟ (چه سودکاست مردم را اصالح 

گرداند، تحت  یم را پر امنھا  راه ز،یم بد نکله حایبه وسی فرمود: الله تعال
 متیغنابد، مال ی یم افر ادامهکاو، جھاد با دشمنان ی ادت و فرماندھیق

ماند، و در  یم ت الله برقراریند، حج بیآ یم د، حدود به اجرا دریآ یم بدست
ت، به عبادت یبا احساس امنی ن لحظات زندگیقلمرو او، مسلمانان تا واپس

 .٣شوند یم مشغولی الله تعال
ز استدالل یه سوره مائده نین آیده امامت، از ایاثبات عقی برای نیخم -۲

 رده است:ک
                                                           

 تفسیر قرطبی، تفسیر مظھری و غیره. -١
 ۲/۱۷۸الدر المنثور للسیوطی  -٢
 طبع دارلکتب العربیه مصر با اندکی تغییر ۱۰۷نھج البالغه ص  -٣
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ  ﴾٦٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
   .]۶۷ المائدة:[

پروردگارت بر تو نازل شده است، (به مردم) امبر! آنچه از طرف یای پ
وند تو را از خدا  ی،ا رسالت او را انجام نداده  ی،ردکن نیواگر چن برسان!
 .ندک ینم تیافران را ھداکگروه  وندنه خداییھر آ ،دارد یم نگاه مردمان
ه دستور به کی زیه، مراد از چین آیه در اکن باور است یبر ای نیخم

ه حضرت کباشد  یم »ده امامتیعق«ه کست بلیعت نیشردن آن شده، یرسان
ه کی دن آن شده است. در حالیغ و رسانی، مأمور به تبلج رمکرسول ا

باشد.  ینم از امامتی ه نام و نشانین آیدر ا  ی،نیجناب خمی س ادعاکبرع
ه ین آیھم ز، ازین سیحضرت عل» امامت بالفصل«عه، بر ین شیمصنف

 ل عرض خواھد شد.یته سوم به تفصکشاالله در نه ان کاند  استدالل جسته
ده امامت را به اثبات یز، عقیل نیات ذیاز آی نین، جناب خمیعالوه بر ا

 ده است:یرسان

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ُم                                                                              .]۳ :المائدة[ ﴾دِيٗنا
 و ن شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودمیامروز، د

 ردم.کار یاختشما ی را برا ن اسالمید

َل ﴿
َ
ِ ٱّمَِن   ٢َدافِٞع  ۥّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن لَيَۡس َ�ُ   ١َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع  َسأ ذِي  �َّ

 .]۳-۱ المعارج:[ ﴾٣ لَۡمَعارِِج ٱ
 هکی عذاب وندد،یپ یم ه به وقوعکد کری عذابی تقاضای ا تقاضاکننده

ی از سو، تواند آن را دفع کند چ کس نمییمخصوص کافران است، و ھ
 است.ی ه صاحب درجات و مقات عالک خداوند
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َما﴿ ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ
َكٰوةَ ٱ   .]۵۵ المائدة:[ ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

 ه برپاکی ه دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانکست ین نیجز ا
 وسته نمازگزارند.یشان پیات را و اکدھند ز یم دارند نماز را و یم

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا   .]۱۰۳ آل عمران:[ ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
 .دیو پراکنده نشو ،دیچنگ زن سمان خدایبه ر یو ھمگ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  .]۱۱۹ التوبة:[ ﴾١١٩ ل�َّ

 د.یباشان یبا راستگود از خدا و یمسلمانان بترسی ا

﴿ �ۡ  .]۲۴ :[الصافات ﴾٢٤ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ
 د شد.رده خواھکشان سؤال یا از نهییشان را ھر آید ایو باز دار

ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
ٰلِِم�َ ٱ    .]۱۲۴البقرة:[ ﴾١٢٤ ل�َّ

م ی، (ابراھمردم قرار دادمی شوایپتو را نه من یھر آئخداوند فرمود،  
مان یعھد وپ شوا قرار بده)، (خداوند فرمود)ی(امام و پ گفت) و از فرزندانم

 .رسد ینم ارانکمن به ستم

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
  .]۴۳ النحل:[ ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

گاھان (ازپس از   د.یدان ینم گرد اینک) سؤال یکتابھای آسمان آ

ْ ٱوَ ﴿ ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا   .]۴۳ البقرة:[ ﴾٤٣ ل�َّ
 د با نماز گزاران.یو نماز گزار

ِ قَۡوٍ� َهاٍد ﴿
نَت ُمنِذرۖٞ َولُِ�ّ

َ
َمآ أ   .]۷ الرعد:[ ﴾٧إِ�َّ

 تیھدارا راه ی و ھر قومی ا م دھندهیه تو بکست ین نیا محمد جز ای
 باشد. یمی ا نندهک
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ده امامت به یه در باال نوشته شد، عقکا ترجمه شان یات و یبه آی با نگاھ
ه سوم یدر آ  ی،نیند. اما به نظر خمک ینم ذھن و گمان خواننده خطور ھم

ه یه چھارم مراد از سال سائل درباره امامت، در آیمراد از نعمت، امامت، در آ
و در » امامت«ه ششم مراد از حبل الله یآمان، ائمه، در یپنجم مراد از اھل ا

امت سؤال یه ھشتم مراد از سؤال در قین، ائمه، در آیه ھفتم مراد از صادقیآ
 ه نھم، امامت دوازده امام ثابتیاز آی نیال خمیباشد. طبق خ یم از امامت

ن، یعکازدھم مراد از رایه یر و در آکه دھم مراد از اھل ذیشود و در آ یم
ز ین» ھاد«ه دوازدھم مراد از یباشد و در آ یم گر ائمهیو د سیعلحضرت 

 .است سیحضرت عل
ات از قرآن را مطالعه ین آیا  ی،انصاف و بدون جانبداری ه از روکی شخص

ر یات به اثبات برساند و زین آیده امامت را از این است عقکند چگونه ممک
وار سازد؟ اما ده امامت استیش را، بر عقین و مذھب خویساختمان دی بنا
ات یم را با روایرکات قرآن ین آیعه این شیه مصنفکار شگفت آور است یبس

ا ینند. آک یم ده امامت را ثابتیق داده، عقیمزعومه و خود ساخته خود تطب
 ست؟یقرآن نی ف معنویبرابر با تحر  ی،ارکن یچن

 نکته دوم: دوازده امام
عه تعداد یه نزد شکن است یته مھم اکن نیدر رابطه با مسئله امامت، دوم

معصوم ھستند و از جانب الله ی امت دوازده نفر است و ھمگیل ائمه تا قک
  اند. ده شدهیبه امامت برگزی تعال

م سراغ یرکاز قرآن ی ا هیآ عهی، شامامت ۀدیبخش دوم از عقاثبات ی برا
ناس تمام قرآن را  ۀفاتحه تا سور ۀند. از سورکن امر داللت یه بر اکندارد 
ه الله کافت ید یاز دوازده امام نخواھی نام و نشانی ا هیآ چید؛ در ھیبخوان

 ه درکی رده باشد. وقتکن یتعامت یق  تا -عه یبنابر قول ش -آنان را ی تعال
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ن دوازده یاز ای ادیا اشارتًا یا در سنت متواتره صراحتًا یم یرکاز قرآن ی ا هیآ
ن دوازده نفر را به یامت ایام قیتا قی ه الله تعالکعلوم جا مکامام نشده پس از 

ه ھر کرده کعا عه اّد ین پرسش، شیرده است؟ در پاسخ به اکامامت منصوب 
ی . مال محمد باقر مجلساستامام بعد از خود خبر داده  در مورد امام سابق 

 سد: ینو یم »صول الدينحق اليقني يف أ«در 
و آسانتر است و مناسب لطف و مرحمت و ه از ھمه ظاھرتر کوجه اول آن«

بر  ج حضرت محمدنص ی ه چنانچه دانستنکاست آنست ی مت الھکح
ه معلوم خواھد کاز امت و نص امام سابق بر امام الحق چنانی احد امامت

ھم ھم منصوصند به امامت از جانب یعشر صلوات الله علی ه ائمه اثنکشد 
  .١»خدا و رسول و امام سابق

ده یه به امامت رسکمام سابق به امام الحق خود خبر داده بود ھر ای عنی
را به امامت ی گرید  ی،ه امامکرفته شود یعه پذیشی ن ادعایاست. اگر ا

ه الله کشود  یم جا ثابتکدنش را داده بود، از یا خبر به امامت رسیده یبرگز
ه کب است یار عجیرده است. بسکن ییامت فقط دوازده امام تعیتا قی تعال

ده، نص یاثبات عقی داند (برا یم دیطرف امامت را جزو عقا یکعه از یش
شخص خواه از  یکاز قول  و ث متواتره الزم استیا احادیح قرآن یصر

ده ین عقیگر ایشود) و از طرف د ینم د ثابتیخدا به شمار آی این اولیبزرگتر
ی ایدنی ھا یشگفت ن، از عجائب ویا ایرد؟ آیپذ یم نفر یک ۀرا فقط با گفت

 ست؟ ینی علم
ا یآی م وجود ندارد؛ ولیرکدر قرآن ی ا هیآ چیدوازده امام، ھدربارۀ  ناً یقی

افتن پاسخ یی ن دوازده امام آمده است؟ برایاز ای رکث متواتره، ذیدر احاد
ز در ینجا نیم، متأسفانه ایپرداز یم ثیتب معتبر احادکی ن سؤال، به بررسیا
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ث، یمعتبر حد ۀرین، در تمام ذخیم. فراتر از ایابی ینم متواتری ثین باره حدیا
عه معتقد بر امامت یه شک ،از دوازده امام معصومی رکه در آن ذکی ثیحد

ث مجمل یحد یکن یعه از ھمیشی شده باشد وجود ندارد. علما ،آنھاست
چ ید. اما از ھیتان نوشته ایگرام ۀه شما آن را در نامکنند ک یم استدالل

ث آمده، امامت دوازده یتب حدکث مجمل در ین حدیه اکی اتیت از روایروا
ام، باب کتاب االحک  ی،ح بخاریرسد. در صح ینم امام معصوم به اثبات

 ن الفاظ آمده است: یث با این حدی) ا۷۲۲۲استخالف (

ي�ون اثنا « :عن عبدامللك سمعت جابر بن سمره، قال سمعت النبي يقول

 . »فقال ايب انه قال لكهم من قر�ش -لم اسمعها  ةفقال لكم -عرش ام�اً 
گفت: من از  یم هکدم یسمره شند: من از جابر بن یگو یم کعبدالمل

پس از آن  -ر خواھند آمد یه فرمودند: دوازده امکدم یشن ج رمکرسول ا
پدرم به من گفت: حضرت رسول  -ه من نتوانستم بشنوم کگفتند ی زیچ
  .١خواھند بودش یران از قریام نیای فرمودند: تمام ج رمکا

ز یمسلم ن حیصح تاب االمارةکمختلف در ی ھا تیروا ث باین حدیھم
ابو داود ی تاب الھدکدر   ی،تاب الفتن جامع ترمذکن در یچنآمده است. ھم

ات، ین روایا ۀھمی ور است. راوکت مذین روایاحمد ھم ا امام و در مسند
ان از ینه، جرین زمیات در ایروای تمام. با توجه به باشد یم سجابر بن سمره

  :٢ھست)ات یه در رواکی ن قرار بوده است (با اشاره به فرقیا
د: من و پدرم به خدمت حضرت رسول یفرما یم سبن سمرهحضرت جابر 

بود ی ن ھمان روزیم. روز جمعه بود. شامگاھان بود. ایحاضر شد ج رمکا

                                                           
 طبع الھور ۱۳/۲۱۱فتح الباری:  -١
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مسلم) زمان حجه الوداع ح یصحسنگسار شده بود (ی ه در آن ماعز اسلمک
بود.  یکنزدی لیخ ج رمکحضرت رسول ای پدرم به سواری بود. سوار

) دوازده ۱فرمودند: ( یم هک دمیشن ج احمد) من از رسول الله امام (مسند
ه در کی د تا وقتین امر به انتھا نخواھد رسی) ا۲) (یر خواھند آمد. (بخاریام
) امور مردم ادامه خواھد داشت ۳(فه نگذرد. (مسلم) یان آنان دوازده خلیم

) اسالم ھمچنان غالب ۴م نشوند. (مسلم) (که دوازده مرد حاکی تا زمان
ه کن زنده و قائم خواھد ماند تا آنی) د۵فه (یخواھد ماند تا دوازده خلی باق
ن ی) د۶م برانند (مسلم) (کفه بر شما حیا دوازده خلیرد یامت وقوع پذیق

ن یفه (ابو داود). بر ایاند تا زمان دوازده خلخواھد می روز باقیشه پیھم
ھنگام رسول ن یبپاخاست. در ای یر گفتند و شور و غوغایبکسخن مردم ت

ه حضرت رسول کا شدم یدم. از پدرم جویه من نفھمکگفتند ی زیچ ج رمکا
ش خواھند یاز قری شان فرمودند: ھمگیودند؟ پدرم گفت: اچه فرم ج رمکا

  ١بود.
ابو داود و احمد   ی،مسلم، ترمذ  ی،ات بخاریروا ۀمجموعه از کل واقعه ک
ی ا ، جملهن واقعهیر شد. در ایه در باال تحرکن قدر است یشود ھم یم ثابت

ند ک یم انیب ج رمکاز حضرت رسول ا سه حضرت جابر بن سمرهکرا 
ر منابع در ضمن کن شش لفظ را با ذیما ا اند. ردهکقل ان با شش لفظ نیوار

 ارا معلومکات، چھار مطلب آشین روایتمام ای م. پس از بررسیواقعه آورد
 شود.  یم

 از امامت. ی از امامان است و نه نشانی تھا نه نامیاز روا یکچیدر ھ -۱
 م. کا حایفه و یا خلیر آمده یا لفظ امیات یدر تمام روا -۲
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دنا یر از سیعه غیه دوازده امام شکند کار کتواند ان یمی سکچه  -۳
بزرگان ن یادام از کچ ی، ھسدنا حضرت حسنیو س سیحضرت عل
 م. کفه و نه حایو نه خل ندر شدیش نه امیخوی در زندگان

ه کتوان دوازده امام را مراد گرفت  یم ات چگونهین رواین، از ایبنابرا
 دھد. یم عه آنان را ائمه معصوم قراریش

ه کی باشند. در حال یم تیعه، دوازده امام معصوم، از اھل بینزد ش -۴
ث یه در حدکی ا فهیا خلیر یات، منظور از دوازده امیطبق تمام روا

 .١باشند یم شیقر ۀلیه متعلق به قبکھستند ی سانکورند کف مذیشر
جه، از ھر یت وارد نشده است. در نتیت ھم لفظ اھل بیروا یک در

نده شود امامت دوازده امام از آن به کث نظر افین حدیه به اکسو 
ار درست و بجاست ین، بسیھمی رسد. برا ینم چ وجه به اثباتیھ

عه معتقد به امامت آنھاست یه شکی ن دوازده امامیه اکم ییاگر بگو
ح. یصحی ثید ثابت است و نه از حدیوجودشان نه از قرآن مج

رد  ۀاز عھدی تواند به آسان یم ث ھمین طالب علم قرآن و حدیمترک
 د. یده برآین عقیا

                                                           
علماء و شارحین حدیث در تعیین مصداق این دوازده خلیفه قریشی بسیار کالم  -١

اند. (الف) نزد برخی از شارحین مراد دوازده خلیفه ابتدای اسالم بشمول  کرده
خلفای اربعه است. (ب) نزد بعضی دوازده خلیفه پس از خلفای راشدین است. (ج) 

عضی از ابتدای اسالم تا قیامت دوازده دوازده خلیفه قرب قیامت مراد است. (د) نزد ب
ص  ۱۳خلیفه نامور و عادل مراد است. جھت تفصیل مراجعه شود به: فتح الباری ج 

 . ۲۸۷تا  ۲۸۳ص  ۳تکمله فتح الملھم ج  ۲۱۵تا  ۲۱۱



 ٢٩  سه نکته اساسی

 سيسوم: امامت بالفصل سیدنا عل ۀنکت
ده ین عقیاثبات ای ه براکد یدیده امامت دین عقیشیته پکشما در دو ن

ل یچ دلیمبتالست و ھی ل، چقدر به قحط زدگیعه به لحاظ دالیبزرگ، ش
 ند.ک ینم دییاز قرآن و سنت، آنان را تأی حیصح
پس از خود،  ج رمکرسول اه حضرت کن است یعه ایته سوم شکن

ن یاثبات ای عه برایرا امام بالفصل خود قرار داده بودند. ش سیحضرت عل
الشان، یه طبق خکاز خود نشان داده است. چرا ی پافشاری لیته سوم، خکن

ثابت شود  سیحضرت علی امامت بالفصل برا ج اگر پس از رسول الله
ود ثابت خواھد خود به خی گریپس از دی یکگر (دوازده امام) یامامت ائمه د

عه به ین خاطر، شیت بودند. به ھمیآنھا وابسته به اھل بی ه ھمگکشد. چرا 
را از قرآن و سنت  –ده امامت و دوازده امام یعق –ته اول و دوم که نکنیای جا

ن یام ماندن در اکست خوردن و ناکگر پس از شیا به عبارت دیند (کثابت 
به اثبات برساند تا  را سیوشد تا امامت بالفصل حضرت علک یم وشش)ک
ن یدر ضمن ا –دوازده امام  –ته دوم کو ن –ده امامت یعق –ته اول که نکنیا
 خود به خود ثابت گردد. ،ته سومکن

ه کم یبر یمی ت پین واقعیعه، به ایش کدر یب ای کوشش با درکن یاز ا
ی ه اختالفکست بلینی عه با جمھور اھل سنت، اختالف علمیاختالف ش

ن اختالف یانگذار ایبه آن داده شده است. و بنی ه جنبه علمکی اسیاست س
ی فروپاشی نظام خالفت و برای نابودی او برا .١باشد یم سباعبدالله بن 

رد و اساس آن را، کده امامت را وضع ین، عقیمسلمی پارچگیکو ی ھمبستگ
عه ین جھت، شیشان قرار داد. به ھمیو امامت بالفصل ا سیمحبت عل
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وشش خود را کاثبات مذھب خود، تمام ی ا ندانسته برایم، دانسته نون ھکا
ثابت شود. و  سیامامت بالفصل عل  ی،ه به نحوکند ک یم ن امریصرف ا

ر کفه راشد اول ابوبیار خالفت سه خلکبدون ان سیچون امامت بالفصل عل
 عه با تمام قوایگردد ش ینم ) ثابتس، عثمانس، عمر فاروقسقیصد

امر ی ط برایاقت، نااھل و فاقد شرایل یب رافه راشد اول یخل وشد تا سهک یم
روان یاران و پیثالثه (و ی تواند نسبت به خلفا یم ند و تاکی خالفت معرف

 حیصح سیبالفصل علامامت ی له ادعاین وسیب بتراشد تا بدیشان) عیا
 جا.کجاست تا بکن تفاوت ره از یگردد. بب



 

 
 

 از دالئل شیعه در مورد امامت بالفصلی اجمالی بررس

م ینده نقل خواھیرا در آ سیبالفصل علاثبات امامت ی عه برایل شیدال
ل یج ذیتواند نتا یمی پس از مطالعه آنھا، به آسانی طرف یب رد. ھر خوانندهک

 د:یرا اخذ نما
 یکند ک یم م استداللیرکن باره از قرآن یا عه دریه شکی اتیاز تمام آ -۱

 هکن است یعه این شیند. روش مؤلفک ینم را ثابتی ن معنیه ھم ایآ
از امامت است و ی ه در آن نه نامکرند یگ یم د رایاز قرآن مجی ا هیآ

ی تینند رواک یم از خود نقلی تی. پس از آن، رواسیعلاز ی نه نشان
تب کا در یث وجود ندارد. یتب معتبر حدکاز  یکچ یه در ھک

باشد. پس  یم ان خودشانیرده راوکت یا روایور است کخودشان مذ
ده به اثبات ین عقیه، این آید از اینیه ببکنند ک یم ت، ادعایاز نقل روا

مسئله امامت ی ه آنان براکی اتیاز آ یکچ ید. چنانچه در ھیرس
نه از  ست، ویور نکن مسئله مذیااند  ردهکش یپ سیبالفصل عل

پس از   ی،ن طرف شده است. آریبه ای ا ه، اشارهیآن آ اق و سباقیس
وشند تا ک یم ات مزعومه و خود ساخته خود،یر رواکه، با ذینقل آن آ

 حرف خود را به قرآن نسبت بدھند.
 ث به دو صورت است:یعه از احادیروش استدالل ش -۲

ث یعتبر حدتب متداول و مکه در کد ننک یم استداللی ثیاز احاد –الف
ی سنی ا اگر راویشود  یم افتیعه ین شیتب مصنفکا در یه کوجود ندارد؛ بل

است ی ھیرده است. بدکعه نقل یان شیرده باشد با استناد به راوکآن را نقل 
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ه درست کن است کطرفه چگونه ممیکاعتبار  یب اتیعه از روایه استدالل شک
 باشد؟
ث وجود یتب متداول حدکه در کد ننک یم استداللی ثیاز احاد ا یو  –ب

ھا  نیا اماا حسن قرار دارد.یح یدر درجه صحز ین دارد و به اعتبار سند، 
عه یشو ان شده است. ی، بسیفضائل و مناقب عله در آنھا کھستند ی ثیاحاد

ی ه وقتکند ک یم ن گونه استداللیح فضائل و مناقب به ایث صحین احادیاز ا
شان یبطور حتم اپس ھستند ی فضائلن یچنی دارا سین علیقیبه طور 

جز ی زیعه، چین روش استدالل شیباشند. اما ا یم مستحق امامت بالفصل
شمار یه مربوط به فضائل و مناقب بکی یه تا جاکست. چرا ینی مغالطه سطح

ی نیخوشه چ –رش باشند که منکخوارج را بگذار  –شود  یم سیحضرت عل
ن فضائل یه اکند بلک ینم ارکرا ان سین فضائل علیاز اھل سنت و جماعت ا

د و نخوان یم ، آنھا راپردازند یم غ آنیو به نشر و تبلرند،یپذ یم را با دل و جان
چ ین ھید. بنابرانرسان یم ندهیآی د و به نسلھاننک یم سیگران تدریبه د

عه یندارد. اھل سنت از گروه ش وجود سیعلی در ثبوت فضائل برای اختالف
ح و یره صحیه ذخکطلبد بل یمن لیدل سیعلدنا حضرت یدر مورد فضائل س
عه از آنھا یرده شکه اھل سنت در مقابله با خوارج جمع کمستند فضائل را 

 دامن است.ی تھی لکبطور 
ھم  سیوقت خود علر امامت به که فراتر از آن، اھل سنت منکبل

ن یت واال صفات، مزیشخص سیه علکستند. آنھا با جان و دل قبول دارند ین
ه کنیان شده است و ایح بیث صحیه  در احادکھستند ی به تمام فضائل

ه باالخره مجبور کن امامت داشتند یای ت برایت و صالحیاز ابتدا اھل سیعل
ز ین چیرند. ایفه راشد چھارم به دوش بگیت آن را بطور خلیشدند مسئول

ت و یشان، از اھلیه نسبت به اکبودند ی سانکه در ابتداء، کگر است ید
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ن خاطر عمًال آنان جلوتر از یبرخوردار بودند. و به ھمی شتریت بیصالح
ه در کی ، زمانسیه علکن باور است یفه شدند. اھل سنت بر ایخل سیعل
دادند  یم انجامی نیخدمات بزرگ د ج رمکبه حضرت رسول ایات طیح

شان یای ه وقتکن امامت داشتند و آن ھنگام ھم یای ت برایت و صالحیاھل
عت یبا آنان ب سو عثمان سعمر فاروقو ، سقیر صدکدوران خالفت ابوب در
 ضیرا مستف ش، امتیرم و شجاعت خوکردند، از علم، فضل، ک
 دند.یگردان یم

ه اھل کافتد یاذھان جا بن مطلب به شدت در ید این خاطر بایبه ھم
امامت ی شان برایت ایر صالحکھستند و نه من سیر فضائل علکسنت نه من

 سیاساس امامت بالفصل عل یب اد ویبن یب دهیاھل سنت عق  ی،ادت. آریو ق
عه قائل به آن است. یه شکاساس  یبی ده ایداند. عق یم را غلط و نادرست

ه بر خالف کاساس است بل یب نه تنھا سیده امامت بالفصل علیه عقکچرا 
 شیه پکرا ی ث معتبرید موقف خود، احادییعه در تأیباشد. ش یم واقع

ت و یر اھلکا ذیاست  سیر فضائل و مناقب حضرت علکا ذیند در آنھا ک یم
از امامت بالفصل ی ث، نام و نشانیحاداز آن ا یکچ یشان؛ اما در ھیاقت ایل
 ست.ین

ه کم یشو یم رکرا متذی لیدال کنیعه، ایل شیوتاه در دالکی پس از بررس
 .عه از آنھا بر امامت بالفصل استدالل جسته استیش

 یقرآنآیات 
عه مثًال عالم مشھورشان محمد باقر یسندگان شیه از آنھا نوکی اتیآ

بر کد االی، الس»حق اليقني يف اصول الدين«خود ی ف فارسیدر تألی مجلس

ی نیو خم »حق اليقني يف معرفه اصول الدين«خود ی تاب عربکعبدالله شبر در 
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استدالل  سیل، بر امامت بالفصل ع»شف االسرارک«خود ی در نوشته فارس
عه یشی ته اول از منابع استداللکان نیه ما در بکھستند ی اتیھمان آاند  ردهک

سخن از ی ا هیآ ا دریه آکد ینکفیات بین آیدوباره به ای م. نظریردکبازگو 
ی یشتر توانایعه، بیسندگان شیده است؟ نوان آمیبه م سیامامت بالفصل عل

ل ما ھم درباره ین دلینند. بدک یم وره صرفکات مذیه از آیخود را بر سه آ
 م:ینک یمی ادآوریه قابل فھم ھمگان باشد کرا ی ه، مطالب واضحین سه آیا

 ه اولیآ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
� ٱ ۡحسَ  �ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹ النساء:[ ﴾٥٩تَأ

در » االمری اول«شتر گذشت و درباره مصداق لفظ یه و ترجمه آن پین آیا
د بھتر ینکدوباره به آن مراجعه م. اگر یته اول، شرح دادکه، ضمن نین آیا

ی ان دھنده تمامیپا سیعل فرمودهن، یر ایخواھد بود. خصوصًا در تفس
 ات و جدلھا است.مناقش

رده و از آن ثابت که نقل ین آیعه در ضمن ایسنده شیه نوکی تیو اما روا
عه قائل بر یه شکھستند ی م معصومدوازده اما» االمری اول«ه مراد از کرده ک

ی معتبر مروی معتبر با سندی تابکباشد، در  یم امتیام قیامامتشان تا ق
ت در یل رواکش را به شیاالت و معتقدات خویخی ا سندهینو ست. اگرین

 از دست ما بری ارکند کد منسوب یاز قرآن مجی ا هیآ آورده به طرف
ه ما آن را در کعه است یسندگان شین روش مخصوص نوید؛ و ایآ ینم

 م.یر شده اکصفحات گذشته متذ
 ه دوم:یآ
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

                                                                            .]۳ :المائدة[ ﴾ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ُم 
و  ن شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودمیامروز، د

 ردم. کار یشما اختی ن اسالم را براید
ه، ین آیدر ضمن ا ستین سیعلاز امامت بالفصل ی رکه ھم ذین آیدر ا

ر کذی تاب معتبرکچ یدر ھاند  ردهکعه نقل ین شین و مؤلفیه مصنفکی تیروا
 نشده است.

ه در کنیبر ای ه مبنیآن یعه درباره ایسنده شینوی ن، ادعایعالوه بر ا
ی ر خم روز ھجدھم ذیبه نام غدی الوداع در محل ةحجھنگام بازگشت از 

اساس است و وقوع  یب امًال نادرست وکراد خطبه نازل شد یاز ا پس ةالحج
گرداند. چون  یم رت زدهیعه، انسان را حیسندگان شیاز نوی یھاادعان یچن

مه در حجه یرکه ین آیه اکدارند ی ن مطلب اتفاق رأین بر ایه جمھور مفسرک
نازل الحجه شامگاه روز جمعه ی دان عرفات روز عرفه نھم ذیالوداع در م

ی عنیه روز عرفه به وقت شام (ین آیه اکد یفرما یم زینخود  سیعل .١شد

                                                           
آن روایت مشھور که تقریبًا در تمام کتابھای سیرت، حدیث و تفسیر در اینجا نقل  -١

ن یر المومنیامی گفت: ا سآمده بیجا نیست که یھودیی به سیدنا حضرت عمر فاروق
شد روز نزول آن  می ان نازلیودیھیه اگر به ما کاست ی ا هیتاب الله شما چنان آکدر 
ه را ین آیای ھودیه است؟ آن یدام آکد: یپرس سدنا عمر فاروقیم. سیگرفت می دیرا ع

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ خواند
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

و چه ی ه چه روزین آیه اکدانم  می فرمود: من  سدنا عمر فاروقیس ﴾دِيٗناۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ
ه حضرت رسول ی کشد ھنگامنازل شد. روز عرفه روز جمعه در عرفه نازل یی جا

الوداع جمعه  ةنزولش در حجی عنیرده بودند. (کدان عرفات وقوف یدر م ج رمکا
تواند باشد؟)  می ن چهیبزرگتر از ای دیدان عرفات بود. عیبود. روز عرفه بود، م
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ر خود روح ی(رح) در تفسی عالمه آلوس .١الحجه) نازل شده بودی نھم ذ
 سد:ینو یمی المعان
ه یه آکرده کت را نقل ین روایا سید خدریابو سععه از حضرت یش«

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :ورکمذ
َ
ه کنازل شد ی ر خم ھنگامیدر غد ﴾أ

پس از  »من كنت مواله فع� مواله«رمود: ف سیبه عل ج رمکحضرت رسول ا

كمال ادلين إ ىلع�رب أاهللا « فرمودند: ج رمکاه حضرت رسول ین آینزول ا
: یعنی ؛»واليت يلع كرم اهللا وجهه بعديرضاء الرب برساليت وو ةتمام انلعم�و

ت پروردگار از رسالتم و ین، بر اتمام نعمت، بر رضایامل شدن دکبر بر کالله ا
 »…رم الله وجھه، کی ت علیبر وال

ی ا نمونه ت،ین رواید: ایفرما یم تین روای(رح) پس از نقل ای عالمه آلوس
ت (عالوه بر سند) خود ین روایا کیکعه است و الفاظ ریشی از افتراھا

 .٢باشد یم ن افتراءیبر ای شاھد
ر یثکابن  –ر مستند و معتبر خود یر ھم در تفسیثکمفسر نامور عالمه ابن 

 د:یفرما یم عهیت شیپس از نقل دو روا –
در آن ه کت، سخن حق یح است و نه آن روایت صحین رواینه ا«
ه در روز ین آیه اکوجود ندارد ھمان است ی دیو ترد کن شیمترکش یگنجا

ن عمر یر المؤمنیالحجه) روز جمعه نازل گشت. چنانچه از امی عرفه (نھم ذ

                                                                                                                             
ز مسلم ین –ث یتب حدکگر یو دی ف، نسائیبه حواله مسلم شر ۶/۶۱ی ر قرطبی(تفس

 .)۳/۹۷۶ی راچکف مترجم طبع قرآن محل یشر
 .۲/۱۳تفسیر ابن کثیر  -١
تا  ۵۴۷، نصیحه الشیعه از موالنا احتشام الحسن کاند ھلوی ص ۶۱: ۶روح المعانی  -٢

۵۹۸. 
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قتاده، شھر   ی،ز قول شعبیاست. نی مرو سو از سمره بن جندب سفاروق
 .١استن یگر ائمه و علماء ھمیوشب و دحبن 

» هیه والنھایالبدا«تاب معروف و مشھور خود کر در یثکن عالمه ابن یھم
 ر خم نازل شدهیه در غدکه درباره آن گفته شد کت ین روایپس از نقل ا

ذب است. که کاست بلی ر در حد اعلکث نه تنھا منین حدیا«سد: ینو یم
ر یه در آن از امکشد با یم نیحیث مستند صحیه مخالف با حدکچون 
ه روز جمعه در عرفه نازل شده ین آیه اکثابت شده  سن عمر فاروقیالمؤمن

 .٢»بود
از  –ر یبکر یتفس –ر با عظمت خود ی(رح) در تفسی ن رازیامام فخر الد

 نگارد: یمی عه استدالل جسته است. امام رازیه بر بطالن مذھب شین آیھم

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ هین آیه اکما فرمودند ی علما«
َ
بر  ﴾أ

ه ین آیای در ابتدای ه الله تعالکنیای ند. براک یم بطالن قول روافض داللت

ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ فرموده است: ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم  �َّ َ�َفُروا
د از ین شما پس نترسیافران از دکد شدند یامروز ناام« ]۳ المائدة:[ ﴾ۡخَشۡوِن� ٱوَ 
ل یر و تبدییافران از بروز تغکه کداست یبه وضوح پ» د از منیشان و بترسیا

د. ید و از من بترسیاز آنان نترس کنیه اکز فرمود یو ناند  د شدهین ناامیدر د
 ج و رسولشی از طرف الله تعال سطالبیبن ابی اگر امامت حضرت عل

ه آن را کی سکه ین آیبود طبق ا یم ةالطاعنص واجب ی عنیبود  یم منصوص
ی عنید شود. ید ناامیرد باک یم جادیر اییل و تغیو در آن تبد ردک یم پنھان

ر یید و نه در آن تغیار نماکن نص را انیتوانست ا یم نفر از صحابه نه یک
نشد ھا  نیا دام ازکچیه ھکی نگه دارد. و وقتی بوجود آورد و نه آن را مخف

                                                           
 ۱۴: ۲تفسیر ابن کثیر  -١
 ۲۱۴: ۵البدایه و النھایه  -٢
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ن یدر ای تیاز نص امامت شد و نه خبر آن ظاھر شد و نه روای رکه نه ذکبل
 هکم یذب محض است و دانستکن نص، یای ه ادعاکم یباره نقل شد دانست

 .١نًا منصوص باالمامت نبودیقیطالب یبن ابی حضرت عل
تمام غور ی (رح) با خونسردی ن امام رازیلمکن عبارت امام المتیاگر بر ا

 هین آیه اکد یجه خواھد رسین نتید به ایشود، خواننده محترم بدون ترد

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ی لیه دلکست بلیعه نینه تنھا به نفع ش ﴾أ

 باشد. والله المؤفق. یم جمھور اھل سنت و جماعتی ار براکروشن و آش
 ه سوم:یآ
 ن است:ینند اک یم از آن استداللی لیعه خیسندگان شیه نوکه سوم یآ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ  ﴾٦٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
  .]۶۷ لمائدة:[ا

(به مردم) امبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، یای پ
خداوند تو را از   ی،ا رسالت او را انجام نداده  ی،ردکن نیواگر چن برسان!

 ند.ک ینم تیافران را ھداکنه خداوند گروه ییھر آ ،دارد یم مردمان نگاه
الحجه ی ذ ۱۸ر خم (یش از خطبه غدیپی مکه ین آید ایگو یم عهیش

رسول بر حضرت ی م امامت علکن، حیش از ایسال دھم ھجرت) نازل شد. پ
 مکدن آن حیاز رسان  ی،لیشان بنا به دالیای نازل شده بود ول ج رمکا
دستور  ج رمکه نازل شد و به حضرت رسول این آیه اکنیدند تا ایترس یم

را حفاظت  د ما شمایین مردم اعالم نمایرا در بی م امامت علکه حکداده شد
 رد.کم یخواھ

                                                           
  ۱۱/۱۳۹تفسیر کبیر: فخر الدین رازی  -١
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الحجه سال ی ذ ۱۸خ یر تاره دین آیمطابق با ا ج رمکاحضرت رسول 
ردند و کرا اعالم  سیر خم امامت حضرت علیبنام غدی در محلی دھم ھجر

در  عت گرفتند.یب سیاز مردمان حاضر در آنجا به دست حضرت عل
د یعه فرستاده بودیسنده شیننده) از نوکو سؤال ی ه شما (مستفتکی ا نوشته

 .١ن موقف را دارندیعه ھم ھمیگر شیسندگان دینو
 ته جلبکه، توجه شما را به چند نیامل آکح یر و تشریتفسی ما بجا

عه ان شاء الله واضح خواھد یقت استدالل شیت و حقیماھه از آن کم ینک یم
 شد:

ن یباشد ا یم ز، قابل توجهیه قبل از ھر چکی مطلبمه یرکه ین آیدر ا -۱
ه ین آیاز ا سیده امامت بالفصل علیعه درصدد اثبات عقیه شکاست 

ی است و نه حرف سیاز علی رکه، نه ذین آیه در اکی است، در حال
م داده شده کح ج رمکه به طور عام به حضرت رسول اکاز امامت؛ بل

د. الله یغ نورزیدری وششکچ یاز ھی ام خداوندکغ احیتبله شما در ک
رند شأن یا نپذیرند یافران بپذکرد. کشما را حفاظت خواھد ی تعال
افران در دست کت یه ھداکگردد. چرا  ینم متأثرغ شما از آن یتبل

 الله است نه به دست شما.
ه، با ین آیاق و سباق ایه. از الفاظ، ترجمه، سین آین خالصه و مطلب ایا

بالفصل شود و نه امامت  یم ده امامت ثابتینه عق ،د ھمیار بعیاحتماالت بس
محض بر قرآن ی اا افتریه، آین آیده امامت از ایاثبات عق نی. بنابراسیعل

 ست؟ین

                                                           
، حق الیقین فارسی از مولی محمد باقر مجلسی ۱۶۵تا  ۱۶۴کشف اسرار خمینی ص  -١

 و غیره. ۱۳۹بحث اثبات امامت علی و حق الیقین عربی از عبدالله شبر ص 
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ر خم، ان شاء الله در صفحات بعد، بحث و گفتگو یات غدی(اما درباره روا
 رد).کم یخواھ
ده امامت یه، عقین آیا ،نیه و جمھور مفسریمیعالمه ابن تی طبق رأ -۲

 ج رمکاه، به حضرت رسول ین آیه در اکند. چرا ک یم عه را ردیش
ده امامت یبرساند. پس اگر عقن را یام دکدستور داده شده تمام اح

ه حضرت رسول کن است کبود چگونه مم یم نیام دکاز احی مکح
رده کان نیم را در مأل عام، واضح و روشن به امت بک، آن حج رمکا

ه کی د: شخصیفرما یم لن خاطر، حضرت عائشهیباشند. به ھم
ی را مخفی از وحی زیچ ج یگمان برد حضرت محمد مصطف

 دستور ج رمکابه رسول ی ه الله تعالکنگھداشته دروغگوست. چرا 
 د.نکن را به امت ابالغ یاد، تمام دد

را  سیدنا علیبالفصل سا امامت یامامت  ۀدیم عقکاگر ح نیو ھمچن
ه امت بر آن کن است کده باشند چگونه ممیبه امت رسان ج رمکرسول ا

م استدالل نشود. کآن ح ا حداقل به ھنگام اختالف، ازید ننکم، عمل نکح
ن و انصار یرام ھم از مھاجرکصحابه  ج رمکه پس از وفات رسول اکی در حال

ردند اما کش یپی ساعده گرد ھم آمدند دالئل مختلفی بن ۀفیه در سقکی وقت
رد. سپس خالفت عمر کش نیامامت) را پ ۀدین نص (عقیشان ایاز ا یکچ یھ

ه کاز صحابه ی سک اّماداد ی وری و واقعات شور سیو  عثمان غن سفاروق
 ۀدر دوری رد. حتکش نیپی ن نصیباشد چن یم از آنھای یکز ین سیعل

از اصحاب ی سکز، یگام ندر آن ھنی رد ولکبروز ی اختالفات سیخالفت عل
ل ین ھمه دلیا ایرد. آکامامت را اظھار ن ۀدیت) نص عقی(بشمول اھل ب

محض ی عه، ادعایشی ست؟ و ادعاینی ن نصیبر عدم وجود چنی روشن
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قائل به آن بود و ی سکت، نه یه از صحابه و اھل بکی یل است؛ ادعایبدون دل
 نه ناقل آن! 

 ۀش از خطبیه، پس از حجه الوداع و پین آیه اکاست ی عه مدعیش -۳
 ۱۸خ یشان در تاریه، این آیپس از نزول ھم ، ور خم نازل گشتیغد

خم امامت ر یبه نام غدی در محلی الحجه سال دھم ھجری ذ
ه خطبه رسول الله در حجه الوداع کی سانکردند. کرا اعالم  سیعل

الحجه در برابر ھزاران ی ذ ۹خ یدان عرفات در تاریه در مکرا 
 ۀن خطبیه در اکدانند  یمی بخوباند  راد نمودند خواندهیا شصحابه

حضار را از مسائل  ج رمکه رسول اکی حجه الوداع وقتی خیتار
گاهیو مھم دی ادیبن ب ردند در آخر رو به اصحاک یم ن اسالم آ

  فرمودند:

وقد تر�ت في�م ما لم تضلو بعده ان اعصمتم به كتاب اهللا وانتم «
�سئلون ع� فما انتم قائلون قالوا و�شهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال 
باصبعه السبابه يرفعها ايل السماء و�نكتها ايل انلاس و�قول ا� اشهد ا� 

  . »د ا� اشهد ثالث مراتاشه
ه اگر به آن کگذارم  یم از خود بجای زیان شما چیق من در میو به تحق

من از دربارۀ  تاب الله است وکد شد و آن ید ھرگز گمراه نخواھیچنگ بزن
ن عرض ید داد؟ حاضریده خواھد شد، آنگاه چه جواب خواھیشما پرس

حق آن را ادا و د، یردکامل ابالغ که شما به طور کم یدھ یمی ردند: ما گواھک
ه کی در حال ج رمکرسول اد. پس از آن حضرت یر خواه ما بودید و خینمود

و ردند کردند و رو به مردم ک یم را به طرف آسمان بلنداش  انگشت سبابه
 .١فرمودند: پروردگارا! گواه باش، پروردگارا! گواه باش، پروردگارا! گواه باش
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 جرمکحضرت رسول ا ةالحجی ه در نھم ذکاست ن کن چگونه ممیحاال ا
ه من تمام کرند یو اعتراف بگرام اقرار کاز صحابه   ی،با گواه ساختن الله تعال

در  الحجةی ذ ۱۸خ یرا به شما ابالغ نمودم و در تاری نیام دکعقائد و اح
نگه داشته بود اظھار ی عه مخفیه به قول شکرا ی ادهیبه نام خم عقی لمح

و  کباشد قابل در داشته ه انصافکی اخوانندهی برا ،ن مطلبیا اینند. آک
 ؟ باشد یم فھم

َها ﴿ مه:یرکه ین آیه در شأن نزول اکی ات مستندیتمام روا -۴ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

بر ی عه مبنیسندگان شینوی ادعای ھمگ ،وارد شده ﴾…بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ
عالمه ابن  هکی اتیند. از رواک یمی الوداع را نف ةحجه در ین آینزول ا

  ی،عالمه قرطب  ی،ن رازیامام فخر الد  ی،امام ثعالب  ی،ر طبریجر
ق، عائشه و ین از عبدالله بن شفیو جمھور مفسری عالمه آلوس
ی لیه خین آیه اکشود  یم معلوم اند، ردهک رکذ شعباسعبدالله بن 
ی ن برمیات چنیاز روای نازل شده بود. از بعض الوداع ةقبل از حج

ی ه را مدنین آین، ایشتر مفسریبی است. ولی که مین آیه اکد یآ
 سد: ینو یم (رح)ی دانند. عالمه قرطب یم

ش از یح خویه امام مسلم در صحکاست ی تیه رواین آیبودن ای ل مدنیدل
د: پس از یفرما یم لشهیرده است. حضرت عاکنقل  لحضرت عائشه

از ی یکاش کدار بودند و فرمودند: یب ج اللهرسول ی نه، شبیآمدن به مد
ن ید: در ایفرما یم لشهیرد. حضرت عاک یمی اصحابم، از من نگھبان

 ج رمکد. حضرت رسول ایرھا به گوش رسیتصادم شمشی ھنگام صدا
 ج رمکوقاص ھستم. حضرت رسول ای ؟ گفت: سعد بن ابیستکیدند: یپرس

شماست.  متوجهی ردم خطرک؟ گفت: احساس یچه آمدی فرمودند: برا
ی در حق و ج رمکحضرت رسول ا ام. از شما آمدهی حفاظت و نگاھبانی برا
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ه کد یآ یمی گریات دیح مسلم در روایدند. عالوه بر صحیردند و خوابکدعا 
دند: یپرس ج رمکم. حضرت رسول ایدیرھا را شنین ھنگام، آواز شمشیدر ا

از شما آمده ی نگاھبانی م. برایفه ھستی؟ پاسخ دادند: ما سعد و حذیستکی
م و یدیشان را شنیه ما آواز خواب اکی به خواب رفتند حت ج م. رسول اللهیا

َها ﴿ هین آیا ُّ�
َ
سر از  ج رمکنازل شد. حضرت رسول ا ﴾…بَلِّغۡ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ�

مرا ی ه الله تعالکد؛ چرا یمردم برگردی رون آورده فرمودند: ایبی پوست ۀمیخ
 .١ندک یم خود حفاظت

ه، ده وجه نوشته است. ین آی(رح) در شأن نزول ای ن رازیفخرالدعالمه 
ت یه در مورد فضلین آیا ،اتیاز روای ه طبق بعضکن است ین وجه ایدھم

ر ده کپس از ذی ) نازل شده بود. امام رازشانیا (نه امامت سیحضرت عل
 سد:  ینو یم وجه

ه بھتر ین آیاار است اما در مورد یبس و مختلف ،اتین روایاگر چه تعداد ا
رده کان، حمل یحیان و مسیھودیب یر و فرکه بر حفاظت از مکن است یھم

ه در کنیای غ داده شده است. برایاز آنھا دستور به تبلی یپروا یب شود و با
ن یھمی ان است. برایحیان و مسیھودیسخن با ی ه، روین آیقبل و بعد ا

 و منقطع کسباق منفاق و یه را از سین آیه اکی قائل شدن به وجوھات
 .٢درس یم گرداند ممتنع به نظر یم

ر خم و یدرباره خطبه غدی طوالنی (رح)، پس از بحثی عالمه آلوس
 سد:ینو یم ه، در خاتمهین آیعه در ضمن ایات شیروا

است اگر  سیلت علیفضه در ین آیانگر نزول ایه بکاز اھل سنت ی اتیروا
لت یھستند باز ھم از آنھا فضه درست و قابل استدالل کرفته شود یپذ
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ن است و یمحبوب مؤمن سیات علین روایه طبق اکا یشود  یم ثابت سیعل
ت یو محبوب سیت علیس (فضلکه ھرکم بلینک ینم ارکن را انیما ھرگز ا

 .١میدان یم عونلند او را مکار کشان را) انیا

ُ ٱوَ ﴿ هین آیآخر ا -۵ َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ  لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
و خدا شما را از مردمان محفوظ نگه « ]۶۷ المائدة:[ ﴾٦٧ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ

ی لیخود دل» دھد ینم تیّفار را ھداکخواھد داشت، ھمانا خداوند 
 ۀامامت در حضور صحاب ۀدیه، ابالغ عقین آیه مراد از اکنیاست بر ا

حضرت رسول عه، یه بنا به قول شکتواند باشد. چون ینم شرامک
 کمنایب شرامک ۀامامت از مخالفت صحاب ۀدیدر ابالغ عق جرمکا

افران که از کت بلسیرام نک ۀاز صحابی رکه ذین آیبودند؛ و در ا
رام را از کتوان صحابه  یم ن چطوریان آمده است. بنابرایسخن به م

ده دھن، یدر و گستاخ،ی ه شخصکنیه مراد گرفت. مگر این آیا
ان منقول یعیه از شکافر قرار دھد (چنانکرام را نعوذ بالله ک ۀصحاب

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ د:یفرما یم شانیدر مورد اه قرآن کی است) آنان َ�ۡنُهۡم  �َّ
ْ َ�ۡنهُۚ  خدا از آنان خشنود و آنان از خدا  ]،۱۱۹ المائدة:[ ﴾َورَُضوا
 خشنودند. 

به الفاظ و  و نده شود،که نظر افین آیه، از ھر جھت به اکالم آنکخالصه 
ات شأن نزولش یرواو شود، ی اق و سباق آن بررسیسو آن نظر شود،  ۀترجم

بالفصل امامت  ۀدیه، عقین آیاز ا  ی،چ نحویرد به ھیقرار گی مورد بررس
ی زیور، در واقع چکات مذیده از آین عقیرسد و اثبات ا ینم به اثبات سیعل

 ست.ید نیقرآن مجی ف معنویجز تحر
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 اشکال از اقوال اهل بیت کپاسخ به ی
حضرت رسول ه کند کخطور ی سکال به ذھن کن اشین است اکمم

ه به چند کرده باشند بلکرا اعالم نی ل صحابه، امامت علکان یدر م جرمکا
 سیت علیا وصایدرباره امامت و  ،تیش و اھل بیاران مخصوص خویتن از 

 نیچن تب خودکعه در یسندگان شیرده باشند. (نوکھا  یراھنمائ
و عبدالله بن  سیخود عل ،الکن اشیه به اکد دانست یسند.) باینو یم

ه عبدالله بن کنیای برا اند. ش بطور واضح پاسخ دادهیات خویدر ح سعباس
رسول ی وص سی: علهکنیا لیاز قبی ز خرافاتیسباء و گروھش، در آن زمان ن

خبرند، در  یب گران از آنیه دک ردهکت یوصی و او را به اموراست،  ج الله
ی رحمتھا  ی،ت نبویبر اھل بی رده بودند. الله تعالکع یان مسلمانان شایم
ه آنان بالفاصله پرده از خرافات برداشتند و با بانگ رسا کد یران نازل فرمایکب

قت ھستند. ما در یسر و ته و به دور از حق یبی حرفھاھا  نیا هکردند کاعالم 
 م:یآور یم تین مورد فقط سه روایا

هل عندكم شئ ليس يف القرآن  سقال سالت عليا سةعن ايب جحيف -۱

ما عندنا اال ما يف القرآن اال فهامً  ةو برا النسم ةفقال والذي خلق احلب

قال العقل و  ةقلت و ما يف الصحيف ةيعطي رجل يف كتابه و ما يف الصحيف

 . فكاك االسري و ان ال يقتل مسلم بكافر

ا نزد شما یدم: آیپرس سیمن از عل هکت است یروا سفهیجحاز ابو 
ه کی ه در قرآن وجود نداشته باشد؟ فرمود: قسم به آن ذاتکھست ی زیچ

ه در قرآن نوشته کعالوه بر آنی زینزد ما چ ،دیآفر را افت و جانکدانه را ش
تاب الله داشته کدر ی بموھی و فھم کدری سکه کنیشده وجود ندارد مگر ا

فه چه نوشته یردم: در صحکفه نوشته شده. عرض یباشد و آنچه در صح
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ردن کن ام قتلکان، احیزندانی ه، آزادیفرمودند؟ د سیشده؟ حضرت عل
 .١رهیو غافر کمسلمان در برابر 

بشئ فقال ما  ج قال سئل عيل هل خصكم  رسول اهللا سعن ايب الطفيل -۲

 ةخصنا بشئ مل يعم به الناس اال ما يف قراب سيفي هذا فاخرج صحيف

و يف  –فيها لعن اهللا من ذبح لغري اهللا و لعن اهللا من رسق منار االرض 

 آو من اهللا ولعن والديه لعن من اهللا ولعن -من غري منار االرض ةرواي

 . حمدثا

ا یده شد: آیپرس سیه از حضرت علکت است یروا سلیطفاز حضرت ابو 
ز یبه ما چشان ی: افرمود اند؟ مخصوص، به شما دادهی زیچ ج رسول الله

رم یام شمشیه به عموم مردم نداده باشند ندادند جز آنچه در نکی مخصوص
ه نوشته بود: لعنت خداست بر کرون آورد یاز آن ب ٢یا فهیاست. سپس صح

                                                           
 ۵۷تا  ۵۶: ۷مفاتیح بخاری به حواله مشکوة، مرقات ال -١
ی سر و تھی ب و بیعجی ان، حرفھایعی) شسدرباره این صحیفه نیز (صحیفه علی -٢

اصل خود نوشته شده بود) در ی ب نزولی(مثًال: قرآن در آن با ترت اند. ردهکمشھور 
فه یه ((الصحکبود. چنان ج یث نبویاز احادی مجموعه ا  سیفه علین صحیه ایکحال

  سفه جابر)) جابر بن عبداللهی((صح ،سبن عمرو بن العاصالصادق)) عبدالله 
بودند و در ی ث نبویاز احادیی ھا مجموعه ،سرهیحه)) ابوھریفه الصحی((الصح

ان، والء و معاھدات درج شده بود. طبق یه، قصاص، حقوق ذمیفد سیحضرت عل
نه و خطبه حجة یش، دستور مدیفه خوین صحیدر ا  سین، علیاز محققی برخی رأ
 لوداع را ھم محفوظ نگه داشته بود.ا

به میان آمده است و در ھر جا   سشش جا در صحیح بخاری ذکر صحیفه علی 
وضاحت شده که این، مجموعه ای از احادیث نبوی بود. مثًال الفاظ روایت کتاب 

. یعنی ج ما عندنا شئ اال كتاب اهللا و هذه الصحيفة عن النبیاین است:  ۱/۴۵۱الجھاد 
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ه کی ند و لعنت خداست بر آن شخصکر الله ذبح یغی ه براکی سک
ه کی گر بر آن شخصیت دیمطابق با روا –ن را بدزدد یزمی ھا نشانه

 نش رایوالده به کرا ی سک ندکو خدا لعنت  –ر دھد یین را تغیزمی ھا شانهن
  .١را پناه دھدی ه مجرمکی سکلعنت فرستد و لعنت خدا بر آن 

عبداً مأموراً ما اختصنا دون الناس  ج قال كان رسول اهللا بعن ابن عباس -۳

بشئ اال بثالث امرنا أن نسبغ الوضوء و اال ناكل الصدقه و ان ال نرتي محاراً 

 . عيل فرس

ی ه رسول الله بنده اکت است یروا باز حضرت عبدالله بن عباس
ن را به مردم یام دکشان دستور داده شده بود (تمام احیبودند مأمور؛ به ا

ت ما ینسبت به عموم مردم قائل به خصوصی زیچ چیه در ھکند) یابالغ نما
ه بطور ک) به ما دستور داده شد ۱ت) نشوند مگر در سه مورد: (ی(اھل ب

ی ) خر را (برا۳م. (ی) مال صدقه نخور۲م. (یریامل و به نحو احسن وضو بگک
 .٢مینک) بر اسب ماده سوار نیریجفتگ

                                                                                                                             
منقول  ج ای که از رسول اکرم هھیچی نیست جز کتاب الله (قرآن) و صحیفپیش ما 

است. جھت تفصیل مراجعه کنید. کتابت حدیث در عھد رسالت و عھد صحابه از 
طبع کراچی، مقدمه  ۷۹تا  ۷۷مفتی محمد رفیع عثمانی (مد ظله العالی) از ص 

 آباد دکن.طبع حیدر ۴۰صحیفه ھمام بن منبه از جناب دکتر حمید الله ص 

 ۸/۱۱۲صحیح مسلم به حواله مرقات شرح مشکوه  -١
 ۷/۳۲۳ترمذی، نسائی به حواله مرقات شرح مشکوه  -٢





 

 
 

 حدیث غدیر

من كنت مواله فع� «د: یا ه شما در نامه خود نوشتهکر یث غدیاما حد
ی اثبات مدعای ل براین دلیث را مھمترین حدیا  ی،عیسندگان شینو »مواله
دھند  یم ارائهده امامت یه درباره عقکرا ی ات قرآنیدانند و تمام آ یم خود

وشند تا به مقصود خود دست ک یم ردهکر کث ذین حدیحول و حوش ھم
ث، معلومات ین حدیه در مورد اکم یدان یم ن سبب مناسبیابند. به ھمی

ه سخن حق را با کق دھد یتوفی ارائه شود. الله تعالی قیم و دقکمستند، مح
 نیم. آمیان نمائیصدق و اخالص ب

 سند حدیث غدیر
از ی برخی ه؛ حتیاگر چه نه متواتر است و نه متفق عل ث،ین حدیا

ث را ین حدیای و با دالئل قواند  ردهکالم کن بزرگوار در صحت آن، یمحدث
ح است و با طرق یث صحین طبق قول راجح، حدیکل و ؛١اند ف قرار دادهیضع

و » حیصح«از آنھا در درجه ی ه اصطالحًا بعضکت شده است یمتعدد روا
ن یت شدن با طرق متعدد، ایقرار دارد. بنابر روا» حسن« در درجهی بعض
عالمه ابن حجر ی د. شھادت و گواھیآ یم بشمار» مشھور«ث از زمره یحد

ث ین حدیصحت سند ای (رح)، برای ثمی(رح) و عالمه ابن حجر ھی عسقالن
 باشد. یمی افک

                                                           
مثًال عالمه ابن تیمیه، ابو داوود سجستانی، ابو حاتم الرازی و غیره، منھاج السنه البن  -١

 ۴۲والصواعق المحرقه البن حجر ھیثمی ص  ۴/۸۶تیمیه 
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ش یتاب ارزنده و قابل افتخار خوک(رح) در ی عالمه ابن حجر عسقالن
 نگارد: یم »یح البارفت«

و اما حديث من كنت مواله فعيل مواله فقد اخرجه الرتمذي و النسائي و «

هو كثري الطرق جداً، و قد استوعبها ابن عقده يف كتاب مفرد، و كثري من 

 .١»اسانيدها صحاح و حسان

و با  اند، ردهکان یبی و نسائی را ترمذ »من كنت مواله فع� مواله«ث یحد
مستقل، ھمه طرق را ی تابکدر  ابن عقدهت شده است. یطرق مختلف، روا

و » حیصح«ث در رتبه ین حدید ایاز اسانی لیرده است. خکی جمع آور
 قرار دارند.» حسن«

 د:یفرما یم (رح)ی کمی ثمیو عالمه ابن حجر ھ

 كالرتمذي والنسائي ةو بيانه أنه حديث صحيح المريه فيه و قد اخرجه مجاع«

جداً و من ثم رواه سته عرش صحابياً، و يف روايه المحد أنه  ةو امحد و طرقه كثري

ثالثون صحابياً، و شهدوا به لعيل ملا نوزع ايام خالفه كم مر و  ج سمعه من النبي

و ال  هسيأيت، و كثري من اسانيدها صحاح و حسان و ال التفات ملن قدح يف صحت

و  ج ملن رده بان علياً كان باليمن لثبوت رجوعه منها و ادراكه احلج مع النبي

قول بعضهم ان زياده اللهم و ال من وااله الخ موضوعه مردود فقط ورد ذلك 

 »من طرق صحح الذهبي كثرياً منها
  ی،ن مانند ترمذیاز محدثی ح است. جماعتیث، صحین حدید ایبدون ترد

ث ین حدیا اند. ردهکج یث را تخرین حدیمھم الله) او احمد (رحی نسائ
و مطابق با اند  ردهکت یث را رواین حدیا  ی،ار دارد. شانزده صحابید بسیاسان

                                                           
 ۷/۷۴صحیح البخاری فتح الباری به شرح  -١



 ٥١  حدیث غدیر

 ج ث را از رسول اللهین حدیا  ی،صحابی ست مسند احمد یروا یک
مخالفت شد، اصحاب ی ، با وسیه در دوره خالفت علکی ھنگام اند. دهیشن

دش، به درجه یاز اسانی اریدادند. بسی ث گواھین حدیله ھمیبه وس
ث، ین حدیه بر صحت اکی حرف شخص اند. دهیرس» ح و حسنیصح«

 ندکمن بود رد یدر  سیه در آن وقت علکن قول یا با ایند کاعتراض 
تش ھمراه کمن و شریاز   سیه بازگشت حضرت علکاعتبار است. چرا  یب

ه کی سانکده است. حرف یدر حجه الوداع، به ثبوت رس ج رسول الله

ی رفتنیاست موضوع، پذی ث اضافه ایبر حد »اللهم وال من وااله« اند گفته
ی ت شده است و امام ذھبین سند، رواین اضافه، با چندیه اکنیای ست. براین

 ١ح قرار داده است.یشتر سندھا را صحی(رح)، ب

 زمان و مکان خطبه غدیر
ن و یآخر» الوداع ةحج«ه ک دانند یمی رت، به خوبیخ و سیطالب تار

 إَِذا﴿ی بق بشارت قرآنه، طکبود. پس از فتح م ج ن سفر رسول اللهیمھمتر
ِ ٱَجآَء نَۡ�ُ  يَۡت  ١ ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ

َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا  �َّ

َ
 ﴾٢أ

صر:[ داشت ن اسالم یشدند؛ د یم مردم، گروه گروه مشرف به اسالم ]۲-۱ النَّ
ی نھم ذدان عرفات، ین سفر، در میه در ھمکنید تا ایرس یم لیمکه تیبه پا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :ه نازل شدیآ نیا ةالحج
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱنِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  از صحابه ی جماعت بزرگ ]۳ المائدة:[ ﴾دِيٗنا
ن خاطر رسول ی. به ھمندبود ج اللهاب رسول کسفر، ھم ر نیجان نثار در ا

 جرمکای نبھا  ن خطبهیفرمودند. در ا هن سفر خطبیای جای در جا ج رمکا

                                                           
 طبع ملتان ۴۲الصواعق المحرقه البن حجر الھیثمی ص  -١
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ه امت در کنیای ردند. براکد کیه و تأ ین، توصیدی ادیبار به اصول بنبار 
راد یح مھم و باارزش ایھا، مصون و محفوظ بماند. نصای نده از گمراھیآ

نون، قول کت تا یات از دور جاھلو اختالفی امور تنازعی ادآوریفرمودند و با 
محفوظ مانده و بر   ی،ه امت از اختالفات درونکنیصل اظھار داشتند تا اف
 .١گام بردارد» میصراط مستق«

راد یدان عرفات ایه در مکحجه الوداع ی خیتار در خطبه ج رمکارسول 
د را یار امت آکنده به یه در آکی حیاسالم و نصان یدی اسیامور س نمودند

نده احتمال داشت شعله ور یه در آکرا ی میقدی ر شدند و خصومتھاکمتذ
 شود حل و فصل نمودند.

 یکنه، نزدیه و مدکن میب چشمه اینار کھنگام بازگشت از حجه الوداع، 
و » خمی واد«ن منطقه، معروف به یردند. اکه درختان اتراق یر سایجحفه، ز

شود. ظھر را اول وقت  یم ه نماز ظھر خواندهکبود. اعالن شد  ٢»ر خمیغد«
ن خطبه، به نام یردند. ھمکراد یا خطبه ج رمکاخواندند. پس از آن، رسول 

الحجه بود در ی شنبه ھجدھم ذیکمشھور گشت. آن روز » ریث غدیحد«
شده رمه روانه که مکالحجه، از می ه روز چھارشنبه چھاردھم ذکی حال

 .٣بودند

                                                           
خطبه حجه الوداع و خطبات کریمه دیگر این سفر، سیرت ابن کثیر، خطبات  -١

 محمدی قسمت پنجم، حجه الوداع الشیخ محمد زکریا الکاندھلوی (رح)

، و غدیر خم موضع تحول منهامل يولد بغدير خم احد الی ان حيتلم اال ان يقال االصمعی:  -٢
 ۶/۲۱بالجحفه، مرقات شرح مشکوه 

طبع دار احیاء التراث العربی، نیز اصح السیر و دیگر  ۴/۴۱۴السیره النبویه البن کثیر  -٣
 ۱۹۳کتب سیرت و حجه الوداع الشیخ محمد زکریا الکاند ھلوی ص 



 ٥٣  حدیث غدیر

 و عوامل ایراد خطبه کمحر
از ی راد شود و ھدف اساسین محل، خطبه ایباعث شد تا در ای زیچه چ

 ن خطبه چه بود؟یا
، ج اللهرسول ی ه وقتکن بود ین خطبه، ایراد ایو عامل ا کمحر

ی دند؛ پس از ادایرمه رسکه مکالحجه ھنگام حجه الوداع به می چھاردھم ذ
ه ک سین مدت، علیدند. در ھمیرمه اقامت گزکه مکدر معمره، تا چھار روز 

د و یه رسانکف برده بود خود را به میمن تشریبه ی رمضان سال دھم ھجر
افت آن یدری ، براج رمکه حضرت رسول اکمت) را یمال غن ۵/۱(ی خمس

ن سفر یل داد. در ایتحو ج رمکمن فرستاده بودند به حضرت رسول ایبه 
 داشتند.ی یتھایاکشی دست و ز، اسیاران علیاز ی بعض

ن یشد. ا مطرح ج رمکرسول اات نزد یاکن شیا ،منیپس از بازگشت از 
ن یآمده است. ظاھرًا چنی مختلفی ھا تیروا ن باره،یات چه بودند؟ در ایاکش

و  ةیالبدا«در  اند. داشتهی ا جداگانهات یاکاران مختلف، شیه کشود  یم معلوم
ی ابن ابی عل ج بعث رسول الله«باب ر (رح) در یثکابن  حافظ »ةیالنھا

رده کا جمع ات ریآن روا» من قبل حجه الوداعیالی د الیطالب و خالد بن الول
 ن است:یات ایاست. خالصه آن روا

ی مک سیه در دلم نسبت به علکد: یفرما یمی ده اسلمیحضرت بر -۱
 سیعلم. یمن برویه به کدورت بود. اتفاقًا در ھمان روزھا قرار شد ک

ی مأمور وصول اموال خمس بود. و ج رمکاز طرف حضرت رسول ا
 .خود برداشتی را از خمس برای کزینک

ی وی ن خبر باعث ناراحتید. ایرس – سدیخالد بن ول–من یم کحاخبر به 
نوشته فرستاد. نامه رسان من  ج به نام رسول اللهی ت نامه ایاکشد. ش

حاضر  ج رمکدر خدمت رسول اه نامه را به دست داشتم یکبودم. در حال
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ه کردم ک یم د ھمییخواندم و تأ یم داشتم ج رسول اللهی شدم. نامه را برا
ی دورتکا یدستم را گرفته و فرمودند: آ ج رمکن اثناء حضرت رسول ایدر ا

نه کیردم: بله. فرمودند: با او کوجود دارد؟ عرض ی در دلت نسبت به عل
ه قسم به آن کن. چون کشترش یبی زور یم نداشته باش، اگر به او محبت

ش یاز اموال خمس بی ه جان محمد به دست اوست سھم خانواده علکی ذات
 ج رمکن فرمان حضرت رسول اید: پس از ایگو یم دهیز است. برینک یکاز 
 .١م نبودیبرای عل، محبوب تر از سکچیھ

) باشد یم هیبیاصحاب حدی ود: (یفرما یم سیاسلمعمرو بن شاس  -۲
ی ، آن را به فرماندھج رمکه حضرت رسول اکبودم ی رکلشمن جزو 

رد. کی با من رفتار نامناسب سیل داشت. علیمن گسی، به سیعل
نه برگشتم، یه به مدکی من شد. وقتی رفتارش باعث خشم و ناراحت

ش را یاشخاص مختلف، خشم و نفرت خوی در مجالس مختلف و برا
بودند.  نشسته ج رمکدر مسجد بودم. رسول ای ردم. روزکاظھار 

ز نگاه خود را به یشان نیخود شدند، ای متوجه نگاھم به سوی وقت
شان نشستم. فرمودند: یا یکردند. از جا برخاسته، نزدکطرف من 

ليه إنا إنا هللا وإ«ردم: ک. عرض یعمرو! به خدا! تو مرا آزار دادی ا

 ،برم یم ه به رسول الله آزار برسانم، به خدا پناهکنی. من از ا»راجعون
 .٢است ردهکت یمرا اذ ندکت یرا اذی ه علکفرمودند: ھر 

                                                           
ترمذی باب مناقب علی و جامع  ۵/۱۰۴به حواله بخاری و البدایه و النھایه البن کثیر  -١

و  ۵/۳۵۶، ۵/۳۵۱، ۵/۳۵۰، ۵/۳۴۷، ۴/۴۳۷مسند احمد به روایت عمران بن حصین 
 به روایت بریده االسلمی ۳۵۸

 ۱۰۵: ۵محمد بن اسحاق و بیھقی به نقل از البدایه و النھایه -٢



 ٥٥  حدیث غدیر

من یرا به  سی، علج د: رسول اللهیفرما یم سیخدرد یابوسع -۳
ه شتران صدقه، بدست ما یکر بودم. زمانکفرستاد. من ھم در آن لش

م. یه به ما اجازه دھد تا بر آنھا سوار شوکم یخواست سیافتاد از عل
اجازه نداد ی قرار نداشتند. اما وی ت خوبیوضعه شتران ما، در کچرا 

ن یش از سھم عامه مسلمین شتران، سھم شما بیو فرمود: در ا
خود ی برای نی، جانشسیم در راه علیگشتی ه برمکمن یست. از ین

با  ج رسول اللهی بدست آوردن ھمراھی رد و خود، براکن ییتع
 جرسول اللهی ه شد و توانست سعادت ھمراھکشتاب تمام رھسپار م

، به ج رمکحج، رسول ا کند. پس از انجام مناسکرا در حج، حاصل 
خود را به  سیش دوستان خود برود. علیه پکدستور داد  سیعل
ی ن ویمن از جانشی، ما در سید. پس از رفتن علیر رسانکلش
م. او خواسته ما را یم خواستیخواسته بودی ه از خود علکرا ی زیچ

ه کد یدی وقت سیه را به ما سپرد. علرده، شتران صدقکقبول 
  ی،راجه سویه در نتکشوند بل یم شتران صدقه، نه تنھا دارند استفاده

ش، ین خویشود، بر جانش یم داریز در آنھا پدیج ضعف نیبه تدر
ردم به کاد ید: من سوگند یگو یم سید خدرین شد. ابو سعیخشمگ

 ج رمکرسول اشآمدھا را به اطالع یده تمام پینه (شھر) رسیمد
سخت ی لیه بر ما خکرد کت خواھم یاکش سید و از علیخواھم رسان

م یه به شھر داخل شدکش، پس از آنیل قسم خویمکتی برا ه وگرفت
 سقیر صدکن برخوردم با ابوبیدم. اّولیرس ج رمکبه خدمت رسول ا

از حال ی گشت. وی داشت برم ج رمکه از خدمت رسول اکبود 
اجازه ورود  ج رمکھمراه من برگشته از رسول اا شد. به یبنده جو

 ت.بنده خواسی برا
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سالم  ج رمکاجازه ورود دادند. داخل شده، به رسول ا ج رمکارسول 
ردم. جواب سالمم را داده و در حقم دعا فرمودند. رو به طرف من کعرض 

ا یگر جویدی زھایدند و از چیپرس یم وسته احوال من و خانواده ام رایرده، پک
. هردکرفتار ی ه او در سفر با ما به سختکردم کت یاکشی ه از علکنیند تا اشد

تر رفتم. به یکدادند. نزد یم م گوشیخاموش به حرفھا ج رمکرسول ا
ش یخو کدست مبار شانیالم، اکی ادامه دادم. در اثنای اتم از دست علیاکش

بگذار.  رای ات برادرت علیاک! شکسعد بن مالی را بر رانم زده فرمودند: ا
ار را انجام داده است. کن یل الله، بھتریسبی ه او فکدانم  یم قسم به خدا!

د. به خدا قسم! پس ید: در دلم گفتم: مادرم بر من بگریگو یم کسعد بن مال
 ١رد نه جھرًا نه سرًا.کاد نخواھم یی را به بدی ن، ھرگز علیاز ا

ان یرکلشی ناراحته سبب خشم و کد بن طلحه است یزیاز ی تیروا -۴
رده و خود نزد کن ییخود تعی برای نیجانشی و هکن بود ی، اسیعل

 یکر، کاز افراد لش یکھر ی ن، براین جانشیرفت. ا ج رمکرسول ا
ه کد ید دیر رسک، به لشسیه حضرت علکی دست لباس داد. زمان

فرمود: چرا  سیعلاند  دهیدست لباس پوش یکرکدام از افراد لشکھر 
د؟ لباسھا را یردکار را کن یم ایبرسان ج رمکرسول اه نزد کش از آنیپ

 جسولان، به خدمت حضرت ریرکه لشکی از ھمه پس گرفت. ھنگام
 .٢ردندکطرح م سیات خود را از حضرت علیاکدند شیرس

ی رکلش ج ، رسول اللهسنیحصاز عمران بن ی ت ترمذیطبق روا -۵
قصه  دیه رسکرد. به آنجا کروانه  سطالبیبن ابی علی به فرماندھ

م یبا ھم تصمی ردند. چھار صحابکش آمد. مردم اعتراض یه پیجار
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 ٥٧  حدیث غدیر

رد کم یشان عرض خواھیم به ایرفت ج نزد رسول اللهی گرفتند وقت
؟ مسلمانان، پس از مراجعت از سفر، قبل از ھر هردکار کچی ه علک
 خودی ھا شتافتند سپس به خانه یم ج رمکز، به مالقات رسول ایچ
ھم، پس از بازگشت، جھت عرض سالم به  ن قافلهیرفتند. ا یم

بلند ی از آن چھار صحابی یک. ندحاضر شد ج رمکخدمت رسول ا
رد؟ که نکارھا کد چیدیرا ندی ا رسول الله! شما علیرد: کشد و عرض 

بلند ی دند. دومیاز او برگردانی دن حرفش، رویبا شن ج رسول الله
ن ھم اعراض یاز ا ج رمکرد. رسول اکت خود را مطرح یاکشد و ش

رد. رسول کت یاکش سیبلند شد. او ھم از دست علی ردند. سومک
بلند شد و ی ردند. آنگاه چھارمکش نیبه حرفھای توجھ ج رمکا

ی در حال ج زد. پس از آن، رسول اللهی مانند سه نفر قبلی یحرفھا
رده کھا  نیا ان بود رو به طرفیشان نماکه خشم بر چھره مبارک

د؟ یخواھ یم چهی د؟ شما از علیخواھ یم چهی فرمود: شما از عل
م. یاز من است و من از اوی د؟ ھمانا علیخواھ یم چهی شما از عل

 .١بعد از من، او محبوب ھر مؤمن است
، سیه علکد یآ یم ن بریچن  ی،تاب المغازکدر ی ت واقدیتوجه: از روا

ی یبه جار که لشکی ر بود. البته وقتکمن، ھمراه تمام لشیھنگام بازگشت از 
ن یابو رافع را جانش سیطائف) علی یکدر نزدی ید (روستایرس» فتق«به نام 

برسد.  ج رمکه رفت تا به خدمت رسول اکخود قرار داده خود با عجله به م
ر ک، دوباره خود را به لشسی، علج پس از مالقات و گفتگو با رسول الله

شد. ھمانجا  یم هکر داشت از سدره وارد مکن ھنگام لشید. در ایرسان
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دًا اظھار یدن لباسھا، شدیبه خاطر سوار شدن بر شتران صدقه و پوش سیعل
ن یه لباسھا را از تن درآورند. اکردکرد و افراد را وادار کی تیو نارضای ناراحت

 تیاکش سیاز دست حضرت عل ج ان نزد رسولیرکار باعث شد تا لشک
 .١نندک

گردد  یمی ات گذشته، قطعیو روای تاب المغازکت ین روایه بین توجیا
 نه منورهیآمده، مراد از آن مد» نهیالمد«ه لفظ کھر جا   ی،ات عربیه در رواک

به مطلق » نهیمد« ی،ه در عربکنیای ه مراد است. براکه شھر مکباشد بل ینم
 شود. یم شھر گفته

م و الفاظ و یردک نقل» ةیو النھا ةیالبدا«ه از کی اتیروای از جمع بند
 واضحی آمده به خوبخ یث و تاریر، حدیتب تفسکه در کی مختلفاسناد 

من، یه در سفر کی سانکاز مردم، خصوصًا در دل ی ه در دل برخکشود  یم
دا شده بود. یدورت پکا یو ی ، بدگمانسیبودند نسبت به عل سیھمراه عل
ی ه در سفر بزرگ و مھم حجه الوداع، براک ج رم رحمت دو عالمکرسول ا

گام به گام با نصائح و خطبه   ی،و دو دستگی ن امت از گمراھبرحذر داشت
ه کنند کتوانستند تحمل  یم ردند چگونهک یمی یھا، مردم را ارشاد و راھنما

ه کی دا شود؟ در حالیپی بدگمان سیدر دل مردم نسبت به عل  ی،بطور جمع
 ندهید و در آیآ یم از بزرگان صحابه و از السابقون االولون بشمار سیعل
ن امت را بر یو امامت ای ت رھبریف و مسئولید در وقت خود، وظایبا یم

ر خم، نه تنھا برائت یدر غد ج رمکغمبر این جھت پیرد. به ھمیعھده بگ
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 ٥٩  حدیث غدیر

 محبت سیبا عله کز دستور دادند یامت ن ه بهکار ساختند بلکرا آش سیعل
 .١دو ارادت داشته باشن

خ یث و تاریر، حدیدر تفسن مطلب را، امام و دانشمند مشھور جھان یھم
 اند: ردهکن اظھار یچن

و املقصود ان عليا ملا كثر فيه القيل و القال من ذلك اجليش بسبب منعه اياهم 

و اسرتجاعه منهم احللل التي اطلقها هلم نائبه، و عيل معذور  ةاستعامل ابل الصدق

فيام فعل لكن اشتهر الكالم فيه يف احلجيج فلذالك واهللا اعلم ملا رجع رسول 

فمر بغدير خم قام يف الناس  ةو تفرغ من مناسكه و رجع ايل املدين ةمن حج جاهللا

 كثري نفوس يف وقر ما ليزيل فضله عىل ونبه قدره من ورفع عيل ساحة فربأخطيباً 

 .الناس من
ی فزونی ل و قال در شأن علیق ،رکاز طرف لشی ه، وقتکو مقصود آن

ان را از استفاده از شتران صدقه باز داشته بود و لباس یرکه لشکچرا  –گرفت 
 –دن به آنھا را داده بود پس گرفته بود ینش اجازه پوشیه جانشکی یھا

در حجه الوداع، ی شرعًا معذور بود ولرده بود کدر آنچه  سیعلحضرت 
 پس از ج ن (والله اعلم) رسول اللهیھمی اوج گرفت. برای ه علیگفتگو عل

ی ا خطبه ر خم،ینه در غدیحج، در راه بازگشت به مد کفراغت از حج و مناس
ر شده، کرا متذی رفعت شأن و علو مرتبه عل  ی،که در آن پاکردند کراد یا

                                                           
بیجا نخواھد بود اگر در اینجا مقوله معروف امام مشھور اھل سنت ابوحنیفه (رح)  -١

به فضیلت تکرار شود: ان تفضل الشیخین و تحب الختنین، یعنی ھمراه با اعتقاد 
 ) نیز ضروری است.بشیخین محبت با دو داماد (عثمان و علی
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از مردم ی اریه در دل بسکی ه بدگمانکردند تا کگاه آی لت ویمردم را از فض
 .١گرددده بود دور یشه دوانیر

 لیاز قب بعد از آن ی دادھایروو ر خم، ینار عوامل واقعه غدکاگر در 
ات یل و ھدایواگذار شد؛ دال سقیصدر کبه ابوبی : امامت مسجد نبوهکنیا

و بعد از وجود دارد؛  سقیر صدکخالفت حضرت ابوبی واضح و روشن، برا
، عمر سقیر صدکب: ابوبیبه ترت ج رمکپس از رحلت رسول ا آن طرف،

در  سیحضرت عل نیھمچن؛ دندیرسبه خالفت  سی، عثمان غنسفاروق
و ھمراھانش  سهیحضرت معاوی ھا دور خالفت و امامت خود با مخالفت

رد به یگقرار ی ز مورد مطالعه و بررسینھا  نیا ۀ. اگر ھممواجه خواھد شد
با ی محبت و مھر ورز  ی،شأن علی که اعالم پاکم برد یخواھی ت پین واقعیا

اهللا  ی(صلار به موقع و بجاست. یر خم، بسیغد در ج او از طرف رحمت عالم

 .عليه وسلم وجزاه اهللا تعايل عن امته بام هو اهله)
ی ازیه چه نکشود  یم ال رفعکن اشیبحمد لله، ا  ی،ن بحث طوالنیپس از ا

ی ا خطبه سیر خم، درباره حضرت علیدر غد  ج رمکاداشت حضرت رسول 
 د.یراد فرمایا
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 خطبه غدیر خم و کتب حدیث

 صحیحین:
 .١ستینن خطبه، منقول یف، ایشری در بخار
 الفاظ آمده است:ن یخطبه، فقط با ای ح مسلم، در باب فضائل علیدر صح

اجيب و انا اما بعد اال ايها انلاس فانما انا �رش يوشك ان يايت رسول ر� ف
هلما كتاب اهللا، فيه اهلدي و انلور فخذوا كتاب اهللا و تارك في�م اثلقل� او

كتاب اهللا و رغب فيه ثم قال و اهل بييت، اذكر�م  استمسكوا به، فحث ىلع
 .اذكر�م اهللا يف اهل بييت ،اهللا يف اهل بييت، اذكر�م اهللا يف اهل بييت

است  یکمردم! من ھم انسان ھستم. نزدی بعد از حمد و سالم؛ ھان ا
ز گرانبھا ینم دو چکپروردگارم از راه فرا رسد و من دعوتش را اجابت  یکپ

                                                           
شود: حضرت  ای به طرف سبب این خطبه، معلوم می البته از یک روایت بخاری، اشاره -١

را به طرف خالد   سی، حضرت علج رمکد: حضرت رسول ایفرما یم سبریده اسلمی
د: من از یگو می دهیاورد. حضرت بریاال و سامان خمس را بکفرستاد تا  سدیبن الول

رد. من به کز) غسل ھم ینکن دوران، او (با یناراحت بودم. در ھم سیحضرت عل
ند؟ بعد ما نزد ک می ارکه دارد چی کنیب نمی ) راسین آدم (حضرت علیخالد گفتم: ا

نزد حضرت رسول  ،سیت خود را از حضرت علیاکم. شیحاضر شد ج رسول خدا
؟ من عرض یدورت داری کا تو با علیفرمودند: آ ج شانیردم. اکمطرح  ج رمکا
ه حق او در مال کدورت نداشته باش. چرا کفرمودند: با او  ج شانیردم: بله، اک

 نھا بود.یشتر از ایخمس، ب
من قبل الحجه یالی د الیطالب و خالد بن الولیابن ابی ف، باب بعث علیشری بخار 

 )یراچکطبع نورمحمد  ۲/۶۳۲ی وداع (بخارال
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ت و نور در آن است. یه ھداکتاب الله است کی گذارم. اول یم ان شمایدر م
) یرد. سپس فرمود: (و دومکب یق و ترغیآنگاه مردم را به اعتنا به قرآن تشو

نم، درباره اھل ک یم تان یادآوریتم، خدا را یتم است. درباره اھل بیاھل ب
 تان یادآوریتم، خدا را ینم، درباره اھل بک یم تانی ادآوریتم، خدا را یب
 .١نمک یم

 ترمذي:
ی رکذی ت آمده است ولیچند روا  ی،در باب مناقب عل  ی،در جامع ترمذ

ه کاست  سنیحصت از حضرت عمران بن یروا یکست. یر نیغد ۀاز خطب
من، در خدمت یه پس از بازگشت از سفر کور است کواقعه مذ نی، ادر آن

ی یکچھار نفر از ما   ی،قبل ۀم و طبق برنامیحاضر شد ج رمکحضرت رسول ا
در خدمت حضرت رسول  سیات خود را از حضرت علیاکش  ی،گریپس از د

 ج رمکات، حضرت رسول ایاکردند.  پس از استماع شکمطرح  ج رمکا
 : فرمودند

أن علياً م�  –ما تر�دون من يلع، ما تر�دون من يلع، ما تر�دون من يلع «
قال الرتمذي هذا حديث غر�ب ال  -و أنا منه و هو و� لك مؤمن من بعدي 
  .»نعرفه اال من حديث جعفر بن سليمان

 چهی د؟ شما از علیخواھ یم چهی د؟ شما از علیخواھ یم چهی شما از عل
ھستم و او پس از من ی از من است و من از علی د علید؟ بدون تردیخواھ یم
ن ید: ایفرما یم ثیان حدیپس از بی ب) ھر مؤمن است. ترمذ(محبوی ول
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 مانیت جعفر بن سلیث را فقط با رواین حدیب است و ما ایث، غریحد
  .١میشناس یم

 ج ه رسول اللهکاست  سبن ارقمد یاز حضرت ز  ی،ت دوم ترمذیروا
 :فرمودند

ی عنی. هذا حديث حسن غريب قال الرتمذي: »مواله من كنت مواله فع�«
 ثیان حدیپس از بی را دوست دارد. ترمذی ه مرا دوست دارد علکھر

 .٢تب اسیث، حسن غرین حدید: ایفرما یم
دو  ج ه رسول اللهکاست  سحضرت براء بن عازباز   ی،ت سوم ترمذیروا

خالد بن ی به فرماندھی گریو د سیحضرت علی به فرماندھی یکر، کلش
، خواھد سیر، حضرت علیامرده فرمودند: اگر جنگ شود کاعزام  سدیول

خود گرفت. ی برای زینکرد و کقلعه را فتح (تصرف)  سیبود. حضرت عل
توسط من به رسول  و نوشتهی ت نامه ایاکش سدیحضرت خالد بن ول

ردم که شروع به خواندن نامه کی رد. نامه را رساندم. ھنگامکارسال  سرمکا
 شد. آنگاه فرمودند:  ریمتغ ج رمکحضرت رسول ا ۀچھر

 .»ما تري يف رجل �ب اهللا و رسوهل و �به اهللا و رسوهل«
ه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و کی سکدربارۀ  نظر شمای عنی

: من از خشم مردکعرض د یگو یم ست؟ براء یرسولش، او را دوست دارند چ
 ج رمکابرم. پس از آن، حضرت رسول  یم و قھر خدا و رسولش، به خدا پناه

 .٣فرمودندوت کس
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 ابن ماجه 
ت شده یروا س، از حضرت براء بن عازبر خمیث غدیدر ابن ماجه، حد

ر راه، یم. در مسیگشت یم از حج بر ج د: ما ھمراه رسول اللهیفرما یم است.
را  سیفرود آمدند. دستور به نماز دادند. سپس دست حضرت علی یجا

 رمودند: گرفته ف

الست او� با املؤمن� من انفسهم قالو ب� قال الست او� ب�ل مؤمن من 
نفسه قالوا ب� قال فهذا و� من انا مواله، ا� وال من وااله، ا� اعد من 

  .(يف الزوائد اسناده ضعيف، لضعف عيل بن زيد بن جدعان)اعداه. 
ض ن عریست؟ حاضریش از جانشان نین، بیمؤمنی ا ارزش من برایآ

ستم؟ یمحبوب تر از جانش نی ھر مؤمنی برا ا من،ی؟ فرمودند: آبلهردند: ک
محبوب ی م علیه من محبوب اوک؟ فرمودند: ھر بله ردند: کحّضار عرض 

ه از او کند تو با او محبت فرما و ھر که با او محبت کاوست. پروردگارا! ھر 
 نفرت داشته باشد تو از او متنفر باش. 

ه کنیای ف گفته شده است. برایث، ضعین حدیاسناد ا توجه: در الزوائد،
  .١تاسی فیضعی د بن جدعان، راویبن زی ت، علین روایدر ا

 : ینسائ
ت یاز مناقب وجود ندارد. البته چند روای تیروا  ی،نسائی در سنن مجتب

ه در آن، کاست  سدهیبرت از یھست. دو روای للنسائی برکدر السنن ال
رسول  و ردکت یاکش سیاز علی وقت سدهیه برکور است کمذ ،ھمان قصه

 ت در جواب فرمودند:یروا یکطبق  ج رمکا
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 ٦٥  خطبه غدیر خم و کتب حدیث

 زینی باشم عل یم ه من دوستشکھری عنی »من كنت ويله فع� ويله«
 دوست اوست. 
 گر فرمودند: یت دیو طبق روا

يا بر�ده الست او� با املؤمن� من انفسهم؟ قلت: ب� يا رسول اهللا قال من 
  .ع� موالهكنت مواله ف

ستم؟ عرض ین، دوستدارتر از جانشان نیمؤمنی ا من برایده، آیبری ا
محبوب ی م علیه من محبوب اوکھر ! فرمودند: ا رسول اللهیبله ردم: ک

 . اوست
طبق آن  هک شده است تیروا سنیحصاز عمران بن  ثیحد یک

 فرمودند: 

  .»نا منه و هو و� لك مؤمن من بعديأن علياً م�، و إ«
م و او پس از من، محبوب ھر مؤمن خواھد یاز من و من از اوی ھمانا عل

 بود. 
 ۀخطب«ات، مربوط به ین روایه اکح نشده یت تصرین سه روایدر ای ول

ر، یغد ۀش از خطبین مربوط به پیقیبه طور   ی،ت اولّ یھستند. دو روا» ریغد
رده بود کت یاکش سیاز دست حضرت عل سدهیه حضرت برکی ھنگام

وجود ی نسائی برکدر سنن  سد بن ارقمیاز حضرت زی تیتند. البته رواھس
 شده است.  حیر تصریه در آن خطبه غدکدارد 

از حجه الوداع  ج ه رسول اللهکی د: زمانیفرما یم سقمد بن اریحضرت ز
ر چند درخت ین، زشایر خم فرود آمدند. طبق دستور ایگشتند در غد یم بر

 رده شد. سپس فرمودند: کز یو تم کبزرگ، پا

اك� قد دعيت فاجبت، ا� تر�ت في�م اثلقل�، احدهما اكرب من «
االخر كتاب اهللا و عرت� اهل بييت، فانظرو كيف ختلفون فيها، فانهما لن 
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يتفرقا حيت يراد يلع احلوض، ثم قال ان اهللا موالي، و انا و� لك مؤمن ثم اخذ 
 .»ه، ا� وال من وااله و اعد من اعداهبيد يلع فقال من كنت ويله فهذا ويل

ان یو در م نمکد اجابت یباخدا فراخوانده شده ام و ی بسو هکنیمانند ا
تاب الله، عترت کبزرگتر است. ی گریاز دی یکگذارم.  یم ز گرانبھایشما دو چ

ه کد؟ چرا ینک یم د پس از من، شما با آنھا چگونه برخوردینی؛ ببتمیبو اھل 
وثر به من برسند. کنار حوض که کاز ھم جدا نخواھند شد تا آنن دو ھرگز یا

من است و من محبوب ھر مؤمن ھستم. ی سپس فرمودند: ھمانا خدا موال
ی ه را من محبوبش باشم علکرا گرفته فرمودند: ھر ی سپس دست عل

ه با او محبت ورزد تو با او محبت فرما و کمحبوب اوست. پروردگارا! ھر 
 ند تو با او دشمن باش. کی ه با او دشمنکھر

ه تمام واقعات و کنبود ی سکر درختان ید: در زیفرما یم سبن ارقمد یز
 .١باشد دهیا نشنیده یرا ند ج رمکانات رسول ایب

 مسند امام احمد بن حنبل 
شتر یخورد. در ب یم ن رابطه به چشمیت در این روایدر مسند احمد، چند

ت یات گذشته آمد. البته دو روایدر رواه کن ھستند یات، ھمان مضامین روایا
 م: یآور یم نجایاضافه وجود دارد در ای مکه در آن کرا 

 ند: یفرما یم ،ستیمرو سعازبت از حضرت براء بن ین روایاّول
به نام ی ه در راه در محلکم یدر سفر بود ج للهبه ھمراه رسول ای بار

ر دو یجمع شوند. زنماز ی ه مردم براکم. اعالم شد یردکر خم توقف یغد

                                                           
طبع دارالکتب العلمیه بیروت. و بمثله عن ابی سعید  ۵/۴۵السنن الکبری للنسائی  -١

الی قوله علیه السالم حتی یردا علی  ۱۲۶و ص  ۳/۱۷الخدری مسند احمد بن حنبل 
 الحوض فقط و بدون ذکر غدیر خم.



 ٦٧  خطبه غدیر خم و کتب حدیث

 رده شد. پس از اقامه نماز ظھر، کز یو تم کپا ج درخت، بخاطر رسول الله
 گرفته بودند فرمودند: را  سیه دست حضرت علکی در حالرسول الله 

الستم تعلمون ا� او� باملؤمن� من انفسهم قالوا ب�، قال الستم تعلمون «
فاخذ بيد يلع فقال من كنت ا� او� ب�ل مومن من نفسه قالوا ب�، قال 

مواله فع� مواله ا� وال من وااله و اعد من اعداه، قال فلقيه عمر بعد ذلك 
 .»فقال هل هنيئا يا ابن ايب طالب اصبحت و امسيت مو� لك مؤمن و مؤمنه

زتر از جانشان ین، عزیمومنی ه من براکد یدان ینم ا شمایترجمه: آ
ه من کد یدان ینم ای؟ فرمودند: آرسول الله ایبله ردند: کھستم؟ صحابه عرض 

؟ بلهردند: کھر مؤمن، محبوب تر از جان او ھستم؟ صحابه عرض ی برا
را ی دارد عل یم ه مرا دوستکرا گرفته فرمودند: ھر ی سپس دست عل

محبت ورزد تو با او محبت فرما و ی ه با علکا ھر یدارد. خدا یم دوست
 ساشته باشد. حضرت براء بن عازبعداوت دی ه با علکباش ی سکدشمن 

رد و کمالقات  سیبا حضرت عل سد: پس از آن، حضرت عمریفرما یم
، محبوب ھر مرد و زن شما صبح و شام کنیت باشد. اک! مباریعلی فرمود: ا

 .١یمؤمن ھست
، مردم را در سیه حضرت علکاست  سلیلطفت دوم از حضرت ابوایروا

ه کرا ی ر خم سخنیه در غدکس کرده فرمود: ھر کوفه جمع کمسجد جامع 
نفر ی زد. سیخود برخی ده باشد از جایرد من شندر مو ج رسول الله

شان به ید: تمام ایگو یم میابو نعی ت برخاست. راویان جمعیصحابه) از م(
 را گرفته سیدست حضرت عل ج ه رسول اللهکدادند ی ن امر گواھیا

 فرمودند:
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باملؤمن� من انفسهم قالوا نعم يا رسول اهللا قال من اتعلمون ا� او� «
 .»كنت مواله فهذا يلع مواله ا� وال من وااله و اعد من اعداه

ن، محبوب تر از جانشان ھستم؟ یمؤمنی من براه کد یدان یم ای: آیعنی
را ی ت بدارد عله مرا دوسکفرمودند: ھر   ج ا رسول اللهیی مردم گفتند: بل

محبت داشته باشد محبت فرما و ی ه با علکی سکا با یخدا دارد. یم دوست
 .١ندکی دشمنی ه با علکباش ی سکدشمن 

مختلف ی ه در جلدھاکی اتیم تمام روایت، مفاھین دو روایعالوه بر ا
ات صحاح سته وجود دارد و یه در رواکنًا ھمان است یمسند احمد آمده ع

 خورد. ینم آنھا به چشم ات صحاح سته دریر از مطالب روایتازه  غی مطلب
ن صفحات از مسند احمد قرار یت، در این دو روایر از ایگر غیات دیروا
 دارند:
)۱ (۴/۳۶۷ – )۲ (۴/۳۶۸ - )۳ (۴/۳۷۲ – )۴ (۴/۴۳۷ – )۵ (۵/۳۴۷ – 

)۶ (۵/۳۵۰ – )۷ (۵/۳۵۱ – )۸ (۵/۳۵۶ – )۹ (۵/۳۵۸ 
مشھور تب کح در ید صحیه با اسانکاش  الت خطبهیر و تفصیث غدیبا حد

 د.یث نقل شده آشنا شدیحد

 از خطبه یا خالصه
جه یتواند نت یمی ات، ھر شخص به راحتین روایبا در نظر گرفتن تمام ا

لت ی: فضیکیان شده است. یز بیت دو چین خطبه، اساسًا اھمیه در اکرد یبگ
لت یان فضیخطبه به بی . ابتداسی: محبت با علیگریت، دیبو عزت اھل 

م کح سیبا علی دارد و در بخش دوم آن، به محبت ورزت اختصاص یاھل ب
عه با یه شکث مواالت است یشده است. قسمت دوم خطبه، مربوط به حد
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 ٦٩  خطبه غدیر خم و کتب حدیث

را به  سیعل» خالفت بالفصل«و » ده امامتیعق«ث، ین حدیاستدالل از ھم
ث مواالت یش از گفتگو درباره حدیه پکم یدان یم رساند. مناسب یم اثبات

ث یحد –درباره قسمت اول خطبه ی ماست بحثی ه در واقع ھدف اصلک
خود از ی ز در جاین قسمت از خطبه نیه اکم. چرا یداشته باش –ن یثقل

ی برخوردار است و اگر با دقت تمام مطالعه شود گمراھی یت بسزایاھم
ح ین جھت، نخست به تشریواضح خواھد شد. به ھمی عه به خوبیخوارج و ش

ح یم؛ آنگاه به توضیپرداز یم »نیث ثقلیحد«قسمت اول خطبه تحت عنوان 
 م پرداخت.یان شاء الله خواھ» ث مواالتیحد«ن قسمت دوم خطبه ییو تب





 

 
 

 حدیث ثقلین

 ن فرمودند:ین خطبه چنیای در ابتدا ج رمکاحضرت رسول 

ال ايها انلاس فانما انا �رش يوشك ان يايت رسول ر� فاجيب و انا أاما بعد 
او هلما كتاب اهللا فيه اهلدي و انلور، فخذوا كتاب اهللا و  –تارك في�م ثقل� 

كتاب اهللا و رغب فيه ثم قال و اهل بييت، اذكر�م اهللا  استمسكوا به فحث ىلع
 .يف اهل بييتيف اهل بييت، اذكر�م اهللا يف اهل بييت، اذكر�م اهللا 

 یکه پکاست  یکاز بشر ھستم. نزدی مردم! ھمانا من فردی ھان ا«
ز یان شما دو چینم. در مکد و من اجابتش یایپروردگارم (مرگ) به سراغم ب

باشد. پس  یم ت و نوریه در آن ھداکتاب الله است کی یکگذارم.  یم گرانبھا
ردند. کتاب الله کق به چنگ زدن به یرا تشو ، مردمج رمکرسول ااز آن، 

اد آور یتم، خدا را یت من است. درباره اھل بیاھل بی گریسپس فرمودند: د
شوم، درباره اھل  یم اد آور شمایتم، خدا را یشوم،  درباره اھل ب یم شما

 .١»شوم یم اد آور شمایتم، خدا را یب

ا� قد تر�ت في�م اثلقل�، احدهما اكرب من اآلخر، كتاب اهللا (حبل 
من السما ايل االرض) و عرت� اهل بييت، فانذروا كيف ختلفو� فيهما، مدود 

 .احلوض فانهما لن يتفرقا حيت يردا ىلع
بزرگتر است ی گریاز دی یکه کز گرانقدر یان شما دو چیمن در م

د پس از مرگ، شما با ینینون ببکام) تیب اھل ( تاب الله و خاندانمکگذاشتم. 

                                                           
 مسلم شریف، به حواله سابق -١
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ه در کنیشوند تا ا ینم ن دو از ھم جدایه اکد؟ چرا ینک یم آنان چگونه رفتار
 .١ندیایوثر نزد من بکحوض 
د ینیب یم ه شما ھمکچنانشماست. ی ش روین و ترجمه آن، پیث ثقلیحد

ر فرمودند کز گرانبھا را ذیدو چی عنین ین خطبه اش، ثقلیدر ا ج رسول الله
تاب الله کی اول ،روم یم گذاشته و ،زیه من دو چکطر نشان ساختند و خا

تاب الله و عمل بر آن مبذول کاست. آنگاه توجه مردم را به چنگ زدن به 
ان یگر است، پس از بیز دیتاب الله، واالتر از ھر چکداشتند و فرمودند: مقام 

تم یان آورده فرمودند: درباره اھل بیر به مکت ذیتاب الله، از اھل بکفضائل 
 شوم. یم ادآور شمایخدا را 

ر که مقصود از ذکن است یشود ا یم ت مسلم معلومیه از رواک یزیتنھا چ
مردم با آنھاست. به ی ت و خوش رفتاریت، شناساندن حقوق اھل بیاھل ب

ت مسلم) درباره آنھا فرمودند: درباره اھل یشان (طبق رواین خاطر، ایھم
ارا کو مسند احمد، آشی ت نسائینم، اما رواک یم تانی ادآوریتم خدا را یب

 نیز گرانبھا از ثقلین چیت به عنوان دومیر اھل بکه ذکدھد  یم نشان
 ت شد.یاھل بی تاب الله و دومکی ن اولیباشد. بنابرا یم

ه از کدا شود یال پکن اشیا  ی،ن است در ذھن خواننده گرامکنجا ممیدر ا
ه بعد از کشود  یم ن معلومیبه، چنیث طیتاب الله و از احادکشمار  یب اتیآ
ه کن است یھمی است. برا ج آن سنت رسول اللهمقام دوم از  تاب الله،ک

ِطيُعواْ ﴿ ن شده است:ن مطلب عنوایرات مختلف ایمتعدد با تعبی در جاھا
َ
أ

َ ٱ َّ�  ْ ِطيُعوا
َ
ِ ﴿ ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ  ب

ْ ِ ٱَءاِمُنوا َ ٱَ�ۡعِص  َوَمن﴿ ﴾ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ� 
ت مطرح شده است. پاسخ یاھل بتاب الله، کنجا پس از یو در ا ﴾…ۥَورَُسوَ�ُ 

 ست؟یچ
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 ٧٣  حدیث ثقلین

تاب کز بعد از ین چید، گرانبھاتریتردامًال واضح است. بدون کپاسخ آن 
وجود ندارد. ی کچگونه شیھی ن، جایباشد. در ا یم ج سنت رسول الله ،الله

تاب الله که مقام دوم پس از کن باره اختالف نظر ندارند یز در ایاھل اسالم ن
ن، سنت یث ثقلیت در حدیر اھل بکدارد. منظور از ذاختصاص ی زیبه چه چ

ت، یه اھل بکنیای است و بس. برا نیباشد. سخن ھم یم ج رسول الله
ه با صدق دل بر آن کبودند ھا  نیبودند. ھمی ن سنت نبویعاشقان راست

ی ر سنت نبوکت در واقع، قائم مقام ذیر اھل بکن، ذیردند. بنابراک یم عمل
 است.
 دیین مطلب را تأیز، ایم نکحا کو مستدر کامام مالی ات موطایروا

 نند.ک یم
 ن آمده است:ی(رح) چن کامام مالی در موطا

تر�ت في�م امر�ن لن تضلوا ما « :قال ج مالك انه بلغه ان رسول اهللاعن 

 .»نبيه ةتمسكتم بهما كتاب اهللا و سن
: فرمودند ج رسول اللهه کده است یت رسین روای، اک: به امام مالیعنی

د زد ھرگز یه به آن چنگ خواھکی گذارم تا زمان یم زیان شما دو چیمن در م
 .١شغمبریتاب الله و سنت پکد شد: یگمراه نخواھ

                                                           
موطا امام مالک باب النھی عن القول فی القدر، موالنا محمد زکریا در بحثی بر سند  -١

قال الزرقاوی بالغه صحيح كام قال ابن عيينه و قد فرماید:  این حدیث و دیگر روایات می

 بن عبداهللا بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده و قال اخرجه ابن عبدالرب من حديث كثري

عند اهل العلم شهره يكاد يستغنی هبا  ج فی التجويد هذا حديث حمفوظ مشهور عن النبی

عن االسناد، و قد ذكرناه مسنداً فی كتاب التمهيد قلت و ذكر احلديث صاحب املشكوه 

 ۱۰۰ص  ۱۴ج  كمرسالً كام فی املوطا اوجز املسال كعن مال
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 ج ه رسول اللهکاست  سرهیاز حضرت ابوھری تیم، رواکحا کدر مستدر
 رمودند:ردند فک یم رادیه در حجه الوداع خطبه اکی در حال

شيئ� لن تضلوا بعد هما، كتاب اهللا و سنيت، و لن ا� قد تر�ت في�م «
 .»يتفرقا حيت يردا يلع احلوض

ه با وجود آن دو، ھرگز گمراه کام  ز گذاشتهیان شما دو چیھمانا من در م 
گر جدا نخواھند یدیکتاب الله و سنت من، و آن دو ھرگز از کد شد: ینخواھ

 .١ندیایوثر نزد من بکه در حوض کنیشد تا ا
اند  ر شدهکتاب و سنت، با ھم ذکه در آنھا نام کث یات و احادیاز آی اریبس

د یده گرفت. پس بایتوان ناد ینم م رایردکنقل  کنیه ھمکت ین دو روایو ا
است. ی ن، قائم مقام سنت نبویث ثقلیت در حدیر اھل بکه ذکرفته شود یپذ

گر، یدی ثیه در حدکاست نجا، چنان یت در ایاز اھل بی مراد بودن سنت نبو
ی ه به سنت خلفاکم داده است کحًا حی، صرج رمکحضرت رسول ا

   د.یزن چنگ شنیراشد

علي�م �سنيت و سنت اخللفاء الراشدين املهدي� من بعدي تمسكوا بها «
 .»و عضوا عليها بانلواجذ

ت ین ھدایراشدی ه به سنت من و سنت خلفاک: بر شماست یعنی
 .٢دیریم بگکد و با دندان محیچنگ زند. بر آن ینکافتگان پس از من عمل ی

                                                           
عن ابن عباس و عن ابی هريره و أقره الذهبی باسناده عن ابی  كقد رواه احلاكم فی املستدر -١

ھـ و الجامع الصغیر مع شرحه  ۱۳۳۴طبع حیدرآباد دکن،  ۱/۹۳ كهريره راجع املستدر
و حدیث الثقلین و فقھه للدکتور علی  ۱۴/۱۰۰و اوجز المسالک  ۳/۲۴۰فیض القدیر 

 .۹احمد السالوس ص 
 ۱/۲۴۲ترمذی، ابو داوود، ابن ماجه به حواله مشکوه المصابیح، مرقاه المفاتیح  -٢



 ٧٥  حدیث ثقلین

و شناخت سنت ی یآشنا و است ج رسول اللهسنت   ی،ا مقصود اصلیگو
 ِسریت مین و اھل بیراشدی با سنت خلفای یق آشنای، از طرج رسول الله

 محسوب ج نان، عمل بر سنت آن حضرتیگردد و عمل بر سنت ا یم
، به شرامکت از جمع صحابه ین و اھل بیراشدی ه خلفاکشود. چرا  یم

عمل بر سنت آن ی برای اریو مع کمال  ی،انیازات نمایخاطر دارا بودن امت
 .باشند یم ج حضرت

ث یبخش از خطبه خود (حد نیدر ا ج رمکابه ھر حال؛ حضرت رسول 
ت و یم و بزرگداشت اھل بین)، امت را به چنگ زدن به قرآن، تعظیثقل

 ت را برشمردند.یردند و فضائل اھل بکود از اسوه حسنه آنان رھنمی رویپ
ار واضح یم بسیح مفھوم آن گفتین و آنچه ما در تشریث ثقلیترجمه حد

)، با خواندن آن به یا (از فرقهی است. ھر خواننده منصف بدون جانبدار
ن، مسئله یث ثقلیعه معتقد است از حدیاما ش ،دیجه خواھد رسین نتیھم

ه از کی زیعه، چیه شیرسد. طبق نظر یم ثبوتت به یامامت و خالفت اھل ب
ه حق امامت و کن است یرسد ا یم به اثبات ج رمکاخطبه حضرت رسول 

 باشد. یم تیخالفت، تنھا و تنھا از آن اھل ب
توان از  یم ان شده و نهیث بین مفھوم و برداشت نه در حدیه اکی در حال
ث یه در الفاظ حدکند یب یمی د. ھر شخصیث، آن را به اثبات رسانیالفاظ حد

ان آمده و نه از امام و نه از خالفت و امامت. اگر یاز ائمه به می رکنه ذ
ه خالفت و امامت، کنند کخواستند اعالم  یم واقعاً  ج رسول اللهحضرت 

شان را از یتوانست ا ینمی یرویچ نیت است ھیفقط و فقط در انحصار اھل ب
ان آن. ین مطلب بود و نه بیالم اشان نه اعیھدف ای ار باز دارد. ولکن یا
ت متوجه یرام اھل بکخواستند امت را به محبت و ا یم واضح بطور ج شانیا

ه کی ش اظھار داشتند و در حالین مطلب را در خطبه خویگردانند و ھم
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ختند. بنابر یت برانگیدند آنان را به محبت با اھل بیترسان یم مردم را از خدا
له نجات یمان و وسیاز ای ت را جزئیاھل ب محبت بای ن، امت اسالمیھم

 دانند. یم خود
ی ست؛ اما بطور ضمنیافکخواننده عدالت جو ی م برایردکآنچه ما عرض 

ده یه ان شاء الله فاکشود  یم ،ته مناسب معلومکاشاره به چند ن با نجایدر ا
 ز در برخواھد داشت.ینی یھا

تاب که تنھا کاست  نین معلوم شد ایث ثقلیه از حدکی ا تهکن نیاّول -۱
ز ینی تاب، انسانکست. ھمراه ینی افکارشاد و رھنمود انسان ی برا
ی زید، چه چیت حاصل گردد. باالتر از قرآن مجید باشد تا امر ھدایبا
ن قرآن یت، واقع شود؟ اما ھمراه ھمیتواند سرچشمه نور و ھدا یم

ی ب آدمیمت از آن نصکتاب و حکه یه دولت تالوت و سرماکد یمج
ده از لحاظ ظاھر یامل رسکو به حد تی متقی گردد وجود انسانھا یم

 .١ندینائل آ –ه کیتز –باشد تا بتواند به ھدف بزرگ  یمی و باطن، حتم
ت الزم است ھمراه یر ھدایگام نھادن در مسی گر، برایگفته د به

                                                           
 م است:یرکه قرآن ین آیاشاره به ا -١

ُ ٱَمنَّ  لََقدۡ ﴿  ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ نُفِسِهۡم َ�ۡتُلوا
َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ْ ِمن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ [آل  ﴾١٦٤�ن َ�نُوا

ترجمه: به تحقیق الله منت نھاد بر مومنین که رسولی از خودشان را در .]١٦٤عمران: 
تزکیه و تربیت کند و آنان را  میان آنان فرستاد که آیات قرآن را بر آنھا تالوت می

دھد و بدون تردید اینان پیش از این، در  کند و به آنان کتاب و حکمت، تعلیم می می
، سه مقصد ج گردد که بعثت رسول الله گمراھی آشکاری بودند. از این آیه، واضح می

) تعلیم کتاب و حکمت. مراد از کتاب، ۳) تزکیه نفس (۲) تالوت قرآن (۱داشت: (
((سنت)) که بر روی زمین،  ج حکمت، سخنان رسول الله قرآن است و مراد از

 سرچشمه ای بزرگتر از آن برای حکمت نیست.



 ٧٧  حدیث ثقلین

ه را به کیار مھم تزکه کی سکن یز باشند. اّولیتاب الله، رجال الله نک
رام (به شمول کشان از صحابه یبودند. ا ج رمکد رسول ایرسانانجام 
ه رسول کرا ی نیه آنان دکردند کت یتربی ت) چنان جماعتیاھل ب

ش جذب نمودند. آنان با یآورده بودند به ظاھر و باطن خو ج رمکا
ردند. ک کدرون و برون خود را تابنا ،شانیه اکیم و تزیاستفاده از تعل

ا یساختن دنی نورانی برا ج رمکرسول اسپس پس از رحلت حضرت 
انوار  ا ازیغ آنان، سر تا سر دنیدر یبی وششھاکجه یبپا خاستند. در نت

 ن، روشن گشت.ید
ت (ھر یرام و اھل بک ، صحابهج رمکاالبته پس از رحلت حضرت رسول 

ج یش) در راه نشر و ترویخوی ن در زندگانیل دکبا استقامت تمام بر  یک
ار شدند. کمختلف، مشغول به ی ھا در ابعاد و شعبهی اسالمن و فرھنگ ید

د، یپسند یم ث رایت حدیروای یکغ را، یراه تبلی یکد، یجھاد را برگزی یک
ه کیبه امر تزی گریبه امور خالفت اشتغال داشت و دی یکتفقه را، ی گرید

، ١تیاھل بباطن امت را. ی گریرد و دک یم ظاھر امت را درستی یکقلب، 
شان یار گرفتن از اکدان، ین میا در ایه عمومًا از خالفت فاصله داشتند کچون
شتر به تفقه یشود) بی ل به سلطنت وراثتیه مبادا نبوت تبدکر نبود (ومقد

                                                           
این مطلب را باید ھمیشه، خیلی خوب به خاطر داشت که اھل بیت، در صحابه کرام  -١

شود بدون شک اھل  داخل ھستند. از آنان جدا نیستند. ھر جا ذکری از صحابه می
. مثال این ((خلفای راشدین))، ((عشره مبشره)) و شود بیت را نیز شامل می

ای جدا از جماعت صحابه نیستند. در صحابه شامل  ((اصحاب بدر)) ھستند که طبقه
ای داده شد.  ھستند؛ اما به سبب بعضی از امتیازات خصوصی به ایشان لقب جداگانه

ن لقب اھل بیت نیز در صحابه شامل ھستند اما به سبب امتیاز خاصشان، به آنا
را دیدار  ج ای داده شده است. البته به آن دسته از اھل بیت که رسول الله جداگانه

 شود. نکرده اند،تابعین و تبع تایعین گفته می
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د، یه بدون تردکی دانیه نفس پرداختند. در مکیو تزی مت ربانکن، حیالدی ف

ريض اهللا عنهم ( .١برخوردار بودندی بخصوصی ھا یژگیازات و ویآنان از امت

 .خري اجلزا) همتّ مجيع الصحابه وجزاهم اهللا عن األوعن 
ه پس از کن است یشود ا یم ن، ثابتیث ثقلیحده از کی ته دومکن -۲

ه چنگ کت، چنانیارشاد و ھدای برا ج رمکارتحال حضرت رسول ا
م و یرکت، تیاست محبت با اھل بی تاب الله ضرورکزدن به 

ن یباشد. در ا یم الزم ،افتنیت یز جھت ھدایبزرگداشت آنان ن
جدا ی زیسنت، چی امده ولیان نیاز سنت به می رکث، اگر چه ذیحد
ی ر اجمالیطرف اگر سنت، تفس یکه از کست. چرا ین تاب اللهکاز 
باشد از ی تاب الله در زندگانکی ذ و اجرایتاب الله و عبارت از تنفک

ِطيُعواْ ﴿ م مملو ازیرکگر، قرآن یطرف د
َ
َ ٱأ ۖ ٱوَ  �َّ د. به باش یم ﴾لرَُّسوَل

ه کنیای به اثبات سنت وجود ندارد. برای اجیل، احتین دلیھم
ی اریرسد. بس یم تاب الله به ثبوتکت سنت، از خود یت و حجیاھم
ن یانگر ھمیعرض شد ب ه قبالیکبطورث، یم و احادیرکات قرآن یاز آ

 نیدر ا ج رمکرسول امطلب ھستند. البته به چند وجه، حضرت 
ه کت را بطور خاص واضح فرمودند یم با اھل بیرکمحل، محبت و ت

 م:یپرداز یم ر آن وجوهکبه ذ کنیا
در ی ح و واضحیرام آنان، نص صحکت و ایالف) درباره محبت با اھل ب

 .٢د نازل نشده استیقرآن مج

                                                           
و جعفر صادق و  ، عبدالله بن مسعودچنانچه در فقه حنفی، اقوال و افعال علی -١

 پوشیده نیست.در سلسله ھای تزکیه، مقام، و دیگر اھل بیت از نگاه علماء 

ۡ� ﴿ آیه سوره شوری -٢
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱُلُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ تفاسیر مختلفی  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

 دارد که اینجا جای بیانش نیست.



 ٧٩  حدیث ثقلین

حال، مردم را ی با مقتضا مطابق ج رمکال، حضرت رسول ین دلیبه ھم

اذكر�م اهللا يف «م آنان متوجه نموده فرمودند: یرکت و تیاھل ببه محبت با 
ه خدا را در نظر داشته کنم ک یم هیتم شما را توصیدرباره اھل ب »اهل بييت

 .١دیباش
ت داشتند یاکش سیدست حضرت علرام از کاز صحابه ی ب) چون عده ا

ن طبقه قابل احترام از یر شد) احتمال داشت امت نسبت به اک(قبًال ذ
در  ج رمکن سبب، حضرت رسول این بدگمان شود. به ھمیجماعت مسلم

 دند.یت گردانیعظمت و محبت اھل ب ن خطبه، امت را متوجهیا
ه پس از ارتحال حضرت کن مطلب ھم در نظر گرفته شود یج) اگر ا

، عمر سقیر صدکب ابوبیادت امت باالجماع، نصیشرف ق ج رمکرسول ا
ن یدگانش را فرش راه ایشد و امت، د خواھد سیو عثمان غن سفاروق

پروا از مالمت مالمت گران، بطور  یب  ی،رد و امت اسالمکرام خواھد کصحابه 
ن خطر وجود ین عمل خواھد نمود احتمال ایامل و به نحو احسن بر دک

رام کن امت، محبت و ای؛ انیدی در مقاصد عالی وشکه با سخت کداشت 
ه رسول کن جھت، مناسب بود یه ھمسپارد. بی ت را به فراموشیاھل ب

آوردن امت خود به جاده اعتدال، آنان را به طرف محبت و ی برا جرمکا

                                                           
اذكركم اهللا فی اهل بيتی، و هذا دليل  ج قال ابن العربی: و اما حديث ثقلني فقد قال النبی -١

(عارضه االحوذی بشرح  علی انه ال حظ هلم فی االمر، و لو كان هلم حظ فيه ملا وصی هبم

 جنویسد: فرمان رسول الله  ) عالمه ابن العربی در شرح ترمذی می۱۳/۱۷۵الترمذی 
به خدا  در حدیث ثقلین (در خطاب به صحابه کرام) ((من درباره اھل بیتم شما را

کنم)) خود دلیلی است بر اینکه اھل بیت سھمی در خالفت ندارند،  ترسی وصیت می
داشتند درباره ایشان به صحابه کرام این چنین وصیتی  اگر سھمی در خالفت می

 نمودند. (عارضه االحوذی). نمی
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 که درباره باغ فدکن بود یجه ھمید در نتیسوق دھد. شا شتیرام اھل بکا
مات رسول ین تعلیاگر چه مطابق با ع سقیر صدکابوب  ی،نبوی راث مالیو م
 امارد کدش ییتأی داشت و امت اسالمار کآشی واضح و موقفی موضع ج الله

ده یردن خاتون جنت، سکی راض در سقیر صدکدنا حضرت ابوبیباز ھم س
ت خاطر یجلب رضای از خود نشان نداد و برای وتاھکچ نوع ی، ھلفاطمه

ن ین ھمه به ایا .١گرفتار کو مدارات را ب کحسن سلوی شان، تمام راھھایا
 م شده بود.کت، حیرام با اھل بکه به اکخاطر بود 

ه قرآن و کن است یرسد ا یم ن به اثباتیث ثقلیه از حدکمطلب سوم  -۳
شوند. چرا  ینم گر جدایچگاه از ھمدیشه با ھم ھستند و ھیسنت ھم

 ن خطبه فرمود:یا در ج رمکرسول اه ک

ت) ھرگز از ین دو (قرآن و اھل بیا »انهما لن يتفرقا حيت يردا يلع احلوض«
 ند.یایوثر نزد من بکه در حوض کنیتا اگر جدا نخواھند شد یھمد

ه تا کھستند ی سانکه اھل حق، کشود  یم معلومی ن جمله، به خوبیاز ا
ی ین آن دو، جداین دو چنگ زنند و در بیبه ا  ی،ن لحظات زندگیواپس

 .٢نندکفین
ی ه قرآن را به تمام معنکدام گروه است که آن کشود ی نون بررسکا

 داند؛ و تالوتش را باعث اجر و پاداش یم محفوظقبول دارد؛ ھر حرفش را 
افراد آن گروه، ی ھا داند؛ در خانه یم خود سعادتی داند، حفظش را برا یم

                                                           
 طبع الھور ۴۸۷ھدیه الشیعه از حضرت نانوتوی (رح) ص  -١
ند. در پرتو سنت به آن عمل کنند و با اھل بیت، با محبت و یعنی قرآن را محکم بگیر -٢

اکرام رفتار نمایید. جھت تحقیق مفھوم مذکور حدیث ثقلین مراجعه کنید: ھدایات 
 ھـ ۱۳۰۶مطبوعه دھلی  ۹۵تا  ۹۳الرشید از موالنا خلیل احمد سھارنپوری ص 
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د را ین قرآن مجیخورد و عمل بر ھر لفظ ا یم د به چشمیحافظان قرآن مج
 داند. یم نجات خود

ِينَ ٱ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤِمُنوَن بِهِ  ۦٓ َوتِهِ َحقَّ تَِ�  ۥَ�ۡتلُونَهُ  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
ُ
َوَمن  ۦۗ أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيَۡ�ُفۡر بِهِ 
ُ
ونَ ٱفَأ    .]۱۲۱ البقرة:[ ﴾١٢١ لَۡ�ِٰ�ُ
خوانند آن را  یم هکآنان )توراتی عنی(تاب کشان را یم ایه دادکترجمه: آنان

باشد ی ر وکه منکت خدا را و ھر یدارند ھدا یم شان باوریا ،حق خواندن آن
 .١ارانکانیزشانند یپس ا

د یف در قرآن مجیه قائل به تحرکدام گروه است کگر، آن یو در طرف د
رده شده و کحذف ھا  از سورهی آن گروه، بعضی (نعوذ باالله) است؟ طبق رأ

م رواج یرکآن گروه، تالوت قرآن ی ھا م شده است. در خانهکی اتیآ  ی،از بعض
رده کم، محروم یرکاز نعمت حفظ قرآن ی شان را الله تعالیندارد و بچه ھا

 است.
 غوروفکرکنید کمی براداھایتان شماخودتان

 

 خواھیدکرد شکایت برسانیم عرض مااگربه 
 

ه کنندک یم ادعا یلیان خیعیت، شین حال قرآن است؛ اما در امر اھل بیا
امًال مخالف با ک ید و اعمال موقفیدر عقا یورزند؛ ول یم ت محبتیبا اھل ب

سازد و  یم رت زدهیرا ح ین مخالفت، آدمینند. شرح اک یم ت اتخاذیاھل ب
 ل نوشته شود.یخواھد تا به تفص یم مستقل یتابک

ی د. ور دھیخی (رح) جزای ز محدث دھلویعبدالعزخ یشبه ی الله تعال
ن، خاطر یث ثقلیضمن شرح حد» هیاثنا عشر ةتحف«تاب مشھور خود کدر 

ت، یدارد و با اھل بی تاب الله چه مقامکع، یه نزد اھل تشکنشان ساخته 
 چگونه و به چه صورت مخالف ھستند؟

                                                           
اما این آیه، لفظًا و  ) شأن نزول این آیه اگر چه درباره اھل کتاب است۱۲۱(البقره:  -١

 حکمًا عام است. (مفتی محمد رفیع)



 عقیده امامت و حدیث غدیر                         ٨٢

ده یعق ۶ده از نبوت، یعق ۱۵ات، یده از الھیعق ۲۲ز (رح) یعبدالعز خیش
تاب الله کحًا با یعه در آنھا، صریه شکرده کر کده از معاد ذیعق ۷از امامت و 

ام فقه، اظھار تمی ، پس از بررساورده است. سپس کت مخالفت یو اھل ب
ت یبا اھل بی لکبطور   ی،ل فقھین مسایع در تمام ایه اھل تشکداشته 

 اند. خود ساختهی جداگانه برای رده و مذھبکمخالفت 
 ت، در صفحاتیع با قرآن و اھل بیل مخالفت اھل تشین بحث طویا

ن بحث از یآن، ای نده است. در ترجمه اردوکپرا» هیتحفه اثنا عشر«شمار  یب
ن مبحث به آنجا یمشتاقان ا ١ادامه دارد. ۵۴۱شروع و تا ص  ۲۴۷ص 

 ند.یمراجعه نما
ه کد دانسته باشند یز شاین چند سطر، خوانندگان عزیبه ھر حال از ا

 داند؛ آن را تالوت یم ه قرآن را محفوظکاست ی گروه اھل سنت تنھا گروھ
د؛ محبت نک یم داند؛ با صدق دل بر آن عمل یم ند؛ حفظ آن را سعادتک یم

داند؛ از افعال و اقوال  یم شیمان خویاز ای ئز جزیت را نیم اھل بیرکو ت
ث یحد«ن ین طور متبع راستیند؛ و ھمک یمی رویشان، صادقانه پیمستند ا

از ی اریرد. بسیگ یم ت رایعه، فقط نام قرآن و اھل بیاست. اما ش» نیثقل
ت ھر دو است یاھل بمات قرآن و یشان، مخالف با تعلیل فقھید و مسایعقا

ی حاتین باره توضیت را قبول ھم ندارند. (در ایع، ھمه اھل بیه اھل تشکبل
 عرض خواھد شد.)

است  مناسب .آمده است ن، بارھایث ثقلیت در حدیر اھل بکذ چون -۴
ه کن مطلب ھم روشن شود ین جا ایه در ھمکشود  یم معلوم هک

 ؟ندک یصدق می ست؟ و بر چه افرادیت چیمنظور از اھل ب

                                                           
 تحفه اثنا عشریه مطبوعه نورمحمد اصح المطابع لیتو پرنتنگ  -١
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ه بطور کی افرادی عنیشود  یم ت گفتهیبه اھل خانه اھل ب  ی،در زبان عرب
اھل ی ونت دارند. چنانچه در عرف عام، وقتکدر خانه سی مستقل و دائم

ه کی شود. فرزندان یم ره را شاملیزن فرزندان نابالغ و غ ،شود یم خانه گفته
مومًا در اھل خانه ونت داشته باشند عکگر، سیدی ا رده در خانهکازدواج 

ن است. و یت، در لغت و عرف عام ھمیند. منظور از اھل بیآ ینم خود بشمار
در اھل  ج اللهاما با توجه به قرآن و سنت، عالوه از ازواج مطھرات رسول 

شان یای ھا ، نوهسیشان حضرت علیشان، داماد ایت و عترت، دختران ایب
و  سحضرت عباسشان یای (و عمو سنیو حضرت حس سحضرت حسن

 ھستند. گر بستگان) ھم داخلیفرزندان آنھا و د
ه بطور کل داخل ھستند ین دلیاوًال: به ا ،تیازواج مطھرات در اھل ب

ًا یند. ثانیآ یم ت (اھل خانه) به شماریحتم ھمسران در عرف از جمله اھل ب
ت، از یالله عنھن) در اھل بی ت ازواج مطھرات (رضیه شمولکل ین دلیبه ا
 د:یفرما یم م با صراحتیرکرسد. قرآن  یم م به اثباتیرکقرآن ی قطع نص

َج  َوقَۡرنَ ﴿ � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ  لصَّ

َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  ِطۡعَن  لزَّ
َ
َ ٱَوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

ۡهَل 
َ
   .]۳۳ األحزاب:[ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

د مانند اظھار ینکش و اظھار تجمل نیخوی ھا د در خانهیترجمه: و بمان
خدا و ی د نماز را و فرمانبردارین بود و بر پا داریشیت پیه در جاھلکتجمل 

از را ی دیپلند کخواھد دور  یم خداونده کست ین نید. جز اینکرسول او 
 د آنچه خواندهینکاد یو ی ردنک کند شما را پاک کت و پایاھل بی شما ا

ئنه خدا ھست یمت. ھر آکخدا و از حی تھایشما از آی ھا شود و در خانه یم
 .١خبردارننده و کلطف 

                                                           
 ۳۴سوره احزاب:  -١



 عقیده امامت و حدیث غدیر                         ٨٤

شوند  یم ت محسوبیه ازواج مطھرات، از جمله اھل بکنیه درباره این آیا
وع کن ریا –باشد  یم وعکر یکی ات آخریه از آین آیه اکباشد. چرا  یم حیصر

َها﴿ :۲۸ه یاز آ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ور به اتمام که مذیشروع و در آ ﴾قُل ّ�ِ

وع، از کن ریات، ازواج مطھرات ھستند. در این آیده است. مخاطب تمام ایرس
بدون ی ه ھمگکر مونث آورده شده است یغه و ضمیص ۲۶اول گرفته تا آخر 

ن نص ین، از ایبنابرا .١د راجع به طرف ازواج مطھرات ھستندیو ترد کش
ت داخل یه ازواج مطھرات در اھل بکد ید به ثبوت رسیقرآن مجی قطع

 ھستند.
ث یاز احاد شنیو حس، حسن لفاطمه ،یعلاما شامل بودن  •

 ح مسلم است: یدر صحی ثیرسد. حد یم ح به اثباتیصح

ۡ�َنآَءنَا ﴿ :عن سعد بن ايب وقاص قال ملا انزلت هذا اآليه
َ
ْ نَۡدُع � َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

ۡ�َنآَءُ�مۡ 
َ
و  و حسيناً  علياً و فاطمه و حسناً  ج دعا رسول اهللا ]۶۱ آل عمران:[ ﴾َو�

 قالت: خرج النبي لوعن عائشه …. رواه مسلم قال اللهم هوالء اهل بيتي

غدات و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء احلسن بن عيل فادخله ثم جاء  ج

إِ�ََّما ﴿ :احلسني فادخله معه، ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء عيل فادخله ثم قال
ُ ٱيُرِ�ُد  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
  .﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 :هین آیای ه وقتکت است یروا سوقاصی ابن اب ترجمه: از حضرت سعد

ۡ�َنآَءُ�مۡ ﴿
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع �   ی،، علج للهنازل شد، رسول ا ﴾َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا
ت یاھل بھا  نیا الله!ی را فرا خوانده فرمودند: ا شنیفاطمه، حسن و حس
از  ج رمکصبح ھنگام، رسول ای د: باریفرما یم لمن ھستند. عائشه

                                                           
 ۴۹۵ص  ۵تفسیر معارف القرآن از محمد ادریس کاند ھلوی ج  -١



 ٨٥  حدیث ثقلین

خود انداخته بودند. ی اه رویسی ن با تارھایرنگی رون رفتند. چادریخانه ب
ن آمد. او را ھم یردند. سپس حسکآمد. او را در چادر داخل ی حسن بن عل

بعد ی ردند. قدرکز داخل یردند. آنگاه فاطمه آمد. او را نکبه چادر داخل 

َما يُرِ�ُد ﴿ خواندند:ه را ین آیردند. سپس اکآمد. او را ھم داخل چادر ی عل إِ�َّ
ُ ٱ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
  .﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

زه کیرا از شما دور گرداند و شما را پای دیخواھد پل یمی : الله تعالیعنی
 .١نگھدارد
ت، نه تنھا ازواج یه در اھل بکحه، واضح شد یث صحین احادیاز ا

فاطمه،   ی،ه علکند) بلک یم ن امر، صراحتًا داللتیه قرآن به ایمطھرات (آ
ث یح آن در احادیه تصرکباشند. (چرا  یم داخل ھم شنیو حسحسن 

 حه آمده است).یصح
ی : عمویعنی ج رمکرسول اگر ید یکن، بستگان نزدیه فراتر از اکبل •

ھل شان، در ایای گر پسر عموھایو فرزندانش و د سشان عباسیا
م و احترام آنھا داده شده، درجه به درجه داخل یرکم به تکه حکی تیب

آنھا ی ات براکشود و گرفتن ز یم گفته» بنو ھاشم«نان یھستند. به ا
باشد  یم نیث ثقلیحدی ه راوکد بن ارقم یز است. از زیشرعًا ناجا

 داخل ج رمکات رسول یا ازواج مطھرات در اھل بیده شد: آیپرس
 د بن ارقم فرمود:یز ستند؟ حضرتین

نساوه من اهل بيته و لكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده قال و من هم قال «

هم آل عيل و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس قال كل هوالء حرم الصدقه قال 

                                                           
 )۳۷۰ص  ۱۱(مرقات ج  جمشکوه المصابیح، باب مناقب اھل بیت النبی  -١
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نعم (مسلم) و يف االكامل رشح مسلم: قد جاء ذلك عن زيد مفرسا يف غري هذا و 

 .»حتل هلم الصدقه الخقيل من آل حممد قال الذين ال 
نجا مراد از یدر ای شان ھستند (ولیت ای: ازواج مطھرات از اھل بیعنی

ه گرفتن کھستند ی سانکشود)  یم رام آنھا دادهکه دستور به اکت یاھل ب
ل، آل جعفر و آل یآل عق  ی،ات) بر آنان حرام است وآنھا آل علکصدقه (ز

 .١باشند یم عباس
شده، ی ادآورین یث ثقلیه حقوقشان در حدکی تیه در اھل بکنیخالصه ا

، جاللهده شده، ازواج مطھرات رسول یرام آنان بر امت الزم گردانکمحبت و ا
ی شان و پسر عموھایای شان، عمویای ھا شان، نوهیشان، داماد ایدختران ا

بنا بر فضائل  یکه ھر کی تیشان مرتبه به مرتبه داخل ھستند. اھل بیا
ه کرا داراست ی ا م، عظمت و مرتبهیمنصوص خود استحقاق احترام، تعظ

رده و به آنان دستور داده کآنان ثابت ی ح برایث صحیدر احاد ج رسول الله
 ت.اس

الجمله مستحق ی ت، فیه اگر چه تمام اھل بکد سپرد یالبته به خاطر با
ن یفرق مراتب ھم ھست و اان آنھا یدر م اّمام و محبت ھستندیرام، تعظکا

ل آن ینجا مجال تفصیح ثابت است. (ایث صحیفرق مراتب فقط از احاد
م ی، قابل احترام، قابل تعظج ھر چھار دختر رسول اللهما ی ست). مثًال براین

دارد بنات  لده فاطمهیه سکی ن چھار مقامیان ایاز م امارام ھستند کو ا

                                                           
ی عربی ر مظھریز تفسین ۲۲۶: ۶ح االمام مسلم یمال المعلم به شرح صحکمال اکا -١

۷/۳۴۱  



 ٨٧  حدیث ثقلین

  ةديس«لقب   ل، به فاطمهج رمکه رسول اکگر ندارند. چرا یرمات دکم

 .١(سرور زنان بھشت) دادند »ةنساء اهل اجلن
ت یرام با اھل بکم محبت و اکه حکد دانست یز باین را نیا ،در آخر -۵

ز یست (و گر نه ابولھب و ابوجھل نینی شاوندیوند خویل پیتنھا به دل
ل یدل  ی،شاوندیوند خویه ھمراه پکشان بودند) بلیشاوندان ایاز خو

جه محبت و قربت یه در نتکمان است یای ه اصلیآن، سرمای اصل
مًا تحت یه مستقکت چونیت شد. اھل بیب اھل بینص ج اللهرسول 

وافر ی ه نفس، بھره اکیبودند در تز ج ت و مراقبت رسول اللهیترب
به ی مانیه ایبه ھمراه سرمای شاوندیوند خوین گونه پیبردند و بد

 ج ت را رسول اللهین واقعیاست. ا شان افزودهیای رونق و درخشندگ
ه است. عبارت یث متفق علیحد .اند ان فرمودهیث بیحد یکدر 
 شود:  یم نقلی بخار

يقول: ان آل ايب  - جهاراً غري رس - ج ان عمرو بن العاص قال سمت النبي

(و يف روايه) و لكن هلم  ...فالن ليسوا باوليائي، انام وليي اهللا و صالح املؤمنني

 . رحم ابلها ببالهلا

ه به کی در حالدم، یشن ج رمکد: از رسول ایفرما یم العاص عمر و بن 
(محبوب) من ی فالن، ولی فرمودند: خانواده اب یم آواز بلند نه آھسته

ار کویکن نیاور، دوست) من الله است و مؤمنیار، ی(محبوب، ی ستند؛ ولین
ی رتَ  ه آنان را باکاست ی سانکبا   ی،شاوندیو نسبت خووند یھستند. بله، پ

                                                           
 )۱۱/۴۰۷وه (مرقات کبه نقل از مشی جامع الترمذ -١
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 به آنانی مالی ھاکمک  ی،شاوندیبه خاطر خوی عنینم. (ک یم شه تریآن، ھم
 .١نم)ک یم

گرداند  یم را واضحی شاوندیه مرتبه خوک، ھمانطور کث پاین حدیا
رساند. چرا  یمی اریز ما را ین» یول«نطور در فھم ترجمه و مفھوم لفظ یھم

ور کھم مذ» یمواالت عل«ر خم ین لفظ در قسمت دوم خطبه غدیه ھمک
 م.یپرداز یم ان آنیبه بی ق الله تعالیبه توف کنیه اکاست 

                                                           
ن لفظ ییث و تعیتاب االدب، باب تبل الرحم بباللھا راجع لشرح الحدک، یح بخاریصح -١

 ۴۲۲، ۴۲۰ص  ۱۰البن حجر ج ی فالن، فتح البار



 

 
 

 حدیث المواالت

ھا  بار» مواالت«ن لفظ یگر خطبه، ھمیث در بخش دیات حدیچون در روا
 آغاز» ث المواالتیحد«ر را با عنوان یگر خطبه غدیاست, قسمت دآمده 

 م. ینک یم
ث مواالت یات اھم موجود در حدکه توجه خوانندگان را به نکش از آنیپ

جا جمع گردد تا یکات، یور در رواکم مناسب است تمام الفاظ مذینکجلب 
ه کث مواالت یبردن به مفھوم آن آسان شود. با استحضار تمام احادی پ
ن در صحت و ضعف آنھا، یم و با صرف نظر از  اختالف محدثیردکشتر نقل یپ

 شتر ازیبی ات، مطلبیل است. در ھمه روایات درج ذیباز ھم خالصه آن روا
ه در کلمات کاز ی د درباره بعضین را ھم به خاطر داشته باشیست. اینھا  نیا
شوند  یم ر، موبوطیه به خطبه غدکح شده یات تصرینده خواھند آمد در روایآ

 ایشود  یم ر، متعلقیه به خطبه غدکح نشده یگر تصریدی و درباره برخ
ز در ینھا  نیا ندک یم ز استداللیلمات نکن نوع یعه، از ایشود اما چون ش ینم

 امًال مشخص گردد. کعه یشود تا موقف و موضع ش یم نجا آوردهیا

ی و نسائی (ترمذ ١»ان عليا م� وانا منه وهو و� لك من بعدي« •
 ر خم)یر غدکبدون ذ

                                                           
الرتمذی هذا حديث غريب ال نعرفه اال من حديث جعفر بن سليامن و قال عبدالرمحن قال  -١

استدالل الشيعه) علی صحه زياده لفظ  يفان مداره (ا يرشح الرتمذ املباركفوری يف

فاهنا قد تفرد هبا جعفر  كوكوهنا صحيحه حمفوظه قابله لالحتجاج، واالمر ليس كذل يبعد

التشيع، كان اذا ذكر معاويه شتمه و اذا ذكر عليا قعد  ال يفبن سليامن و هو شيعی بل هو غ
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  )ی(ترمذ .»من كنت مواله فع� مواله« •

الست او� با ملؤمن� من انفسهم قالو ب� قال الست او� ب�ل مؤمن  •
من نفسه قالو ب� قال فهذا و� من انا مواله، ا� وال من وااله، ا� 

  (ابن ماجه). اعد من اعداه

 )یئ. (نسامن كنت ويله فع� ويله •

ان اهللا موالي و انا و� لك مؤمن ثم اخذ بيد يلع فقال من كنت ويله  •
 )ی. (نسائفهذا ويله ا� وال من وااله و اعد من اعداه

 ات باال: یترجمه روا
) و یمن (ول از ١او بعدھستم و ی از من است و من از علی ھمانا عل -۱

 )یو نسائی محبوب ھر مؤمن است. (ترمذ

                                                                                                                             
و الظاهر ان  …و اما كونه شيعيا فهو باالتفاق …فاذا هو رافضی مثل العامر …يبكی

مسنده  هذا احلديث من وهم هذين الشيعني ويويده ان االمام امحد روی يف زياده بعدی يف

 و قال احلافظ ابن تيميه يف …دهمردو يهذا احلديث من عده طرق ليست حمفوظه بل ه

 بل هو يف جرسول اهللا  كذب عىل يقوله هو ولی كل مومن بعد كمنهاج السنه: و كذل

ضد العداوه ال  يه ياملحيا واملامت فالواليه الت حياته وبعد مماته ولی كل مومن وليه يف

 كام يقال يف ياالماره فيقال فيها والی كل مومن بعد يه يختص بزمان و اما الواليه الت

قول االكثر وقيل يقدم الولی، وقول  صاله اجلنازه اذا اجتمع الولی والوالی قدم الوالی يف

فانه ان اراد املواالت مل  ج يالقائل علی ولی كل مومن بعدی كالم يمتنع نسبته الی النب

 –تهی حيتج ان يقول بعدی و ان اراد االماره كان ينبغی ان يقول و آل علی ولی كل مومن ان
 طبع بیروت – ۳۲۷، ۳۲۵ص  ۴تحفه االحوذی به شرح جامع الترمذی ج 

در این روایت لفظ ((بعد از من)) اضافه یک شیعه غالی است. امام ترمذی (رح) بعد  -١
طبع دار الفکر  ۵/۲۹۶از بیان روایت، این راوی شیعه را معرفی کرده است. (ترمذی 



 ٩١  حدیث المواالت

) اوست. یمحبوب (موالی ) او باشم علی(مول ه را من محبوب وکھر  -۲
 )ی(ترمذ

ستم؟ ی) نیشان، محبوب (اولیشتر از جانھاین بیمؤمنی ا من برایآ -۳
ھر فرد ی ا من برایشان فرمودند: آیا رسول الله! ایردند: بله کعرض 

ن عرض یستم؟ حاضری) نیشتر از جانش محبوب (اولیمؤمن ب
) باشم یمن محبوب (مولس را کشان فرمودند: ھر یردند: بله! اک

محبت (مواالت) ی ه با علکالله! ھر ی ) اوست. ایمحبوب (مولی عل
نفرت ی ه از علکالله! ھر ی ند تو با او محبت (مواالت) بفرما و اک

 ن. (ابن ماجه)ک) ةند تو از او نفرت (معاداک) ة(معادا
) اوست. یمحبوب (ولی ) او باشم علیس را من محبوب (ولکھر  -۴

 )ی(نسائ
) من است و من محبوب ید الله محبوب (موالیبدون ترد  -۵ -۵

گرفته فرمودند: ھر  را سیعل) ھر مؤمن ھستم. سپس دست ی(موال
ه با کالله! ھر ی ) اوست. ایمحبوب (ولی ) او باشم علیه را من (ولک

ی ه از علکند با او محبت (مواالت) فرما و ھر کمحبت (مواالت) ی عل

                                                                                                                             
ر تمام شراح حدیث اضافه این لفظ ((بعد از بیروت)و نیز امام ابن تیمیه (رح) و دیگ

دھند. بنابراین، الفاظ ابتدایی این روایت با  من)) را غلط و تصرف راوی شیعه قرار می
توجه به روایات دیگر درست ھم باشد باز ھم در این روایت، اضافه ((بعد از من)) نزد 

دالیل نیز محدثین درست نیست. (به حاشیه عربی گذشته نگاه کنید که در آن 
رساندم که این اضافه درست باشد یا نه اما از این  مذکور است) بنده به عرض می

حدیث استدالل شیعه بر عقیده امامت و خالفت بالفصل علی اصًال به ھیچ نحوی 
درست نیست. چنانکه به خوانندگان ان شاء الله واضح خواھد شد. محمود عفی الله 

 عنه. 
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) داشته باش. معاداةز از او نفرت(ید تو ن) داشته باشمعاداةنفرت (
 )ی(نسائ
 استعمال شده است: ھا  ات، پنج لفظ بارین روایدر تمام ا

 .یول -۱
 .یمول -۲
تواند باشد دوست، و  یم زیمحبوب ن ،ن ھر سه لفظی؛ ترجمه ایاول -۳

 ز.یار نکاور و مددی
 ز.ینی تواند باشد دوست یم زیلمه محبت نکن یمواالت: ترجمه ا -۴
 تواند باشد نفرت ھم. یم ھمی دشمناش  ترجمه ة:معادا -۵

ب، یه به ترتکمترجم مناسب است ی الم براکت تسلسل یجھت رعا
را و گر نه ی و دشمنی ا دوست، دوستیار ببرد کمحبوب، محبت و نفرت را ب

 الم، توازن برقرار نخواھد ماند.کدر 

 استدالل شیعه:
ن ینگاه به ا یکشماست. با ی ش رویات با ترجمه شان پیروای الفاظ اصل

ان آمده و نه یبه م» ده امامتیعق«از ی رکه نه ذکد یتوان فھم یم اتیروا
د مراد از یگو یم عهین شکده است. لیبه اثبات رس سیعل»  بالفصلامامت «
م کحای عنیی ات آمده، والین روایه در تمام اکی و اولی مول  ی،لمات ولک

مراد است. به » امام بالفصل«ی عنی» بالفصلی وال«ھم ی شدن است و وال
خالفت بالفصل   –عه یبنا به گفته ش –ات ین روایل از مجموعه این دلیھم
 عه است.ین خالصه استدالل شیشود. ا یم بتثا سیعل

جاست و ھم به اعتبار یبی عه، ھم از لحاظ لغوین ھمه استدالل شیاما ا
عقًال وھم با توجه به اقوال  عه غلط است ھمی. استدالل شیالم نبوکتسلسل 

 م!یپرداز یمھا  نیا لیب به تفصیبه ترت  ،ت, نقالً یاھل ب



 ٩٣  حدیث المواالت

 کتب لغت
ی معنا اند. ت گرفته شدهی؛ ھر سه از والیا اولیی ا مولیباشد ی لفظ ول

ز است خواه آن قرب و ین دو چیقرب، تعلق و ارتباط ب  ی،ت در زبان عربیوال
 .١نیا به اعتبار دیا به اعتبار نسبت یان باشد کتعلق به اعتبار م

اور، دوست، محب و محبوب است. جمعش ی: یدر زبان عربی ولی معنا
د یدر قرآن مجی ره). لفظ ولیاء الله و غیالله، اولی اء است. (مانند ولیاول
 ار رفته است:کز بینی الله تعالی برا

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱَوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ   .]۲۵۷ البقرة:[ ﴾َءاَمُنوا
 است. اند  مان آوردهیه اکی الله دوست مردمان

 مضاف شده است:ی ز استعمال شده و بطرف الله تعالین نیمؤمنی و برا

﴿ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ   .]۶۲ ونس:ی[ ﴾٦٢َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ

گاه! دوستان الله را نه ترس  شوند.  یم نیھست و نه غمگی آ
ن یه به طرف مؤمنکی ار رفته در حالکن بین لفظ در حق مؤمنیو ھم

 گر نسبت داده شده است:ید

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿
َ
  .]۷۱ التوبة:[ ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

 گرند. یاور ودوست ھمدیمان یمردان و زنان با ا
ز یف نیشری ث بخاریش در آن حدیچند صفحه پ» یول«ن لفظ یھم

ان آل ايب فالن ليسوا «: ندیفرما یم ج رمکاه در آن حضرت رسول کگذشت 
اور، ی(ی فالن، ولی خانواده ابی عنی »يل باويلاء و انما و� اهللا و صالح املؤمن�

ار، دوست، محبوب) من, الله و ک(مددی ستند ولیدوست، محبوب) من ن
 .٢ھستندن صالح یمؤمن

                                                           
 عربی طبع نورمحمد کراچی ۵۵۵مفردات القرآن راغب ص  -١
 ۴۲۰ص  ۱۰صحیح بخاری، کتاب االدب، باب تبل الرحم لباللھا ج  -٢
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ی را به معنا» یول«ه لفظ کد یتوان فھم یم ن چند منابع،یفقط از ھم
 ردن چقدر غلط و نادرست است.کی ا بر آن پافشاریمنحصر دانستن » یوال«

مختلف ی ث مختلف به معانیدر احاد  ی،ثرت معانکبه سبب » یمول«لفظ 
تاب لغت مشھور خود کدر ی ر جزریاستعمال شده است. عالمه ابن االث

 سد:ینو یم »النهايه يف غريب احلديث«

وهو اسم يقع عيل مجاعه كثريه فهو الرب، واملالك، والسيد واملنعم، واملعتق، 

والنارص، واملحب، والتابع، واجلار، وابن العم، واحلليف، والعقيد، الصهر، 

والعبد، واملعتق، واملنعم عليه واكثرها قد جاءت يف احلديث فيضاف كل واحد ايل 

حيمل  »من كنت مواله فع� مواله«ومنه احلديث  –ما يقتضيه احلديث الوارد فيه 

 .عيل اكثر االسامء املذكوره
 شود. یم اطالقی از معانی اریه بر بسکاست ی اسم» یمول«ن لفظ یو ا

اور، یننده، ک، سردار، محسن، آزاد ک: پروردگار، مالیمولی پس معنا
ننده، داماد، کننده، عقد که، پسر عمو، عھد یننده، فرمانبردار، ھمساکمحبت 

ث یدر احادی ن معانیشتر اید. بیآ یم غالم، غالم آزاد شده و احسان شونده,
 آن معلوم ی مرادی ث، معنایھر حدی ار رفته است. و مطابق با مقتضاکب

ھم استعمال  »من كنت مواله فع� مواله«ث ین لفظ در حدیشود. ھم یم
 .١ردکحمل ور کمذی معانشتر یتوان بر ب یم نجاین لفظ را در ایشده است و ا

ن یه در آنھا اکرده کز نقل یرا نی گریث دیاحادی بعد از آن، عالمه جزر
 آمده است. مثًال: »یمول«لفظ 

                                                           
مطبوعه موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم  ۲۲۸: ۵النھایه فی غریب الحدیث و االثر  -١

 ایران -



 ٩٥  حدیث المواالت

 .١»ايما امرأه ن�حت بغ� اذن ويلها فناكحها باطل«
 ش باشد باطل است.یه بدون اذن و اجازه ولکی اح ھر زنکن

 .٢»اهللا ورسوهلمز�نة وجهينة واسلم وغفار موايل « ثیو حد
اوران و دوستان الله و رسولش ینه، اسلم و غفار ینه و جھیله مزیقب

 ھستند.

 .٣»اسالك غناي وغناي موالي« :ثیو حد
 خواھم. یم م رایموالی ازین یب خود وی ازین یب الله! من از توی ا

ی ث, موال را به معناین احادیه در ھمه اکببرند ی توانند پ یم خوانندگان
ن در سوره احزاب در یست. ھمچنین نکم وقت گرفتن ممکحا فه ویخل

غه جمع آمده یلفظ موال با ص  ی،ام پسر خواندگکم، در ضمن احیرکقرآن 
 د:یفرما یم است.

   .]۵ األحزاب:[ ﴾َوَمَ�ِٰ�ُ�مۚۡ  ّ�ِينِ ٱفَإِن لَّۡم َ�ۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ﴿
اوران شما یو ی نینان برادران دید پس ایشناس ینم : اگر پدرانشان رایعنی

 ھستند.
ه به کم گرفته شود بلکفه و حایخل  ی،مولی ان ندارد معناکنجا ھم امیا
 .٤تاور بودنش مشخص اسیی معنا

                                                           
و جمع الفوائد  ۲۷۰حدیث معروف به غیر اذن ولیھا راجع مشکوه المصابیح ص  -١

۱/۳۷۷ 
 ۵۵۱علیه، مشکوه المصابیح ص  متفق -٢
 و قد رواه الطبرانی و احمد، مناجات مقبول. ۱۰/۱۷۸مجمع الزوائد و منبع الفوائد  -٣
فرمودند:   سد بن حارثهیرو به ز جحدیثی در صحیح بخاری ھست که رسول الله  -٤

ه کان ندارد کنجا ھم امی. ایما ھستی تو برادر ما و موالی عنی »خونا موالناأنت أ«
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ترجمه آن ی عنیاقرب و احق است؛   ی،در زبان عربی اولی معنا •
 د:یفرما یم مکیتر و سزاوارتر است. در قرآن ح قیتر، حقدارتر، ال بیقر

ۡوَ�  إِنَّ ﴿
َ
ِيَن  �َّاِس ٱأ َبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ ْۗ وَ  �َّ ُ ٱَءاَمُنوا َّ� 

   .]۶۸ آل عمران:[ ﴾٦٨ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوِ�ُّ 
ردند و کت یم تبعیه از ابراھکھستند ی سانکب تر یم قریبه ابراھی براست

 ن است.یننده مؤمنکاور و مدد یمان آورندگان و الله یو ا ج غامبرین پیا
ست. چرا ین نکگرفتن اصًال ممفه یا خلیم کرا حای اولی ه، معناین آیدر ا

ی باشند؟آر ÷میم بر ابراھکتوانند حا یم چگونه ÷میروان ابراھیه پک
 ن بودند.یتریکبطور حتم نزد

 ند:یفرما یم میرکن در قرآن یھمچن

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ْ  ۥٓ ِمۡن أ ْولُوا

ُ
َ�ُٰتُهۡمۗ َوأ مَّ

ُ
رَۡحامِ ٱأ

َ
�ۡ 

ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب 
َ
ِ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ ن َ�ۡفَعلُوٓاْ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱمَِن  �َّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡعرُ  ۡوِ�َآ�ُِ�م مَّ
َ
ۚ إَِ�ٰٓ أ   .]۶ األحزاب:[ ﴾٦َمۡسُطوٗر�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰلَِك ِ�  َ�نَ  وٗفا

دارد و ی شتریت بیغمبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویترجمه: پ
شاوندان نسبت به یشوند و خو یم غمبر، مادران مؤمنان محسوبیھمسران پ

تاب ک) از مؤمنان و مھاجران، در یاز بعضی گر (از نظر ارث بردن بعضیھمد
د در حق دوستان خود یه بخواھکنیبرخوردارند مگر ای شتریت بیاولوالله از 

 توب و مقدر است.کتاب مکن، در ید. ایانجام دھی یکار نک
م کار برده شده است. مفھوم حاکدر دو جا بی مه، اولیرکه ین آیدر ا

ب تر، مرتبط یم قریه مفاھکنجا ھم مخالف با عقل و نقل است؛ بلیفه ایوخل

                                                                                                                             
و  ۳۷۲تاب الصلح ص ک، یرده شود. بخارکا ((امام)) یم)) کبه ((حای ترجمه مول

 ۲۹۳وه ص کمش
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ح یث صحین و مشخص است. حدینجا ھم متعیسزاوارتر در اتر، حق دارتر و 
 :فرمودند ج شانیاست. اشتر واضح نموده یه را بین آیشرح ای بخار

ما من مؤمن اال و انا او� انلاس به يف ادلنيا و االخره، اقروا ان شئتم، «
انليب او� باملؤمن� من انفسهم فايما مؤمن ترك ماًال فل�ثه عصبته من اكنوا 

 .١»فان ترك دينا او ضيااع فليات� فانا مواله
گران من به او یا و آخرت، نسبت به دیه در دنکنیمگر ای چ مؤمنیست ھین

ۡوَ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ :دیه را بخوانین آیه اکد یخواھ یم ترم. اگریکشتر نزدیاز ھمه ب
َ
أ

 ِ نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
َ
گذاشته ی جااز خود به ی مالی حال اگر مؤمن ﴾ِمۡن أ

 هکش) وارثش خواھند شد ھر چه یکرد عصبات او (بستگان نزدیبم
از خود به جا ی زیا چیا رفته یار شده از دنکخواھد باشد. البته اگر بدھ یم

اورش خواھم ید من یایش من بین رفتنش است پیه احتمال از بکگذاشته 
 بود.
ی ند معناک یم نییرا تع» یاول«ه ترجمه و مفھوم کی ث در حالین حدیا

ی ه نبکی میق و صمیه قرب و ارتباط عمکند ک یم مه را واضحیرکه یآ
ر صالح و فالح کشان به فیه اکامت خود دارد و آن قدر  با مسلمانان جرمکا

ال خود یر و خکن قدر به فین ایآنان ھستند خود مؤمنی و اخروی ویدن
 ستند.ین

ه مراد کعه یشی ادعان یتب لغت، غلط بودن اکن با مراجعه به یبنابرا
 »فهیا خلیامام «ر خم یث غدیدر حد» یاول  ی،مول  ی،ول«لمات کاز ی نبو

 د.یامًال به اثبات رسکباشد  یم

                                                           
 ۲۱/۱۵۱صحیح بخاری، به نقل از روح المعانی  -١
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 یتسلسل کالم نبو
 ر را ھر خوانندهیات بحث خطبه غدیو ترجمه تمام روای الفاظ عرب

با اش  ند ترجمهکخود گذاشته آن را مسلسل ترجمه ی ش رویپی طرف یب
 نخواھد داشت.ی رده, فرقکه جمھور امت آن را اتخاذ کترجمه ما 

ث یدر حد» یمول«و » یاول«لمات ک  ی،عیسندگان شیاگر طبق گفته نو
چه خواھد شد؟ » مواالت«گرفته شود پس ترجمه » مکحا«ی مواالت به معنا

ه بطور قطع کومت باشد؟ آنجا کن است حکمواالت چگونه ممی معنا
 است.محبت اش  ترجمه

ه دوباره کم یردکرا نقل ی ثیش به نقل از ابن ماجه، احادیدر صفحات پ
 شود: یم م حضورتانینجا تقدیدر ا

ستم؟ ی) نیشان، محبوب (اولیشتر از جان ھاین بیمؤمنی ا من برایآ -۱
 شان فرمودند:یردند: بله, اکعرض 

ستم؟ ی) نیشتر از جانش محبوب (اولیھر فرد مؤمن بی ا من برایآ -۲
 شان فرمودند:یردند: بله, اکن عرض یحاضر

 ) اوست.یمحبوب (ولی ) باشم علیس را من محبوبش (مولکھر  -۳
ند تو با او محبت (مواالت) کمحبت (مواالت) ی ه با علکالله! ھر ی ا -۴

 .بفرما
ند تو از او نفرت (معاداه) کنفرت (معاداه) ی ه از علکالله! ھر ی و ا -۵

 .١نک
تواند  یمی ت به راحتین روایبه ابا توجه ی طرف یبی ھر شخص دانا

م گرفته شود در جمله دوم کحای ه اگر در جمالت اول و سوم معناکبفھمد 
م مناسب باشد؟ در جمله چھارم ترجمه کن است ترجمه به حاکچطور مم

                                                           
 ابن ماجه. -١



 ٩٩  حدیث المواالت

مترادف آن چگونه درست خواھد بود؟ ی ا به لفظیومت کردن مواالت به حک
ھم معنا با آن ی ا لمهکا به یت و ومکدر جمله پنجم ترجمه معاداه به ضد ح

 ن است؟کچطور مم
اق و سباق آن یت، سینه ساز خطبه، موقعیاز عوامل زمی البته اگر شخص

دو جمله خود خواھانه بخواھد حرف خود را به ی یکرده در کقطع نظر 
 ست؟یبنشاند عالجش چی رسک

و اند  ردهکن گونه برخورد ین خطبه، ایعه با ایسندگان شیه نوکافسوس 
ھا  نیا اق و سباق خطبه، به ھمهیت، سیبه عوامل به وجود آورنده، موقع

رده در چند کامًال صرف نظر کی الم نبوکرده و از تسلسل کی توجھ یب

نا إنا هللا وإ« اد مذھب خود را بر آن بگذارند.یبناند  جمله، خودخواھانه خواسته

 .ان)یوالطغ ووقاھم من الضالل یھداھم الله تعال( »ليه راجعونإ

 استدالل شیعه در آینه عقل
 ه:کنیای ز غلط است براینی عه، از لحاظ عقلیاستدالل ش

ن یر، تنھا ایه ھدف از خطبه غدکم یریعه را بپذیان شیاگر حرف آقا -۱
امامت و خالفت  شرامکدر حضور صحابه  ج ه رسول اللهکبود 

واجب ی عه اظھارش بر الله تعالید (به قول شیرا اعالم بفرما سیعل
ن سوال یده شده بود) ایز واجب گردانین ج رمکبود و بر رسول ا

ده امامت و خالفت ین مسئله (عقیه درباره مھمترکامًال بجاست ک
ار برده شده است؟ آخر کر واضح به یمبھم و غی لماتکبالفصل) چرا 

م المرتبت مانند رسول یعظی غمبریه پکن بود یمانع از ای چه امر
  ی،ل: والیاز قبی لماتک  ی،و اولی مول  ی،الفاظ: ولی به جا ج رمکا

 کبردند تا ش یم ارکفه بالفصل بیام، امام، ائمه و خلکم، حکوالت، حا
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شد.  یم ارکامًال واضح و آشکن مسئله یماند و ا ینمی باقی و شبھه ا
ی نیمات دیمبعوث شده بودند تا تمام تعل ج رمکرحمت عالم رسول ا

ه امت به سھولت بتواند بر کنند تا کان یامت بارا به کرا واضح و آش
ل: یاز قبی ار جزئی، مسائل بسج آن جامه عمل بپوشاند. رسول الله

ان یامًال روشن بکز صاف، واضح و با الفاظ یمم را نیوضو، غسل و ت
 ه درکن است کن چگونه ممیتا عمل بر آنھا آسان گردد. ااند  فرموده
شان خواسته باشند خالفت یرام، اکدر مجمع صحابه ی ا خطبه

ن منظور ھم صحابه را جمع یند به ھمیرا اعالم نما سیبالفصل عل
به ی نند اما به جاکرا در مأل عام اعالم ی حبت علرده باشند و مک
را استعمال ی فه و امام، الفاظیم، خلکحا  ی،لمات: والکار بردن ک
 د؟یاز آن برآی ه فقط محبت علکنند ک

ش از وفات یخواستند سه ماه پ یم ج رسول اللهگر ه اکن است یت ایواقع
چ یند ھینما را اعالم سیر خم، امامت بالفصل علیت غدیش در موقعیخو

نه ی شان واقع گردد. اما اعالم امامت علیتوانست سد راه ا ینمی مادی روین
 شانیخود آن را اظھار فرمودند. ا کالم مبارکشان بود و نه در یھدف ا

سازند.  متوجه سیت و  علیرام با اھل بکاخواستند امت را به محبت و  یم
ن جھت یت را بدیار آن را اعالم فرمودند؛ محبت با اھل بکشان واضح و آشیا
ی روند و محبت با عل یم رام به شمارکن طبقه از طبقات صحابه یه مھمترک

ادت یضه قیفه راشد چھارم, فرینده, بطور خلیه قرار بود در آکن سبب یرا بد
 رد.یت امت را به عھده بگیو ھدا
م و امام ترجمه کث المواالت به حایعه، الفاظ حدیاگر طبق گفته ش -۲

به امامت  سی، علج ات رسول اللهیه در حکد یآ یم رده شود الزمک
وقت بر امت الزم شده بود؛ در  یکده بود و امامت ھر دو به یرس
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ی عه برایست. شینی ا دهین عقیز قائل به چنیعه نیه خود شکی حال
ل آورد یفه بالفصل است دلیخل سیه حضرت علکخود ی ن ادعایا
مثل  ج رمکرسول ا ی ه در زندگکفه بالفصل نه، بلیخل سیه علک

ن یا ایبالتصرف شده بود. آی شان، امام واجب االتباع و اولیخود ا
 ! ست؟یسخن، شگفت آور ن

بعد «ه کن بود یا ج اللهمراد رسول ه منظور و کد یعه بگویو اگر فرقه ش
ه کن است یت آمده، پاسخ ایروا یکه در کفه خواھد شد چنانیخل» از من

(به  ج بعد از رسول الله سیه علکستند یرش نکز منیاھل سنت و جماعت ن
 تامی عه، زمانیفه راشد بود. استدالل شیچھارم) خل نوبت خود در مرتبه

ه ین، در حاشیآمد. عالوه بر ا یم »فورًا بعد از من«ت لفظ یه در رواکبود  یم
ن حرف را با دالئل به اثبات یات، ایح آن روایان تشریضمن بی و فارسی عرب

) موھوم و موضوع است و از ی(بعد» بعد از من«ت لفظ یه در رواکم یرساند
ن یتاب خود اک(رح) در ی عه اضافه شده است. امام ترمذیشی طرف راو

  .١اند ل نوشتهیث، احوال او را به تفصیرده و شراح حدکی یرا شناسای راو
ثابت شود  سیخالفت بالفصل علث المواالت، واقعتًا یاگر از حد -۳

ه پس از وفات کشود  یم داین سوال پیخود بخود ای عیبطور طب
داشت ی ساعده، امت اسالمی فه بنیه در سقکی ھنگام ج رسول الله

ی نفر ھم برا یکی رد چرا حتک یم اجماع سرکبر خالفت ابوب
 استدالل نجست؟ث مواالت ین حدیاز ا سیخالفت عل
ات ثابت یساعده از روای فه بنیات در سقیگر آراء و نظریمطرح شدن د

داده و  سیخالفت علبه ی ھم رأی ه فرد واحدکست ین ثابت نیاست؛ اما ا
ث مواالت ین حدیه اکی رده باشد. در حالکث مواالت، استدالل ین حدیا از

                                                           
 نگاه کنید به حاشیه صفحات پیش -١
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ان شده یر خم به طور خاص بیت غدیرام در موقعکصحابه ی عموم در مجمع
ث المواالت اصًال و قطعًا یه حدکنیواضح است بر ای لین ھمه، خود دلیبود. ا

ت و  یبرام با اھل که به محبت و اکبه مسئله خالفت نداشت بلی چ ربطیھ
ی چگاه اختالفیھ شرامکن امر، صحابه یه در اکشد  یم مربوط سیعل

 ن)ینھم اجمعالله عی نداشتند. (رض
 سیداشت خود عل یم به مسئله خالفتی ث المواالت ربطیاگر حد -۴

ه کجست. چرا  یم ث، استداللین حدیش، از ایخالفت خو در اثبات
ی شان بود و نه خموش شهیپنه تساھل ی نین حضرات، در امور دیا

 وه شان.یش
مشورت گرفته نشد  ساعده از اوی فه بنیسقی ه در شوراکنیاز ا سیعل 
رام با مالحظه مرتبه کگر صحابه یرد. دکده خاطر شد و آن را اظھار ھم یرنج

ال کان داشته رفع اشیخود را ب ١یعذر اصل  ی،رام و محبت به وکو با ا
ی ا برایرده باشد کفه بودن یخلی ادعا سیه علکن مطلب یردند. اما اک

ش یر را پیو خطبه غد التث الموایل، حدیش، به عنوان دلیاثبات خالفت خو
ه کاست ی ل واضحین ھم دلیچ جا ثابت نشده است. ایرده باشد در ھک

 به مسئله خالفت ندارد.ی چ ربطیر ھیخطبه غد
، س، ھنگام انعقاد خالفت عمر فاروقسقیصدر کسپس پس از وفات ابوب

رد و کخالفت ی نه ادعا سی، علسبعد از آن در وقت انعقاد خالفت عثمان

                                                           
شد امکان قوی  عذر واضح بود که اگر مسئله انعقاد بیعت، بیش از این منتفی می -١

مت دچار ھرج و مرج شود. در چنین حاالتی نصب فی الفور خلیفه بر داشت که ا
گردد. (چنانچه قبل از تدفین آقای خمینی، خامنه ای به عنوان رھبر  امت واجب می

 تعیین شد).
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ل بر یث المواالت، دلیرد. اگر حدکر کل ذیخطبه را به عنوان دلن ینه ا
 شد. یم نًا از آن استداللیقیبود  یم خالفت

ار به کمنعقد شد و  سیعله خالفت راشده  کی ن، ھنگامیمھمتر از ا
موقف  سیق مخالف، علید و در مقابل فریانجام سهیاختالف و قتال با معاو

اثبات خالفت ی برای یچ جایرد در ھکش یل واضح پین خود را با دالیراست
وفه از حضار کث استدالل نگرفت. البته در مسجد جامع ین حدیخود از ا

ن یز مقصد ھمیث المواالت استفسار فرمود. اما به ظاھر آنجا نیدرباره حد
. است ج ه محبت با من، محبت با رسول اللهکه خاطر نشان سازد کبود 

فه بود؛ البته یه در آن ھنگام خلکنیای برامقصود، اثبات خالفت خود نبود. 
 ادامه داشت.ھا  و فتنهھا  یافتراق، چند دستگ

ر بر خالفت یث غدیعه از حدیه استدالل شکن است یانگر این ھمه, بیا
دوست عه یه شکن ھم واضح شد ین ایچقدر غلط است. ھمچنی بالفصل عل

ھم نتوانست  سیه علکه آنچه را کاست  سیعلی ا دشمن داناینادان 
ی عه بر اثبات آن، اصرار و پافشاریش گفته باشد شیت خوایبفھمد و نه در ح

 .)ی(هداهم اهللا تعالورزد.  یم
ث یحد«ه کنیاست بر ای ل واضحیف دلیشری از بخاری ثیحد -۵

 به مسئله خالفت ندارد.ی چ ربطیھ» المواالت

 ج سول اهللان عبداهللا بن عباس اخربه ان عيل بن ايب طالب خرج من عند ر

فقال  ج يف وجعه الذي تويف فيه فقال الناس يا ابا احلسن كيف اصبح رسول اهللا

اصبح بحمد اهللا بارئا، فاخذ بيده عباس بن عبد املطلب فقال له انت واهللا بعد 

سوف يتويف من وجعه هذا، اين  ج ثالث عبدا لعصا و اين ألري ايل رسول اهللا

فلسنا له  ج العرف وجوه بني عبداملطلب عند املوت، اذهب بنا ايل رسول اهللا
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فيمن هذا االمر ان كان فينا علمنا ذالك و ان كان يف غرينا علمناه فاويص بنا، 

فمنعناها ال يعطيناها الناس بعده، و  ج فقال عيل انا واهللا لئن سالناها رسول اهللا

 .ج هللا ال اسأهلا رسول اهللاين وا

 سی، علج د: در مرض الوفات رسول اللهیفرما یم سعباسعبدالله بن  
ابوالحسن! حال رسول ی دند: ایرون آمد. مردم پرسیب ج از نزد رسول الله

چطور است؟ او جواب داد: بحمد الله؛ بھتر از قبل است. عباس بن  ج الله
م به خدا! سه روز بعد، تو را گرفته گفت: قس بیعبدالمطلب دست  عل

نم، به نظرم در یب یم را ج شد؛ بخدا! من دارم رسول اللهی خواھی سکتابع 
بنو عبدالمطلب را ی ھا ه من چھرهکافت. چرا یوفات خواھند ی مارین بیھم

ن یه اک میشان بپرسیم و از ایبرو ج ا نزد رسول اللهیشناسم. ب یم وقت مرگ
بود؟ اگر از آن ما شد معلوم خواھد شد و اگر خواھد ی سکخالفت از آن چه 

 ج رسول اللهگران برسد باز ھم به ما معلوم خواھد شد و یخالفت به د
 رد.کت خواھند یما به آنھا وص درباره

 ج جه پرسش ما از رسول اللهیجواب داد: قسم به خدا! اگر در نت سیعل 
ن خالفت را یدم، انند بعد از آن مرکشان ما را از آن منع ین باره، ایدر ا

ن باره من از ین خاطر قسم به خدا در ایچگاه به ما نخواھند داد. به ایھ
 رد.کنخواھم ی سوال ج رسول الله
سه روز  بیعباس و علی ه گفتگوکداست یپی ح بخاریث صحیاز حد

راد یر سه ماه قبل ایه خطبه غدکی بوده است؛ در حالی ش از ارتحال نبویپ
 سشده بود عباساعالم ی ر، خالفت بالفصل علیغد شده بود. اگر در خطبه

ی در پاسخ و سیبپرس؟ و عل ج رمکچرا گفت درباره خالفت از رسول ا
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ر یش در غدیه سه ماه پکدن؟ خالفت من یست به پرسیازیچه ن چرا نگفت
 خم اعالم شده است.

خطبه ی ارتباط یب ردنکعالوه بر واضح  بیعباس و علی گفتگو
ر کت ھم در فیه اھل بکسازد  یم ز روشنین را نیت، ار با مسئله خالفیغد

خواستند مسئله خالفت و امامت ھر چه  یم بودند. آنانی مسئله خالفت نبو
ن ید. ایاید نیان امت، افتراق، تفرقه، ھرج و مرج پدیزودتر حل شود تا در م

ان یه ما در آغاز مقاله خود بکن اصل اھل سنت و جماعت را یگفتگو، ا
فه بر عھده امت است. (بر الله ین امام و خلییه تعکند ک یم دییتأ زیم نیردک

ل القدر امت ینده جلین دو نماین خاطر، ایست). به ھمیواجب نی تعال
ی مسئله امامت و رھبر  ی،ه پس از ارتحال نبوکر بودند کن فیدر ای اسالم

 الله عنھما.ی چگونه حل خواھد شد؟ رض

 استدالل شیعه و اهل بیت
د یبرده باشی ت پین واقعیت از مطالعه مطالب گذشته، شما به اد اسیام

 چه سو عباس سیعلر، یح از خطبه غدیح و صریات صحیه طبق رواک
 د؟یگو یم عه چهین طرف، شیو از ااند  ردهکبرداشت 

ل ین ھمه دالیبا ای ی, بعد از آشنایطرف و با انصاف یب ا ھر خوانندهیآ
 سیبالفصل علر خم خالفت یه در غدکن شود یتواند قائل به ا یم ور،کمذ

ل, بحمد الله یه با استناد به دالکقت ھمان است یاعالم شده بود؟ حق و حق
، در سیعلی ه چون بنا بر واقعات مختلف، درباره ذات گرامکنوشته شد 

سه ماه قبل از  ج دا شده بود رسول اللهیدر پکاز حضرات تی عت بعضیطب
ر خم امت را به محبت با یپس از حجه الوداع در غد ا،ین دنیف بردن از ایتشر

ه امت کن یردند تا اکمتوجه  خصوصاً  سیت عمومًا و به محبت با علیاھل ب
عه و یه شکط نگردد؛ چنانیار افراط و تفرکم شیبا انحراف از جاده مستق



 عقیده امامت و حدیث غدیر                         ١٠٦

ار دام کمبتال گشته و  شی ارکط آشین مسئله، به افراط و تفریخوارج در ھم
 .کاذ بالله من ذلید. والعشدنی گمراھ

ن آن و چه بخش مواالت یثقلر خم چه بخش یبه ھر حال، خطبه غد
رام اھل که به محبت و اکبه مسئله خالفت ندارد بلی دام ربطکچی، ھسیعل

 د.یدل واضح آن آشنا شیشود. الحمد لله شما با دال یم مربوط سیت و علیب
 – سیل القدر علینوه جل –ی حسن مثنن بحث را با سخنان یان, ایدر پا

ت، یب ل القدر خاندان اھلین فرزند جلیم. به نظر ما با ارشاد ایدھ یم خاتمه
ه بعد از آن، کی د طوریخود خواھد رسی ر خم به انتھایبحث خطبه غد

 ل نخواھد شد.یبه اقامه دلی ازین

 »من كنت مواله فع� مواله«ث یا در حدیه آکگفته شد ی به حسن مثن
 ست؟ در پاسخ فرمود:ح نشده ایتصر سیفت) علامامت (خال

بذلك االماره و السلطان ال فصح هلم به فان  ج اما واهللا لو يعني النبي«

كان انصح الناس للمسلمني، و لقال هلم، يا اهيا الناس هذا ويل  ج رسول اهللا

امري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا له و اطيعوا ما كان من هذا شيئي فواهللا لئن 

كان اهللا و رسوله اختارا علياً هلذا االمر ثم ترك عيل امر اهللا و رسوله لكان عيل 

 .»اعظم الناس خطيئه

ا خطبه) امارت ین (جمله یاز ا ج رسول اللهر ھان! قسم به خدا، اگر منظو
تر از  رخواهیه خکردند. چرا ک یم انیبود، صاف و واضح ب یم ومتکا حی

ی فرمودند: ا یم ست. واضح به آنانینی سکمسلمانان، ی برا ج رسول الله
م و سرپرست شما خواھد بود. به حرفش کن شخص بعد از من حایمردم! ا

زده نشد. قسم به الله! اگر ی ن حرفید. اما چنینکد و از او اطاعت یگوش دھ
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 سیبود و آنگاه عل یم (بالفصل) امامتی ده الله و رسولش برایبرگز سیعل
 .١آمد یم بشمارن مردم یارترکگرفت خطا یم دهیو رسولش را ناد م اللهکح

ت و ارشاد واضح یاز اھل ب بیسابق عباس و علی پس از آن گواھ
ه اھل کخواھد دانست ی به خوبی طرف یب خواننده(رح)، ھر ی حسن مثن

عه از خطبه یه استدالل فرقه شکنیو ااند  دهیر چه فھمیاز خطبه غد شتیب
 , چقدر غلط است.یده امامت و خالفت بالفصل علیر خم بر عقیغد

تمام ی ه اگر درستکد ین ھم به اثبات رسیاز صفحات گذشته، بحمد الله ا
رفته شود باز یث، محفوظ ھستند، پذیره حدیه در ذخکر یات خطبه غدیروا

 ست.یچ وجه درست نیات به ھین روایعه از ایھم استدالل فرقه ش
ا به یی ل خطبه نبوکا به تسلسل یر نگاه شود یاگر به الفاظ خطبه غد

طرز عمل و ی ا تمامیشود ی نه عقل بررسیا در آئیتب لغت مراجعه شود ک
ن خطبه یه اکن مطلب ین ایقید؛ ت ملحوظ گردیاسوه حسنه حضرات اھل ب

 ندارد پخته تری چ ربط وتعلقی, ھیده امامت و خالفت بالفصل علیبه عق
ده امامت و خالفت ین خطبه، عقیه بخواھد از اکی گردد. ھر شخص یم

انت، ستم روا داشته یرا به اثبات برساند در واقع ھم بر علم و دی بالفصل عل

 .كاعاذنا اهللا من ذلآخرت خودش شده. ی و ھم خواھان نابود

                                                           
)، و 48ذكره العالمه ابن حجر اهليثمی الشافعی عن ابی نعيم، فی الصواعق املحرقه (ص  -١

)، ناقل عن 168ی حاشيه العواصم من القواصم (ص ذكره ايضاً حمب الدين اخلطيب ف

)، 6/195احلافظ البيهقی و احلافظ ابن عساكر، و نقله العالمه آلوسی فی روح املعانی (

عن ابی نعيم قلت ذكر احلافظ ابن عساكر فی التاريخ الكبري و قال رواه البيهقی من طرق 

احد. (التاريخ الكبري طبع روضه املتعدده فی بعضها زياده و فی بعضها نقصان و املعنی و

 .)4/166الشام 





 

 
 

 خالصه گفتار

ر، ین تحریر، در ایده امامت و خطبه غدیه در مورد عقکی لیاگر به دال
ن یدر ای دیو ترد کچ شیده انصاف نگاه شود ھیم شد به دیبطور اختصار تقد

و  ج لهتاب الله و سنت رسول الکعه، با یه موقف شکماند  ینمی باره باق
اثبات ی عه برایامًال مخالف است. شکت, یماع صحابه و تعامل اھل باج

 ه برکیه تکنیندارد. مگر ای ل واضحیچ دلیموقف خود، از قرآن و سنت، ھ
ه یو پااند  ردهکشان جمع یتابھاکه خودشان در کنند کبی موضوعی ھا تیروا

 اند. خود را بر آن نھادهی گمراھ
به » ده امامتیعق«عه یشی اد و اساس گمراھین نوشته خود، از بنیما در ا

ژه نحوه یعه به ویت دالئل شیقت و ماھیم و حقیردکاختصار بحث 
ده مزعومه را بحمد الله ین عقیاثبات ای ر برایث غدیاستداللشان را از حد

ه کم یدواریامی رحمت الله تعالم. از یردکم یمختصرًا به حضورتان تقدی تعال

(تقبله اهللا تعايل و باشد. ی افکر مختصر, ین تحریطرف، ا یب خواننده یکی برا

 .نفع به)
گاه شود به یو شی بخواھد مفصًال از اختالفات سنی سکاگر  ی یتابھاکعه آ

تاب کند. از آنھا نام چند کن موضوع نوشته شده مراجعه یل در ایه به تفصک
و پرارزش استفاده ی متیقی تابھاکن یر از ایز به ھنگام تحریه ما نکمھم 

 د:یآ یم لیم در ذیرده اک
 هیمیحافظ ابن ت   هيمنهاج السنه النبو )١

 یر بن العربکابوب یقاض    العواصم من القواصم )٢

 یمیعالمه ابن حجر الھث     الصواعق املحرقه )٣
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 یز محدث دھلویعبدالعز   ةيحتفة اثنا عرش )٤

 ید احمد گنگوھیرش  عهيه الشيهد )٥

 یمحمد قاسم نانوتو  عهيه الشيهدا )٦

 یل احمد سھارنپوریخل  ديت الرشيهدا )٧

 یل احمد سھارنپوریمولوی خل  رامهكمطرقه ال )٨

 اللهم ارنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه، وصىل

 مجعنيأحبيبنا وشفيعنا سيدنا حممد وآله وصحبه  اهللا وسلم وبارك عىل
 غفر الله له یمحمود اشرف عثمان

 یراچکجامعه دارالعلوم  یدار االفتا
 ھـ ۱۴۱۴ع االول یرب ۴



 

 
 

 

 »یالمرتض« تاب خودکدر اواخر  /یندوی د ابوالحسن حسنیعالمه س
ه یده امامت اثنا عشریرامون عقینوشته شده، پ سیعلی خ زندگانیه در تارک

ه جھت استفاده کاند  ر فرمودهیتحری ار جالب و خواندنیمطالب بس
سب اجازه از استاد محترم کبرگردانده و با ی عالقمندان بحث امامت به فارس

 مهیضم »عقیده امامت و حدیث غدیر« تابکبه آخر ی محمود اشرف عثمان
 شود. یم

 مترجم





 

 
 

 اثنا عشریه ۀعقیده امامت فرق

زه کیت، به عقائد پایه بزرگان اھل بکامًال معلوم شد کاز صفحات گذشته 
دشان به آنھا وجد امجج مبرغیه از پکی اسالم اعتقاد جازم داشتند. عقائد

غبار ختم نبوت. طبق  یب ده واضح وید خالص و عقیتوحی عنیده بود؛ یرس
ه دروازه کمان داشتند ین ایسواد اعظم امت و اھل سنت، بر ای ده اجماعیعق
ا و نجات یده است؛ سعادت دنیل رسیمکه تین به پایبسته شده است؛ دی وح

ی ه الله تعالکن است یامل ھمکن ین است و دین دیآخرت منوط به ھم
 د:یفرما یم درباره آن

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ُم    .]۳ :ةالمائد[ ﴾دِيٗنا
ن یل، و نعمت خودم را بر شما تمام و  دیمکن را تیشما دی امروز من برا 

 ام. ردهکشما، انتخاب و پسند ی اسالم را برا
ی عت سازیار شرکد یجدی و نه به طرز آمد خواھد ی ن نه نبوتیبعد از ا

ن یردن. اکردن است و نه اجازه اضافه کم کش ین نه گنجایخواھد بود. در د
ه احوال کی سانکگرفته تا آن  سیدنا علیه از سکبود ی ا دهیھمان عق

ی به آن سختی محفوظ ھستند ھمگ رهکخ و تذیتاری تابھاکشان در یزندگ
 از ھر لحاظ بطور مثال و نمونه ارائه داد.توان آنھا را  یم معتقد بودند و

ه کند ک یم تیروافه یاز ابو جحی و شعبی ان از مطرف و او از شعبیسف
عالوه از قرآن ھم، ی زیا به شما چیآ   ه کدم یپرس سیمن از حضرت عل
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) ١اطالع از آن باشند یب گرانیده است؟ (دیرس ج مًا از رسول اللهیمستق
ی زید نزد من چیجاندار را آفر افت وکدانه را شه کی قسم به ذات«فرمود: 

بخشد  یمی سکفھم قرآن به  ی ه براکرا ی ه الله ھمان فھمکنیست مگر این
فه یدم در صحیپرس .»ام ھستند فهیه در صحکی یزھایا چیبه من داده است 

ه مسلمان در کنیان و ایزندانی ، آزاد٢ه مسلمانید«ست؟ پاسخ داد: یشما چ
 .٣»رده نشودکافر قتل کعوض 

 پذیرش عقیده امامت یعوامل روان
رام، بر کت یه اھل بکد یاز آنچه گفته شد مانند روز روشن به اثبات رس

امت با تمام شدت پا برجا و دعوتگران آن بودند. ی اجماع کده و مسلیعق
 باوری از امت محمدی تاب و سنت و فردکاز ی رویبند پیآنان خودشان را پا

توانستند  یم علم و اخالقشان  ی،خاطر عمل، تقوه فقط بکردند ک یم

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ از و احترام باشندیمستحق امت
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

ان یمه، و ادیت قدیه روح جاھلکد آمد یپدی اما بعدھا مزاج ]۱۳ الحجرات:[
م، در یه در عھد قدکی یرد و تمدنھا و فلسفه ھاک یم ارکر آن یمحرفه، ز

ده بودند بر آن یوفا شده به اوج خود رسکن شیران، ھندوستان و چیونان، ای
مروا و افراد که خاندان حکنطور بود یر، اکر گذاشته بود. مزاج و طرز تفیتأث

ه کی سانکو اند  داشتهی ا مذھبیی روحانی م، رھبریه از عھد قدکی یخاندانھا
ش را یخوی و روحانی بزرگ، اعتبار اخالقی سخت و مجاھدتھای اضتھایبا ر

                                                           
کردند که بسیاری از  بدین سبب این سوال پرسیده شد که برخی از مردم گمان می -١

 اش پنھان بود. نهیت و راز در سیه به طور وصکگفته شده   سچیزھا به حضرت علی
اش چگونه  دیه مسلمانان مقتول (در عوض) چند شتر داده شود و تاوان آن به ورثه -٢

 پرداخت شود؟
 و مسند االمام احمد بن حنبل سمسند علی بن ابی طالب -٣
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معصوم شناخته شوند و چشم  اند؛ دهیگران قبوالنیبرتر و باالتر از سطح د
توانند  یم رای ن مذھبیه قوانکار داده شود ین حق و اختیبسته به آنان ا

ی امل با آزادکار یاخت  ی،نند و در قانون سازکر دھند و بشیینند، تغکل یتبد
 .باشندتمام داشته 

ز ینی درونی ھا زهیو انگی روانی ھا ه، خواستهین نظریرش و نشر ایدر پذ
 اند: م بودهیسھ

 راحتی ت فردیو مسئولی یپاسخگوی از دردسرھای ن، آدمیله ایبوس -۱
ا به فرد یطبقه خاص  یکاعتماد به   ی،ا شود. در ھر امر و معامله یم
نند ک یم ن قوم و ملت رایای ندگیه نماکا افراد خاندان مخصوص ی
 ند.ک یم تیفاک

خاندان  یکامل، وابسته به کاد و اطاعت یاعتماد، احترام، انق -۲
عت یار، از اتباع شرکن یشود و ا یم از افراد آنی ا به بعضیمخصوص 

است، اجتھادات ھا  یبندیام و پاکه در ھر قدمش احکع یامل و وسک
 ھم ھست؛ آسان معلومی ع فقھیره وسیعلماء ھم ھست، ذخ

 شود. یم
ی ا چند فرد از آن، آسان است. با راضیی ا فردیاز خاندان ی شکبھره  -۳

ل یمکتی ادت بدست آورد. برایادت و قیتوان س یم نگھداشتن آن،
مناسب است. از ی , فرصتیفردی ز جنسیو غرای خواھشات نفس

به آنھا ی وششک کشود. با اند یم حاصلی الت رھائکاز مشی اریبس
مودن یت و پیسال, تالش و جدی ه بعد از سالھاکافته آنچه یتقرب 

د. یآ یم و زودتر بدستی شود به آسان یم حاصلی طوالنی ھا مسافت
ن خانواده، رسوخ یت ایده معصومیعق  ی،ه در اذھان عمومکچرا 

ل ینی و شاطر ھر عصر و زمانه، برا کاستمداران چاالیافته است. سی
 نند. یگزی ن راه را برمیبه اھداف خود، ھم
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و منصب امامت) در فرقه اثنا ی و ارثی ه (تقدس نسلدین عقیپرورش ا
دن به یرا (در رسی و شخصی خاندان  ی،اسیاغراض و مقاصد س  ی،عشر

رفته شد و با پرده یپذی ده مذھبیرد. به عنوان عقک کمکامل به سھولت) کت
 ده شد. یتقدس پوشان
رسول الله از طرف ی ن ائمه و خلفاییه تعکن فرقه است یای از باورھا

غمبران, معصوم ھستند؛ اطاعتشان بر یرد و مانند پیگ یم صورتی الله تعال
ی سان و مساویکن فرض است؛ مرتبه شان با مرتبه رسول الله یتمام مسلم

رام ھستند؛ حجت الله بر خلق خدا بدون کی ایگر انبیاست؛ برتر و باالتر از د
ر یان پذکامبدون معرفت امام، ی شود؛ اتمام حجت خداوند ینم امام نافذ

مان یدارد؛ معرفت امام، شرط ای ا به وجود امام بستگیدنی یست؛ پا برجاین
را ی ار دارند حاللیا است؛ ائمه اختیاست؛ اطاعت از امام، مانند اطاعت انب

غمبران معصوم ھستند؛ یه مانند پکنیای نند؛ براکرا حالل ی حرام و حرام
شخص، ظالم، فاسق و فاجر است اگر چه آن ی ده ائمه معصوم, جنتیگرو

با رسول الله و بلندتر از تمام مخلوقات است؛ اعمال ی باشد؛ رتبه ائمه مساو
شود؛ فرشتگان روز و شب  یم مخلوقات شبانه روز در دو وقت، به ائمه ارائه

القدر  ةلیند؛ ھر شب جمعه، شب معراجشان است؛ در لیآ یم به حضور ائمه
به دست ی شود؛ مرگ و زندگ یم آنان نازل  تاب بهکھر سال، از جانب الله، 
ه کس ھر قدر کا و آخرت ھستند؛ به ھر یدن کقدرت آنھاست؛ آنھا مال

 .١دھند یم بخواھند
 ن ھم آمده است:یا» یافکتاب الک«در 

ت! یرضا نامه نوشت: جانم فدای به امام علی حسن بن عباس المعروف«
ا پاسخ داد: یست؟ او نوشت یو امام چی ن رسول، نبیه فرق بکد ییشما بفرما

                                                           
 ۳۲۸و شرح اصول الکافی الکلینی (م  ۲۵۹ – ۱۰۳ماخوذ از کتاب اصول الکافی ص  -١

 ۲/۲۲۹ھـ) 
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ل یه جبرئکاست ی سکه رسول کن است یو امام ای ان رسول، نبیفرق در م
ی شنود، نزد او وح یم ند، حرفش رایب یم د، رسول او رایآ یم ش اویپ
ی بود و نب دهید ÷میه ابراھکند، چنانیب یم او را در خوابی آورد، گاھ یم

ه کاست ی ند، و امام شخصیب یم ھمی شنود و گاھ یم بسا اوقات حرفش را
  .١»دنیب ینم شنود اما او را یم سخن فرشته را

 سد: ینو یمی علمی مورخانه با بررسی انتداریعالمه ابن خلدون با د
ت آن به یه مسئولکست ینی مردمی ازھایاز ن» امامت«ان، یعینزد ش«

گاھیبص ده یار، شخص برگزیامت سپرده شود و (امام) صاحب اختی رت و آ
اسالم است. ی برای ن و ستونیاز دی نکه امامت نزد آنھا رکن باشد بلیمسلم

تواند آن را به امت بسپارد  یم تواند از آن غفلت ورزد و نه ینمی غمبریچ پیھ
ی ند؛ امامکن ییامت تعی را برای ه امامکغمبر فرض است یه بر عھده پکبل
تنھا  سیمعصوم باشد. حضرت عل –ره یبکره و یصغ –ه از ھر نوع گناه ک

ھا  نیا هکی شان را (در پرتو نصوصیه آن حضرت اکھستند ی تیشخص
ن ییدھند) تع یم قیده خود آن را تطبینند و با عقک یم تیخودشان روا

 .٢»رده بودندک
 ند: یگو یم عالمه ابن خلدون

از  ت ائمهیاثبات الوھی شود. آنھا برا یم گفتهی ھا، غال نیاز ای به گروھ«
ی نند. به گفته آنان ائمه بشر بودند اما داراک یم مان ھم تجاوزیمرز عقل و ا
رده کت به اندروشان حلول یه خدا در لباس بشرکا یت بودند؛ یصفات الوھ

 ÷یسیدرباره عھا  یده نصرانیدر اصل، عق» ده حلولیعق«ن یااست. 
ده یرا در آتش سوزانی ده این عقین به چنی، معتقدسیاست. حضرت عل

                                                           
 ھـ ۱۲۸۱طبع ایران  ۸۲کتاب اصول کافی ص:  -١
 طبع مصر، دار الفکر ۱۵۵مقدمه ابن خلدون ص:  -٢
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ن ید چنیه مختار بن عبکافت یفه اطالع یه محمد بن الحنکی بود. وقت
ش را از او یخوی زاریواضح بر او لعنت فرستاد و بی لماتکدارد با ی عقائد
 .»ردکنطور رفتار یھمی ن افرادیچن نیھم با ا سرد. جعفر صادقکاعالم 

درون ه در کی مالکه معتقدند کھم ھستند ی سانکن طبقات، یان ایدر م
ند ک یم فوتی امامی ن است؛ لذا وقتکگران ناممیامام ھست انتقالش به د

 .١»ندیگو یم نیابد. تناسخ به ھمی یم گر انتقالیبه امام د» مالک«ن یھم
ه وجود یبطور استمرار در فرقه اثنا عشری اپیپی ده در نسلھاین عقیا

و ی ادیبنه از جمله عقائد کده ھستند. چرا ین عقینون بر ھمکداشت و تا
ده است. یرسی نیده در عصر حاضر تا به آقای خمین عقیاست و ھمی اساس

ی نیوکت تیتحت عنوان وال» هیومه االسالمکالح«تاب خود کشان در یا
 م:ینک یم مینه ترجمه آن را تقدیه ما به عکسند ینو یم

نات، یاکه ھر ذره کی نیوکت تیامامان را، مقام محمود، درجه بلند و وال«
ه کمذھب ماست ی ادیده بنیت و سطوت آن است حاصل است. عقیوالتابع 

توانند به  ینم زیمرسل نی ه فرشته مقرب و نبکقرار دارند ی ائمه ما در مقام
 †م رسول اعظم و ائمهیه ما دارکی ثیت و احادیآنجا برسند. طبق روا

را گرفته بودند ی ه اطراف عرش خداوندکی ن عالم، در حالیش از وجود ایپ
به آنان داده است ی ل انوار وجود داشتند. الله آنچنان منزلت و تقربکبه ش

 .٢»داز آن نداری ر از خدا خبریغی سکه ک
بر ی رات سوئیده، چه تأثین عقیه اکافتند یز دریر مسلم نیدانشوران غ

آنھا را ی گذارد. برخ یم به جای مذھبی و گروھھای مجتمع بشر
  اند: برشمرده

                                                           
تحقیق دکتر عبدالواحد وافی، دار نھضه، مصر للطبع و  ۲/۵۹۰ن خلدون مقدمه اب -١

 النشر، الفجاله، القاھره
 ایران -، مطبوعه مکتبه بزرگ اسالمیه، طھران ۵۲الحکومه االسالمیه ص:  -٢
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patrick Huges د: یگو یم 
 .١»ندک یمی عه، امامان را حامل صفات الله معرفیش«
 سد: ینو یم IVANOWو 
به ی ضمنی گاھیجای شه و دائمیھمی اعتقاد به تسلسل امامت برا«
  .٢»دھد یم نبوت

 عقائد ایران قدیم یتأثیرگذار
و ھا  ه حدود و مسافتش، خاندانکامامت  کف و نازیده ظریدر واقع عق

ران یعقائد ای پکرساند  یم تیبزرگ را به حدود تقدس و الوھی ھا خانواده
له یدر دست قبی نیومت دکادت و حیادت، قیم، سیران قدیم است. در ایقد
ه کافتاد » المغان«له یبه دست قبی زمانی ن رھبریبود. سپس ا» ایدیم«

ان یان داعیرانیرد. نزد اکدا یران نفوذ پیافت و در ایمذھب زردشت غلبه 
 PRIESTLYھنوت (که به آن کبرخوردار بودند ی یاز ذات باالمذھب، 
CLASSن یزمی بر روی ه آنان، ظل الھکن باور بودند یشد. بر ا یم ) گفته

 مرانکان بود. حین خدایھستند و منظور از خلقت تمام مردم، خدمت به ا
رده به که خدا در آنھا حلول کنیای له باشد. براین قبیاز ھمی ست فردیبا یم
له ین قبیده فقط حق ھمکم آتشیو تنظی ل جسم در آمده است و رھبرکش
  .٣تاس

 : سندینو یم )DOZY(ی دوزی آقا

                                                           
1 -Thomas patrick Huges, Dictionary of islam, London, 1885 p. 574 
2 - H. A. R. Gibb & j.h KRAONER: SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF 

ISLAM. LITT. 1953. P. 248 
 تاریخ الدیانه الزردشتیه و نیز کتابھایی در موضوع تاریخ مذاھب ایران قدیم. -٣
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دانستند و اھل خاندان پادشاه  یم ران پادشاه وقت را با خدا برابریاھل ا«
ه اطاعت از امام, فرض کگفتند  یم ردند. آنانک یم د نگاهین دیز به ھمیرا ن

  .١»تاطاعت از خداسنًا یاست و اطاعتش ع
روان مذاھب ین حد، پیخاندان تا ا یکی اسیو سی روحان  ی،نیانحصار د

ن یز بپا خاست) مبتال به بدتریاصالح طلب نی ھا ه در آنھا نھضتکم را (یقد
و ی گرفتار دام انسان پرستی خداپرستی رد. بجاکی رکت فینوع غالم

ھا،  انسانی رکفی ھا تیھا و قابل تیجه، صالحیشدند.در نتی خاندان پرست
و ھا  ه سرچشمه انقالبکر (کنقد و فی ص و آزادیز و تشخییقوت تم

 ار جمود و تعطل گشت. کاست) شی و اخالقی علم  ی،رکاصالحات ف
ت به یسب معشکو اسباب ی انسانی ھایله، توانائین وسیبسا اوقات، به ھم

نجا یت به انوب  ی،ده شده است. در قرون وسطیشکبه استثمار ی عیطرز فج
ر الغفران) و سند جواز ورود به بھشت ھم که پروانه مغفرت (تذاکد یرس

سا، یلکن علم و یورانه بکورکدت و ارادت یو به سبب عق ٢شد یم فروخته
رش یت، اروپا را به پذیوضع نیا .٣رخ دادی زیمش و جنگ و خونرکشک

نظر از د. قطع یاست و باالخره به الحاد رسانین از سیدی یه جداینظر
ھم (بطور ی اسالم کاز ممالی اریه در بسین نظریولر) اک(سی نیومت الدکح

به آن ی ازیشورھا نه نکن یه در اکی زیشود؛ چ یم عالج و راه چاره) اتخاذ
و مردم ی نیومتھا و احزاب دکن حین سبب بیداشت. از ای بود و نه جواز

                                                           
 ۲۷۷منقول از فجر االسالم ص:  -١
شود در جنگ ایران و عراق، امام خمینی ھم به کسانی که به جبھه جنگ  گفته می -٢

 اند. دهرفتند چنین پروانه ای دا می
گاھی بیشتر مطالعه کتاب مشھور ((جنگ مذھب و علوم تجربی)) از دراپر  -٣ جھت آ

 آمریکایی مفید خواھد بود.
CONFLICT BETWEEN KELIGION AND SCIENCE. BY DRAPPER 
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خواھند  یم شورکرا در ی ام اسالمکذ احیه تنفکی ن دوستیساده دل و د
ی جا و بجا یب شورھا،کن یروھا، منابع و وسائل ایشود و ن یم جادیتنش ا

گر یدیکبا ی داخلی ھا یریدر درگ  ی،استفاده در برابر دشمنان پر قدرت اصل
 روند.  یم نیاز ب

با نبوت ی ه از امامٍت موازکاقتدار مطلق، ی چون و چرا یب رشینتائج پذ
ام ثابت شده از کعت، منسوخ ساختن احیشرام کد و وضع احیآ یم دیپد

ن یه اکان گشت یا نماین حد به دنیاراتش است تا به ایعه، از اختینصوص قط
ه بخواھد کرا ی ه اسالمیو فرضی م شرعکو ھر حی نین دکاقتدار، ھر ر

ه مأمور من الله و کبنا به اجتھاد امام مجتھد   ی،اسیو سی بخاطر مصالح حزب
 ن ببرد. یاز ب تواند یم معصوم است

ه روزنامه کاست ی ا به خامنهی نیغام خمین، پیای ن مثال برایتازه تر
ھـ  ۱۴۰۸سال ی االولی جماد ۲۳خ ی، تار۱۸۲در شماره » ھان لندنکی«

 تر خود نوشته است: یخود، در ت
ومت بر نماز و کند و حکا منھدم یل یتواند مساجد را تعط یم ومتکح«

 ». روزه مقدم است
 غام نوشته شده است: ین پیدر ا

ی ادین و بنیت رسول الله و از اّولیاز والی ا مًا شاخهیومت، مستقکح«
ه بر کی یح دارد؛ تا جایترجی ام فروعکن است. بر تمام احیام دکن احیتر

ومت به وقت ضرورت اجازه دارد کز مقدم است. رھبر حینماز، روزه و حج ن
را ی مسجدی لکه بطور کواست ن ھم ریاو ای د و برایل نمایمساجد را تعط

ه در حال حاظر، مخالف با کرا ی ام اسالمکمنھدم سازد و آن دسته از اح
گر باشد. یدی زیا در چیتواند بر دارد و خواه در عبادت  یم مفاد اسالم باشند

از ی یکه کتواند حج را  یم ومتکح  ی،ت اسالمکمفاد مملی طبق مقتضا
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ی ومت بجاکن حیه اکباشد بر دارد. چرا  یم ضه از فرائض اسالمین فریمھمتر
  .١»استی ت آزاد الھیخود، وال
عت، یام شرک: تصرف آزادانه در احیعنین عمل یه اکاست ی ھیو بد
ا یفرد  یکآن ھم به اجتھاد ی م منصوص شرعکن بردن حیا از بیمنسوخ 

د یشه بایھمی ه براکی نین (دیدی برای جدِ ی خطر  ی،اسیبنابر مصالح س
تواند به  یم نیباشد. دخالت آزادانه در د یم شه آمده است)یھمی و برا بماند

آنان (ارتداد ی از اسالم و به بدبختی اسالمی شورھاکن و یمسلمی ریناره گک
تواند  یم ومتکن نوع حیورانه از اکورک) منجر شود. اطاعت یاجتماع  ی،عمل

ه کبسازد ی یھاست و نابود گرداند و دچار بحرانیر و نیتأث یب ن رایل دک
ران ین ایبی ھدف و طوالن یب از آنھا دشوار باشد. نمونه با ارزش جنگی یرھا

ی ه به ھر دو طرف ضررھاکج است ین خلیه نشیحاش کو عراق و ممال
د. بنابر متحمل یرسانی و نابودی ده است. آنھا را به ساحل تباھیرسانی ادیز

شور کر و به سبب مواجه شدن یطرف درگ یکد یشدن خسارات و تلفات شد
و ی مات داخلیل خطر بروز تشنجات و نامالیز بدلیالت و نکبا انواع مش

ن یم ا ۱۹۸۸پر قدرت، در ماه اوت ی شورھاکاز ی باالخره با مداخلت برخ
 افت.یان یجنگ پا

م کطلبد نقش حا یم ورانه راکورکد یه اطاعت و تقلکن امامت مطلقه یا
ی ه به سبب آن، فساد روکندک یمی ) را بازمران مستبدک(حی استبداد

با خطر ی زراعت، تجارت، امن و امان ھمگ  ی،ابد و نسل انسانی یم ن رواجیزم
خته، یافسار گسی ومتھاکز در دور حین نیشیپی ھا شوند. در زمان یم مواجه

ن نوع استبداد و تقدس, رنگ یبا ای شده است و وقتی ین تجربه ھایچن
ابد؛ مأمور من الله و یت به آن راه یده معصومیو عقزش شود یھم آمی نید

                                                           
 ھـ ۱۴۰۸جمادی االولی  ۲۳، تاریخ ۱۸۲روزنامه کیھان، شماره:  -١
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د و یجا خواھد رسکجا تا کش از یقلمداد شود؛آنگاه چپاولگری قائم مقام نب
فرقه، به منزله  یکی ا حداقل برایشور، تمام ملت و کتمام ی ن است براکمم

ی ار آسانکاز آن، ی یه آن وقت, رھاکباشد ی اجتماعی و خود سوزی شکخود
ن اعتقاد تقدس و عظمت) یجه این (در نتیبود. عالوه بر انخواھد 
اھل کھوده و یار، بیکعمل، ب یبی ر و انسانھاکف یبی از آدمھای یجماعتھا

دھند و  یم آنھا را به باد  ی،با ثروت و منابع ملی ه با بازکشود  یم لکیتش
ی غ و محصول عرقھایدر یبی جه محنتھا و زحمتھایه نتکشور کی ھا هیسرما

شود.  یم عین طبقه شده, ضایای ھا یظ ملت است صرف خوشگذرانیغل
ا در لباس یی و پاپی ھنوتک  ی،و علمی نیشود. در طبقات د یم ادیزی اریکب

 به وجودی قرون وسطی رحمانه انحصار طلب یب امام معصوم و مطاع، نظام
خاندان فقط چند ی ستگیار و تالش، اشتغال و شاکج و فوائد ید. از نتایآ یم

ه کرسد یم به ظھوری شود. طبقه ا یم مالیبرند و حقوق مردم پا یم بھره
ی تکحر کت و پرورش فرزندان خود، اندیتربی جھت امرار معاش خود و برا

ختن یدانند و بدون ر ینمی ت دادن انگشت را ھم الزم و ضرورکحری حت
ش و یارگر به عکقطره عرق از خود، با ثروت حاصله از زحمات طبقه  یک

 پردازند. یم نوش
 راست گفته است:ی الله تعال

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ۡحَبارِ ٱَءاَمُنٓواْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  �َّ

َ
ۡمَ�َٰل  لرُّۡهَبانِ ٱوَ  ۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
َ�َأ

ِ  �َّاِس ٱ وَن َعن َسبِيِل  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب ِۗ ٱَو�َُصدُّ    .]۳۴ التوبة:[ ﴾�َّ
تاب) مال مردم را کخ (اھل یاز علماء و  مشای اریمومنان! بسی ترجمه: ا

 دارند. یم خورند و از راه خدا باز یم به ناحق
گر ھم یران و دیعه ایار شده است. شکامال آشکن زمان یت، در این واقعیا

به او ی نیت الله الخمیآ    ات یه در حکرا » یلباس تقدس«شان، یصداھا
ش یه به نماکرا ی خروشمش، جوش و یس و تعظیدند و در تقدیپوشان
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ن یعت است و مخالف با مزاج دیرده شرکرون از حدود مقرریگذاشتند ب
 باشد: یم ندک یم ن وضاحت اعالمیه با اکی دیتوح

ن يُۡؤ�َِيُه  َما﴿
َ
ُ ٱَ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱ �َّ

ْ ِعَباٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن  ِ ٱُكونُوا ٰنِّ�ِ  �َّ ْ َر�َّ َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُوا
ْ  َوَ�  ٧٩َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  ۡلِكَ�َٰب ٱ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
 نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ

 
ۡ
يَأ

َ
ۡرَ�ابًاۗ �

َ
ِ أ ۡسلُِموَن  لُۡ�ۡفرِ ٱُمرُُ�م ب نُتم مُّ

َ
   .]۸۰-۷۹آل عمران: [ ﴾٨٠َ�ۡعَد إِۡذ أ

ست که خداوند، کتاب آسمانی و یچ بشری سزاوار نیبرای ھ«ترجمه: 
ر از خدا، مرا پرستش یغ«د: یحکم و نبّوت به او دھد سپس او به مردم بگو

د، یالھی باشد) مردمی ین است که بگویبلکه (سزاوار مقام او، ا »د!یکن
نکه به شما یو نه ا د!یخواند د و درس مییآموخت گونه که کتاب خدا را می آن

ا شما ید. آیامبران را، پروردگار خود انتخاب کنیدستور دھد که فرشتگان و پ
 »کند؟! د، به کفر دعوت مییرا، پس از آنکه مسلمان شد

ه کی ھنگامه کگزارش دادند ی ن المللیبی خبری ھا و آژانسھا  روزنامه
ی تیامنی روھایافت نیم در شھر تھران وفات  ۱۹۸۹در سوم ژوئن ی نیخم
دند. مردم به ید کرا تداری , به بھشت زھرا آمبوالنسیانتقال نعش وی برا

ن کله آمبوالنس ناممیت به وسیت، انتقال مین وضعینعش ھجوم آوردند. با ا
جوش و خروش  دند.یله چرخبال به مقبره رسانیشد. لذا الش را به وس

دفعه یکی ه مجمع صدھا ھزار نفرکمردم در قبرستان، آنچنان بود ی مذھب
ه کی رد طورکل یتبد کمتبری ھا هکفن را به تکبه طرف الش ھجوم آورده 

ی توجھھا  یر اندازیت لخت و برھنه شد. مردم به اعالم ھا، ھشدارھا، تیم
ن را یار تدفکبور شدند ن نظام مجین افتاد. مسئولییردند. الش برھنه به پاکن

ر توانستند دفنش ینند و باالخره بعد از ساعتھا تأخکی گر ملتویدی به وقت
 نند. ک
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او بسازد ی برای ران قصد دارد مقبره ایومت اکه حکن است یخبر تازه ا
عبه مشرفه کا برتر و باالتر باشد. نقشه اش، نقشه یدنی ادگاریه از تمام آثار ک

نه یون ھزیلیمھا  ونیلیه مکرضا خواھد بود. مسلم است ی و مشھد امام عل
گره، ز یم در برخواھد داشت. گفته ن عمارت یباتریشود مانند تاج محل آ

 جھان خواھد شد. 
ت را به امامت داده است یه تقدس الوھکاست ی ن ھمه، مظھر اعتقادیا

انسان روا نباشد به امامت ی ه براکت و عظمت یاز معصومی و خلعت
ت گذرانده و به منزل و مقام یت و عبدیده است و او را از مرتبه بشریپوشان

شه آن را از یھمی برا ج رسول اللهمات یه تعلکی یھمانجا» ما فوق البشر«
 ده است. ین برده بود رسانیب

 به ثبوت ج اللهطھره رسول مرت یث و سیات، احادین روایح تریاز صح
ه کن را یدند و نه ایپسند ینم خودذات ی را برای ازیچ نوع امتیه ھکده یرس

 خود روای ایگذشته در حق انبی ه امتھاکفشان آن چنانیمردم در مدح و تعر
 ت و رسالت بدانند. ینند و وجودشان را بلندتر از مرتبه عبدکداشتند غلو  یم

 : دیفرما یم سانسحضرت 
ھم  ؛ اِما بازنبود ج رسول اللهی ز محبوبتر از ذات گرامیچ چیما ھی برا«

شان دوست یه اکم یدانست یم هکنیای م. برایشد ینم شان بلندیای ما برا
  .١»ندارند
ن فرد در ی(افضل تر» هیر البریا خی«لمه کشان را با یا  ی،شخص«

ن رتبه و مقام از آِن یشان فرمودند: ایمخلوقات) مورد خطاب قرار دارد. ا
  .٢»است ÷میحضرت ابراھ

                                                           
 ۳/۱۳۲للرجل، مسند امام احمد بن حنبل ترمذی، باب ما جا فی کراھیه قیام الرجل  -١
 جصحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضل ابراھیم الخلیل  -٢
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 : فرمودند ج ه رسول اللهکت است یروا سخطاباز حضرت عمر بن 

ال تطرو� كما اطرت انلصاري عييس بن مر�م فانما أنا عبد فقولوا «
  .١»عبدا� و رسوهل

بن ی سیحضرت عی حه سرائیدر مدی ه نصارکف من، آن چنانیدر تعر«
ستم. یش نیبی د. من بنده ایار نبرکز بیلمات مبالغه آمکردند کم مبالغه یمر

  .»غمبرشید: بنده الله و پیینطور بگویپس ا
ه کی امت از ابتالء به غلو و مبالغه ای ریشگیپی ، براج اللهرسول 

ردند. کخود را ی المقدور سعی ن گرفتارش شده بودند حتیشیپی امتھا
پا را فراتر   ی،نیان دیشوایرام و پکی ایس انبیم و تقدین در تعظیشیپی امتھا

ه به نظر کی سانکن رفتار را با ینًا ھمیگذاشتند و ع یم از مرز اعتدال
تا در علم و فضل و مشغول به دعوت یکر و صالح، یخودشان، ممتاز در خ

 در اواخر ج ردند. رسول اللهک یم ل الله بودندیسبی الله و جھاد فی ال
 ش فرموده بود: یات خویح

  .٢»قاتل اهللا ايلهود و انلصاري اختذوا من قبور انبيائهم مساجد«
خود را ی ایانبی ھا ه مقبرهکرا ی ھود و نصاریبگرداند  کخدا ھال

 عبادتگاه ساختند.
در  ج ه رسول اللهکت است یروا بشه و ابن عباسیاز حضرت عا

اخته خود اند کبر چھره مباری ش چادریت خوکات پر برین ساعات حیآخر
آن را بردا شته در ھمان حال  ردندکنفس ی احساس تنگی بودند اما وقت

 فرمودند:

                                                           
 صحیح بخاری، کتاب االنبیا -١
 و وفاته. جصحیح بخاری، باب دفن النبی  -٢



 ١٢٧  اثناعشریه عقیده امامت فرقۀ

لعنه اهللا يلع ايلهود و انلصاري اختذوا من قبور انبيائهم مساجد (�ّذرما «
 .١»صنعوا)

غمبران خود را عبادتگاه یپی ه قبرھاکی ھود و نصاریلعنت خدا بر 
 ردند.کدرست 

گذشته به آن ی ه امتھاکی یزھاین از چیشان باز داشتن مسلمی(منظور ا
 .مبتال شده بودند بود)

بر ی نه زنیو سی ه از نوحه خوانکده یبه ثبوت رس ج اللهاز رسول 
ن یت مسلمیشان، فقط جھت تربین عمل ایا ٢ردند.ک یمی ریمردگان جلوگ

واحد ی د ثابت قدم بمانند و عبادت فقط از آن خدایده توحیه بر عقکبود تا 
 ج شانیه اکی ده باشد. زمانین عقیباشد؛ عمل، قول و حال, سرشار از ا

ار شد. کشتر آشیشان بیت و تعامل ایمات، نحوه تربیاثرات تعلافتند یوفات 
ان بود. یرام افضل و محبوبتر از تمام جھانکصحابه ی ، براج رسول الله

ده بود. از جان، مال و یشه دوانیدر اعماق دل و جانشان، ر ج شانیمحبت ا
دوست داشتند؛ اما ھنگام وفاتشان،  شتریرا ب ج فرزندان خود، رسول الله

ش یم و محبت بدھد به نمایس به تعظیه مقام تقدکس غلو را آنچنان کچیھ
شان یطالب و دو فرزند ایابن ابی رام بشمول حضرت علکنگذاشت؛ از صحابه 

اط در ین ھمه احتیده است. این امر به ثبوت نرسیز این شنیحضرات حسن
دشان یده توحی، عقکه افراد آن عصر مبارکن خاطر بود یطرز عمل، فقط به ا

 پخته و راسخ بود.

                                                           
 و وفاته. ج صحیح بخاری، باب مرض النبی -١

الجاھلیه: نوحه خوانی از رسوم در کتاب الجنائز سنن ابن ماجه أمده: النیاحه من امر  -٢
 جاھلیت است.



 عقیده امامت و حدیث غدیر                         ١٢٨

ده امامت و یشان بر عقیرکه رشد فکران یان ایعین، شیس اکبرع
 اند ش رفتهیس پیان خود تا سر حد تقدیم رھنمایت بوده و در تعظیمعصوم

ه از کران است یای ھا یده امامت، غلو و افراط گریجه عقیھمه نتھا  نیا
 م به ارث برده است.یفارس قدی زردشتی عقائد جاھل

 »اللهم ارنا احلق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه«

 »هل بيته وسلمأآله وصحبه و یخري خلقه حممد وعل یعل یاهللا تعال یوصل«
ان یرم خدا به پاکھـ ق به فضل و  ۱۴۲۱رمضان سال  ۱۲تاب در کن یترجمه ا«

 »دیرس

 »وال وآخراأ احلمدهللا «
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