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 ! سابقه بی  تهاجم
 یا

 ؟! حقایق  آشکار کردن

دور »  باطل«، و از  رهنمـون » حق«  یسو  ما را به  که  یمر پروردگار  انیپا یب  سپاس

  محکم  لیبا دال  که»  عطوفت«و  » رحمت«آور  امیبر پ  درود و سالم  ؛ و هزاران ساخت

  روانیـو درود پروردگـار بـر پ  ، و سالم ساخت  را سرنگون » باطل«و   تیرا تقو » حق«

 بودند.  زانیگر » باطل«و از   کرده  یرویپ » حق«از   که سرور   لرسو  آن  نیراست

ـمیغـد«در مـورد   سخن  عیتش  اهل  نیرباز در بیاز د
ُ

  نیدارد و همـ  انیـجر » ر خ

  از شـاگردان  یادیـز  جمـع » لعن«و  » طعن«ز یو ن » امامت«  ی دهیعق  یمبنا  مسئله

و   تـر شـده ر داغیـاخ  یها در سـال  هیقضـ  نیـا  انی. اما ب است  قرار گرفته الله  رسول

  یز برگزاری، و ن سّنت  اهل  در مناطق  ییها ها و رساله با انتشار کتاب  عیتش  اهل  برادران

را دچار   سّنت  اهل  ی جامعه  جوانان  ، ذهن»ریغد«  با عنوان  یینارهایها و سم شیهما

ت  به  از زمان  برهه  نیاند. در ا نموده  شبهه
ّ
  دگاهیـد  باشد کـه یم  ی، ضرور از مبرمین  عل

دچـار   نینش یُسن  مناطق  و جوانان  گردد تا نوجوانان  انیب  واقعه  نیدر مورد ا  سّنت  اهل

 نشوند.  یسردرگم

  و نگـارش  قیـاز تحق  ی، اما وقت گرفتم  دست  به  و قلم  نهاده  گام  دانیم  نیدر ا  بنده

  میمحمـد سـل  حافظ«  جناب  زمیارجمند و عز  دوست  توسط  نهیزم  نیدر ا  یا رساله
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  شـانیا  قیـو نشـر تحق  و منتظر چاپ  دهیکش  کار دست  ی ، از ادامه شدم  مطلع »آزاد

، !» انیـب  یآزاد«شـعار   مـا کـه  ی ! در جامعـه و صـد افسـوس  . اما افسـوس نشستم

  یفشـار از سـو  اعمـال  علـت  ، بـه اسـت  مطـرح !» دهیعق  یآزاد« ،!» قلم  یآزاد«

شود و  یصادر نم  سّنت اهل  یدتیعق  یها و نشر کتاب  چاپ  ی نظر، اجازه تنگ  یافراد

 .   است  دار شده حهیجر  سّنت  اهل  سندگانینو  ، قلوب استیس  نیبر اثر ا

ماننـد   یمسـلمان  یبـا کشـورها  کـه  مـا نمـوده  در حق  یلطف  خداوند چه  یراست

ردستان  پاکستان
ُ
را   مـانیها تیاد مظلومیـفر  حـداقل  میتوان یم  که  میهست  هیهمسا  و ک

بـا   می! مـا ناچـار ی. آر میکنـ  یرا خـال  دلمـان  یها از عقده  یو مقدار  میآنجا سر بده

  مرزها چاپ  یسو  را در آن  یخیتار  قیو حقا  یدتیعق  یها ، کتاب مضاعف  یها نهیهز

 . میبرسان  عالقمندان  دست  به  فراوان  ی نهیو هز  ، رنج زحمتو با   میکن

  ی، امـا خبـر بـودم» آزاد  میسل«  یآقا  کتاب  د و منتظر چاپیکش  طول  چند سال

را رّد   هر بـار آن  یول  شده  اخذ مجوز اقدام  یبار برا  نیچند  که  میدیفهم  نشد، باالخره

  تیـفیبـا ک  طـرف  و آن  طـرف  نیـا  یا چند نسخه  یکپ  صورت  اند، آخراالمر به کرده

 د.یگرد  عیتوز  یار نامطلوبیبس

  رسـاله  را در آن  میمحمـد سـل  حـافظ  جناب  قلم  ییوایو ش  قیتحق  ییبایز  یوقت

و   عالقمنـدان  دسـت  بـا بـهیکـار ز  نیـا  کـه  گشـتم  ار متأسـفی، بسـ نمودم  مشاهده

و بـر   را گذاشـته  شیمـورد نظـر خـو  ی رسـاله  لـتع  نیهم  نرسد، به  انیجو قتیحق

 . دادم  شانیا  ی رساله  یجاها  یدر بعض  یراتییو تغ  نگاشتم  یا مقدمه  شانیا  قیتحق

  یکار » تیوال   یایر، سندگو یغد  ثیحد«  ی رساله  ی هیجواب  در واقع  رساله  نیا

  صورت  راژ باال و بهیدر ت  که  است » قم  یاسالم  قاتیو تحق  معارف  گروه«از 

ت  نیهم  . به است  شده  عیتوز  سّنت  اهل  در مناطق  گانیرا
ّ
را   رساله  ما نام  عل

د یبا  ، اما متأسفانه میا گذاشته » سّنت  و ما اهل  مؤمنان  یر، موال یغد  ثیحد«
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  عیتوز  گانیرا را  آن  میتوان ی، نم ستین  ارمانیدر اخت  المال تیب  ی خزانه  چون  میبگو

 .! میینما

 



 
 

 

 

 

  سرآغاز اختالف

را   یابتـدا مقـدمات  است  ، الزم میبپرداز »ریغد  ثیحد«  حیتوض  به  که از آن  شیپ

 . میکن  انیب

»  نبـوت«، »دیتوح«؛  است  شده  لیتشک  اصل  از سه  و جماعت  سنت  د اهلیعقا

  افـزوده  اصـل  سه  نیز بر این » امامت«و »  عدل«  عیتش  اهل  اما در مذهب ،»معاد«و 

  د. بـهیـآ یشمار نم  به  کامل  باشد، او مؤمن  اعتقاد نداشته»  امامت«  به  یو اگر فرد  شده

 » امامـت«  یعمل  ی از جنبه  یریتعب  را ـ که » تیوال «،  عیتش  اهل  که  است  علت  نیهم

و   زکات ، نماز، روزه«  فیرا در رد  آورند، و آن یشمار م  به  اسالم  باشد ـ جزو ارکان یم

  و معـارف  نشیب  یها دانند. کتاب یم  افضل  را از همه » تیوال «  یو حت  قرار داده » حج

 .)١(باشد  یم  مطلب  نیا  یایگو  عیتش  اهل  یدتیعق  یها و کتاب  یاسالم

 » امامـت«  ی مسـئله»  عهیو ش  یُسن«  یو اساس  بزرگ  یها اختالفاز   یکی  پس

  نیـو ا  است  واجب  بر خداوند سبحان » امام«  نیی، تع عیتش  پندار اهل  به  باشد که یم

نفـر   ازدهی  نفر هستند، که  دوازده  و همان  مشخص  تعدادشان  امتیق  امیتا ق » امامان«

 » یمهـد  امـام«  کـه  و نفر دوازدهم  داده  را انجام  شیخو  تیاند و مأمور آمده  از آنان

 غا یم
ً
   باشد که یم »منتظر  امام«و  » زمان  امام«، او  است  بیباشد فعال

ً
  َّیولـ«فعال

  کشف ، ینیکل  یکاف  ، اصول مقبول  مانند: تحفةالعوام  عیتش  اهل  یدتیعق  یها : کتاب کر. -١

 و...  یمجلس  نید  در اصول  نیقیال  ، حق ینیة الله خمیاألسرار آ
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 دهد. یم  را انجام  ، کارش نائب  عنوان  به » هیفق

 » نیـد  اصول«جزو  » امامت«  و جماعت  سنت  از نظر جمهور اهل  که یدر حال«

  سـنت  اهـل  دگاهیـباشـد. از د یم  یشـرع  از احکام  یو اساس  مهم  یحکم  ، بلکه ستین

  کـه  است  نیا  مسلمانان  عموم  فیاز وظا  یکی،  یاسالم  عتیشر  اجرا در آوردن  به  یبرا

  باشـد، بـه » یرهبر «  طیگر شـرایو واجد د  تی، صالح تیاهل  را که  یخود، فرد  انیاز م

طـور   را بـه  عتیشـر  نیو قوان  احکام  که  یسیکنند، رئ  انتخاب  و سرپرست  سیرئ  عنوان

ز یـن»  امام«و  » نیرالمؤمنیام«را   و سرپرست  سیرئ  نیا )١(دینما  ادهیپ  ر در جامعهیفراگ

 شود. یم  گفته » خالفت«و  » یکبر   امامت«او،   ی و سلطه  قدرت  ند، و بهیگو یم

و   ، ظـاهر بـودن سـنت اهل  ی دهیـعق  بـه » امامت«  و هدف  حکم  نیا  به  با توجه

  انیتواند در م یم  او چگونه  ، وگرنه است  یضرور  وقت  امام  یبرا  اقتدار بودن  صاحب

  توانـد بـه یم  کنـد؟ و چگونـه  یزیر هیـرا پا » و انصاف  عدل«  نظام  مسلمانان  عموم

 اجرا درآورد؟  ی مرحله  را به  عتیشر  احکامر یفراگ  صورت

را   و سلطه  و قدرت  ظاهر بودن  قرار دارند که  عیتش  ، اهل هینظر  نیا  مقابل  در نقطه

 .)٢(»دانند ینم  ، شرط امام  یبرا

از   یجی. نتا است » امامت  مسئله«  عهیو ش  یُسن  اد اختالفاتیبن  که  میدیفهم  پس

 عبارتند از:  یاساس  اختالفات  نیا

  انیـاز م  کـه  اسـت  نیمسـلم  عموم  ی فهیوظ  معتقدند که  و جماعت  سنت  * اهل

کنند، امـا   نییتع » امام«  عنوان  باشد به  داشته  تیو صالح  تیاهل  را که  یخود شخص

 .! است  بر خدا واجب»  امام«  نییمعتقدند: تع  عهیش

گر ید ، و یعبدالقاهر طاهر البغداد  امام » الفَرق  نیب  الفرق«، و » ید نسفیعقا  شرح: « کر. -١

 . یدتیعق  یها کتاب

 .۱۰ - ۱۱  ر، صیغد  ثیو حد  امامت  ی دهیعق -٢
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ز بـر اللـه یـچ  چیهـ  یعنـی؛ »ء یالله ش  یعل  جبیال «  اند که لیقا  سّنت  * اهل

 .)١(باشند! یم» الله یعل  وجوب«  به  لیقا  عهیش  که  ی، در حال ستین  واجب  یتعال

  ، امـام عهی، امـا نـزد شـ سـتین »اللـه  مـن  منصـوص«،  ، امـام سنت  * نزد اهل

 .شود! یم  نییتع  خداوند متعال  از طرف  یعنی،  است »الله  من  منصوص«

  ی، ولــ یضــرور  امــام  یبــرا » تیو صــالح  تیــاهل«،  ســنت  نظــر اهــل  * بــه

 .! است»  معصوم«  شهیهم » امام«،  عهیش  دگاهیباشد، اما از د ینم  الزم » عصمت«

بتواننـد   ، خود را ظاهر کند تا مردم د در جامعهیبا » امام«،  سنت  اهل  دگاهی* از د

توانـد  یم  امـام  که  معتقد است  عهیند، اما شینما  او مراجعه  به  شان مشکالت  رفع  یبرا

بکشـد تـا در   طـول  سـال  یها اگر سـال  یدارد؛ حت  نگه  یمخف  گرانید دیخود را از د

 .بماند!  پنهان  یغار

اقتـدار و «  صـاحب  کـه  اسـت  الزم » امام«بر   که  باور است  نیبر ا  سنت  * اهل

نزد   که  ید؟ در حالینما  یدگیرس  مردم  لیمسا  تواند به یم  گونهچ  باشد وگرنه »اریاخت

 .باشد! »اریاخت یب و  قدرت یب«  که  ز استیجا » امام«  یبرا  عهیش

  مشـخص  ، تعـداد امامـان امتیتا ق امبر یپ  از زمان  که  معتقد است  سنت  * اهل

کننـد  یم  نییخود تع  یبرا  ی، امام مسلمانان،  یو مکان  یزمان  تیموقع  به  ، با توجه ستین

  از زمـان  ، پروردگـار متعـال عهیدهد، اما از نظـر شـ یم  را انجام » امامت«  فیو او وظا

گـر ید  ینهـا کسـیر از ایـغ  که  است  کرده  نییتع » امام  دوازده«،  امتیتا ق الله  رسول

 ند. یگو یم )٢(» هیاثنا عشر «و  » هیامام«را   عهی، ش هینظر  نیندارد! بنابر هم  امامت  حق

گاه  یبرا -١  شود.  رجوع  کالم  علم  کتب  به  مسئله  نیشتر از ایب  یآ

و   شده  اضافه  جمع  این  نیز به لزهراء   ی فاطمه  و حضرت الله   رسول  تشیع  از نظر اهل -٢

  مختلفی  های فرقه  ائمه  به  ی عقیده  نیز براساس  نامند. خود شیعیان می»  معصوم  چهارده«را   همگی

اند.  ها مختلف گروه  از آن  دارند و پس  را قبول  امام  دوازده  از این  ششم  تا امام  همگی  دارند؛ چراکه

 شود.  مراجعه  ، و غیره۱ ج  شهرستانی  والنحل  والملل  اثنا عشریه  ی تحفه  بیشتر به  آگاهی  برای
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  امـت  ، از طـرف  امبر اکـرمیپ  و اشارات  حیصر  ثیاحاد  براساس  سنت  * اهل

 کنند: یم  یمعرف  بیترت  نیا  را به  بر حق  چهار امام  یاسالم

 .  قیابوبکر صد  : حضرت اول  امام

 .  عمر فاروق  : حضرت دّوم  امام

 .  نیالنور  یذ  عثمان  حضرت:  سّوم  امام

 .  یمرتض  یعل  : حضرت چهارم  امام

خواهـد   ادامـه  امـتیو تـا ق  داشـته  انیـجر » امامت«  ی ز، سلسلهینها نیاز ا  پس

 یطب  ستند، البتهین » معصوم«شوند،  یم  انتخاب  که  یاز امامان  کدام  چی. و ه داشت
ً
عتا

 خواهند بود.»  ظالم«  یو بعض » عادل«  یبرخ

 معترف  چهاگر  سنت  * اهل
ً
  یعلـ  حضرت  لیو فضا  تی، صالح تیاهل  به  کامال

  نی؛ و چهـارم دانسـته  خالفـت  بیـترت  را براساس  شانیا  امامت  باشند، اما باز هم یم

   یعلـ  حضـرت  بالفصـل  امامـت  به  لیقا  عهیدهند، اّما ش یقرار م  نیراشد  یخلفا

 اللـه   رسـول  از وفـات  پس   یعل  حضرت  اعتقادند که  نیبر ا  آنان  یعنی،  است

 باشد. یم  بالفصل  ی فهیخل

  قـرار گرفتـه  خـودش  ی در رتبـه   یعلـ  حضرت  ، خالفت سنت  * از نظر اهل

،   قیابـوبکر صـد  ) بـا حضـرت امـت  اجمـاع  (به  که  ینیو تابع  ، لذا صحابه است

بودنـد را مقّصـر و   کـرده  عـتیب   یغنـ  عثمان  و حضرت   عمر فاروق  حضرت

   یعلـ  حضـرت  را حـق  بالفصـل  و امامـت  خالفـت  عهیدانند، اّما ش یکار نم گناه

  آنـان  نیاند، بنابرا واگذار نکرده  شانیا  را به  حق  نیا  نیو تابع  شتر صحابهیب  داند که یم

 .) ذلك  بالله من (نعوذ )١(دانند!!! یم  ا فاسقیرا کافر و 

 . عیتش اهل  یدتیعق  یها گر کتابی، و د۲۷۸تا  ۱۵۵  از ص  یمحمد باقر مجلس  نیقیال  حق -١
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،  از خـودش  قبل  ی فهیخل  با سه   یعل  حضرت  عتیب  معتقدند که  سنت  * اهل

  نی، همچنـ  هیـمعاو  و بـا حضـرت  ثالثه  یبا خلفا   حسن  حضرت  عتیز بیو ن

و   ، کذب ی، بزدل ، نفاق دور از مداهنت  ، به شیخو  زمان  یگر با خلفاید  امام  ُنه  عتیب

گاه  حضرات  نیا  عتی، و ب است  بوده  هیتق  مطابق گرفته  صورت  تمام  یبا آ
ً
با   ، و کامال

مت  با مصلحت  و موافق  عتیشر  احکام
ُ
  گونـه چیه  بزرگان  از آنیک   چی، و بر ه بوده  ا

  میاز صـم  شیخـو  زمان  یبا خلفا  امام  ازدهی  عتیب  عهید. اّما نزد شیآ یوارد نم  یاتهام

  را بـه»  هیـتق«،  نیبودند، بنابر همـ  ) کار گرفته (حفاظت  هیاز تق  آنان  ، بلکه نبوده  قلب

  .)١(شناسند یخود م  نید  لیاز مسا  یکی  عنوان

 .۱۱-۱۴  ر، صیغد  ثیو حد  امامت  دهیعق -١

 

                                           



 
 

 

 

 

  اسالمی  با امت  اختالف  مثلث

  د کـهیرس  میخواه  جهینت  نیا  ، به میباش  داشته  شده  انیب  بر مطالب  قیدق  یاگر نظر

را   دو فرقـه  نیـا  اخـتالف  و اسـاس  اصـل  باشـد کـه یم  نکته  سه  اختالفات  نیاد ایبن

 دهد: یم  لیتشک

از   یکـیو   نیـد  ، معـاد و... جـزو اصـول د، نبوتیز مانند توحین » امامت« -۱

 باشد. یم  یو اساس  د مهمیعقا

  یاللـه تعـال  از طـرف  یهمگـ  باشد کـه یمنفر   دوازده  امتیتا ق  تعداد ائمه -۲

 الله) هستند.  من  منصوص  یعنی(  شده  نییتع

 باشد. یم امبر یپ  بالفصل  امام   یعل  حضرت -۳

بـا   باشـد، وگرنـه یم  یثیو حـد  یقرآن  حیصح  لیدال  از بهید نیعقا  نیا  اثبات  یبرا

در آونـد   هـوا و آب  بسـتن  مانند گره  یدتیعق  مسائل  اثبات  یو ساختگ  فیضع  لیدال

 . است  دنیکوب

  یعنـی(  مـان موضـوع  درازا بکشد و از اصل  به  بحث  نیا  میخواه ینجا نمیما در ا

ت  نیهم  ، به میر) دور شویغد  ثیحد
ّ
تعـداد «و »  امامت«  یعنی  در دو مورد اول  عل
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 سراغیو مستق )١( مییگو ینم  یسخن » ائمه
ً
  حضـرت  بالفصـل  ، خالفت سوم  ی نکته  ما

 خواهد شد:  میتقد  یمطالب  نهیزم  و در آن  رفت  میخواه   یعل

 :  علی  حضرت  بالفصل  * امامت
  دارنـد حضـرت  دهیـعق  عیتشـ  اهـل  کـه  است  نیا  یو ُسن  عهیش  اختالف  سوم  ی نکته

انـد، و  خـود قـرار داده  بالفصل  را امام   یعل  از خود، حضرت  پس   اکرم  رسول

از   اگر پـس  آنان  ی دهیعق  براساس  اند؛ چراکه نموده  ار تالشیبس  هیقض  نیا  اثبات  یبرا

  ی ائمـه  شـود، امامـت  ثابـت   یعلـ  حضرت  یبرا  بالفصل  ، امامتالله  رسول

  یهمگ  خواهد شد؛ چراکه  خود ثابت  خود به  یگریاز د  پس  یکی)  امام  گر (دوازدهید

،  و دوم  اول  ی نکتـه  کـه نیا  یجـا  خـاطر بـه  نیهمـ  بودند، به  تیب  اهل  به  آنها وابسته

  کوشـند تـا امامـت یکننـد، م  ثابـت  و سّنت  ، را از قرآن امام  و دوازده  امامت  ی دهیعق

  ی و نکته  امامت  ی دهیعق،  اول  ی برساند تا نکته  اثبات  را به   یعل  حضرت  بالفصل

 گردد.  خود ثابت  خود به  سوم  ی نکته  نیا  در ضمن  امام  ، دوازده دوم

،  سّنت  با جمهور اهل  عهیش  اختالف  که  میبر یم  یپ  تیواقع  نیا  ، به کوشش  نیاز ا

  شده  داده  آن  به  یعلم  ی جنبه  که  یاسیس  است  یاختالف  ، بلکه ستین  یعلم  اختالف

  خالفت  نظام  ینابود  ی. او برا)٢(باشد یسبأ م  عبدالله بن  اختالف  نیانگذار ایو بن  است

کرد و   را وضع  امامت  ی دهی، عق مسلمانان  یکپارچگیو   یهمبستگ یفروپاش  یو برا

  نیهم  قرار داد، به  شانیا  بالفصل  و امامت   یعل  حضرت  را، محّبت  آن  اساس

  به  امر کردند که  نیا  را صرف  شیخو  کوشش  خود، تمام  مذهب  اثبات  یبرا  جهت

گاه  جهت -١   ی تحفه  یها کتاب  به  و سّنت  قرآن  دگاهیاز د  امامت  ی شتر در مورد مسئلهیب  یآ

حاد، عق  ، شاهراه االعتدال السّنة، منهاج  ، منهاج هیاثناعشر
ّ
گر یر و دیغد  ثیو حد  امامت  ی دهیات

 شود.  مراجعه  سّنت  اهل  یدتیعق  کتب

 . موضوع  این در  و دیگر کتب  تیمیه السنة ابن  ، منهاج اثنا عشریه  ی ، تحفه شیعه  مذهب  : تاریخکر. -٢
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  بالفصل  امامت  ند، و چونینما  را ثابت   یعل  حضرت  بالفصل  ، امامت ینحو

،   قی(ابوبکر صد  راشد اّول  ی فهیخل  سه  انکار خالفت  بدون   یعل  حضرت

و   یپاش سم  به  گردد، پس ینم  ) ثابت  نعثما  و حضرت   عمر فاروق  حضرت

و فاقد   ، نااهل اقتیل یرا ب  پرداختند و آنان  اول  ی فهیخل  سه  در شأن  ییافتراها  بستن

و   ارانی(و   ثالثه  یخلفا  به  رو نسبتین  کردند و با تمام  یمعرف  امر خالفت  یبرا  طیشرا

   یعل  حضرت  بالفصل  امامت  یادعا  لهیوس  نیتا بد  کرده  یتراش بی) ع شانیا  روانیپ

 .گردد!  حیصح

  بالفصل  در مورد امامت  شده  ارائه  دالیل  اجمالی  بررسی
  شـرح  ، بـه اسـت  شـده  ارائه   یعل  حضرت  بالفصل  امامت  اثبات  یبرا  که  یلیدال

 کرد:  میخواه  انیرا ب  سّنت  اهل  دگاهی، د یاز بررس  پس  اند، که لیذ

  نیقـیال  حق«خود   فیدر تأل  یمانند محمد باقر مجلس  عهیش  سندگانینو  که  یاتیآ

   یعلـ  حضـرت  بالفصـل  امامـت  یبـرا  سـندگانیگـر نویو د»  نیالـد  اصـول يف

 اند: کرده  استدالل

َهاَ�ٰٓ ﴿ )۱ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ   ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
 ِ ِ ٱب ٰ  ِخِر� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 ].۵۹ :النساء[ ﴾٥٩ وِ�ً� تَأ

ک تمّس  غمبر (خدا بای) و از پ از قرآن  یرویپد، از خدا (با یا آورده  مانیا  که  یکسان  یا«

  یفرمانبردار ) خود (مسلمان  و فرماندهان  د، و از کاردارانیکن  او) اطاعت  سّنت  به

و اگر  باشند)  اسالم  عتیشر  احکام  یو مجر  دادگر و حقگرا بوده  که  د، (مادامیینما

(با  خدا  را به  د) آنیدا کردیپ  از امور کشمکش  ید (و در امریداشت  اختالف  یزیدر چ

 و  د (تا در پرتو قرآنی) برگردان ینبو  سّنت  به  غمبر او (با رجوعی) و پ قرآن  به  ی عرضه

  داشته  و روشن  انیرا ب  غمبر آنی، و پ را نازل  خدا قرآن  د؛ چراکهیرا بدان  آن  ، حکم سّنت
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  یعنیکار (  نید، ایدار  مانیز ایز رستاخخدا و رو  د) اگر بهیکن  عمل  نید چنی، با است

 .» تر است فرجام شما بهتر و خوش  ی) برا و سّنت  قرآن  به  رجوع
  لیو دال  یعقل  یها اسیاز ق  ، با استفاده هیآ  ییابتدا  بخش  از نقل  ، پس سندگانینو

!  اسـت  امام  دوازده »االمر  یاول«مراد از   هیآ  نیدر ا  کنند که  اند تا ثابت دهیکوش  یذهن

  اثبـات  بـه  یعقلـ  یها اسیبا ق  فقط  توان یرا م  یمذهب  ی دهیا عقیآ  که  است  نیا  سؤال

  نیباشد؟ اگر چن  امدهین  انیم  به  از آن  ی، ذکر میکر  قرآن  در تمام  که  ید؟ در حالیرسان

  نظرم  به  ادعا کند که  نیچنتواند  یم  میکر  از قرآن  یا هیدر مورد هر آ  یهر شخص  است

را   هیـآ  نیـز ایـن  یعـام  ی، اگـر فـرد اسـت  شخص  ، فالن لفظ  مراد از فالن  هیآ  نیدر ا

  یوقتـ  خطور نخواهد کرد، بالخصوص  الشیفکر و خ  به  امام  دوازده  ی هیبخواند، قض

  یزیـو اگـر در چ« : د کـهیـفرما یم  نیانـد، چنـ را ذکـر نکرده  آن  که  هیآ  دوم  بخش  که

  ی خدا (با عرضـه  را به  د) آنیدا کردیپ  کشمکش از امور  ید (و در امر یداشت  اختالف

 ».دی) برگردان ینبو  سّنت  به  غمبر او (با رجوعی) و پ قرآن  به

  ی صـلهیشود، ف  واقع  ، اختالف و مردم  حکام  نیاگر ب  شود که یم  معلوم  هیآ  نیاز ا

االمر. اگر مـراد از  یاول  حرف  خواهد شد، نه  یتلق »آخر  حرف«خدا،   خدا و رسول

  یرأک بـا تـر  و سـّنت  قـرآن  بـه  مراجعه  باشند، پس  نیمعصوم  ی ، ائمه»االمر یاول«

  مثـل  هـم  نیمعصـوم  ی، رأ عهینزد شـ  که  ی؟ در حال است  طور ممکن  چه  نیمعصوم

  و سـّنت  ر از قـرآنیـغ  یزیـتواننـد چ ینم  باشند، آنـان یم  معصوم  شهی، هم خودشان

  .)١(تاس  و نادرست  د غلطیترد  بدون  هیآ  نی، از ا امامت  ی دهیعق  ، اثبات نیند! بنابرایبگو

مه
ّ
از   یقـول  هیـآ  نیهمـ  لیـدر ذ »الـدرالمنثور«ر خود یدر تفس :  یوطیس  عال

  یطور کل  به»  نیمعصوم  ائمه«  اعتقاد به  آن  به  با توجه  هک  کرده  نقل   یعل  حضرت

 . رهیو غ  یر، فخر رازیکث  ، ابن ی، مظهر یر قرطبی: تفاس کر. -١
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طـور   ، بـه امامـت  در مسـئله  و جماعت  سّنت  اهلک ، مسل از آن  شود، بلکه یم  ینف

 گردد. ید مییتأ  کامل

 برّ أو ريصلح الناس إال أميطالب قال: ال  یبن أب یعن عل یهقيأخرج الب«

ؤمن اهللا بـه السـبل، يـف بالفـاجر؟! قـال: إن الفـاجر يفاجر. قالوا: هذا الربّ فك

عبـد اهللا يت، ويج به البحيقام به احلدود، ويء، ویء به الفیجياهد به العدو، وجيو

 .)١(»ه أجلهيأتيمسلم آمنا حتى ـه اليف

جز   مردم  فرمود: اصالح   طالب یاب  بن  یعل  حضرت  کند که یم  تیروا  یهقیب

کردنـد:   عـرض  ا بـد! حاضـرانیباشد   خوب  ر خواهیام  نی؛ ا ستیر نیپذ ر امکانیام با

  کنـد؟ (چـه  را اصـالح  مـردم  اسـت  ممکـن  چگونه  ر فاسقی؛ اّما ام درستیک ر نیام

ز، یـبد ن  حاکم  ی لهیوس  فرمود: خداوند به   یعل  دارد؟) حضرت  مردم  یبرا  یسود

  کـافر ادامـه  او، جهاد با دشمنان  یفرماندهو   ادتیق  گرداند، تحت یم  ها را پر امن راه

اللـه   تیـب  اجرا در خواهد آمد، حج  د، حدود بهیآ یم  دست   به ّیف  ، مال افتیخواهد 

  ، بـا احسـاس یزنـدگ  لحظـات  نیتـا واپسـ  قلمرو او، مسـلمان ماند، و در یبرقرار م

 .)٢(شود یم  مشغول  یالله تعال  عبادت  ، به تیامن

اند  کرده  ثابت  و از آن  کرده  نقل  هیآ  نیا  در ضمن  سندگانیاز نو  یبعض  که  یتیاو اما رو

  حیصـح  یمعتبـر بـا سـند  یهستند، در کتاب » امام  دوازده«، »االمر یاول«منظور از   که

  بـه  درآورده  تیروا  شکل  را به  شیخو  و معتقدات  االتیخ  یا سندهی، اگر نو ستین  یمرو

 .۱۷۸ ، ص۲ الدر المنثور: ج -١

 ر.ییتغ  یة مصر با اندکیالعرب  دارالکتب  طبع ۱۰۷  البالغة ص  نهج -٢
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  روش  نیـد؛ و ایـآ یمـا بـر نم  از دسـت  یدهـد، کـار  د نسـبتیمج  از قرآن  یا هیآ  طرف

  . )١(است  بوده  فراوان  خیتار  در طول  آن  ی نمونه  که  است  هیما یب  سندگانینو  مخصوص

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ )۲
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت   ].۳:  ةمائدال[ ﴾ا

شما و   به  دنیبخش  و (با عّزت  کردم  کامل  تانیشما را برا  نی) د امروز (احکام«

  عنوان  را به  و اسالم  نمودم  لیخود را بر شما تکم  ) نعمت تانیها گام  داشتن استوار

 .» دمیشما برگز  یبرا خداپسند  نیآئ
  نیـا  ، در ضـمن ستین   یعل  حضرت  بالفصل  از امامت  یذکر  هم  هیآ  نیدر ا

  ذکـر نشـده  یمعتبـر  کتـاب  چیاند در هـ کرده  نقل  نیو مؤلف  نیمصنف  که  یاتی، روا هیآ

  بازگشـت  در هنگام  که نیبر ا  یمبن  هیآ  نیا  ی درباره  یبعض  ی، ادعا نیبر ا  . عالوه است

میغد«  نام  به  یدر محل » حجةالوداع«از 
ُ

راد یاز ا  پس  الحجه یذ  روز هجدهم » ر خ

  یرأ  اتفـاق  مطلـب  نیـبـر ا  نیجمهور مفسر  ؛ چراکه ستین  حیشد، صح  نازل  خطبه

،  ، در روز عرفـه» عرفـات«  دانیـو در م » حجةالوداع«در   مهیکر  ی هیآ  نیا  دارند که

 .شد  نازل  الحجه یذ  نهم  روز جمعه  شامگاه

 در تمامیتقر
ً
  بـه  یهـودی  یفـرد  کـه  ر آمـدهیو تفسـ  ثی، حـد رتیس  یها کتاب  با

  یا هیآ  ) چنان (قرآن شما  ، در کتاب نیرالمؤمنیام  یا«:  گفت   عمر فاورق  حضرت

 . میگـرفت یم دیـرا ع  آن  شـد، روز نـزول یم  نـازل  انیـهودیمـا   اگر به  که  موجود است

 مَ وۡ ۡ�َـٱ﴿ :را خوانـد  هیـآ  نیـا  یهـودی  ؟ آن هیـآ  د: کدامیپرس  عمر فاروق  حضرت
 ۡ�

َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ ۡسـۡ�ِ ٱ لَُ�ـمُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

  نـازل  ییجا  و چه  یروز   چه  هیآ  نیا  که  دانم یم  فرمود: من   فاروق  حضرت ﴾ادِينٗ 

در    اکـرم  رسـول  کـه  یشـد، هنگـام  نازل  در عرفات  ، جمعه عرفه؛ روز  است  شده

 .۲۷  ، ص امامت  دهیعق -١
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،  ، روز عرفـه جمعه روز  در حجةالوداع  نزولش  یعنیبودند (  کرده  وقوف  عرفات  دانیم

  .)١(»تواند باشد؟ یم  ، چه نیتر از ا بزرگ  یدیبود)، ع  عرفات  دانیم

  نهم  یعنی(  شام  وقت  به  روز عرفه  هیآ  نیا  د کهیفرما یز مین   یعل  خود حضرت

  .)٢(بود   شده  ) نازل الحجه یذ

 سد:ینو یم»  یالمعان  روح«ر خود یدر تفس :  یآلوس  عالمه

 :  : ی هیآ  اند که کرده  را نقل  تیروا  نیا   ید خدر یابوسع  ها از حضرت یبعض«

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
  حضـرت  شـد کـه  نـازل  یهنگام  ر خمیدر غد ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

از   پـس »َمـْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «فرمود:    یعل  حضرت  به   اکرم  رسول

 ادليـن إكمـال اهللا أ�ـرب يلع« فرمودنـد:   اکـرم  رسـول  ، حضـرت هیآ  نیا  نزول
 .»بعدي اهللا وجهه كّرم و والية يلع برساليت انلعمة ورضاء الرب و�تمام

 د:یفرما یم  تیروا  نیا  از نقل  پس :  یآلوس  عالمه

  (عـالوه  تیروا  نیایک رک  و الفاظ  است  بزرگ  یاز افتراها  یا ، نمونه تیروا  نیا«

  .)٣(»باشد یافترا م  نیبر ا  ی) خود شاهد سند آن بر

ر بزرگ مه  مفسَّ
ّ
دو   از نقل  پسر مستند و معتبر خود، یدر تفس  هم :ر یکث ابن  عال

 د:یفرما ی، م عیتش  اهل  تیروا

  شیگنجـا  در آن  کـه  حـق  ، سـخن تیـروا  آن  و نـه  است  حیصح  تیروا  نیا  نه«

  (نهـم  در روز عرفـه  هیـآ  نیـا  کـه  اسـت  وجود نـدارد همـان  یدیو تردک ش  نیتر  کم

   عمر فاروق  نینرالمؤمیام  از حضرت  که ، چنان گشت  نازل  جمعه ) روز الحجه یذ

 .  ثیحد  گر کتبیو د  یی، نسا از مسلم  نقل  به ۶۱/۶  یر قرطبیتفس -١

 .۱۳  ، ص۲ ر: جیکث  ر ابنیتفس -٢

 .۵۹۸تا  ۵۴۷  ص  یکاندهلو  الحسن  عة از موالنا احتشامیحةالشیو نص ۶۱/۶:  یالمعان  روح -٣
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،  قتـاده  ، حضـرت یشـعب  ز قـولیـ، ن اسـت  یمـرو   جندب  سمرةبن  و از حضرت

 .)١(»است  نیو علما هم  گر ائمهیو د  حوشب  بن شهر  حضرت

از   پس »البدایة والنهایة«و مشهور خود   معروف  ر در کتابیکث  ابن  عالمه  نیهم

 سـد:ینو یم  شـده  نـازل»  ر خـمیغـد«در   شد که  گفته  آن  ی درباره  که  تیروا  نیا  نقل
بـا   مخـالف  کـه  ؛ چون است  کذب  ، بلکه تنها منکر در حد اعالست  نه  ثیحد  نیا«

   عمـر فـاروق  نیرالمـؤمنیام  از حضـرت  در آن  باشد که یم  نیحیمستند صح  ثیحد

 . )٢(»بود  شده  نازل  در عرفه  ، روز جمعه هیآ  نیا  که  شده  ثابت

  ادعا استدالل  نیا  بر بطالن  هیآ  نیر، از همیر کبیدر تفس :  یراز  نیفخرالد  امام

 ند:یگو یم  شانی، ا است  جسته

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿  هیآ  نیا  اند که ما فرموده  یعلما«
َ
  بر بطـالن ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

  فرمـوده  هیآ  نیا  یدر ابتدا  یالله تعال  که نیا  یکند، برا یم  داللت  بالفصل  امامت  قول

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ : است َّ�  ْ از « ﴾نِ َشـوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا

مانـدگار و   نیـد  نیـداننـد ا یاند، (و م گشـته  وسیشما مأ  نی) د از (نابود کردن  امروز کافران

 .»دیبترس  د و از منینترس  از آنان  )، پس است  جاودانه
 زیـاند و ن د شـدهیـناام  نیدر د  لیر و تبدییاز بروز تغ  کافران  که  داستیپ  وضوح  به

  ابـن  یعلـ  حضـرت  د! اگـر امامـتیبترسـ  د و از مـنینترسـ  از آنـانک نیا  فرمود که

الطاعـة   واجـب  نص  یعنی،  منصوص   و رسولش  یالله تعال  از طرف  طالب  یاب

نمـود  یجاد میر اییتغ و  لیتبد  کرد و در آن یم  را پنهان  آن  که  یکس  هیآ  نیا  بود، طبق یم

در   د و نـهیرا انکار نما  نص  نیا  توانست ینم  نفر از صحابهیک   یعنید شود، ید ناامیبا

نهـا یااز   کـدام  چیهـ  کـه  یدارد، و وقتـ  نگـه  یرا مخفـ  آن  وجود آورد و نـه  ر بهییتغ  آن

 .۱۴/  ۲ر: یکث  ر ابنیتفس -١

 .۲۱۴/۵:  ةیوالنها  ةیالبدا -٢
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  و نـه  ظـاهر گشـت  خبـر آن  شـد و نـه  امامت  از نص  یذکر   نه  ، بلکه نگرفت  صورت

 یقی   طالـب یاب  ابـن  یعلـ  حضـرت  کـه  میشـد، دانسـت  نقـل  باره نیدر ا  یتیروا
ً
نـا

 .)١(»نبود  باالمامت  منصوص

غـور شـود،   تمـام  یبا خونسرد :  یراز  امام  نیالمتکلم  امام  عبارت  نیاگر بر ا

 مَ وۡ ۡ�َـٱ﴿: هیـآ  نیـا  د کـهیخواهـد رسـ  جـهینت  نیـا  د بـهیـترد  بدون  محترم  ی خواننده
 ۡ�

َ
و   روشـن  یلـیدل  کند، بلکـه ینم  را ثابت  تنها امامت  نه  ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 . )٢( والله الموفقباشد.  یم  و جماعت  سنت  جمهور اهل  یآشکار برا

َهاَ�ٰٓ ﴿) ۳ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ٰ لۡ ٱ   ].۶۷ة: مائدال[ ﴾٦٧ فِرِ�نَ َ�
  بر تو نازل  پروردگارت  یاز سو  هر آنچه !) ی(خدا، محمد مصطف  ی فرستاده  یا«

(و   ) برسان مردم  به  یو هراس  خوف  گونه چیه  و بدون  و کمال  تمام  (به  است  شده

،  یا ) نرسانده مردم  خدا را (به  ، رسالت ینکن  نی)، و اگر چن کن  دعوت  بدان را  آنان

  ی بر عهده  اوامر و احکام  عیجم  غیتبل  ؛ چراکه یا فرا نخوانده  بدان را  شانی(و ا

)، و خداوند تو را از  شمار است   به ّکل  تو، کتمان  از جانب جزء  ، و کتمان توست

 .»دارد... یم  محفوظ  و آزار) مردمان  تیاذ و  کافران  یاحتمال  (خطرات
میغد»  ی از خطبه  شیپ  یکم  هیآ  نیمعتقدند ا  عیتش  اهل

ُ
  سـال  الحجـه یذ ۱۸» ( رخ

   اکـرم  رسـول  بر حضرت  یعل  امامت  ، حکم نیاز ا  شی، پ شده  ) نازل هجرت  دهم

  کـه نیدند تـا ایترسـ یم  حکم  آن  دنی، از رسان یلیدال  بنا به  شانیا  یبود، ول  شده  نازل

   یعلـ  امامت  حکم  شد که  دستور داده   اکرم  رسول  حضرت  شد و به  نازل  هیآ  نیا

 .۱۳۹  ، ص۱۱ ر: جیر کبیتفس -١

 .۲۹  : ص امامت  ی دهیعق -٢
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   اکـرم  رسـول  کرد. حضـرت  میخواه  د، ما شما را حفاظتیینما  اعالم  مردم  نیرا در ب

ر یغـد«  نـام  بـه  یدر محل  یهجر  دهم  سال  الحجه یذ ۱۸  خیدر تار  هیآ  نیبا ا  مطابق

  دسـت  حاضر در آنجا بـه  کردند و از مردمان  را اعالم   یعل  حضرت  امامت » خم

 گرفتند.   عتیب   یعل  حضرت

  که  میکن یم  جلب  چند نکته  شما را به  ، توجه هیآ  کامل  حیر و تشریتفس  یجا  ما به

 خواهد شد:  واضح  استدالل  نیا  قتیو حق  تیماه  از آن

ها در  یبعضـ  کـه نیباشد ا یم  توجه  قابل  هیآ  نیز در ایاز هر چ  قبل  که  یا نکته -۱

  یهسـتند، در حـال  هیآ  نیاز ا   یعل  حضرت  بالفصل  امامت  ی دهیعق  صدد اثبات

طور   به  ؛ بلکه از امامت  یحرف  و نه  است   یعل  از حضرت  یذکر  ، نه هیآ  نیدر ا  که

از   یخداونـد  احکـام  غیشما در تبل  که  شده  داده  حکم   اکرم  رسول  حضرت  به  عام

  خواهـد کـرد، کـافران  شـما را حفاظـت  د متعـالد، خداونینورز  غیدر  یکوشش  چیه

در   کـافران  تیهـدا  گـردد؛ چراکـه یمتأثر نم  شما از آن  غیتبل  رند، شأنیا نپذیرند یبپذ

 شما.  دست  به  ، نه الله است  دست

باشـد، بـا  یم  آن  و سـباق  اقی، سـ ، ترجمـه از الفـاظ  هیـآ  و مطلـب  خالصـه  نیا

  بالفصـل  امامـت  شـود و نـه یم  ثابـت  امامـت  ی دهیعق  نه  همد یار بعیبس  احتماالت

 .!  یعل  حضرت

را رّد   امامـت  ی دهیـ، عق هیآ  نی، ا نیو جمهور مفسر  هیمیت ابن  عالمه  یرأ  طبق -۲

  احکـام  تمـام  شـده  دستور داده   اکرم  رسول  حضرت  ، به هیآ  نیدر ا  کند؛ چراکه یم

  ممکـن  بود، چگونه یم  نید  از احکام  یحکم  امامت  ی دهیاگر عق  را برساند، پس  نید

  انیب  امت  به  و روشن  ، واضح را در مأل عام  حکم  آن   اکرم  رسول  حضرت  که  است

  گمـان  که  یشخص«د: یفرما یم ل  شهیعا  ، حضرت علت  نیهم  باشند؟ به  نکرده

؛  ، دروغگوسـت داشـته  نگه  یرا مخف  یاز وح  یزیچ   یمحمد مصطف  برد حضرت

 .»کند  ابالغ  امت  را به  نید  دستور داد، تمام   اکرم  رسول  به  یالله تعال  چراکه
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را    یعلـ  حضـرت  بالفصـل  ا امامـتیـ  امامـت  ی دهیـعق  اگر حکم  نیهمچن

  بـر آن  امـت  کـه  است  ممکن  باشند، چگونه  دهیرسان  امت  به   اکرم  رسول  حضرت

  ینشود، در حـال  استدالل  حکم  ، از آن اختالف  هنگام  به  ا حداقلینکند   ، عمل حکم

  کـه  یو انصار وقتـ  نیاز مهاجر  کرام  صحابه   اکرم  رسول  حضرت  از وفات  پس  که

یک   چیکردند، اّما ه  شیپ  یتلفمخ  لیآمدند، دال  گرد هم » ساعده یبن  ی فهیسق«در 

 نکردند.  ) را مطرح امامت  ی دهی(عق  نص  نیا  شانیاز ا

و    یغنـ  عثمـان  و حضـرت   عمر فـاروق  حضرت  ز خالفتین  از آن  و پس

از   یکـیز یـن   یعل  حضرت  ـ که  از صحابه  یفرد  چیداد، چرا ه  یرو  شورا  واقعات

   یعل  خود حضرت  خالفت  ی در دوره  ینکرد، حت  را مطرح  ینص  نیبود ـ چن  آنان

)  تیـب  اهل  شمول  (به  از اصحاب  یز، کسین  هنگام  در آن  یبروز نمود، ول  یاختالفات

  نیوجـود چنـ  بر عـدم  یروشن  لی، دل همه  نیا ایرا اظهار نکرد، آ  امامت  ی دهیعق  نص

از   کـدام چیه  کـه  یی؛ ادعـا است  لیدل  بدون  محض  یادعا، ادعا  نی؟ و ا ستین  ینص

 .! آن  ناقل  بودند و نه  آن  به  لیقا  ، نه تیب  و اهل  صحابه

از   شیو پـ » حجةالوداع«از   ، پس هیآ  نیا  هستند که  یمدع  عهیش  سندگانینو -۳

در    حضـرت ، آن هیـآ  نیهمـ  از نـزول  ، پـس است  شده  نازل » ر خمیغد«  ی خطبه

را    یعل  ، امامت» ر خمیغد«  نام  به  یدر محل  یهجر  دهم  سال  الحجه یذ ۱۸  خیتار

  عرفـات  دانیدر م  را که  در حجةالوداع الله  رسول  ی خطبه  که  یکردند، کسان  اعالم

  یخـوب  اند بـه راد نمودند، خواندهیا   صحابه  در برابر هزاران  الحجه یذ ۹  خیدر تار

حضار    اکرم  رسول  حضرت  که  یوقت  حجةالوداع  یخیتار  ی خطبه  نیدر ا  دانند که یم

 فرمودند:  اصحاب  کردند، در آخر رو به یم  آگاه  اسالم  نید  و مهم  یادیبن  لیرا از مسا

  نـتمأاهللا و  ؛ كتاب به  اعتصمتم  إن  تضلوا بعده ما لم   �ميف  وقد تر�ت«
.  ونصحت  تيوأد  قد بلغت ك؟ قالوا: و�شهد أن قائلون  أنتمفما   ع�  �سئلون

:  - قـوليو   انلـاس  نكتهـا إىل�السـماء و  رفعهـا إىليالسبابة   بأصبعه -  فقال
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  انیـدر م  مـن  د کـهیبدان« .)١(» مرات  اشهد! ثالث  اشهد! ا�  اشهد! ا�  ا�

  د شـد و آنینخواه  هرگز گمراه دیبزن  چنگ  آن  اگر به  که  گذارم یجا م  از خود به  یزیشما چ

د یـخواه  جـواب  چـه  گـاه شـد، آن دیـخواه  دهیاز شما پرسـ  من  ی و درباره  الله است  کتاب

  د، حقیکرد  ابالغ  طور کامل  شما به  که  میده یم  یکردند: ما گواه  عرض  نیداشت؟ حاضر

  انگشت  که  یدر حال   اکرم  رسول  حضرت  آن از  د. پسیما بود  رخواهید و خیرا ادا نمود  آن

،  بـاش  فرمودنـد: پروردگـارا! گـواه  کرده  مردم  ، رو به بلند نموده  آسمان  طرف  را به  اش سبابه

 .» باش  ، پروردگارا! گواه باش  پروردگارا! گواه
  بـا گـواه   اکـرم  رسول  حضرت  الحجه یذ  در نهم  که  است  ممکن  حاال چگونه

د و یـعقا  تمـام  من  رند کهیبگ  اقرار و اعتراف   کرام  ی ، از صحابه یالله تعال  ساختن

ر یغـد«  نام  به  یدر محل  الحجه یذ ۱۸  خیو در تار  نمودم  شما ابالغ  را به  ینید  احکام

  مطلـب  نیـا ایبود! اظهار کنند، آ  داشته  نگه  یمخف  شانیا  قول  به  را که  یا دهیعق » خم

 .؟! است  و فهمک در  پسند باشد قابل انصاف  که  یا خواننده  یبرا

َهـاَ�ٰٓ ﴿ : مهیکر  ی هیآ  نیا  نزول  در شأن  که  یمستند  اتیروا  تمام -۴ ُّ�
َ
 لرَُّسـوُل ٱ �

ٓ  بَّلِغۡ  نزَِل  َما
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ در   هیـآ  نیـا  بر نـزول  یمبن  ی، ادعا یهمگ  وارد شده ﴾رَّ

 کند. یم  یرا نف حجۀ الوداع

  ، عالمـه یراز  نیفخرالـد  ، امام یثعالب  ، امام یر طبریجر  ابن  عالمه  که  یاتیاز روا

  ، حضـرت قیشـف  عبداللـه بـن  از حضـرت  نیو جمهور مفسر  یآلوس  ، عالمه یقرطب

  هیـآ  نیـا  کـهشـود  یم  اند، معلوم ذکر کرده ب  عباس  عبدالله بن  و حضرت  شهیعا

  هیـآ  نیا  د کهیآ یبرم  نیچن  اتیروا  یبود. از بعض  شده  نازل  از حجة الوداع  قبل  یلیخ

» 
ّ
 دانند.  یم»  یمدن«را   هیآ  نی، ا نیشتر مفسریب  یول  است»  یمک

 سد:ینو یم :  یقرطب  عالمه

 .۳۹۷/ ۱ : مسلم  رواه -١
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 از  شیخـو   حیدر صح :مسلم   امام  که  است  یتیروا  هیآ  نیا  بودن  یمدن  لیدل«

از   پـس«د: یـفرما یم ل  شـهیعا  ، حضـرت اسـت  کرده  نقل ل  شهیعا  حضرت

، از  از اصـحابم  یکی  کاش دار بودند و فرمودند:یب الله  رسول  ی، شب نهیمد  به  آمدن

  تصـادم  یصـدا  هنگام  نید: در ایفرما یم ل  شهیعا  کرد، حضرت یم  ینگهبان  من

  : سعد بـن ؟ گفت یستیدند: کیپرس   اکرم  رسول  د، حضرتیرس  گوش  رها بهیشمش

  : احساس ؟ گفت یآمد  چه  یفرمودند: برا   اکرم  رسول  ، حضرت هستم  وقاص یاب

  ، حضـرت ام از شـما آمـده  یو نگاهبان  حفاظت  ی، برا شماست  متوجه  یخطر   کردم

 .»نددیدعا کردند و خواب  یو  حق در   اکرم  رسول

، آواز  هنگـام  نیـدر ا  د کـهیـآ یم  یگـرید  اتیـدر روا  مسـلم  حیبـر صـح  عالوه

دادند: ما سعد   ؟ پاسخ یستیدند: کیپرس   اکرم  رسول  ، حضرت دمیرها را شنیشمش

  یرفتند، حت  خواب  به الله   . رسول میا از شما آمده  ینگاهبان  ی، برا میهست  فهیو حذ

َهاَ�ٰٓ ﴿: هیآ  نیو ا  میدیرا شن  شانیا  ما آواز خواب  که ُّ�
َ
 شد.  نازل  ﴾بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �

!  مـردم  یا«فرمودند:   آورده  رونیب  یپوست  ی مهیسر از خ   اکرم  رسول  حضرت

 .)١(»کند یم  خود مرا حفاظت  یالله تعال  د؛ چراکهیبرگرد

  نی، دهمـ اسـت  نوشـته  وجه  ده ، هیآ  نیا  نزول  در شأن :  یراز  نیفخرالد  عالمه

   یعلـ  حضرت  لتیدر مورد فض  هیآ  نی، ا اتیاز روا  یبعض  طبق  که  است  نیا  وجه

 سد:ینو یم  وجه  از ذکر ده  پس  یراز  بود. امام  شده  ) نازل امامت  که  (نه

  نیهتـر همـب  هیآ  نی، اّما در مورد ا ار استیبس  مختلف  اتیروا  نیتعداد ا  اگر چه«

شـود و بـا   کـرده  ، حمـل انیحیو مسـ  انیـهودی  بیـاز مکر و فر   بر حفاظت  که  است

،  هیـآ  نیـو بعـد ا  در قبل  که نیا  ی، برا است  شده  داده  غیتبل  آنها دستور به از  ییپروا یب

 .۲۴۴/  ۶:  یر قرطبیتفس -١
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  نیـا  که  یوجوهات  به  شدن  قائل  نیهم  ی، برا است  انیحیو مس  انیهودیبا   سخن  یرو

 .)١(»رسد ینظر م  به  گراند، ممتنع یم  و منقطعک منف  و سباق  اقیس را از  هیآ

و  » ر خـمیغـد«  ی خطبـه  ی دربـاره  یطـوالن  یاز بحثـ  پـس :  یآلوس  عالمه

 سد:ینو یم  ، در خاتمه هیآ  نیا  در ضمن  عهیش  اتیروا

  است   یعل  حضرت  لتیفضدر   هیآ  نیا  انگر نزولیب  که  سنت  از اهل  یاتیروا«

  حضـرت  لتیاز آنها فضـ  هستند، باز هم  استدالل  و قابل  درست  شود که  رفتهیاگر پذ

  نیمـؤمن  محبـوب   یعلـ  حضـرت  اتیـروا  نیا  طبق  ا کهیشود  یم  ثابت   یعل

و    یعلـ  حضـرت  لتی(فضـ  هر کس  ، بلکه میکن یرا انکار نم  نیو ما هرگز ا  است

 .)٢(» میدان یم  را) انکار کند او را ملعون  شانیا  تیمحبوب

ُ ٱوَ ﴿: هیــآ  نیــآخــر ا -۵ َ ٱ إِنَّ  �َّــاِس� ٱ ِمــنَ  ِصــُمَك َ�عۡ  �َّ  مَ َقــوۡ لۡ ٱ ِديَ�ۡهــ َ�  �َّ
ٰ لۡ ٱ   تیهدا ، همانا خداوند کفار را خواهد داشت  محفوظ  و خدا شما را از مردمان«  ﴾فِرِ�نَ َ�

در حضـور   امامـت  ی دهیعق  ، ابالغ هیآ  نیمراد از ا  که نیبر ا  است  یلیخود دل .»دهد ینم

  اکـرم  رسـول  ، حضـرت عهیش  قول  بنا به  که  تواند باشد، چون ینم   کرام  ی صحابه

  هیـآ  نیـبودنـد؛ و در اک منـایب   کرام  ی صحابه  از مخالفت  امامت  ی دهیعق  در ابالغ

چطـور   نی، بنابرا است  آمده  انیم  به  سخن  از کافران  ، بلکه ستین  کرام  ی از صحابه  یذکر

،  دهـن  دهیو در  گستاخ  یشخص  که نی، مگر ا مراد گرفت  هیآ  نیرا از ا  کرام  صحابه  توان یم

  د:یـفرما یم  شـان ی دربـاره  قـرآن  کـه  یرا ـ نعوذبالله ـ کافر قرار دهد، آنان  کرام  ی صحابه

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  از خدا خشنودند.  خشنود و آنان  خدا از آنان ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا

و   اقی، سـ ، ترجمـه و الفاظ  ستهینگر  هیآ  نیا  به  ، از هر جهت که آن  کالم  ی خالصه

  نی، از ا ینحو  چیه  رد، بهیقرار گ  یمورد بررس  آن  نزول  شأن  اتیروا  نیو همچن  سباق

 .۵۰/ ۱۲ر: یر کبیتفس -١

 .۱۹۷۶/  ۶:   یالمعان  ر روحیتفس -٢
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  دهیـعق  نیا  رسد و اثبات ینم  اثبات  به   یعل  حضرت  بالفصل  امامت  ی دهی، عق هیآ

  .)١(  ستید نیمج  قرآن  یمعنو  فیجز تحر  یزیچ  مذکور، در واقع  اتیاز آ

  اتیـآ  نیـا  لیدر ذ  که  یثیاز احاد  عیتش  اهل  سندگانیاز نو  یبعض  استدالل  روش

 : است  دو صورت  آوردند، به یم

وجـود   ثیو معتبر حـد  متداول  در کتب  رند کهیگ یم  استدالل  یثیاز احاد - الف

  کـرده  را نقل  آن  یسنّ   یا اگر راویشود  یم  افتی  عهیش  نیمصنف  ا در کتبی  ندارد؛ بلکه

  اتیـاز روا  اسـتدالل  که  است  یهی، بد است  کرده  نقل  عهیش  انیراو  باشد، با استناد به

 باشد؟  درست  است  ممکن  چگونه  طرفهیک اعتبار  یب

  وجـود دارد و بـه  ثیحـد  متـداول  در کتب  کنند که یم  استدالل  یثیاحاد  به - ب

در   هستند کـه  یثینها احادیقرار دارد، ا»  حسن«ا ی»  حیصح«  ی اعتبار سند، در درجه

  حیصـح  ثیـاحاد  نیـاز ا . اسـت  شـده  انیـب   یعل  حضرت  و مناقب  لیآنها فضا

  نیچنـ  یدارا   یعلـ  حضرت  یوقت  رند کهیگ یم  استدالل  گونه نیا  و مناقب  لیفضا

  نیـباشـند، اّمـا ا یم  بالفصـل  امامت  مستحق  شانیا  هم  طور حتم  هستند به  یلیفضا

  بـه  مربـوط  کـه  ییتا جـا  ؛ چراکه ستین  یسطح  ی جز مغالطه  یزی، چ استدالل  روش

  منکـرش  را بگـذار کـه  شود ـ خـوارج یم   یعل  شمار حضرت یب  و مناقب  لیفضا

را انکـار    یعلـ  حضرت  لیفضا  نیا  و جماعت  سنت  از اهل  ینیچ باشند ـ خوشه

پردازد، آنها  یم  آن  غینشر و تبل  رد، بهیپذ یم  و جان  را با دل  لیفضا  نیا  کند، بلکه ینم

  نیرساند، بنـابرا یم  ندهیآ  یها نسل  کند و به یم  سیتدر  گرانید  اند و بهخو یرا خود م

 وجود ندارد.    یعل  حضرت  یبرا  لیفضا  در ثبوت  یاختالف  چیه

خواهنـد؛  ینم  لیـها دل عهیاز شـ   یعلـ  حضـرت  لی، در مورد فضا سّنت  اهل

  جمـع  بـا خـوارج  در مقابله  سّنت  اهل  را که  لیو مستند فضا  حیصح  ی رهیذخ  چراکه

 .۳۳  : ص امامت  ی دهیعق -١
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  سـّنت  ، اهل فراتر از آن  باشد. بلکه یم  گرانید  ثیتر از احاد یشتر و قویار بی، بس کرده

 قبـولین  هم   یعل  خود حضرت  وقت  به  منکر امامت
ً
  دارنـد کـه  ستند، آنها کـامال

  ثیـدر احاد  هاند کـ یلیفضـا  تمـام  به  نی، مز واالصفات  تیشخص   یعل  حضرت

  نیـا  یبـرا  تیو صـالح  تیـز اهلیـاز ابتـدا ن  شـانیا  که نیو ا  است  شده  انیب  حیصح

 مسئولینها  را داشتند که  امامت
ً
  دوش  بـه  راشـد چهـارم  ی فـهیخل  عنـوان  را به  آن  تیتا

و   تیاز اهل،  شانیا  به  نسبت  بودند که  یدر ابتدا کسان  که  گر استیز دیچ  نیگرفتند، ا

 آنـان  نیهم  برخوردار بودند، به  یشتریب  تیصالح
ً
  جلـوتر از حضـرت  خـاطر عمـال

در   که  یزمان   یعل  حضرت  که  باور است  نیبر ا  سنت  شدند. اهل  فهیخل   یعل

و   تیـدادنـد اهل یم  انجام  ینید  بزرگ  خدمات   اکرم  رسول  حضرت  ی بهیط  اتیح

  خالفـت  در دوران  شـانیا  یوقتـ  هم  هنگام  را داشتند و آن  امامت  نیا  یبرا  تیصالح

بـا  یغنـ  عثمـان  و حضـرت   عمر فاروق  ، حضرت  قیابوبکر صد  حضرت

  ضیرا مسـتف  ، امـت شیخـو  و شـجاعت  ، کـرم ، فضـل کردنـد، از علـم  عـتیب  آنان

 دند.یگردان یم

  نه  سنت  اهل  ر شود کهیگ یجا  در اذهان  یخوب  به  مطلب  نید ایخاطر با  نیهم  به

و   امامـت  یبـرا  شـانیا  تیمنکـر صـالح  هستند و نه   یعل  حضرت  لیمنکر فضا

 .)١( ادتیق

 

 .۲۵  : ص سابق  منبع -١

 

                                           



 
 

 

 

 

  بیت  اهل  در پرتو اقوال  اشکال  یک  به  پاسخ

در    اکـرم  رسـول  حضـرت  ند کهینما  را مطرح  اشکال  نیا  یافراد  است  ممکن

  چند تن  به  باشند، بلکه  نکرده  را اعالم   یعل  حضرت  ، امامت صحابه  یتمام  انیم

   یعلـ  تیا وصـایـو   امامـت  ی دربـاره  تیـب  و اهـل  شیخـو  مخصوص  ارانیاز 

  سند ـینو یم  نیخود چن  در کتب  عهیش  سندگانیاز نو  یبعض  باشند ـ که  ها کرده ییراهنما

عبداللـه   و حضـرت   یعلـ  خود حضرت  یها از گفته  اشکال  نیا  جواب  یبرا

ز یـن  زمان  ، در آن و گروهش  سباء منافق  . عبدالله بن میکن یم  استفاده ب  عباس  بن

  که  کرده  تیوص  یامور  به«، »الله   رسول   َّی، وص یعل  حضرت: « لیاز قب  یخرافات

  بر اهل  بودند. پروردگار متعال  کرده  عیشا  مسلمانان  انی، در م»خبرند یب  از آن  گرانید

  از خرافـات  پـرده  بالفاصـله  آنـان  د کـهیـفرما  نـازل  کـرانیب  یها ، رحمت ینبو  تیب

 هستند.   قتیدور از حق  نها بهیا  کردند که  رسا اعالم  برداشتند و با بانگ

 : میکن یم  را نقل  تیروا  سه  فقطمورد   نیما در ا

ىِب  َ�نْ « -۱
َ
ـُت  قَاَل   ُجَحيَْفةَ  أ

ْ
ءٌ  ِعنْـَدُ�مْ  َهـْل   ِلَعـِ�ٍّ  قُل  ِمـنَ  ىَشْ

َوىْحِ 
ْ
  ال

َّ
ِ  ِكتَاِب  ىِف  َما إِال ى قَاَل  ا�َّ ِ

َّ
َبَّةَ  فَلََق  َواذل

ْ
  احل

َ
ْعلَُمـهُ  َمـا النََّسَمةَ  َوَ�َرأ

َ
  أ

َّ
 إِال

ُ  ُ�ْعِطيهِ  َ�ْهًما ُقـْرآِن، ىِف  رَُجـالً  ا�َّ
ْ
ـِحيَفةِ  َهـِذهِ  ىِف  َوَمـا ال ـُت . الصَّ

ْ
 ىِف  َوَمـا قُل

ِحيَفةِ  َعْقُل  قَاَل  الصَّ
ْ
ِسـِ�، َوفَـاَككُ  ال

َ
نْ  األ

َ
از «. )١(»بَِ�ـافِرٍ  ُمْسـِلمٌ  ُ�ْقتَـَل  الَ  َوأ

 .۵۷ـ ۵۶  ، ص۷ : ج حیالمفات  مشکاة، مرقات  ی حواله  به  یبخار -١
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نزد شما   یزیچ ای: آ دمیپرس   یعل  از حضرت  من  که  است  تیروا   فهیابوجح  حضرت

و   را شـکافت  دانه  که  یذات  آن  به  باشد؟ فرمود: قسم  وجود نداشته  در قرآن  شود که یم  افتی

  کـه نینـدارد، مگـر ا وجـود  شـده  نوشته  در قرآن  که بر آن  عالوه  یزید، نزد ما چیرا آفر  جان

،  شـده  نوشـته  فهیصـح رد  باشد و در آنچـه  الله داشته  در کتاب  یموهبت  یو فهمک در  یکس

،  انیزنـدان  ی، آزاد هیـفرمودند: د   یعل  ؟ حضرت شده  نوشته  چه  فهی: در صح کردم  عرض

 .» رهیدر برابر کافر و غ  مسلمان  نکردن  قتل  احکام

يِب  َ�نْ « -۲
َ
َفيِْل، أ ٌّ  ُسئَِل :  قَاَل  الطُّ ـُ�مْ  َهـْل :  يلَعِ ِ  رَُسـوُل  َخصَّ   ا�َّ

ءٍ  نَا َما:  َ�َقاَل  ؟ �يَِشْ ِ  رَُسوُل  َخصَّ ءٍ   ا�َّ   انلَّـاَس  بِـهِ  َ�ُعـمَّ  لَـمْ  �يَِشْ
َّ

 يِف  َمـا إِال
ْخَرجَ  ، َسييِْف  قَِراِب 

َ
ُ  لََعنَ :  ِ�يَها َصِحيَفةً  فَأ ِ  ِلَغـْ�ِ  َذبَحَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعـنَ  ، ا�َّ  ا�َّ

َ  َمنْ  رِْض  َمنَارَ  َ��َّ
َ
ُ  َولََعنَ  ، األ هُ، لََعنَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعنَ  َوادِلَ  .)١(»ُ�ْـِدثًا آوَى َمنْ  ا�َّ

  اللـه  رسـول ایشد: آ  دهیپرس   یعل  از حضرت  که  است  تیروا   لیابوطف  از حضرت«

  مـردم  عمـوم  به  که  یخصوص  یزیما چ  به  شانیاند؟ فرمود: ا شما داده  ، به مخصوص  یزیچ

  آورد که  رونیب  از آن  یا فهیصح  ، سپس است  رمیشمش  امیدر ن  آنچهباشند، ندادند، جز   نداده

  بـر آن  خداسـت  کنـد و لعنـت  راللـه ذبـحیغ  یبـرا  کـه  یبر کس  خداست  بود: لعنت  نوشته

  یها نشانه  که  یشخص  ـ بر آن گرید  تیبا روا  را بدزدد ـ مطابق  نیزم  یها نشانه  که  یشخص

  خدا بـر آن  فرستد و لعنت  لعنت  پدرش  به  را که  یکند کس  د، و خدا لعنتر دهییرا تغ  نیزم

 .»دهد  را پناه  یمجرم  که  یکس
عبـداً مـأموراً مـا  اهللا  رسـول : اكنقـال ب عبـاس ابن عن« -۳

 بـثالث �يش  انلاس اختصنا دون
ّ
 نأ�ـل  �سـبغ  : أمرنـا أن ء إال

َّ
  الوضـوء وأال

 نرتي  الصدقة وأن
ّ
)٢(» فرس  محاراً ىلع  ال

 ب  عبـاس  عبدالله بـن  از حضرت«  .

 .۱۱۲ ، ص۸ جمشکوة:   شرح  مرقات  ی حواله  به  مسلم  حیصح -١

 .۳۲۳ ، ص۷ مشکوة: ج  شرح  مرقات  ی حواله  به  یی، نسا یترمذ -٢
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  بـود (تمـام  شـده  دسـتور داده  شانیا  بودند؛ به مأمور  یا بنده الله   رسول  که  است  تیروا

  بـه  قائـل  مـردم  عمـوم  بـه  نسـبت  یزیـچ  چیهـ در  ند) کـهینما  ابالغ  مردم  را به  نید  احکام

طـور   بـه  شـد کـه  ما دسـتور داده  ) به١مورد:   ) نشوند مگر در سه تیب  ما (اهل  تیخصوص

)  یریگ جفـت  ی) خر را (بـرا٣.  مینخور  صدقه  ) مال٢.  میریوضو بگ  نحو احسن  و به  کامل

 .  )١(»میسوار نکن  ماده  بر اسب

  انیـب  مطالب  . البته»ریغد  ثیحد«بهتر   فهم  یبودند برا  یشد مقدمات  نقل  آنچه

 د  شده
ً
و   جوانـان  سـؤاالت  به  پاسخ  یباشد و برا یم  و جماعت  سّنت  اهل  دگاهیصرفا

  اهل  با برادران  و مجادله  مناظره  هدف  وجه  چیه  و به  شده  انیب  سّنت  اهل  انیدانشجو

  طور که . همان گرفت  اشتباه  یاسیس  را با مسائل  یعلم  یها د بحثیو نبا  ستین  عیتش

  بـر اثبـات  یشـوند مبنـ یو منتشـر م  چاپ  و رساله  صدها کتاب  ساالنه  در کشورمان

میغد«  ز در مورد بحـثیو ن » امامت«  ی دهیعق
ُ

خـود   یبـرا  حـق  نیـز ایـمـا ن » ر خ

  کـه  رانیـا  سـّنت  اهـل  جـوان  نسـل  یرا بـرا  دمانیـباورها و عقا  که  میدان یم  محفوظ

 . میینما  حیدهند، بازگو و تشر یم  لیرا تشک  مملکت  نیاز ا  یتوجه  قابل  تیجمع

و   میدور باشـ  بـه  ینظر و تنـگ  از تعّصـب  یعلمـ  مباحث  در باب  که  د استیام

 . میبپرداز  مختلف  یها شهیآرا و اند  ینقد و بررس  به  مؤدبانه

 ایا والخطایالبال  احفظنا من  اللهم
با  ، مسجد جامع ، سنندج یگنج  وبیا

ُ
 ق

  یشمس ۱۳۸۵  بهشتیـ ارد  ه.ق. ۱۴۲۷  یالثان عیرب

 .۳۶  : ص امامت  ی دهیعق -١

 

                                           



 
 

 

 

 

  سنّت  و ما اهل  مؤمنان  غدیر، موالي  حدیث

  آموخت  را فکرت  جان  که آن  نام  به 

و   لیفضـا  یحـاو  فقـط خـدا   رسـول  ثیـاحاد  ی از مجموعه  یمیعظ  قسمت

 . است  شانیا  اصحاب  یو عموم  یخصوص  مناقب

میغد  ثیحد«
ُ

  یبـرا  بزرگ  یلتیفض  نیُمبَ   که  است  ثیاحاد  فیط  نیاز هم » ر خ

م  یمرتضـ  یعلـ  ـ حضـرت خـدا   رسـول  ارانیـ  نیاز برتر  یکی  ـ  ُاللـُه َوْجَهـه  َکـرَّ

 . است  شده  یمعّرف»  هر مؤمن  یموال«،  ثیحد  نیدر ا  یباشد. و یم

،  اسـت  و واضح  ار صافیبس  وصف  نیمعنا و مقصد ا  سّنت  اهل  نشیهر چند در ب

ل  نیچند ا  ییها یگفتن  کنیل
ّ
  نیهمـ  حاضـر بـه  ی سازد و رساله یم  معنا و مقصد را مدل

م  لیو فضا  اوصاف  و شرح  انی، مقصود ب نی. بنابرا است  شده  نگاشته  غرض
ّ
ار یـ  آن  مسل

 اند. نموده  وصف  خدا و رسولش  که  است  او، آن  که  ستین خدا   رسول  محبوب

  پروردگـان  امبر خدا کـهیپ  ی دهیبرگز  ارانی  در وصف  گفت  میتوان  ما چه  یراست  به

  یهـا و قلم  رهیت  و قلوب  گناهان  به  آغشته  زبان  نیبا ا  و سّنت  بودند و تبلور قرآن  نبّوت

 ؟ ییایو ر  شکسته

  شـد کـه یم  بمانینص  سعادت  نیو باز ما ا  داشت یم  تیواقع  زمان  تونل  کاش  یا

ک پـا  و در بارگـاه  میدیـنورد یرا در م  قـرون  یـیر قهقرایبـا سـ  گـذرگاه  از آن  کّرات  به

و   و رفعـت  تیصـحاب  بـر آسـتان  و بوسـه  میافتیـ یحضور مـ خدا   رسول  اصحاب

  ، مراتـب آنـان  در وصـف  و نبـوت  یالهـ  کالم  و با ترّنم  میزد یم  آنانک تک ت  تقدس
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  بارگـاه  بـه  سـفر چـون  نیـو در ا  مینمود یرا ابراز م  شیخو  یرویو پ  یو غالم  یدوست

 :  میآورد یاد بر میفر  عاشقانه  میدیرس یم  یو  چهارم  ی فهیلو خ  رسول  ، محبوب یعل

 ما!   یموال   یبر تو ا  سالم 

  تیهدا  آسمان  ستارگان  نیتر  تو از درخشنده

 !  یدار   د نبّوتینور از خورش  که  یهست  اسالم

    که  میدار   تو را دوست

 ،  مانیو ا  اسالم  یتو، دعوا  محّبت  بدون  

 اد یبن یب  است  ییدعوا

 و 

   یقصر   داشتن  یادعا

 ...! رانیو   هیاّما از پا

میغد  ثیحد«
ُ

شـود.  یاد میـ  هـم » مواالت  ثیحد«تر  مخصوص  نام  به » ر خ

  لیـو تحل  هیـو تجز  شـده  سـتهینگر  سنت  اهل  دگاهیدر نوشتار حاضر از د  ثیحد  نیا

ها  هیبا پا  از آن  سّنت  اهل  و استنباط  ثیر حدیتفس  که  هدف  نیا  به  . فقط است  دهیگرد

  گـردد؛ بـدون  روشـن  سّنت  اهل  جوانان  یبرا  ژهیو  به  همه  یبرا  مربوطه  حاتیو توض

  یا رأیـباشـد و   داشـته  ییرّدپـا  یا حتـیـ  نقش  آن  ی هیدر ته  یجدل  یها زهیانگ  که نیا

  ثابـت  یروشن  اّدعا را به  نی، ا ر مباحثو وقا  شود. نجابت  گرفته  استخفاف  به  مخالف

 کند. یم

 بالله  یقیو ما توف
َّ
 إال

  یمجدد  یآزاد، عمر   میمحمد سل
  ون ـ کوه  ه. ق ۱۴۲۴  شوال

 



 
 

 

 

 

  آغاز قصه

ه  فتح
ّ
از   را پـس  عربستان  رهیجز  در شبه  اسالم  یروزی، پ یهجر  هشتم  در سال  مک

  از شکسـت  بـزرگ  یو نشـان  ساخت  و تکاپو، مسّجل  و غربت  رنج  سالیک و   ستیب

 اسـالم  یار بـود. بـا نـابودیـد  در آنک کفـر و شـر  غـول  یشـگیو هم  یقطع
ً
  و بعضـا

 از قب  و عناد که  یپرست بت  سردمداران
ً
،  شیـ قـر  عـرب  یو مقتـدا  بـزرگ  ی لـهیعمدتا

  نیسـهمگ  یرویدر برابر ن  هم  گر عربید  لیند، افراد و قباـ بود خدا   رسول  ی لهیقب

 درآمدند.  فاتح  نییآ  نیا  به  گروه  نهادند و گروه  نیبر زم  اسلحه  اسالم

ٓ  إَِذا﴿  یآسمان  امیپ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
 دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر�

ِ ٱ فۡ  �َّ
َ
ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ ابَ  ].٣-١: نصرال[ ﴾٣ �تَوَّ
 . گفت یمیک تبر خدا   رسول  را به  یینها  یروزیپ  نیا 

  و کمـال  تمـام  سـنگ  دهـم  ؛ در سال بعد از آن  ، دو سال موعود اسالم  یروزیبر پ

  سـال  او در آن  رسـول  اقتضا نمود کـه  نیچن  میو عل  میر خداوند حکیشد. تدب  گذاشته

د یـنما  اجتمـاع  مسلمانان  اتفاق  به  بیالله با اکثر قر تی ب ّحج  ضمن  مکّرمه  ی در مکه

و   ها زحمـات سـال  ی جـهینت  ، هـم و نفوذ اسـالم  با شکوه  یروزیپ  شیبر نما  تا عالوه

هـا  امیپ  عنوان  به  یسخنان  کند و هم  مشاهدهیک را از نزد  ارانشیخود و   یها یفداکار

   رسـول ّحج  نیآخر   چون ّحج  نید. اینما  ابالغ  اّمت  به  حجت  و اتمام  یکل  یایو وصا

  شد.  دهینام » حّجة الوَداع«بود،  خدا 



 
 

 

 

 

  حجۀ الوداع  پیام

  نـهیاللـه از مد تیب  قصـد حـج  بـه  قعـدهیذ  و پنجم  ستیدر روز ب خدا   رسول

  رسـول   بـودن ّحـج  نیبر آخر  سفر عالوه  نیا  تیو اهم  یبرجستگ  نیقی  شد. به  خارج

  یهـا ا و درسیو وصا  در روز عرفه  خداوند متعال  از طرف  نید  لیتکم  اعالم خدا 

  در هـر فرصـت و  ّحـجک از مناسـ  در هـر قسـمت   حضرت  آن  که  است  یجامع

  اعـالم  نیهم  سفر با نظر به  نیا  فرمودند. به  ابالغ  حّجة الوداع  ی در خطبه  باألخص

 ند.یگو یم  هم» حّجة البالغ«و  »حّجة االسالم«،  ینبو  و ابالغ  یاله

  بـود کـه »حّجة الوداع«  یها امیها و پ درس  نیتر یو محور  نیتر ر از مهمیچ  سه

 عبارتند از:

  ـ نـاموس  ـ روز عرفـه  حّجـهیذ  در روز نهـم  خدا؛ خداوند متعـال  نید  لیتکم) ۱

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ فرمود:  نازل  شیخو  بر رسول  امیپ  نیخود را با ا
َ
 دِيـَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 ۡ�
َ
 ) (احکام« ].٣  ة:مائدال[ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

)  تـانیها گـام  شـما و اسـتوار داشـتن  بـه  دنیبخش  و (با عّزت  کردم  کامل  تانیشما را برا  نید

شـما   یخداپسـند بـرا  نیـیآ  عنـوان  را بـه  و اسـالم  نمـودم  لیـخود را بـر شـما تکم  نعمت

 .  )1(»دمیبرگز

:  ترمذی  ـ و مسلم) جامع ۹۶  / باب  و اعتصام ۷۷  / باب  و مغازی ۳۳  / باب  ایمان  : (بخ علیه  متفق -١

 .۱۲۸/۱+ مسند احمد:  ۱۸  / باب  و ایمان ۱۹۴  : مناسک / باب نسائی  + سنن  تفسیر مائده
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آورد سـفر  ره  نیتـر و مهم  و مسـلمانان  رسـول  یبـرا  یاله  ی تحفه  نیتر بزرگ  نیا

 ا  هیآ  نیبود. ا  حّجة الوداع
ً
  از هـر نظـر کامـل  اسالم  کرد که یم  را ابالغ  امیپ  نیضمنا

 وجود ندارد.  صیتنق  ا مجالیاد یازد  ی بهانه  کس  چیه  یبرا  پس  و از آن  شده

  ؛ مسـلمانان متقابـل  حقوق  تیگر و رعایکدی  از قتال  و اجتناب  وحدت  ) حفظ۲

بـود،   شـان یدر پ  یپـ  یها یروزیها و پ تید موفقیکل  زمان  تا آن  که  یهمبستگ  ز بهج

غ  و حامل  توانستند عامل ینم
ّ
 باشند.  نید  نیا  و مبل

  رسـالت  ی ، دامنـه غیتبل  بدون  که  است  ؛ پرواضح ندهیآ  یها نسل  به  نید  ) ابالغ۳

بـود و   یآسـمان  نیـد  نیآخـر  اسـالم  کـه  یشـد؛ در حـال یعهد محـدود م  در همان

 ابد.ی  ادامه  امتیافراد بشر برسد و تا ق  ی همه  به  ستیبا یم

رات درس
ّ
ــذک ــا و ت ــو  ه ــدر ا  ینب ــه  نی ــاب  خطب  حس

ً
ــامال ــده  ک ــ  ش و   یو اساس

و طـرز   نیـد  ی جهینت  یوح  به  زمان  خدا در آن  ی فرستاده  . اگر آن)١(ساز بود سرنوشت

  ما هـم  یرا برا  قتیحق  نیا  خی، تار دانست یاز خود م  را پس  پروردگانش  دست  عمل

  یو  کـه  یطـور خـدا   رسول  از رحلت  پس  شد که  و ثابت  ساخت  و مبرهن  روشن

د، یـو رکـود نگرد  یو کمـ  یشـیتنها دچار ب  نوپا نه  نید  نیا  دانست ی، م انتظار داشت

و عمـر   و مـال  از جـان  صادقانه  گذاشتن  هیو ما  وحدتو   او با انسجام  اصحاب  بلکه

 شدند.  عالم  نقاط  یاقص  به  آن  شرفتیو پ  تداوم  باعث  شیخو

 خصوص  یبیدر پرتو اخبار غ  که خدا   ، رسول بیترت  نیبد
ً
  ییدورنمـا  یو کامال

ک مناسـ  کامـل  نـانید، با سرور و اطمید یم  امت  ی ندهیاز آ  کننده  و خوشحال  روشن

 د.یگرد  نهیمد  عازم  حّجهیذ  برد و در روز چهاردهم  انیپا  را به  حج

گاه  جهت -١   در سه   رحمت َّیبا نب  همگام»  کتاب  به»  حّجة الوداع«  مهم  یها شتر از درسیب  یآ

 شود.  ، مراجعه یگنج  وبیا  ی نگاشته» ساز سفر سرنوشت

 

                                           



 37 حدیث غدیر موالي مؤمنان و ما اهل سنت

   سفر حجۀ الوداع  ي در حاشیه
 جز  آمد که  شیپ  یموضوع  حّجة الوداع  امیا  نیدر آخر

ً
  یبـود، ولـ  یـیدر ابتدا کامال

  یلبمطــا  امــد. موضــوعین  را خــوش خــدا   ، رســول گشــت  دهــان  بــه  دهــان  چــون

  او نزد رسول  همراهان  یبعض  از طرف  بود که   یعل  حضرت  ی ز دربارهیآم تیشکا

 بود.  شده  عیشا  هم  حّجاج  انیشد و در م  عنوان خدا 

 غدیر  ي ایراد خطبه  ماجرا و عوامل  اصل 
نبودنـد.   همـراه خـدا   با رسول  در سفر حج خالد   و حضرت   یعل  حضرت

. )١(بـود  فرسـتاده  مـنی  به  یسپاه  را همراه  از آنان  از سفر، هر کدام  قبل خدا   رسول

  سـپاه  یروحـ  تیـتقو  را بعـد از او تـا ضـمن   یبود و عل  فرستاده  را اول خالد 

مسخالد
ُ

 رد.یبگ  لیرا تحو  متیغن  اموال  ، خ

 شدند.  مشغول  یغیو تبل  یجهاد  یها تیفعال  به  منی  نیدر سرزم  یمدت  یبرا  دو سپاه

) موجـب   یعل  حضرت  قیو دق  فیسفر، رفتار ظر  نیدر ا
ً
  در چند مورد (ظاهرا

  یاتیـموارد در پرتو روا  نید. ایاو گرد  هیعل  تیشکا  آن  دنبال  از افراد و به  یبعض  یناراحت

ُتب  که
ُ
   :)٢( است  ینشانده  قابل  اند، در چهار مطلب شده  نقل  ثیحد  حیصح  در ک

 د:یگو  یبود ـ م  از افراد سپاه  یکی  ـ که   یاسلم  دهی) ُبَر ۱

  وجود داشت  کدورت  یمقدار   یعل  حضرت  به  نسبت  در دلم«
ً
 الله  رسـول ، اتفاقا

مـس  یسو  را به  یز علین
ُ

  را از سـهم  یزکـیکن  یرد. ویـرا بگ  امـوال  خالد فرستاد تـا خ

  حیصح  اتیروا  بودند، و براساس  رفته  منی  به  یهجر  دهم  سال  در رمضان    یعل  حضرت -١

ه  به  حجهیذ  بعد از چهاردهم
ّ
 » مصحح«دند. یرس  مکّرمه  مک

مه -٢
ّ
  ابن  علی اهللا  رسول  بعث«  در باب» یةالنهایة والبدا«  یشمعتبر خو  ر در کتابیکث  ابن  عال

.  است  را ذکر کرده  اتیروا  نیا  یتمام » حجة الوداع  قبل  اليمن  وليد إلی  خالد بنو  طالب ابی

 » مصحح«
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ز در یـکن  آن  داد که  حی، توض قرار گرفت  مورد سؤال  و چون ، خود برداشت  یبرا  خمس

مس  قسمت
ُ

در   شد و بعد هـم  داخل   امبریپ  تیب  اهل  در سهم  افتاد و از خمس  خ

  نیـاز ا  شانید. ایرس خالد   ـ حضرت  منی  حاکم  . خبر به قرار گرفت  یعل  آل  سهم

را نـزد   نامـه  حاضـر شـدم  من  نوشتند که امبر یپ  به  یا و نامه  شده  ناراحت  موضوع

  قرائت  ی، در اثنا خواندم یم   حضرت  آن  یرا برا  نامه  ی. وقت کردم  نی، چن ببرم  شانیا

. فرمود: از  : بله ؟ گفتم یناراحت  یو فرمود: از عل  بازداشت  و از خواندن  را گرفت  دستم

شـتر یرا بـا او ب  ات یدوسـت  کن  یسع  ! بلکه باش  شتهندا  ُبغض او  به  بعد نسبت  به  نیا

در   یعلـ  آل  ، سـهم اوسـت  قـدرت  ی محمـد در قبضـه  روح  که  یذات  . سوگند به یکن

مس
ُ

 .)١(» فه استیوصیک شتر از یب  خ

 د:یگو   دهیبر

 .)٢(» ستین  یتر از عل محبوب  نزدم  به  کس  چی، هخدا   ینب  سخن  بعد از آن«

ـ   رضـوان  عـتیو ب  هیـبیحد  ـ از اصـحاب   یاسـلم  شـاس  عمـرو بـن) ۲

 د:یگو  یم

در   یعل فرستاد.  منی  به الله  رسول  که  بودم  یدر سپاه  یعل  از همراهان  یکی  من«

  یوقتـ دا شـد.یـپ  او کدورت  به  نسبت  در دلم  آن  سبب  به  جفا نمود که  یمقدار    من ّحق

  کـه  کس را نزد هر  و قّصه  کردم یم  تیاز او شکا  مختلف  در مجالس  میدیرس )٣(نهیمد  به

 . است  کار رفته  به  کلمه  نیمذکور هم  ثی، در حد ز استیکن  یمعن  به  فهیوص -١

  یکبرا  . سنن۳۵۹/  ۵و.... مسند احمد:  ۱۸  ، باب مانیو ا ۱۹۴  ، بابک: مناس یبخار  حیصح -٢

  ، باب یترمذ  جامع، ۱۰۴/۵ة: یة والنهای. البدا۱۳۲۳۴  ، ح مةیء والغن یالف  قسم  ، کتاب یهقیب

 .  یعل  مناقب

، شهر  و منظور از آن  است  کار رفته  شهر به  یعنیخود   یلغو  یمعن  ، به تیروا  نیدر ا  نهیمد -٣

 در آنجا بود. خدا   روزها رسول  در آن  باشد که یم  مکّرمه  ی مکه
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  چشـمانش  د بهید  یوارد شد. وقت الله  در مسجد رسول  ی. روز  گفتم ی، باز م دمید یم

  عمرو! بـه  ی. فرمود: ا نشستم  یو  شیو پ  رفتم  تا که  ستینگر   من  یسو  ، به کنم یم  نگاه

،  ازارمیـخدا را ب  رسول  که نیاز ا ! راجعون  هی: إنالله وإنا إل . گفتم ینمود  آزردهمرا   خدا که

   .)١(» است  ازارد، مرا آزردهیب را  یعل  . فرمودند: هرکس برم یم  پناه  خدا و رسول  به

  یحیگر تصـرید  اتید، در روایفرما یم  اشاره  آن  به   شاس  عمرو بن  که  ییجفا

در   کـه   یعلـ  یبر تقـوا  یو مبتن  فید رفتار ظری. اّما شا است  نگرفته  صورت  بر آن

 د.یر نمایرا تصو  تر آن یعموم  ، قسمت شده  گزارش  شانیبعد از ا  تیدو روا

در ک مال  د، سعد بنی) ابو سع۳
ُ

  انیـراو  القدر و از لیجل  یـ صحاب   یخ

 د:یـ گو   ینبو  ثیاحاد  طراز اول

افـراد  از  یکـی  هـم  فرستاد و مـن  منی  را به   طالب یاب  بن  یعل ه الل رسول«

  دسـتمان  د (و بـهیـأخـذ گرد  زکـات  از مـال  ی. شتران شدم  با او خارج  که  لشکر بودم

  تیوضـع  خودمـان  شتران  ؛ چراکه میسوار شو   دهد بر آن  اجازه  میافتاد). از او خواست

:  و گفـت  رفتینپـذ  یشد. علـ یم  مشاهده  در آنان  ضعف  یخوب  نداشتند و به  یخوب

 . است  مشخص  یسهم  فقط  ر مسلمانانیمانند سا  شتران  نیشما در ا  ّحق

 بـهیسر  کرد و خود  نییخود تع  یبرا  ینیجانش   ی، عل میگشت یبر م  منیاز   یوقت
ً
  عا

 امبر یـپ  ی(همراه افتخار  نیابد و ایرا در  امبر یپ  ینمود تا همراه  حرکت  مکه  یسو

فرمـود:   یو  بـه الله  رسول ، مناسك  از انجام  . پس گشت  بشی) نص در حجةالوداع

ر یرا نزد ام  مانیاثنا ما تقاضا  نی. در ا یباش  رشانیو ام  یبرس  آنان  برگرد تا به  ارانتینزد 

مـا   را بـه  صدقه  و شتران  رفتیرا پذ  مانی، او تقاضا میتکرار کرد   یعل  ی شده  نییتع

انـد و  قـرار گرفته  مورد اسـتفاده  زکات  شتران  د کهید و فهمیما رس  به  یعل  یوقت سپرد.

  را فرا خوانـد و بـه  اش یر انتخابیکرد، ام  مشاهده  را بر اثر استعمال  آنان  شدن  فیضع

  میدی) رسـ (شـهر مکـه  نـهیمد  خدا اگر بـه  : سوگند به . با خود گفتم گرفت  مالمت باد

 .۱۰۵/  ۵ة: یوالنهاة یاز البدا  نقل  به  یهقیو ب  اسحاق  . محمد بن۴۸۳/۳:  همان -١
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 تنــد و  ییرســاند و او را از برخوردهــا  خــواهم اللــه   رســول  اطــالع  را بــه  موضــوع

 کرد.  با خبر خواهم  میا دهیچش  که  ییها یر یسختگ

  آنچه  تا به  شدم الله   رسول  ، روز بعد متوجه میدی) رس (شهر مکه  نهیمد  به  چون

  نـزد رسـول از  کـه  دمیرا د   قیابوبکر صد  . در راه کنم  عمل،  بودم  اد کردهی  قسم  که

گر را یهمـد  احوال و  ستاد و خوشامد گفتیا  د و کنارمیبود. مرا د  شده  خارج الله 

 الله   رسول  یسو  به  . با من شبی: د د؟ گفتمیدیرس  وقت  د چهیپرس  . از من میدیپرس

.  د اسـتیشـه  بنک مال  سعد بن  نی: ا گفت  رتحض  آن  شد و به  . او داخل بازگشت

  بر مـن  هم  شانی. ا دادم  سالم الله   رسول  و به  شدم  د.. داخلیایب  بده  فرمود: اجازه

 متوجه  گاه گفتند. آن  سالم
ً
  و در تمـام  و اهلم  خودم  ی درباره  شدند و از من  من  کامال

  تنــد و چــه  یبرخوردهــا  خــدا! چــه  رســول  ی: ا نمودنــد. گفــتم  گــر ســؤالیمــوارد د

  شـروع  خورد. مـن  تکان  شیجا از الله  ! رسول میا دهیچش  یاز عل  ییها یر یسختگ

یـک نزد  زد ـ و مـن  خدا بر رانم  رسول  که  بودم  دهیاز او د  که  یموارد  برشمردن  به  کردم

در   که  سخنان  یرا از بعض  د! خودتیشه  بنک مال  سعد بن  ی: ا ـ و گفت  بودم  شانیا

  سـتهیشا  قیـطر   خدا بـه  سوگند او در راه خدا  باز بدار! به  ییگو  یم  یعل  برادرت  حق

  ! چـرا متوجـه مالك  ند سعد بنیبنش  تیعزا  به  : مادرت . با خود گفتم است  رفتار کرده

  گـاه چیگـر هیخدا د  به... سوگند  یا بسر برده ز ناپسندیچیک امروز در   تا به  که  ینشد

 و نه  نه
ً
 از عل  سّرا

ً
 .)١(»کرد  نخواهم ادی  یبد  به  یعلنا

 د:یگو    رکانه  د بنیز ی  بن  طلحه  د بنیز ی) ۴

شـدند.   او ناراحت  بودند، از دست  منیبا او در   که  طالب یاب  بن  یعل  انیسپاه«

  رسـول  یسـو  بـه  خود با عجله و  گماشت  یمرد  بر آنان  ی، عل مراجعت  هنگام  چون

  یکننـد. وقتـ  تـن  نو داد تا بـه  یلباس  از سربازانیک هر   مرد به  کرد. آن  حرکت الله 

  یهـا لباس  آنان  د کهیکند. د  تا مالقاتشان  شتافت  شانیسو   به  یشد، علیک نزد  سپاه

 .۱۰۵/۵ ة:یالنهایة و. البدا۸۶/۳اختصار:   . مسند احمد به۳۹۵/۵):  یهقیالنبوة (ب  دالئل -١
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.  میتا بپوشـ  داده نها رایا  کس  ؟ گفتند: فالن است  یکار   چه  نی: ا دارند. گفت  تن  نو به

ت
ّ
تـا بـا   پوشـاندم نـو  : افراد را لبـاس د. او گفتیرا پرس  کارش  آن  او را صدا زد و عل

 الله   رسول  تا به  ینکرد : چرا صبر گفت  یظاهر شوند. عل  مردم  انیدر م  آراسته  یظاهر 

  گـاه رد؟ آنیـبگ  میهـا تصـم لباس  نیا  ی خواهد درباره یخود م  که  یطور   و آن  یبرس

برگرداننـد.   قبـل  یجـا  را به  همه در کنند و  به  نو را از تن  یها لباس  آن  دستور داد همه

را   شـان تیشکا  یدند، از رفتـار علـیرسـ  مردم  انیم  یشدند و وقت  آزرده دل  افراد سپاه

 .)١(»نمودند  گله  یمورد از عل  نیا ز درین الله   اظهار کردند و نزد رسول

  ی قصـه  کـه  مـنی... در سـفر « : )٢(دیـگو    نیحص  بن  عمران  ) حضرت۵

نزد   یگرفتند وقت  میتصم  اصحاب کردند. چهار نفر از  اعتراض  آمد، مردم  شیپ  هیجار 

(و   داده  را انجـام  ییکارهـا  چه  یعل  که  گفت  میخواه  شانیا  ، به میبرگرد الله  رسول

از هر   از سفر، قبل  از مراجعت  پس  مسلمانان ) است  را با افراد داشته  ییبرخوردها  چه

  یها رهسپار خانه  رفتند، بعد از آن یم   اکرم  رسول  حضرت  مالقات  ، به یگر یکار د

محضـر   بـه  سـالم  عـرض  ، جهـت از بازگشت  پس ، هم  قافله  نیشدند. ا یم  شیخو 

و   بلنـد شـده  یچهـار نفـر   گـروه  از آن  یکیشدند.   ابیشرف   اکرم  رسول  حضرت

از   پـس امبر یـنکـرد؟! پ  کارها که  د چهیدیرا ند  یشما عل الله! ارسولیکرد:   عرض

کرد.   را مطرح  شیخو   تیشکا بلند شد و  یاز او برگرداند. دوم  ی، رو سخنش  دنیشن

را در مـورد   شیخـو   تیبلند شد و شکا  ینمود. سوم  اعراض  از او هم   امبر اکرمیپ

نفر   به  ننمود. و نوبت  یتوجه  او هم  یها حرف  به   حضرت  کرد. آن  مطرح   یعل

   یعل  در مورد رفتار حضرت  یاتیشکا  دوستانش  ی هیهمانند بق  د، او همیرس  یچهارم

  و خشـم  یناراحت  که  یدر حال امبر ی، پ اتیشکا  از اتمام  نمود. پس امبر یپ  میتقد

  ـ طبع ۲۲۸و  ۱۱۱/۵ة: یالنهایة و: البدا ک(ر.  حّجةالوداع  اقیدر س  اسحاق  محمد بن  حیتصر  به -١

 ). م ۲۰۰۱، ه ۱۴۲۱ة یالعلم  ، دارالکتب روتیب

 . است  شده  اضافه»  مصحح«  یاز سو  پنجممورد  -٢
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  چــه  یو فرمــود: شــما از علــ  آنهــا کــرده  بــود، رو بــه  انیــنما  مبــارکش  ی در چهــره

د؟! همانـا یـخواه یم  چـه  یعلـ د؟! شما ازیخواه یم  چه  ید؟! شما از علیخواه یم

  .)١( است  یهر مؤمن  یموال  و  او محبوب  . بعد از من میاز او   و من  است  از من  یعل

 د:یگو یم  یالمغاز  در کتاب  یواقد  عالمه

  بـه  کـه  یلشـکر بـود، تـا وقتـ  همـراه  مـنیاز   بازگشت  هنگام   یعل  حضرت«

 دند. آنجـا بـودیباشد) رس یم  طائف  یکیدر نزد  ییروستا  (که»  فتق«  نام  به  یا منطقه

قرار داد،  خود  نیجانش  عنوان  را به»  ابورافع«و   لشکر را رها کرده   یعل  حضرت  که

ه  آهنگ  و خود با عجله
ّ
  مراسـم  انجـام از  شود. پس  ملحق امبر یپ  تا به  نواخت  مک

. در  برگشـت  افرادش  یسو  به  دوباره الله  شنهاد رسولیپ  به   یعل  ، حضرت حج

  حضـرت  بـود کـه  لحظه  نیا شد. و در یم  وارد مکه»  رهسد«از   منیلشکر   هنگام  نیا

را   ، افـرادش زکـات  از شـتران  استفاده و  یمتیغن  یها لباس  دنیخاطر پوش  به   یعل

 .)٢(»کرد  هیتنب

  به»  نهیمد«  لفظ  که  ثیاز احاد  در هر کدام  که  میباش  اد داشتهی  د بهیرا با  نکته  نیا

 بـر   باشد که یم»  نهیمد«  لفظ  یعموم  یمعنا  همان  منظور از آن،  است  کار رفته
ً
مطلقا

ه«مراد شهر   شده  نقل  اتیگردد و در روا یم  شهر اطالق
ّ
 باشد. یم»  مک

گـر یو د »البدایة و النهایة«  نیو همچن  ثیحد  از کُتب  که  یاتیروا  یبند از جمع

  یبرخ  در دل  د کهیآ یم  دست  به  جهینت  نیا  یخوب  به  مینمود  نقل  خیر و تاریتفس  کتب

 افراد از مردم
ً
  بـه  بودنـد، نسـبت  یعل  حضرت  همراه  منیدر سفر   که  ی، خصوصا

  بـه  شیخـو  اتییجز  ماجرا با تمام  بود. و اصل  جاد شدهیا  یو کدورت  یبدگمان  شانیا

  حضـرت  ارانیـ  ی هیـ گلـه  یعنـی:  است  شده  تیچند مورد روا  نیدر هم  طور خالصه

 در موارد مذکور.  شانیرفتار ا  ی از نحوه   یعل

 .۶۵۲/  ۸:  االصول  از جامع  نقل  به  یترمذ -١

 » مصحح. «۱۰۸۰/  ۳:  یالمغاز  کتاب -٢
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   یمرتضـ  یعل  حضرت  میدان یم  دند. همهیها را نپسند گله  نیا خدا   رسول

و   رسـول  یفدا جان  یو حام  مسلمانان  شگامانیو از پ خدا   پسر عمو و داماد رسول

و   مخصـوص  و مناقب  لیفضا  و صاحب  غزوات  تمام  بزرگ  بر و از قهرمانانیخ  فاتح

،  ، حلـم ، علـم ، شـجاعت ی، فداکار مانیدر ا  مسلمانان  ی ندهیپا  شهیهم  یها از اسوه

در   خداونـد متعـال  یر ازلـیر و تدبیتقد  بود که  یکس  نی. او همچن و... است  سخاوت

بـود و   زده  خـدا را رقـم  ی فرستاده  نیآخر  چهارم  ی فهیخل  عنوان  اش یزندگ  ی کارنامه

  یوحـ  بـه  نـدهیآ  ی دربـاره  شیخـو  ر علـومیسـا  را مثـل  موضـوع  نیـا خدا   رسول

  مـورد قضـاوت  یسـادگ  نیـا  بـه  سـتیبا ینم  یکس  نیچن  تیشخص  . پس دانست یم

 رد.یقرار گ  مؤمنان  یبرخ  یسطح

،  ارشیسـ  ی مدرسـه  نیـا  مهـم  یهـا از درس  یکـی  کـه   اکـرم  رسول  حضرت

مت  برحذر داشتن«
ُ
  تحّمـل  توانسـت یم  بود، چگونه»  یو دودستگ  از تفرقه  یاسالم  ا

جاد شود؟! یا  یبدگمان  تشیب  از اهل  یکی  به  نسبت  مردم  در دل  یطور جمع  به  کند که

شـمار   بـه»  لـوناألو  السابقون«و از   صحابه  از بزرگان   یعل  حضرت  که  یدر حال

  نیـا  و امامـت  یرهبـر  تیو مسـئول  فیخود، وظـا  د در وقتیبا یم  ندهید و در آیآ یم

میغـد«در    اکـرم  رسـول  حضرت  جهت،  نیهم  رد. بهیبگ  را بر عهده  امت
ُ

  نـه»  رخ

ز دسـتور داد یـن  یاسالم  امت  به  ، بلکه را آشکارا ساخت   یعل  حضرت  تنهابرائت

  طـور خصـوص  بـه   یعل  حضرت  به  و نسبت  طور عموم  به  تیب  اهل  به  نسبت  که

 .)١(باشند  داشته  ژهیو  و ارادت  محّبت

بـود. در   ر نشدهی، دچار تقص شده  از موارد مطرح  کدام  چیدر ه   یعل  حضرت

  بود و او آن»  فهیوص«یک شتر از یفرمودند، ب خدا   رسول  که  او چنان  حق  مورد اول

  یمبتنـ  قیـدق  یاز رأ  شانی، ا گر همیشد. در موارد د  متصّرف  مشروع  میاز تقس  را پس

 ». مصحح. «۴۴  : ص امامت  ی دهیعق -١
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  یرو  هـم  یریسـختگ  صـورت  بـه  گـرانیاز نظـر د  گـاه  کـه  شیبلنـد خـو  یبر تقـوا

  میتقسـ اللـه   رسول  توسط  اموال  که نیاز ا  نشد قبل  یو راض  اند، کار گرفتینما یم

 کند.   از آنها استفاده  یشوند، کس

  از او گلـه  مـردم  که  گاه او ـ آن  ی انهیمتق  تیخصوص  نیهم  انیدر ب خدا   رسول

او   سـوگند کـه خـدا  د. بـهیباشـ  نداشـته  تیشکا  ی! از عل مردم  یا«کردند ـ فرمود: 

  کـه  تیشـکا یجـا  نـه  نیـ. (و ا)١(»ردیـگ یم  خدا ـ سـخت  ا در راهیخدا ـ   ی درباره

  یاز کارهـا  شان برداشت  آنان خدا   نظر رسول  ). به است  نیو تحس  شیستا  موجب

او مسـاعد کننـد.   ی را دربـاره  نظرشـان  سـتیبا یبـود و م  یظـاهر   یعل  حضرت

  یروزیـو پ  سـابقه یب  شـکوه  گـاه یتجل  ـ آن  در حّجـةالوداع  شور و شعب  خوشبختانه

و   یـیجز  حـوادث  بود کـه  شتر از آنیب  یـ بسک مظاهر کفر و شر  بر تمام  اسالم  بزرگ

بدهـد.   مسـلمانان  و اذهـان  در قلـوب  تیو اهم  ییخودنما  یبرا  یرا مجال  یا هیحاش

 کوچ  سپاهیک   انیدر م  فقط  که  منیسفر   ی حادثه
ً
  تیـبـا جمع  سـهیو در مقاک نسبتا

 یحق  شمار حضار در حج یب
ً
  ارانیـ  یها شـکوه  ی بود، با همه  وستهیپ  وقوع  ، به چیهقتا

 نگران  به  عموم  در اذهان   یعل
ّ

  کننـده و ناراحت  و مهـم  اثـر نگذاشـت  کننـده  حد

 
ّ

و   و شـکوه  از شـوکت  یا ذّره  کـه نیا  بـدون  حّجةالوداعرو سفر   نی. از ا نگشت  یتلق

 داد.  ادامه  را کماکان  شیخو  عاتروزها و سا  نیگردد، آخر  کاسته  عظمتش

  شـآمد هـر چنـد کـهیپ  نیـاز ا  اش امبرانهیپ  یدورنگر  لیدل  به خدا   و اما رسول

 .   نگذشت  توجهانه یو ب  تیاهم  بدون  هم  نشد، اما از کنار آن  دلواپس

  در آن  اد مسـلمانانیـار زیبس  تیجمع  آوردن  از گردهم خدا   رسول  مگر هدف

در   اسـالم  میعظـ  قـدرت  درآوردن  شینمـا  ، به حجک مناس  یادا  ضمن  مقدس  مکان

و   یو بـاطن  یاتحاد ظـاهر  داشتن  پاس  به  مؤمنان  نیو تلق  مسلمانان  یکپارچگی  قالب

 .۸۶/۳). مسند احمد: ۲۲۸/۵ة: یة والنهای(البدا  اسحاق  محمد بن  جیتخر  به -١
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  و هر چه  هر قالب  ـ به  تیا شکایآ  ز نبود؟ پسیانگ تفرقه  عوامل  به  زدن  ز از دستیپره

  نیدر ا  را حداقل  مانور بزرگ  نیا خدا   رسول  ارانی  نیتر از بزرگ  یکی  هیعلبود ـ   که

 زد؟ ینم  بر هم  جنبه

 در چنان  ییدادهایرو  دانست یهر چند م  شانیا
ً
  مجاهدان  انیم  ییسفرها  معموال

  ارانیـ  انیـگـر در مید  مانند مـوارد مشـابه  آن  ا زود انعکاسیر یوندد و دیپ یم  وقوع  به

 کرد. یم  فرق  بار موضوع  نیا  یگردد، ول یم  ختم  شهیهم  یبرا  اش افتهی  تیترب

شـتر از یب  تشیـتر و اهم بلند مرتبه  بود و او در اسالم   یاز عل  تیو شکا  سخن

  میتصم  نیهم  یرد. برایقرار گ  نامطلوب  یها برداشت  زود در معرض  نیچن  بود که  آن

از   کـه  یکسان  یبرا  ، باألخص گرانید  یممتاز او را برا  گاهیو جا  تیگرفتند تا خصوص

  قبـل  مثل  آمده  شیپ  یختگیو گس  محّبت  ها به نهیدارد تا ک  انیبودند، ب  شده  او ناراحت

 گردد.  بدل  یکدلیو   یوستگیپ  به

  لحظـه  آنرا در   نیـرد؟ ایـگ  انجـام  سـتیبا یم  زمـان  کار در کجـا و چـه  نیاما ا

 دانستند؟ یاو بهتر م  و رسول  خداوند متعال

 



 
 

 

 

 

  مدینه  به  در سفر بازگشت

و  » حّجةاإلسـالم«گـر؛ ید  القـاب  و بـه » حّجـةالوداع«  و بزرگ  یخیسفر تار

جـز   شان مسکن  که  ؛ آنان یآفاق  و حجاج  افتی  انیپا  تمام  تیبا موفق » حّجة البالغ«

ه
ّ
 دند.یگرد  شیار خوید  عازم  بود، همه  مک

رهسپار شـدند. در روز »  منّوره  ی نهیمد«  یسو  به  ز با همراهانشین خدا   رسول

»  ُجحفـه«  یکـیدند. در نزدیرسـ»  ُجحفـه«  نـام  بـه  یا منطقه  الحّجة به یذ  جدهمیه

میغد«  که  وجود داشت )١(یریغد
ُ

در   بود تا مسافران  یخوب  یجا شد. یم  دهینام»  ر خ

  د قـوا و حصـولیـاز تجد  دور کنند و پس  را از تن  راه  یند و خستگیاسایب یآنجا اندک

 سپرند.  ره  نهیمد  یسو  به  تازه  ینشاط

طراق خدا   رسول  فرمان  لشکر به
ُ
  یکـار  مشـغول  همـه  ارانیـنمـود.   همانجا ا

  یوضو و بعضـ  یبرا  یمار آنها پرداختند. برخیت  بهها را بستند و  مرکب  یشدند. بعض

 . غذا شدند و...  کردن  هآماد  مشغول  یشدند، گروه  پراکنده  اطراف  به  زمیه  ی هیته  یبرا

  را به  ظهر بود و ندا مردم  دند. وقتیرا شن  یمناد  یندا  همه  یمشغول  نیا  یدر اثنا

 خواند. یمفرا   نیشینماز پ  یبرا  شدن  آماده

آنجـا حضـور  خـدا   رسـول  نهادنـد کـه  یا نقطـه  جانب  از هر سو رو به  مردم

بودنـد.   کرده  درست  استراحت  یجا  دو درخت  هیر سایز   حضرت آن  ی. برا داشت

ه  انیم  است  ییجا -١
ّ
م«  نام  به  یریو آبگ  تاالب  در آن  که  نهیو مد  مک

ُ
 . وجود داشت»  خ
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د بـر یخورشـ  ی بودند تا اشـعه  انداخته  یها چادر شاخه  یو باال  زده  را جاروب  نیزم

 نتابد.  شانیوجود ا

 خـدا   از نمـاز، رسـول  شـد. پـس  آمدند. نماز ظهـر خوانـده  جمع  همه  ارانی

دارنـد،   راد سخنیقصد ا  شانیا  دانستند که یم  نمود. همه  قوم  جانب  و رو به  برخاست

 فرمود: امبر یشدند. پ   آنحضرت  سر و صدا متوجه  و بدون  لذا ساکت

ـمیغد«در  خدا   رسول  آنچه
ُ

  حضـرت  بـه  راجـع  یفرمـود، مطلبـ  انیـب » ر خ

از او،   یبرخـ  یها و اظهـار نـاراحت گله  شدن  عیشا  از وقت  که  یبود؛ موضوع  یعل

 بود.  آن  انیدر صدد ب

  کـه  یو انصار بودند؛ کسان  از مهاجران  قرار داشتند، اغلب  شانیجلو ا  که  یمردم

  راه  نیـنـد و در اینما  شـنوند، امتثـال یماو   از خدا و رسـول  بودند هر چه  بسته  ثاقیم

  را صاحب  آنان  در قرآن  خداوند متعال  بودند که  داده  نشان  یستگیو شا  صداقت  چنان

  ثیـاز هـر ح  آنـان  ی هیـاز ناح خدا   ، و رسول)١(بود  فرموده  یمعّرف  متقابل  یرضا

  بـدون  یزود  و بـه  خواهد داشتقدر   در نزد آنان  سخنانش  داشت  نیقیبود و   مطمئن

راد یـا  یسـفر بـرا  در آن  زمان  نی. لذا بهتر قرار خواهد گرفت  مورد عمل  و کاست  کم

 بود.  دهیفرا رس   یعل  ی درباره  سخنیک 

  

 .۱۰۰  ی هیآ  توبه  ی د سورهیبخوان»  یاز خدا راض  و آنان  یراض  خداوند از آنان« -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 :)١(فرمودند  در غدیر خُم پیامبر   آنچه
  یها وهیشـ  بـه  و جماعـت  سـنت  اهـل  ثیحـد  ر در کتـبیغـد  ثیو حـد  خطبه

بـا   ثیحـد  مختلـف  یهـا را از کتاب  گذرا آن  صورت  به  که  است  شده  ثبت  یمختلف

 : میکن یم  میتقد  گوناگون  الفاظ

 ؛  مسلم  ) صحیح1
 : است  شده  ثبت  الفاظ  نیر با ایغد  ی خطبه»  یعل  فضائل«  در باب  مسلم  حیدر صح

ا« مَّ
َ
الَ  َ�ْعدُ  أ

َ
َها أ ُّ�

َ
َما انلَّاُس  � إِ�َّ

نَا فَ
َ
نْ  يُوِشُك  �رََشٌ  أ

َ
ىِتَ  أ

ْ
ِجيَب  َر�ِّ  رَُسوُل  يَأ

ُ
 فَأ

نَا
َ
لُُهَما َ�َقلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  َوأ وَّ

َ
ِ  ِكتَاُب  أ ُهَدى ِ�يهِ  ا�َّ

ْ
 بِِ�تَاِب  فَُخُذوا َوانلُّورُ  ال

 ِ ِ  ِكتَاِب  ىلَعَ  فََحثَّ . بِهِ  َواْستَْمِسُكوا ا�َّ َب  ا�َّ ْهُل  :قَاَل  ُ�مَّ  ِ�يهِ  َورَغَّ
َ
 بَيىِْت  َوأ

ُرُ�مُ  َذكِّ
ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ  ىِف  ا�َّ

ْهلِ 
َ
یک پ  که  استیک ، و نزد هستم  انسان  هم  ! همانا من مردم  یا  هان« .)٢(»بَيىِْت  أ

  یبها بر جا ز گرانیشما دو چ  انی، در م کنم  اجابتش  د و منیایب  سراغم  ) به (مرگ  پروردگارم

   اکرم  رسول  از آن  باشد ـ پس یو نور م  تیهدا  در آن  ـ که  است» الله کتاب«  یکی؛  گذارم یم

،  ام» تیب  اهل«  یگریفرمودند: د  الله کردند. سپس  کتاب  به  زدن  چنگ  به  قیرا تشو  مردم

 .»دیباش  ، خدا را در نظر داشته کنم یم پروردگار  ، شما را متوجه تمیب  اهل  ی درباره

میغد  ثیحد«  یتا ابتدا  فصل  نیاز ا -١
ُ

  مصحح  ، توسط۹۰  ی در صفحه»  مواالت  ثیا حدی  ر خ

 » مصحح. « تاس  شده  اضافه

 . مسلم  رواه -٢
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  ترمذي  ) جامع2
  در باب  و فقط  است  روز نکرده  آن  ثیو حد  ر و خطبهیغد  ی واقعه  به  یا اشاره  یترمذ

 کند: یم  را نقل  تیروا  سه»   یعل  مناقب«

  عوامـل  در قسـمت  قبـل  در صـفحات  (را که   نیحص  بن  عمران  تی) روا۱

 ). میا کرده  نقل  را در مورد پنجم  ر، آنیغد  ی راد خطبهیا

 فرمود: امبر یپ  کند که یم  نقل   ارقم  د بنیز   را از حضرت  دوم  تی) روا۲

ز یـن  ی، علـ میـ) او (محبـوب  یمـول  مـن  هر که«: »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «

 .» اوست  یموال

 در عوامـل  آن  هیشـب  (کـه   عـازب  براء بن  حضرت  تی) روا۳
ً
راد یـا  را قـبال

 ). میذکر کرد  ر در مورد اولیغد  ی خطبه

  ماجه ابن  ) سنن3
 کند: یم  تیروا  گونه  نیا   عازب  براء بن  از حضرت  ماجه  ابن

فرود آمدند،   یی، جا ر راهی. در مس میگشت یبرم  از سفر حج الله  رسول  ما همراه

لَْسُت « و فرمودند:  را گرفته   یعل  حضرت  دست  نماز دادند، سپس  دستور به
َ
 أ

 
َ

ْو�
َ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
ْ�ُفِسِهمْ  ِمنْ  بِال

َ
لَْسُت  :قَاَل . بََ�  قَالُوا ؟أ

َ
  أ

َ
ْو�

َ
 ِمنْ  ُمْؤِمٍن  بُِ�لِّ  أ

نَا َمنْ  َوِ�ُّ  َ�َهَذا :قَاَل . بََ�  قَالُوا. ؟َ�ْفِسهِ 
َ
 اَعدِ  اللَُّهمَّ  َواَالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوَالهُ  أ

 ! باز ی؟ گفتند: آر ستمین  برتر و دلسوزتر از خودشان  مؤمنان  به  نسبت  ا منیآ« .»اَعَداهُ  َمنْ 

هر   ! فرمودند: پس یگفتند: آر؟  ستمین  تر از جانشان محبوب  نزد مؤمنان  ا منیفرمودند: آ

بدارد، تو   دوست او را  ، پروردگارا! هر که اوست  ز محبوبین  ی، عل میاو  محبوب  من  که  کس

 .»ر!یبگ  دشمن ز او رایرد، تو نیبگ  او را دشمن  که  بدار. و هر کس  ز او را دوستین
 

 



 حدیث غدیر موالي مؤمنان و ما اهل سنت  50

  نسایی  ) سنن4
  همچـون  آمـده   یعل  در مورد حضرت  یگرید  اتیروا  ییاز نسا  یالکبر  در السنن

 ذکر شـده  (که  نیحص  بن  و عمران  دهیبر  ثیحد
ً
ر یغـد  بـه  کـه  یثیاند)، امـا حـد قبال

 د:یفرما یم  باشد که یم   ارقم  د بنیز  شود، از حضرت یم  مربوط

میگشتند در غد یبرم حجةالوداعاز  الله  رسول  که  یزمان
ُ

  طبق فرود آمدند.  ر خ

آنجا  در   ز شد و آنحضرتیو تمک ، پا بزرگ  ر چند درختی، ز شانیدستور ا

 اثلقل� في�م تر�ت قد إ� فأجبت دعيت قد كأ�« و فرمودند:  ستادهیا
 ختلفو� كيف فانظروا بييت أهل وعرت� اهللا كتاب اآلخر من أ�رب أحدهما

 و� وأنا موالي اهللا إن قال ثم احلوض يلع يردا حىت يتفرقا لن فإنهما فيهما
 وااله من وال ا� ويله فهذا ويله كنت من فقال يلع بيد أخذ ثم مؤمن لك

  رفتن  ، و عزم ام شده  فراخوانده  پروردگارم  یسو  به  کنم یم  احساس« .)١(»اعداه من واعد

  ، کتاب گذارم یم  تر است بزرگ  یگریاز د  یکی  قدر که ز گرانیشما دو چ  انیم در  ، من دارم

  چراکه د؟یکن یرفتار م  چگونه  ، شما با آنان از من  د پسینیبب  ، اکنون تمیب  ، اهل خاندانم الله و

فرمودند: همانا   سپس ند.یایب  کوثر نزد من  در حوض  که نیشوند تا ا یجدا نم  دو از هم  نیا

و   را گرفته  یعل  دست  . سپس هستم  هر مؤمن  محبوب  و من  است،  من  یخداوند موال

با او   پروردگارا! هر کس ، اوست  ز محبوبین  ی، عل میاو  محبوب  من  که  فرمودند: هر کس

 .»بدار  کند، دشمنش یم  با او دشمن  بدار، و هر کس  دارد، او را دوست  محبت

 احمد   ) مسند امام5
   که  است  را ذکر کرده  یمتعدد  اتیروا  در ُمسندش :احمد   امام

ً
اکثـر آنهـا را قـبال

  اتیـبـا روا  یانـدک  کـه  شـانیرا از ُمسند ا  تیروایک نجا تنها ی، و در ا میا ادآور شدهی

 . میکن یم  دارد، نقل  تفاوت  یقبل

 .۲۶و  ۱۷ ، ص۳ . مسند احمد: ج۴۵ ، ص۵ : ج ییللنسا  یالکبرا  السنن -١
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   یعل  حضرت  دست  که  یدر حال امبر ید: پیگو   عازب  براء بن  حضرت

 بودند، فرمودند:   را گرفته

لَْستُمْ «
َ
�ِّ  َ�ْعلَُمونَ  أ

َ
�  

َ
ْو�

َ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
ْ�ُفِسِهمْ  ِمنْ  بِال

َ
لَْسـتُمْ  :قَـاَل . بََ�  قَالُوا. ؟أ

َ
 أ

�ِّ  َ�ْعلَُمونَ 
َ
�  

َ
ْو�

َ
َخذَ  قَاَل . بََ�  قَالُوا. ؟َ�ْفِسهِ  ِمنْ  ُمْؤِمٍن  بُِ�لِّ  أ

َ
ٍّ  �ِيَدِ  فَأ  :َ�َقاَل  ىلَعِ

 فَلَِقيَـهُ  قَاَل . »اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواَالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوَالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوَالهُ  ُكنُْت  َمنْ «
ُ  َ�َقاَل  َذلَِك  َ�ْعدَ  ُ�َمرُ 

َ
ىِب  يَااْ�نَ  َهِنيئاً  هل

َ
ْصـبَْحَت  َطاِلٍب  أ

َ
ْمَسـيَْت  أ

َ
  َوأ

َ
 لُكِّ  َمـْو�

؟  هسـتم  زتر از جانشـانیعز  نیمؤمن  یبرا  من  د کهیدان یا شما نمیآ« .)١(»َوُمْؤِمنَةٍ  ُمْؤِمٍن 

  تر از جانش محبوب  هر مؤمن  یبرا  من  د کهیدان یا نمید! فرمودند: آیستین کردند: چرا  عرض

مـرا   و فرمودنـد: هـر کـس  را گرفتـه  یعلـ  دسـت  د! سپسیستیکردند: چرا ن  عرض ؟ هستم

را دوسـت دارد،   یعل  باشد. پروردگارا! هرکس  داشته  ز دوستیرا ن  ید) علیدارد، (با  دوست

 بـراء   حضرت بدار.  کند، او را دشمن یم  یدشمن  یبا عل  که  بدار! و هر کس  او را دوست

!  یعل  یو فرمود: ا  رفته   یعل  نزد حضرت عمر   ، حضرت سخن  نید: بعد از ایگو یم

 .» یهست  مؤمن  هر مرد و زن  باشد، از امروز محبوب  مبارکت

 .۲۸۱/  ۴مسند احمد:  -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 غدیر   سند حدیث

  قـول  ، امـا طبـق)١(» هیـعل متفق«  و نـه  است» متواتر«  نه  اگرچه »ریغد  ثیحد«

 بعضـ  که  است  شده  تیمتعدد روا  و با طرق  است  حیصح  ثی، حد راجح
ً
  یاصطالحا

  تیـقرار دارد. و بنابر روا»  حسن«  ی در درجه  ی، و بعض» حیصح«  ی از آنهادر درجه

و   د، و شـهادتیـآ یشمار م  به» مشهور«  ی از زمره  ثیحد  نیمتعدد، ا  از طرق  شدن

مه  یگواه
ّ
مه :  یحجر عسقالن ابن  عال

ّ
  در مورد صحت :  یتمیحجر ه ابن  و عال

 باشد. یم  ی، کاف ثیحد  نیا

مه
ّ
 د:یفرما یم » یبخار  حیصح  ، شرح یالبار فتح«حجر در  ابن  عال

  طرق اند و با کرده  انیب  ییو نسا  یرا ترمذ »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «  ثیحد«

  یآور  جمع را  آن  طرق  ی ، همه مسقل  یدر کتاب»  عقده ابن. « است  شده  تی، روا مختلف

 .)٢(»قرار دارند » حسن«و »  حیصح«  ی در مرتبه  ثیحد  نید ایاز اسان  یلی. خ است  کرده

مه
ّ
 د:یگو یم  ثیحد  نیز در مورد این :  یتمیحجر ه ابن  عال

،  یماننـد ترمـذ  نیاز محـدث  ی. جمـاعت است  حی، صح ثیحد  نید ایترد  بدون«

د ی، اسـان ثیحـد  نیـانـد. ا کرده  جیرا تخر   ثیحد  نیالله) ا احمد (رحمهم  و  یینسا

در مورد   رهی، و غ یراز  ، ابوداود، ابوحاتم هیمیت ابن  عالمه  نظر همچون صاحب  یاز علما  یبعض -١

 دانند. یم»  فیضع«را   و آن  کرده  را ارائه  یمختلف  اتینظر  ثیحد  نیا  صحت

 .۷۴/  ۷:  یبخار  شرح  یالبار فتح -٢
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  تیـروایـک بـا   اند و مطـابق کرده  تیرا روا  ثیحد  نی، ا یصحاب  شانزده ار دارد.یبس

اند.  دهیشـن   اکرم رسـول  را از حضـرت  ثیحـد  نیـا  یصـحاب  یسـ مسند احمـد،

  بـه  شـد، اصـحاب  مخالفت  یبا و   یعل  حضرت  خالفت  ی دوره در  که  یهنگام

و »  حیصـح«  ی درجـه  ، به دشیاز اسان  یار یدادند. بس  یگواه  ثیحد  نیهم  ی لهیوس

 اند. دهیرس » حسن«

  در آن  کـه  قـول  نیـا بـا ایکنند   ، اعتراض ثیحد  نیا  بر صحت  که  یافراد  سخن

  ؛ چراکه اعتبار است یرا رد کنند، ب  ثی، حد است  بوده  منیدر    یعل  حضرت  وقت

  بـه ، حجةالوداع در الله  رسول  همراه  و شرکتش  منیاز    یعل  حضرت  بازگشت

 .  است  دهیرس  ثبوت

  شده  اضافه  ثیبر حد»  وااله  من  وال  ا�«اند:  گفته  که  یکسان  سخن  نیهمچن

و   اسـت  شـده  تیسند روا  نی، با چند اضافه  نیا  که نیا  ی؛ برا ستین  یرفتنیپذ ، است

 .)١(» است  قرار داده  حیشتر سندها را صحیب :  یذهب  امام

 .۴۲  المحرقة، ص  الصواعق -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 غدیر  ي خطبه  محورهاي

  میرا خـواه  جهینت  نیا  میباش  داشته» ریغد  ثیحد«  کامل  متن  به  قیدق  یاگر نگاه

 : است  شده  لیتشک  از دو بخش  خطبه  نیا  که  افتی

 ،  تیب  اهل  و عظمت  لتیفض  یکی 

 .  یعل  با حضرت  یو دوست  محّبت  دوم

  شـهرت »مـواالت  ثیحـد«  بـه  دوم  و بخـش » نیثقل  ثیحد«  به  اول  قسمت

  بخش  به  مربوط  سندگانینو  و داغ  و بازار گرم  جاد شدهیا  یو غوغا  اختالف  دارد. البته

  حضـرت  بالفصـل  امامـت  از آن  باشد کـه یم » مواالت  ثیحد«  یعنی،  ثیحد  دوم

  کـه  برخوردار اسـت  یتوجه  قابل  تیاز اهم  اول  اما بخش کنند، یم  را ثابت   یعل

ـت  نیهم  کند، به یمک ز کمین  دوم  بهتر بخشک و در  فهم  به
ّ
در   یابتـدا مختصـر  عل

 ». نیثقل  ثیحد«مورد 

  ثقلین  حدیث 

 فرمودند:  نی، چن خطبه  نیا  یدر ابتدا   اکرم  رسول  حضرت

ا« مَّ
َ
الَ  َ�ْعدُ  أ

َ
َها أ ُّ�

َ
َما انلَّاُس  � إِ�َّ

نَا فَ
َ
نْ  يُوِشُك  �رََشٌ  أ

َ
ىِتَ  أ

ْ
ِجيَب  َر�ِّ  رَُسوُل  يَأ

ُ
 فَأ

نَا
َ
لُُهَما َ�َقلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  َوأ وَّ

َ
ِ  ِكتَاُب  أ ُهَدى ِ�يهِ  ا�َّ

ْ
 بِِ�تَاِب  فَُخُذوا َوانلُّورُ  ال

 ِ ِ  ِكتَاِب  ىلَعَ  فََحثَّ . بِهِ  َواْستَْمِسُكوا ا�َّ َب  ا�َّ ْهُل  :قَاَل  ُ�مَّ  ِ�يهِ  َورَغَّ
َ
 بَيىِْت  َوأ
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ُرُ�مُ  َذكِّ
ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ ْهلِ  ىِف  ا�َّ

َ
ُرُ�مُ  بَيىِْت  أ َذكِّ

ُ
َ  أ  ىِف  ا�َّ

ْهلِ 
َ
یک پ  که  استیک ، و نزد هستم  انسان  هم  ! همانا من مردم  یا  هان« .)١(»بَيىِْت  أ

  یبها بر جا ز گرانیشما دو چ  انی، در م کنم  اجابتش  د و منیایب  سراغم  ) به (مرگ  پروردگارم

   اکرم  رسول  از آن  باشد ـ پس یو نور م  تیهدا  در آن  ـ که  است» الله کتاب»  یکی؛  گذارم یم

،  ام» تیب  اهل«  یگریفرمودند: د  الله کردند. سپس  کتاب  به  زدن  چنگ  به  قیرا تشو  مردم

 .»دیباش  ، خدا را در نظر داشته کنم یم پروردگار  ، شما را متوجه تمیب  اهل  ی درباره

ُت  قَدْ  إِ�ِّ «
ْ
َحُدُهَما اثلََّقلَْ�ِ  ِ�يُ�مُ  تََر�

َ
رَبُ  أ

ْ
�

َ
ِ  ِكتَاُب  اآلَخرِ  ِمنَ  أ  َعزَّ  ا�َّ

َماءِ  ِمنَ  َمْمُدودٌ  َحبٌْل  وََجلَّ    السَّ
َ

رِْض  إىِل
َ
ِ�  األ ْهُل  وَِعرْتَ

َ
الَ  بَيىِْت  أ

َ
َقا لَنْ  إِ�َُّهَما أ  َ�ْفرَتِ

َّ  يَرَِدا َحىتَّ  َوَْض  ىلَعَ
ْ
  یگریاز د  یکی  قدر که ز گرانیشما دو چ  انیدر م  من« .)٢(»احل

، شما با  از من  د پسینیبب  ، اکنون من  تیب  اهل  الله و خاندانم  ؛ کتاب گذاشتم  تر است بزرگ

کوثر نزد   در حوض  که نیشوند تا ا یجدا نم  دو از هم  نیا  د؟ چراکهیکن یم رفتار  چگونه  آنان

 .»ندیایب  من
ــ  ثیحــد ــه  نیــدر ا الله  شــد؛ رســول  میتقــد  آن  ی و ترجمــه  نیثقل ،  اش خطب

ز یـدو چ  من  ساختند که  بها را ذکر فرمودند و خاطر نشان ز گرانیدو چ  یعنی » نیثقل«

  بـه  زدن  چنـگ  را بـه  مـردم  توجـه  گـاه آن ؛»اللـه کتاب«  ی، اّولـ روم یو مـ  را گذاشته

واالتر از هـر » الله کتاب«  داشتند و فرمودند: مقام  مبذول  بر آن  و عمل »الله کتاب«

و   بـرده  نـام » تیـب اهل«، از »اللـه کتاب«  لیفضـا  انیـاز ب  . پـس است  یگریز دیچ

 . کنم یپروردگار م  شما را متوجه » تمیب  اهل«  ی فرمودند: درباره

از ذکـر   هـدف  کـه  اسـت  نیـشـود ا یم  معلـوم  مسـلم  تیـاز روا  که  یزیتنها چ

  ، بـه با آنهاسـت  مردم  یرفتار و خوش » تیب اهل«  حقوق  کردن  یمعرف ،» تیب اهل«

 . مسلم  رواه -١

 .۲۶و  ۱۷ ، ص۳ . مسند احمد: ج۴۵ ، ص۵ : ج یینسا -٢
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  تمیـب  اهـل  ی آنها فرمودند: دربـاره  ی ) درباره مسلم  تیروا  (طبق  شانیخاطر، ا  نیهم

  دهد کـه یم  و مسند احمد، آشکارا نشان  یینسا  تی، اّما روا کنم یم  تانیادآوریخدا را 

  ی، اولـ نیباشـد. بنـابرا یم » نیثقل«بها از  ز گرانیچ  نیدوم  عنوان  به » تیب اهل«ذکر 

 باشد. یم » تیب اهل«  یو دوم »الله کتاب«

  اتیاز آ  دا شود کهیپ  اشکال  نی، ا یگرام  ی خواننده  در ذهن  است  نجا ممکنیدر ا

 اللـه، کتاببعـد از   شود کـه یم  معلوم  نی، چن بهیط  ثیالله و از احاد  شمار کتاب یب

متعـدد   یدر جاها  که  است  نیهم  ی، برا است الله  رسول » سّنت«  از آن  دوم  مقام

ْ ﴿ : است  شده  عنوان  مطلب  نیا  مختلف  راتیبا تعب ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
 ،﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

﴿ ْ ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب َ ٱ ِص َ�ۡعـ َوَمـن﴿ ﴾ۦَورَُسـوِ�ِ  �َّ از   نجـا پـسیو در ا﴾ ۥَورَُسـوَ�ُ  �َّ

 ؟ ستیچ  ، پاسخ است  شده  مطرح » تیب اهل«، »الله کتاب«

 اللـه   رسـول » سـّنت«، »اللـه کتاب«ز بعـد از یچ  نیبهاتر د، گرانیترد  بدون

  بـاره نیز در این  اسالم  وجود ندارد. اهل  یشک  گونه چیه  ی، جا مسئله  نیباشد. در ا یم

دارد.   اختصـاص  یزیـچ  چـه  اللـه بـه از کتاب  پـس  دوم  مقام  نظر ندارند که  اختالف

باشـد،  یم اللـه   رسـول » سّنت«، » نیثقل«  ثیدر حد » تیب اهل«منظور از ذکر 

  ینبـو  سـّنت  نیراسـت  ، عاشـقان» تیـب اهل«  کـه نیا  ی. برا و بس  است  نیهم  سخن

، ذکــر  نیکردنــد. بنــابرا یم  عمــل  بــر آن  دل  بــا صــدق  هــا بودنــد کــه نیبودنــد، هم

 . است » ینبو سّنت«ذکر   مقام  می، قا در واقع » تیب اهل«

 کنند. ید مییرا تأ  مطلب  نیز، این  حاکمک در مستدرک مال  امام  یموطا  اتیروا

 : است  آمده  نیچن :ک مال  امام  یدر موطا

نَّهُ  َمالٍِك «
َ
نَّ  بَلََغهُ  �

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُت  :قَاَل   ا�َّ

ْ
ْمَر�ِْن  ِ�يُ�مْ  تََر�

َ
 َما تَِضلُّوا لَنْ  أ

ْكتُمْ  ِ  ِكتَاَب  بِِهَما َ�َمسَّ   که  است  دهیرس  تیروا  نی، ا مالك  امام  به« .»نَِبيِّهِ  وَُسنَّةَ  ا�َّ

د یزن  چنگ  آن  به  که  یتا زمان  گذارم یز میشما دو چ  انیدر م  فرمودند: من الله   رسول
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 .)١(»» امبرشیپ  سّنت«و » الله کتاب« د شد؛ینخواه  هرگز گمراه

در  الله  رسول  که  شده  نقل   رهیابوهر  از حضرت  یتی، روا حاکمک در مستدر

 فرمودند:»  حجةالوداع«

  ، ولن اهللا وسنيت  تضلوا بعدهما، كتاب  شيئ�: لن  في�م  قد تر�ت  إ�«
بـا   کـه  ام ز گذاشـتهیـشما دو چ  انیدر م  همانا من«. )٢(» احلوض َّيردا يلع  يتفرقا حىت

گر یکـدیهرگـز از  دو  ، و آن» ام الله و سّنت کتاب«شد؛  دینخواه  دو، هرگز گمراه  وجود آن

 .»ندیایب  کوثر نزد من  در حوض  که نیا هند شد تاجدا نخوا
اند و  ذکر شده  ، با هم» و سّنت  کتاب«  در آنها نام  که  ثیو احاد  اتیاز آ  یاریبس

ذکـر   کـه  میکنـ  د قبـولیبا  ، پس گرفت  دهیناد  توان یرا نم  میکرد  نقل  که  تیدو روا  نیا

  . مـراد بـودن اسـت » ینبـو  سـّنت«  مقـام  می، قـا» نیثقل  ثیحد«در  » تیب  اهل«

  گـر، حضـرتید  یثیدر حـد  که  است  نجا، چنانیدر ا » تیب اهل«از  » ینبو  سّنت«

 حکمیصر   اکرم  رسول
ً
 د.یزن  چنگ   نیراشد  یخلفا  سّنت  به  که  است  داده  حا

  

ا در یموالنا محمد زکر  حضرت  ثیالحد  خیالقدر، ش  یف  القول  عن  یالنه  بابک مال  موطا امام -١

  ابن  كام قال  صحيح  بالغه  الزرقانی:  قال«د: یفرما یم  اتیگر روایو د  ثیحد  نیبر سند ا  یبحث

  جده،  عن  أبيه  ، عن عوف  عمرو بن  عبداهللا بن  كثري بن  حديث  عبدالرب من  ابن  وقد أخرجه  عيينة

  شهرة يكاد يستغنی  العلم  عند أهل   النبی  مشهور عن  حمفوظ  التجريد: هذا حديث  فی  وقال

مشكوة ـال  صاحب  و ذكر احلديث  التمهيد. قلت:  كتاب  مسنداً فی  اإلسناد، و قد ذكرناه  هبا عن

 ].۱۰۰  ، ص۱۴  : ج . [أوجز المسالك»موطأـال  مالک مرسالً كام يف  عن

و   رهیاز ابوهر  یذهب . و است  کرده  تیرا روا  رة آنیهر  یو اب  عباس  از ابنک در مستدر  حاکم -٢

  یاز دکتر عل  وفقهه  نیالثقل  ثیو حد ۱۰۰/۱۴:  و أوجز المسالك ۲۴۰/۳ر: یالصغ  الجامع

 .۹  : ص احمد السالوس

 

                                           



 حدیث غدیر موالي مؤمنان و ما اهل سنت  58

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  �ُِسنَّيِت  َعلَيُْ�مْ «
ْ
اِشِدينَ  اخل ُكوا َ�ْعِدي من مهدي�ـال الرَّ  َ�َمسَّ

وا بَِها   نیراشد  یخلفا  و سنت  من  سنت  به  که  بر شماست« .)١(»بِانلََّواِجذِ  َعلَيَْها وََعضُّ

 .»دیریبگ  محکم  د و با دندانیزن  چنگ  د، بر آنیکن  عمل  از من  پس  افتگانی  تیهدا
، از » سـّنت«  نیـا  و شناخت  یی، آشنا است الله   رسول  ، سّنت یمقصود اصل

  بـر سـّنت  گـردد و عمـل یسـر میم  تیب و اهل  نیراشد  یخلفا  با سّنت  ییآشنا  قیطر

  و اهـل  نیراشـد  یخلفـا  د؛ چراکهیآ یشمار م  به   حضرت  آن  بر سنت  ، عمل نانیا

و ک ، مـال یانیـنما  ازاتیـامت  دارا بودن  علت  به   کرام  ی صحابه  جمع  انیاز م  تیب

 باشند. یم   حضرت  آن  بر سّنت  عمل  یبرا  یاریمع

  ثیخـود (حـد  ی از خطبـه  بخـش  نیـدر ا   اکـرم  رسول  ؛ حضرت هر حال  به

از   یرویـو پ  تیـب  اهـل  و بزرگداشـت  می، تعظـ قـرآن  به  زدن  چنگ  را به  )، امت نیثقل

 را برشمردند.  تیب  اهل  لیرهنمود کردند و فضا  آنان  ی حسنه  ی اسوه

،  اسـت  ار واضـحیبسـ  میگفت  آن  مفهوم  حیما در تشر  و آنچه  نیثقل  ثیحد  ی ترجمه

  جـهینت  نیهمـ  بـه  آن  )، بـا خوانـدن یا (از فرقـه  یجانبـدار  بدون  منصف  ی هر خواننده

  و خالفـت  امامـت  ی ، مسئله نیثقل  ثیاز حد  معتقدند که  عیتش  د، اّما اهلیخواهد رس

  ، تنها و تنها از آن و خالفت  امامت  حق  رند کهیگ یم  جهیرسد. و نت یم  ثبوت  به  تیب اهل

  نـه  و برداشـت  مفهوم  نی) ا سّنت  اهل  دگاهید  (براساس  که  یباشد. در حال یم  تیب  اهل

ار آشـکار ید. بسیرسان  ثباتا  را به  ، آن ثیحد  از الفاظ  توان یم  و نه  شده  انیب  ثیدر حد

و   از خالفـت  و نـه  از امـام  و نـه  آمده  انیم  به  از ائمه  یذکر  نه  ثیحد  در الفاظ  که  است

 م الله  رسول  ، اگر حضرت امامت
ً
،  و امامـت  خالفت  کنند که  خواستند اعالم یواقعا

  نیـرا از ا  شـانیا  توانسـت ینم  ییروین  چی، ه است » تیب اهل«در انحصار   و فقط  فقط

   حضرت آن  . بلکه آن  انیب  بود و نه  مطلب  نیا  اعالم  نه  شانیا  هدف  یکار باز دارد، ول

 .۲۴۲/  ۱  حی، مرقاة المفات حیمشکوة المصاب  حواله  به  ماجه  ، ابوداود، ابن یترمذ -١
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گرداننـد و   متوجـه»  تیـب اهل«  و اکـرام  محّبـت  را به  امت  طور واضح  خواستند به یم

را از خـدا   مـردم  کـه  یاظهـار داشـتند، در حـال  شیخـو  ی را در خطبـه  مطلـب  نیهم

  ، امـت نینمودنـد. بنـابر همـ  قیتشـو»  تیـب اهل«بـا   محّبـت  را به  دند آنانیترسان یم

 داند. یخود م  نجات  ی لهیو وس  مانیاز ا  ییرا جز » تیب  اهل«با   ، محّبت یاسالم

  ثقلین  در مورد حدیث  هایی * نکته
 » کتاب«تنها   که  است  نید ایآ یم  دست  به » نیثقل  ثیحد«از   که  یا نکته  نیاّول -۱

تـا امـر   از استین  ی، فرد کتاب  همراه  ، بلکه ستین  یکاف  انسان  ییارشاد و رهنما  یبرا

 د.یآ  دست  به  تیهدا

شـود؟   ، واقع تینور و هدا  ی تواند سرچشمه یم  یزیچ  د، چهیمج  باالتر از قرآن

،  از آن  و حکمـت  کتـاب  ی هیو سـرما  تـالوت  دولـت  کهد یمج  قرآن  نیهم  اّما همراه

ظـاهر   از لحاظ  دهیرس  حد تکامل  و به  یمّتق  یها گردد، وجود انسان یم  یآدم  بینص

 .)١(ندیآ  لینا » هیتزک«  بزرگ  هدف  تا بتوانند به  است  ی، قطع و باطن

ــه ــارت  ب ــراید  عب ــر، ب ــام  یگ ــادن  گ ــ  نه ــدایدر مس ــت  ، الزم تیر ه ــراه  اس   هم

  را بـه » هیتزک«  کار مهم  که  یکس  نیز موجود باشند. اّولین »الله رجال«، »الله کتاب«

ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ : است  کریم  قرآن  ی آیه  این  به  اشاره -١ ۡ ٱ َ�َ  �َّ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
نُفِسِهمۡ 

َ
ْ َ�تۡ  أ ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َو�َُعّلُِمُهمُ  َو�َُزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا

بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  از   رسولی  که  نهاد بر مؤمنین  الله منت  تحقیق  به«] ۱۶۳ :عمران [آل ﴾١٦٤ مُّ

  و تربیت  را تزکیه  کند و آنان می  را بر آنها تالوت  قرآن  آیات  فرستاد که  آنان  را در میان  خودشان

  ، در گمراهی از این  پیش  تردید اینان  دهد و بدون می  ، تعلیم و حکمت  کتاب  آنان  کند و به می

  تالوت -۱:  مقصد داشت  سه الله  رسول  بعثت  گردد که می  ، واضح آیه  . از این»بودند  آشکاری

،  و مراد از حکمت  است  ، قرآن . مراد از کتاب و حکمت  کتاب  تعلیم -۳  نفس  تزکیه -۲  قرآن

 . نیست  حکمت  برای  تر از آن بزرگ  ای ، سرچشمه زمین  بر روی  که»  سنت«، الله   رسول  سخنان
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  ـ کـه  کـرام  ی از صحابه   حضرت بودند. آن   اکرم  رسول  د، حضرتیرسان  انجام

و   میاز تعلـ  استفادهبا   کردند که  تیترب  یافراد  ـ چنان )١(شود یم  ز شاملیرا ن  تیب اهل

از   سـاختند. و پـس  نیو مـز  یرا نـوران  شیخـو  و برون  درون   شانیا  ی هیتزک  روش

کردنـد. در   امیـا، قیسرتاسر دن  نور به  آن  رساندن  یبرا   اکرم  رسول  حضرت  رحلت

 . گشت  ، روشن نیا از انوار دی، سر تا سر دن آنان  غیدر یب  یها کوشش  ی جهینت

یـک (هـر   تیب  و اهل  کرام  ی صحابه   اکرم  رسول  حضرت  از رحلت  پس  البته

و   نیـد  جینشـر و تـرو  ) در راه شیخـو  یدر زنـدگان  نیـد  یبر تمـام  تمام  با استقامت

جهـاد را   یکـیکار شـدند.   به  ، مشغول مختلف  یها در ابعاد و شعبه  یاسالم  فرهنگ

  بـه  یکیرا،   تفقه  یگرید و دیپسند یرا م  ثیحد  تیروا  یکیرا،   غیتبل  راه  یکید، یبرگز

  را درست  ظاهر امت  یکی،  قلب  ی هیامر تزک  به  یگریو د  داشت  اشتغال  امور خالفت

 را.   امت  باطن  یگریکرد و د یم

 از خالفت » تیب اهل«  چون
ً
  نیـپروردگـار در ا  ا از جانبیداشتند   فاصله  عموما

شـود)   یوراثت  سلطنت  به  لیتبد  مبادا نبّوت  مقدر نبود (که  شانیاز ا  ، کار گرفتن نهیزم

ها  نـهیزم  نیـپرداختنـد، و در ا  نفس  ی هیو تزک  یرّبان  ، حکمت نیالد یف  تفقه  شتر بهیب

 اهللا عـنهم ريض افتند.ی  دست  یبخصوص  یها یژگیو و  ازاتیامت  به  د، آنانیترد  بدون

 .األمة خري اجلزاء اهللا عن الصحابة وجزاهم مجيع عن

 نظر داشت  یخوب  د بهیرا با  مطلب  نیا -١
َّ

دارند و   ی، جا کرام  ی صحابه  ، در جمع تیب اهل  که  مد

  یخلفا«،  نیا  شود مثال یم  ز شاملیرا ن  تیب  اهلک ش  شود، بدون یم  از صحابه  یهر جا ذکر

  صحابه  از جماعت جدا  یا طبقه  هستند که» بدر  اصحاب«و »  مبشره  عشره«، » نیراشد

  لقب  شانیا  به  یخصوص  ازاتیامت  یبعض  سبب  قرار دارند؛ اّما به  صحابه  ستند، در جمعین

  آنان  ، به از خاصشانیامت  سبب  هستند، اّما به  ز جزو صحابهین  تیب  شد. اهل  داده  یا جداگانه

دار یرا د الله   رسول  که  تیب ز اهلا  دسته  آن  به  . البته است  شده  داده  یا جداگانه  لقب

 شود. یم  گفته  نیتابع  و تبع  نیاند، تابع نکرده
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  از ارتحـال  پس  که  است  نیشود ا یم  ، ثابت نیثقل  ثیاز حد  که  یدوم  ی ـ نکته۲

 »الله کتاب«  به  زدن  ، چنگ تیارشاد و هدا  یبرا  که همچنان   اکرم  رسول  حضرت

  تیهـدا  ز جهـتیـن  آنان  بزرگداشت و  میتکر ،» تیب اهل«با   ، محّبت است  یضرور

  یولـ  امـدهین  انیـم  به » سّنت«از   یذکر  ، اگر چه ثیحد  نیباشد. در ا یم  الزم  افتنی

ر ی، تفسـ اگر سّنت  طرفیک از   ؛ چراکه ستین  هم »الله کتاب«جدا از   یزی، چ سّنت

باشـد، از   یزنـدگاناللـه در  کتاب  یذ و اجـرایـاز تنف  و عبارت »الله کتاب«  یاجمال

ْ ﴿مملو از   میکر  گر، قرآنید  طرف ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ،  لیـدل  نیهمـ  . بـه اسـت ﴾لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

از خود  ،» سّنت«  تیو حج  تیاهم  وجود ندارد؛ چراکه » سّنت«  اثبات  به  یاجیاحت

طـور   (همـان،  ثیو احاد  میکر  قرآن  اتیاز آ  یاریرسد. بس یم  ثبوت  به »الله کتاب«

 اشاره  که
ً
  رسـول  ، حضرت چند وجه  به  هستند، البته  مطلب  نیانگر همی) ب میکرد  قبال

  واضـح  طـور خـاص  را بـه » تیـب  اهـل«بـا   میو تکر  ، محّبت محل  نیدر ا   اکرم

 : میپرداز یم  وجوه  ذکر آن  بهک نیا  فرمودند که

  در قـرآن  یو واضـح  حی صـر ّ، نـص آنان  اکرامو   تیب  با اهل  محّبت  ی درباره ) الف

  یبـا مقتضـا  مطـابق   اکرم  رسول  ، حضرت علت  نیهم  . به)١(است  نشده  د نازلیمج

اهللا   أذكر�م«فرمودنـد:   نموده  متوجه  آنان  میو تکر  تیب  با اهل  محّبت  را به  ، مردم حال
 .)٢(دیباش  خدا را در نظر داشته  که  کنم یم  هیتوص شما را  تمیب  اهل  ی درباره » ىتيب  أهل  ىف

ٓ  قُل﴿ی  آیه -١ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ  دارد.  فاسیر مختلفی]. ۲۳[الشوری:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّةَ ل

(در   نیثقل  ثیدر حد الله   سد: دستور رسولینو یم  یترمذ  در شرح  یالعرب  ابن  عالمه -٢

خود »  کنم یم  تیوص  یخدا ترس  شما را به  تمیب  اهل  ی درباره  من) « کرام  ی صحابه  به  خطاب

داشتند  یم  در خالفت  یندارند، اگر سهم  در خالفت  یسهم  تیب  اهل  که نیبر ا  است  یلیدل

 ).  ینمودند. (عارضة األحوذ ینم  یتیوص  نیچن  نیا  کرام  صحابه  به  شانیا  ی درباره
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داشـتند   تیشـکا   یعل  حضرت  از دست  کرام  ی از صحابه  یا عده  چون ) ب

از   احتـرام  قابـل  ی طبقـه  نیـا  بـه  نسـبت  امـت  داشت  ) احتمال منیسفر   انی(در جر

  نیـدر ا   اکـرم  رسـول  حضـرت  سـبب  نیهم  شود، به  ، بد گمان نیمسلم  جماعت

 دند.یگردان  تیب  اهل  و محّبت  عظمت  ی را متوجه  ، امت خطبه

    اکرم  رسول  حضرت  از ارتحال  پس  شود که  در نظر گرفته  هم  مطلب  نیاگر ا ) ج

عمـر   ، حضـرت  قیابـوبکر صـد  حضـرت  بی، نصـ باالجماع  امت  ادتیق  شرف

  نیـا  راه  را فـرش  دگانشیـ، د خواهد شد و امت   یغن  عثمان  رتو حض   فاروق

نحـو   و بـه  طور کامل  ، به یگر مالمت  پروا از مالمت یخواهد کرد و ب  کرام  ی صحابه

  یکوشـ با سخت  که  خطر وجود داشت  نیا  خواهد نمود، احتمال  عمل  نیبر ا  احسن

  بسـپارد. بـه  یفراموشـ  را به  تیب  اهل  و اکرام  ، محبت امت  نی؛ ا نید  یدر مقاصد عال

  خـود بـه  امـت  آوردن  یبـرا   اکـرم  رسـول  حضـرت  بود که  ، مناسب جهت  نیهم

 دهد.  سوق  تیب  اهل  و اکرام  محبت  طرف  را به  ، آنان اعتدال  ی جاده

 » سّنتو   قرآن«  کـه  است  نیرسد ا یم  اثبات  به  نیثقل  ثیاز حد  که  سوم  مطلب -۳

  رسـول  حضـرت  شـوند؛ چراکـه یگر جدا نمیهمد از  گاه چیهستند و ه  با هم  شهیهم

قا حىتَّ ي  إ�َُّهما لَن« فرمود:  خطبه  نیدر ا   اکرم   دو (قرآن  نیا« » احلوض  ردا ىلعي  تفرَّ

 .»ندیایب  منکوثر نزد   در حوض  که نیگر جدا نخواهند شد تا ای) هرگز از همد تیب  و اهل
  نیتا واپسـ  هستند که  ی، کسان حق  اهل  شود که یم  معلوم  یخوب  ، به جمله  نیاز ا

 .)١(فکنندین  ییدو، جدا  آن  نیزنند و در ب  هر دو چنگ  نیا  ، به یزندگ  لحظات

 

  و اکرام  ، با محبت تیب  د و با اهلیکن  عمل  آن  به  د و در پرتو سنتیریبگ  را محکم  قرآن  یعنی -١

د از یالرش  اتید: هدایکن  مراجعه  نیثقل  ثیمذکور حد  مفهوم  قیتحق  د. جهتییرفتار نما

 .یهارنپوراحمد س  لیموالنا خل  حضرت

 

                                           



 
 

 

 

 

 هستند؟  کسانی  چه  بیت  اهل

  کـه  اسـت  مناسـب  ، چند بار تکرار شده نیثقل  ثیدر حد  تیب اهل  لفظ  چون -۴

  یافـراد  ؟ و بر چـه ستیچ  تیب  منظور از اهل  شود که  روشن  هم  مطلب  نینجا ایدر ا

 د؟یآ یم  صادق

طـور   بـه  کـه  یافـراد  یعنیشود،  یم  گفته  تیب  ، اهل خانه  اهل  ، به یعرب  در زبان

  گفتـه  خانه  اهل  ی، وقت عام  در عرف  چه دارند، چنان  ونتسک  در خانه  یمیو دا  مستقل

در   کـرده  ازدواج  کـه  یشـود، فرزنـدان یم  را شـامل  رهیو غ  نابالغ  ، فرزندان شود زن یم

 در اهل  داشته  گر، سکونتید  یا خانه
ً
نـد. یآ یشـمار نم  خود به  ی خانه  باشند، عموما

 . است  نیهم  عام  عرفو   ، در لغت تیب منظور از اهل

  ، در اهـلاللـه   رسـول  مطهـرات  از ازواج  ، عالوه و سنت  قرآن  به  و اّما با توجه

  حضـرت  شـانیا  یها نوه   یعل  حضرت  شانی، داماد ا شانیا  ، دختران و عترت  تیب

آنها و   و فرزندان   عباس  حضرت  شانیا  ی(و عمو   نیحس  و حضرت   حسن

 هستند.  داخل  ) هم بستگان گرید

شـمار   ) بـه خانـه  (اهـل  تیـب  اهل  ی از جمله  و ازواج  ، همسران جهان  در ُعرف

  َّ، از نـص تیب  ـ در اهل  الله عنهن  یـ رض  مطهرات  ازواج  تیشمول  نیند. همچنیآ یم

 رسد. یم  اثبات  به  میکر  قرآن  یقطع

 د:یفرما یم  با صراحت  میکر  قرآن
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 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ وََءا�ِ�َ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ
َ
 ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  مِنۡ  َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  .]۳۳  : حزابأل[ا ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  �َّ

  آن  انجام  یبرا  رفتن  رونیخدا ب  که  ییکارها  ید (و جز برایخود بمان  یها و در خانه«

  انیم در  نیشیپ  تیجاهل  د) و همچونینرو  رونیب  تانیها از خانه،  است  داده  را اجازه

  خود را در معرض  نتیز  لیو وسا  د (و اندامینکن  یید و خودنمایظاهر نشو  مردم

 د و از خدا ویرا بپرداز  د و زکاتید) و نماز را برپا داریقرار نده  گرانید  یتماشا

 یینما  اطاعت  غمبرشیپ
ً
  تیب  را از شما اهل  یدیخواهد پل یمد، خداوند قطعا

 پای(پ
ً
 .»سازدک غمبر) دور کند و شما را کامال

شـوند،  یم  محسوب  تیب  اهل  ی ، از جمله مطهرات  ازواج  که نیا  ی درباره  هیآ  نیا

از   رکـوع  نیـباشـد. ا یم )١(رکـوعیـک   یاخر  اتیاز آ  هیآ  نیا  باشد؛ چراکه یم  حیصر

َهاَ�ٰٓ ﴿: ۲۸  ی هیآ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
  دهیرسـ  اتمـام  مذکور به  ی هیو در آ  شروع ﴾ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

تـا   گرفته  ، از اول رکوع  نیهستند. در ا  مطهرات  ، ازواج اتیآ  نیا  تمام  . مخاطب است

د یـو تردک شـ  بدون  یهمگ  که  است  شده  آورده  ر مؤنثیو ضم  غهیص ۲۶،  آخر رکوع

 . )٢(هستند  مطهرات  ازواج  طرف  به  راجع

کار   و... به  ، بنگالدش ، پاکستان هندوستان  شتر در مناطقیب  که  است  یاصطالح»  رکوع« -١

ها با  کند. رکوع یم  واحد بحث  یدر مورد موضوع  باشد که یم  قرآن  ی هیرود و منظور چند آ یم

و   پاکستان  چاپ  یها در قرآن  قاعده  نیکوتاهند. ا  یو گاه  یطوالن  یستند، گاهیبرابر ن  هم

  انیو پا  شروع  یبر رو»  ع«  یاختصار  و با عالمت  است  شده  تیرعا  یخوب  به  هندوستان

  قرآن  حافظان  یبرا  روش  نید. اینما یم  مطلب  نیا  را متوجه  کننده  ، تالوت موضوع هم  یها هیآ

 باشد. یار مؤثر میدر نمازها بس  تالوت  و در وقت

 .۴۹۵ ، ص۵  : ج یکاندهلو  سیموالنا محمد ادر  از حضرت  القرآن  ر معارفیتفس -٢
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  در اهـل  مطهرات  ازواج  د کهیرس  ثبوت  د بهیمج  قرآن  ی قطع ّنص  نی، از ا نیبنابرا

 هستند.  داخل  تیب

  و حضـرت  حسـن  ، حضـرت فاطمـه  ، حضـرت یعلـ  حضـرت  بودن  اّما شامل

 : است  مسلم  حیدر صح  یثیرسد. حد یم  اثبات  به  حیصح  ثیاز احاد نیحس

�ۡ  عُ نَـدۡ ﴿ هـذه اآليـة : ملـا أنزلـتقـال وقـاصأيب سعد بن عن«
َ
� ٓ  َءنَـاَنا

 ۡ�
َ
ٓ َو�  : ا�علياً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً فقـال اهللا  داع رسول ﴾َءُ�مۡ َنا

  هیـآ  نیـا  یوقتـ  کـه  اسـت  تیروا   وقاص یاب  سعد بن  از حضرت« » بييت هؤالء أهل

�ۡ  عُ نَدۡ ﴿
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو�   ، حضـرت ، حضرت فاطمه یعل  حضرت ]٦١ :عمران [آل ﴾َءُ�مۡ َنا

 .»هستند  من  تیب  اهل نهایفرمودند: الها! ا  را فرا خوانده نیحس  و حضرت  حسن

ـٌل  ِمـْرٌط  وََعلَيْـهِ  َغَداةً   انلَّىِبُّ  َخَرجَ : قالت لاع�شة  وعن«  ِمـنْ  ُمرَحَّ
ْسوَدَ  َشْعرٍ 

َ
ََسنُ  فََجاءَ  أ

ْ
ٍّ  ْ�نُ  احل ْدَخلَهُ  ىلَعِ

َ
َُسْ�ُ  َجاءَ  ُ�مَّ  فَأ

ْ
 َجاَءْت  ُ�مَّ  َمَعهُ  فََدَخَل  احل

ْدَخلََها فَاِطَمةُ 
َ
ٌّ  َجاءَ  ُ�مَّ  فَأ ْدَخلَهُ  ىلَعِ

َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ :قَاَل  ُ�مَّ  فَأ  َعـنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ
َ
 ل  شهیعا  حضرت«. )١(»]٣٣[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

  نیرنگـ  یرفتند، چـادر  رونیب  از خانه  اکرم  رسول  ، حضرت هنگام  صبح  ید: روزیفرما یم

کردنـد،   آمد، او را در چـادر داخـل  یپسر عل  بودند. حسن  انداخته خود  ی، رو اهیس  یبا تارها

کردنـد.   ز داخلیآمد، او را ن  فاطمه  دادند، سپس  یچادر جا  داخل  او را هم آمد،  نیحس  سپس

 فرمودنـد:  را تـالوت  هیـآ  نیـا  دادند، سـپس  یچادر جا  داخل  آمد، او را هم  یبعد، عل  یاندک

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ ۡهـ َس لـرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾�ِهـ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهِـَرُ�مۡ  تِ ۡيـۡ�َ ٱ َل أ

 . )٢(»دارد  نگه  زهیرا از شما دور گرداند و شما را پاک  یدیخواهد پل یم خداوند ]٣٣[األحزاب: 

 . مسلم  رواه -١

 .۳۷۰ ، ص۱۱ و مرقاة: ج   یالنب  تیب  أهل  مناقب  ، باب حیمشکوة المصاب -٢
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،  مطهـرات  تنهـا ازواج  ، نـه تیـب در اهل  شد که  ، واضح حهیصح  ثیاحاد  نیاز ا

  داخل  هم   نیحس  و حضرت  حسن  ، حضرت فاطمه  ، حضرت یعل  حضرت  بلکه

  نیـفراتـر از ا  )، بلکـه اسـت  آمده  حهیصح  ثیدر احاد  آن  حیتصر  باشند؛ (چراکه یم

 عبـاس  حضرت  شانیا  ی: عمو یعنی   اکرم  رسول  حضرتیک نزد  گر بستگانید

  و احتـرام  میتکـر  بـه  حکم  که  یتیب  ، در اهل شانیا  یگر پسر عموهایو د  و فرزندانش

نـد یگو یم » بنوهاشم«را   نانیهستند. ا  ) داخل شان درجات  ، (براساس شده  آنها داده

 ناجا  یبرا  زکات  از مال  و استفاده
ً
 .   ز استیآنها شرعا

  ا ازواجیـشـد: آ  دهیباشد، پرسـ یم  نیثقل  ثیحد  یراو  که  ارقم  دبنیز  از حضرت

 فرمود:  ارقم  دبنیز  ستند؟ حضرتین  داخل   اکرم  رسول  تیب  در اهل  مطهرات

ْهلِ  ِمنْ  �َِساُؤهُ «
َ
ْهلِ  ِمنْ  �َِساُؤهُ  قَاَل  هِ بَيْتِ  أ

َ
ْهُل  َولَِ�نْ  بَيِْتهِ  أ

َ
 ُحـِرمَ  َمنْ  بَيِْتهِ  أ

َدقَةَ  ٍّ  آُل  ُهمْ  قَاَل  ُهمْ  َوَمنْ  قَاَل . َ�ْعَدهُ  الصَّ  َ�بَّاٍس  َوآُل  َجْعَفرٍ  َوآُل  َعِقيلٍ  َوآُل  ىلَعِ
َدقَةَ  ُحِرمَ  َهُؤالَءِ  لُكُّ  قَاَل .    تیـب  از اهـل  مطهـرات  ازواج« ) (مسـلم .»َ�َعمْ  قَاَل  الصَّ

  یشـود) کسـان یم  آنها داده  اکرام  به دستور  (که  تیب  نجا مراد از اهلیدر ا  یهستند ول  شانیا

جعفـر و   ، آل لیـعق  ، آل یعل  و آنها: آل  است  حرام  ) بر آنان (زکات  صدقه  گرفتن  هستند که

 .»باشند یم  عباس  آل

  غري هـذا وقيـل:  زيد مفرساً يف  عن  : قد جاء ذلك مسلم  رشح  االكامل  ويف «

نْ   ).١( »  الصدقة... الخ  هلم  ال حتل  : الذين حممد؟ قال  آل  مَ

و   شـده  یادآوریـ  نیثقلـ  ثیدر حـد  حقوقشـان  که »یتیب  اهل«در   که نیا  خالصه

، داماد،  ، دخترانالله   رسول  مطهرات  ، ازواج گشته  الزم  بر امت  شان و اکرام  محبت

  کـه  یتـیب  هستند. اهل  ، داخل مرتبه  به  ، مرتبه شانیو پسر عموها  شانیا  یها، عمو نوه

را   یا و مرتبـه  ، عظمـت می، تعظـ اکرام  خود استحقاق  مخصوص  لیبنابر فضایک هر 

 .۳۴۱/۷  یعرب  یر مظهریز تفسین ۲۲۶/۶  مسلم  اإلمام  حیصح  شرح  به  المعلم  اکمال -١
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دسـتور   آن  و بـه  کـرده  ثابـت  آنان  یبرا  حیصح  ثیدر احاد الله   رسول  که  داراست

 . است  داده

  می، تعظ اکرام  مستحق  الجمله ی، ف تیب  اهل  تمام  اگرچه  خاطر داشت  د بهیبا  البته

  الفاخـت  نیـوجـود دارد و ا  مراتـب  ز اخـتالفیـآنها ن  انیهستند، اما در م  و محّبت

  ستین  آن  لیتفص  نجا مجالی. (ا است  ثابت  حیصح  ثیاز احاد  فقط  هم  مراتب
ً
) مثال

  انیـهستند، اما از م  و اکرام  می، تعظ احترام  قابل الله   ما هر چهار دختر رسول  یبرا

برخـوردار   از آن  خـواهران  ی هیـدارد، بق ل  فاطمـه  دهیس  حضرت  که  ی، مقام آنان

سيدة �سـاء «  لقب ل  فاطمه  حضرت  به   اکرم  رسول  حضرت  د؛ چراکهستنین
 .)١(») را دادند بهشت  (سرور زنان« »اجلنة أهل

  تنها به  تیب  اهل  و اکرام  محّبت  حکم  که  مید متذکر شویز بایرا ن  نکته  نیدر آخر ا -۵

  شـانیا  شـاوندانیز از خویـن  و ابوجهـل  ابولهـب  (وگرنـه  ستین  یشاوندیوند خویپ  لیدل

در   که  است » مانیا«  ی هی، سرما آن  یاصل  لی، دل یشاوندیوند خویدر کنار پ  بودند) بلکه

 یمسـتق  که نیا  لیدل  شد. آنها به  تیب اهل  بینص الله   رسول  و قربت  محبت  ی جهینت
ً
ما

. و )٢(وافـر بردنـد  یا بهـره ، نفـس  ی هیبودند در تزک الله  رسول  و مراقبت  تیترب  تحت

  شـانیا  یو درخشـندگ  رونـق  به  یمانیا  ی هیسرما  همراه  به  یشاوندیوند خویپ  گونه نیبد

 اند: فرموده  انیب  ثیحدیک در  الله   را رسول  تیواقع  نی. ا است  افزوده

نَّ «
َ
َعاِص  ْ�نَ  َ�ْمَرو أ

ْ
 إِنَّ  :َ�ُقـوُل  -رِسٍّ  َ�ْ�َ  ِجَهاًرا-  انلَّىِبَّ  َسِمْعُت  قَاَل  ال

ىِب  آَل 
َ
ْويِلَاىِئ، لَيُْسوا فالن أ

َ
َ  إِ�ََّما بِأ ُ  َوِلـ�ِّ ُمـْؤِمِن�َ  وََصـاِلحُ  ا�َّ

ْ
 :روايـة  ويف .»ال

 .۴۰۷ ، ص۱۱ از مشکوة و مرقاة: ج  نقل  به  یترمذ  جامع -١

  با وجود آن  که نیتر از ا روشن  یلیدل  چه  حضرات  نیا  حق  و قبول  ، تواضع یمانیا  صدق  یبرا -٢

  و سپس  نیراشد  ینمودند، از خلفا  را خم  میسر تسل  عتیشر  احکام  ، در مقابل کینزد  قرابت

   اسالم  یخلفا  از تمام
ً
 کردند و...  اطاعتکامال
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بُلَُّها رَِحمٌ  لَُهمْ  َولَِ�نْ «
َ
د: از یـفرما یم   العـاص  عمرو بـن  حضرت« .)١(»بِبََاللَِها أ

:  دمیفرمودنـد شـن یـ م  آهسـته  بلنـد نـه  یـ بـا صـدا  کـه  یحـال در   اکرم رسول  حضرت

،  ) مـن اور و دوسـتیـار، ی،   (محبوب ّیستند؛ ولین  ) من (محبوب  ّی، ول فالن  یاب  ی خانواده

 .»کوکار هستندین  نیخداوند و مؤمن
  گردانـد، در فهـم یم  را واضـح  یشـاوندیخو  ی مرتبـه  طور که  همان  ثیحد  نیا

  در قسـمت  لفـظ  نیهم  رساند؛ چراکه یم  یاریز ما را ین » یول«  لفظ  مفهومو   ترجمه

 . است  ذکر شده  هم » یعل  مواالت» « ر خمیغد«  ی خطبه  دوم

 

،  فالن  لفظ  نییوتع  ثیالحد  لشرح  ، باب تبل الرحم بباللها، راجع األدب  ، کتاب یبخار  حیصح -١

 .۴۲۲، ۴۲۰  ، ص۱۰ حجر: ج  البن  یالبار فتح

 

                                           



 
 

 

 

 

 » مواالت  حدیث«یا »  غدیر خُم  حدیث«

؛ » ر خمیغد  ثیحد«دارد:   شهرت  دو نام  د، بهیراد گردیا  مکان  در آن  که  یسخن

  لـزوم  انی، ب در آن  ؛ چون» مواالت  ثیحد«راد شد و یا  نام  نیهم  به  یا در نقطه  چون

 . است   یعل  با حضرت  و محّبت  مواالت

 : است  کرده  تیروا  گونه نیا   ارقم  د بنیرا از ز  ثیحد  لیابوطف

میو در غـد  برگشـت  حّجةالوداعاز  خدا   رسول  که  یزمان«
ُ

 نمـود،  توقـف  رخ

 فرمود:  شود. سپس  و صافک پا   حدود وجود داشت  در آن  که  یر درختانیدستور داد ز 

  انیـدر م  . مـن ام گفتـهیک را لب  دعوتش  و من  آمدهیک نزد  اجلم  کنم یم  احساس

  را. خـوب  تمیـب  ؛ اهـل خـدا و عتـرتم  : کتاب ام گذاشته  یباق  سنگ ز گرانیدو چ شما

جـدا   دو، هرگز از هم  نیا  د. چونیکن یرفتار م  دو، چگونه  نیبا ا  از من  پس  د کهیبنگر 

  مـن  یفرمود: خداوند موال   از آن  وارد شوند. پس  بر من  در حوض  که نیتا ا شوند ینم

  ُ ُكنْـت َْمـن« و فرمـود:  را گرفـت  یعلـ  دسـت  . سپس یهر مؤمن  یموال   و من  است
 .» اَعَداه  واَعد َمن  َواالهُ  َْمن  اللُّهمِّ وال« دعا کرد:  سپس .»هُ فهذا ويل موالهُ 

 خـدا   را از رسـول  سـخن  نیا تو خود ای: آ دمیپرس د یاز ز   من«د: یگو  لیابوطف

  بـا چشـمان  حضور داشـت  مکان  آندر   که  هر کس  ، بلکه تنها من  : نه ؟ گفت یدیشن
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  د و مقصـود بـرآوردهیرسـ  اتمـام  بـه  .. سخن )١(»دیخود شن  یها د و با گوشید خود

 .شد!

  رسول  همراه  تید و جمعیرس  انیپا  مورد به  نیبا هم  سفر حّجة الوداع  مهم  عیوقا

-  مرکـز اسـالم  یسـو  بـرادروار بـه  رنـگ كیو   دلیک   و همه  صاف  یبا قلب خدا 

 نهادند.  گام  -نهیمد

  : قسـمت اسـت  مشـخص  دو قسـمت  یدارا »ریغـد  ثیحد«  داستیپ  که چنان

باشـد  یـ م )٢(او  سـّنت  یتـیروا  ـ و به   ینب  تیب  و اهل  قرآن  تیاهم  انیدر ب ، اول

 به  که
ً
بـا   مواالت  ی درباره،  دوم  . و قسمت)٣(ندیگو یم»  نیثقل  ثیحد«  آن  مستقال

  ثیحـد«بـود.   مطلـب  نیروز همـ  در آن  یو مقصود اصـل  است   یعل  حضرت

ـُرق  بـه  ثیحد  نیند. ایگو یم  ثیاز حد  قسمت  نیهم  به  طور مستقل  به » مواالت
ُ

  ط

 .  است  یگر مروید  انیاز راو  کسانی  شیکماب  ز با الفاظیگر نید

  لیـذ  بیـترت  بـه  یطـور کلـ  ر بـهیغـد  حیصح  ثیاحاد  شامل  اتیروا  نیا  مجموع«

 باشند: یم

نَا منه َعلّياً م�ِّ  إنَّ ) «۱
َ
 . )٤(» بعدي مؤمن لك ، وهو و�َوأ

 .)٥(»  مواله ّفع�  مواله   ُكنْت َْمن«) ۲

 .۱۵۱-۱۵۲/۵):  آن  . مسند احمد (مشابه۸۴۶۴  ، ح۲۷  / باب ۵:  یینسا  سنن -١

 .۹۳/۱:  حاکمک بالقدر. مستدر  القول  عن  یهن  : باب مالك  امام  یموطا -٢

 ». مصحح«،  میکرد  بحث  لیتفص  به  تر در مورد آن شیپ -٣

  ) و محبوب ی(ول  و او بعد از من  هستم  یاز عل  و من  است  از من  ی: همانا عل ییو نسا  یترمذ -٤

  یغال  ی عهیشیک   ی ضافها»  یبعد  من»  لفظ  نیمحدث  ی هینظر  طبق  . (البته است  هر مؤمن

 دانند). یم  شده  را اضافه  لفظ  نیا  ثیحد  گر شراحیو د  هیمیت ابن  و امام  یترمذ  ، امام است

 . اوست  یو موال  ز محبوبین  ی، عل او باشم  یو موال  محبوب  من  که  : هرکس یترمذ -٥
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لَْسُت  «) ۳
َ
  أ

َ
ْو�

َ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
ْ�ُفِسـِهمْ  ِمنْ  بِال

َ
لَْسـُت  قَـاَل . بَـَ�  قَـالُوا. ؟أ

َ
  أ

َ
ْو�

َ
 أ

نَا َمنْ  َوِ�ُّ  َ�َهَذا :قَاَل . بََ�  قَالُوا. ؟َ�ْفِسهِ  ِمنْ  ُمْؤِمٍن  بُِ�لِّ 
َ
 َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوَالهُ  أ

  .)١(»اَعَداهُ  َمنْ  اَعدِ  اللَُّهمَّ  َواَالهُ 

 . )٢(»  ويله ٌّفع� ويله كنت من«) ۴

كنُت   : َمن فقال  بيد يلع أخذ  ثم  ، و أنا وّ� لّك مؤمن إّن اهللا موالي) «5

 .)٣(» اعداه  واعد من  وااله  من  وال  . ا� فهذا ويّله  ويّله
اند:  بارها تکرار شده  لفظ  ، پنج اتیروا  نیدر ا  د کهیفهم  میخواه  توجه  یبا مقدار

اور و یـ،  ، دوسـت : محبـوب لفظ  هر سه  ی ترجمه  (که  ی) أول۳.  ی) مول۲.  ی) ول۱

) ۵باشـد).  یم  یو دوسـت  : محّبـت آن  ی ترجمـه  (که  ) مواالت۴باشد).  یر ممددکا

 باشد). یم  و نفرت  یدشمن  آن  ی ترجمه  (که  معادات

کردند:   ؟ عرض ستمی) ن ی(اول  محبوب  شانیها شتر از جانیب  نیمؤمن  یبرا  ا منیآ«:  ماجه  ابن -١

کردند:   ؟ عرض ستمین  ) از جانش یتر (اول محبوب  هر مؤمن  یبرا  ا منید! فرمودند: آیستیچرا ن

،  ) او هستم یو (موال  محبوب  من  و فرمودند: هر کس  را گرفته  یعل  دست  د! سپسیستیچرا ن

) کند، تو با او  (مواالت  محبت  یبا عل  گارا! هرکس. پرورد ) اوست یو (موال  ز محبوبین  یعل

  یکند، با او دشمن ی) م (معادات  یدشمن  یبا عل  که  ) بفرما! و هر کس و (مواالت  محبت

 .» ) کن (معادات
 . ) اوست ی(ول  ز محبوبین  ی، عل ) او باشم ی(ول  محبوب  را من  . هر کس یینسا -٢

.  هستم  ) هر مؤمن ی(موال  محبوب  و من  است،  ) من ی(موال  محبوب د اللهیترد  . بدون یینسا -٣

و   ز محبوبین  ی، عل ) او باشم ی(ول  محبوب  را من  و فرمودند: هر که  را گرفته  یعل  دست  سپس

)  و (مواالت  ) کند، تو با او محبت (مواالت  محبت  یبا عل  . پروردگارا! هرکس ) اوست ی(ول

 . ) کن (معادات  یکند، با او دشمن ی) م (معادات  یدشمن  یبا عل  که  کسبفرما! و هر 
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، » محبـوب«؛  بیـترت  به  که  بهتر است  مترجم  یبرا  کالم  تسلسل  تیرعا  جهت

کـار   را به » یدشمن« و»  یدوست«، » دوست«ا یکار ببرد و   را به  و نفرت»  محبت«

 .)١(برقرار نخواهد شد  ، توازن کالم در  رد وگرنهیگ

 

 ». مصحح. «۶۶  : ص امامت  ی دهیعق -١

 

                                           



 
 

 

 

 

  غدیر از دو دیدگاه  حدیث

  ها در واقـع برداشـت  نیـ. ا اسـت  شـده  متفـاوت  دو برداشـت »ریغد  ثیحد«از 

 ند.یآ یم  حساب  به   یعل  حضرت  خالفت  در مورد زمان  دگاهیدو د  اختالف  ی شهیر

ـ    یعلـ  حضـرت  بـر خالفـت  یرا سـند  ثی)، حـد عیتش  (اهل  استنباطیک 

  کـه » یمول«و  » یول«  ، لفظ استنباط  نیداند. در ا یـ م الله  از رسول  پس  بالفاصله

ف  یمعن  به  کار رفته  به  ثیدر حد   شـده  گفته ر و...)ی، ام ، امام یدر امور (وال  متصرَّ

  معنـا را در حـق  نیهمـ  خواسـت  سـخن  نیدر ا خدا   نظر، رسول  نیا  . طبق است

بداننـد و   را از قبـل  قـتیحق  نیـا  د تا همهیفرما  اعالم  گرانید  یبرا   یعل  حضرت

   یگر براید  کس  چیه
ّ

باشـد.   نداشته  نکند و طمع  کوشش  یاز و  پس  مقام  نیا  یتصد

 خـدا   از رسول  باشد، پس  یراض   یعل  که نیا  و بدون  یو موانع  یلیدال  بهاما بنا 

  ی فـهیخل  عنـوان  ، بـه فهیخل  سه  خالفت  دوران  یاز ط  د و او پسینرس  یو  به  مقام  نیا

 . نشست  مقام  نیبر ا  چهارم

  و امامـت  خالفـت  انیـاز ب  ثی)، حـد سّنت  گر (اهلید  یو برداشت  استنباط  طبق

  یمعنـ  بـه  ثیدر حـد » یمـول«و  » یولـ«،  برداشت  نیا  . طبق است  یو عار  ساکت

  لیو فضـا  مناقـب  یحـاو  ثیاحاد  ی از زمره  ثیو حد  است اور و سروریو   دوست

 و گاه  خود، گاه  ارانی  ی درباره خدا   رسول  که  است
ً
 ب  عموما

ً
فرمـود  یم  انیخصوصا

  باشـد و از آن یم   یعلـ  حضرت  یخصوص  لتیو فض  منقبت  یحاو  ثیحد  نیو ا

و   سـّنت  اهل  که  دهیعق  نیا  به  گردد. معتقدان یمستفاد نم  لتیفض  نیاز ا  شیب  یزیچ
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  انیـب خـدا   منظـور رسـول  نـه  دارنـد کـه  دهیاستثناء ـ هستند، عق  ـ بدون  جماعت

  و بـه  کامـل  تیـدر عرب  او کـه  اصـحاب  و نهبود    یعل  بالفصل  و امامت  خالفت

متبادر شـد.   شان معنا در ذهن  نیصد درصد داشتند، ا  ییآشنا  یو مقصود نبو  سخنان

 نکرد.  استنباط  یزیچ  نی، چن سخن  ز از آنین   یعل  خود حضرت  یحت

  سنت  اهل  بینش

  یعل  حضرت  لتیفض  انیدر ب »ریغد  ثیحد«ند: یگو یم  تیبا قاطع  سّنت  اهل

هـا و  ها و بغض کـدورت  آن  یو مبنـا  اسـت  شـانیبا ا  د بر محّبتیو تأک   یمرتض

همسـفر او وجـود   ارانیاز   یبعض  در ذهن  موقع  در آن  بود که  ینامناسب  یها برداشت

 . داشت

  برداشت  این  دالیل
 ،» یمـول«و  » یول«  ی کلمهرا از   و خالفت  امامت  یمعن  استخراج  لغت  علم:  * اول

 کند. ید نمییتأ  اطالق  نیا  به

  ی چـهیاز در  عـرب  در سخن  یقول  لیدال  به  ستنینگر  که  د از نظر دور داشتینبا

 ضـرور  مهـم  لیـدو دل  ، بـه و وضع  لغت
ً
  در سـخنان  کـه نیا  یکـی:  اسـت  یو قطعـا

  شهیهم  و کلمات  هستند، الفاظ  نیماهرتر  که  آنان  و باألخص  غیو بل  حیفص  ندگانیگو

  ، حامـل در آن  یرییـتغ  نیتر قـرار دارنـد و کوچـك  بالغـت  اصـول  قیـدق  یها هیبر پا

ک در  کـالم  یاصـل  نشـود، مفهـوم  توجـه  اصول  نیا  گر خواهد بود و تا بهید  یمفهوم

   کـه  اسـت  یبر سر مطلب  مورد نظر ما، بحث  ثیدر حد  که گر آنیشود و د ینم
ً
کـامال

  باشـد ـ کـه  کلمـهیک   نی، هم آن  یا نفی  و اگر مدار اثبات  ساز است و سرنوشت  مهم

 . است  ید ضروریترد یب  در آن  یلغو  یـ کنجکاو  هست
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  گونـه نیا  و خالصه  طور اجمال  مورد به  نیرا در ا  مطمئنش  یها رهیذخ  لغت  علم

 کند: یم  هیما ارا  به

  در لغـت  هسـتند کـه » تیـوال «از   مشـتق  هر سه » یاول«و »  یمول«و  » یول«

ـرب  آن  ، خـواه ز اسـتیدو چ  انیم  و ارتباط  ، تعلق یکینزد  یمعن  به  در اصل  عرب
ُ
و   ق

در   کلمـه  سـه  نی. ا)١(» نیاعتبار د  ا بهیو   اعتبار نسبت  ا بهیباشد   اعتبار مکان  به  تعلق

 رند:یگ یخود م  به  یتفاوتک اند  یمعان  اصطالح

  )٣(»اءیـاول«  ی غهیصـ  و بـه )٢(نـدیگو یو مددکار م  و محبوب  دوست  به » یول«

  نـه  معناسـت  نیهمـ  ، بـه کار رفته  به  کلمه  نیا  هر جا که  شود. در قرآن یم  بسته  جمع

  یأمر، ولـ  ی(ول» عهد«ا ی» أمر»  به  مضاف  که  یدر صورت  فقط  کلمه  نی. ا)٤(ز دگریچ

 د.یآ یم  هم  ادتیو ق  امامت  یمعن  عهد) باشد، به

  تر) و هـم كی(نزد  اقرب  یمعن  به  هم  و در اصطالح  لیتفض  اسم  ی غهیص » یاول«

  کلمـه  نیا  ثیو حد  . در قرآن است  کار رفته  تر) به ستهیدارتر و شا   (حق ّاحق  یمعن  به

 در سـخن  ، چون امدهیر نیو ام  امام  یمعن  ز بهین
ً
  نیچنـ  یبـرا  اطـالق  بـه  عـرب  اصال

 . است  نشده  وضع  یمفهوم

،  در اصـطالح  کـه  اسـت  یا تنهـا کلمـه  نیا ؛» تیوال «  ی از ماده » یمول«و اما 

 رد. یگ یخود م  به  یمتعدد  یمعان

 . یاصفهان  راغب  مفردات -١

ُ ٱ﴿:  است  آمده  در قرآن -٢ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ   است  یکسان  خداوند دوست .]۲۵۷:  ةبقر[ال﴾ َءاَمُنوا

 اند.  آورده  مانیا  که

٣- ﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا گاه  .]۶۳:  ونسی[﴾ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ   د کهیباش  آ

 .  یُحزن  وجود دارد و نه  آنان  یبرا  یخوف  پروردگار نه  دوستان

ۡ ٱوَ ﴿ : است  آمده  گر در قرآنیکدی  به  ز نسبتین  نیدر مورد مؤمن -٤ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
وۡ 
َ
ٓ أ  ].۷۱:  ةتوب[الیگر هستند. همد  اور و دوستی  مانیبا ا  و زنان  مردان ﴾ٖض َ�عۡ  ءُ ِ�َا
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 :  تاس  ادآور شدهیرا   یمعان  نیا»  یمول»  یبرا  یر جزریأث  ابن

  د (آقا)، منعمیار)، سیاخت  ، صاحب (صاحبک ، پروردگار)، مال  (پرورنده ّرب«

  )، ُمحـب کننـدهک اور، کمی)، ناصر ( (آزاد کننده  )، معتق دهنده ، نعمت کننده (انعام

  د (هـمیـ)، عق مانیپ  (هم  فی) پسر عمو، حل هیرو)، جار (همسای(پ  (دوستدار)، تابع

  کـه  ی(کس  هیعل  )، و منَعم (آزاد شده  )، معَتق ، برده (داماد)، عبد (غالم)، صهر  مانیپ

 .)١(») شده  او انعام بر

  و شـرح  ز در ترجمـهیـن  ید جواد مصـطفویس  را حاج » یمول«متعدد   یمعان  نیا

  .)٢( است  آورده»  دنبال«و » جلو«  یمعان  ی با اضافه » یکاف  اصول«

  وارد شـده  ثیمذکور در حـد  یمعان  ی همه  د و بهیآ یم » یموال«، » یمول«  جمع

  و سـباق  اقیسـ  با در نظر گـرفتن  ، فقط یمعان  همه  از آن  یکی  که  است  یهی، بد است

  ر استیپذ ، امکان و مکان  زمان  طیشرا  و گاه  راد آنیا  ها و موضوع زهیو انگ  کالم
ً
. مـثال

َما«:  میخوان یم  ثیدر حد  یوقت ُّ�
َ
ةٍ  �

َ
 فَِناَكُحَهـا َمْوالََهـا إِْذنِ  بَِغـْ�ِ  نُِ�َحـْت  اْمَرأ

  یمعنـ  بـه » یمـول«نجـا ی، در ا» است  باطل  شیموال  ی اجازه  بدون  زن  نکاح« :»بَاِطٌل 

ُمَز�نـة «:  میخـوان یم  یا وقتـیـ!  هیا همسـایـ  ُمحـب  یمعنـ  به  نه  است  زن  سرپرست

و غفـار،   و اسـم  نـهیو جه  نـهیمز  لیقبا«: » اهللا ورسوهل وغفار موايل وُجهينة وأسلم

 .!  و مالك ّرب  نه  است  دوست  یمعن  نجا بهیدر ا » یمول«، »ندیخدا  انیموال

 را اخذ کرد:  جهینت  نیا  توان یم  یسادگ  به  لغت  علم  یها داده  نیا  به  تیبا عنا

.  م ۲۰۰۱هـ،  ۱۴۱۲،  یالعرب  اء التراثیدار اح  ، طبع۵۱۴/۴:  ثیالحد  بیغر  ية فیالنها -١

  یمطبوعات  ی ، مؤسسه رانیا  ـ طبع ۲۲۸/۵، +  م ۱۹۹۷/  هـ. ۱۴۱۸دارالفکر   ، طبع۲۲۸/۵

 . انیلیاسماع

  ، نشر کتاب تهران  . طبع۴۳ـ  ۴۴/۲):  ید جواد مصطفویس  و شرح  (با ترجمه  یکاف  اصول -٢

 . هیاسالم  هیعلم  یفروش
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 ـ بالفصل  و امامت  خالفت  به  استدالل » مواالت  ثیحد«از 
ً
  ا بالفصـلی  مطلقا

را مـدنظر قـرار  » یاولـ«ا یـ » یولـ«  کلمه  ثیحد  نیاگر در ا  . چون ستین  حیـ صح

  نیاز ا  یکی  یکند. معن ینم  را افاده  و خالفت  امامت  مفهوم  یدر عربیک   چی، ه میده

  ّا ربک یـمال  تر، نه ستهی و شا ّ، احق یگرید و  اور استیو   و دوست  محبوب  دو کلمه

 از آنها مستفاد گردد.  ییشوایو پ  در امور و امامت  تصّرف  مفهوم  که  یگرید  یا معنای

  کـه  میشـو یدچـار م  آن  یمعان  باشد، با انبوه » یمول«  ی ، کلمه اگر مدار استنباط

 در انتخـاب میریرا در نظر بگ  خود کلمه  اگر فقط
ً
  نـاموفق  یمعـان  از آن  یکـی  ، قطعـا

و   ثیراد حـدیـا  یها زهیو انگ  و عوامل  موضوع  یجز بررس  یا ، چاره نی. بنابرا میمان یم

را   و سـباق  اقیسـ  نیـا  و موثـق  یـیروا  خی. تـار ستیها ن نهیقر  و کشف  و سباق  اقیس

  دارد که  یانی، جر ثیحد  نیراد ایا  ی زهینگو ا  عامل  کند که یم  سازد و ثابت یم  روشن

میغد«از روز   قبل  یاندک
ُ

  حضـرت  از همراهـان  یبعضـ  یناراحت  آمد و آن  شیپ » رخ

 .   افتی  اطالع  ز از آنین الله   رسول  بود که  منیاز او در سفر    یعل

ــد خــود، ا  یشــاف  انیــبــا ب  خواســت   حضــرت آن » رخمیغــد«در 
ّ
  نیــو مؤک

  یهـا دارد تـا بغض  انیـاو را ب  لی، و فضا لیرا زا   یعل  به  سوء نسبت  یها برداشت

  : بـه ز؟ ظـاهر اسـتیـچ  چه  بغض  یجا  ...، به آن  یجا  گردد و به  برطرف  جاد شدهیا

از  خدا   نجا منظور رسولیدر ا  ن،ید. بنابرایآ یم » محّبت«  شهی، هم» بغض«  یجا

معنـا   نیهمـ  بـه  در قـرآن  طور که . همان است  و دوست  محبوب ،» یمول«  ی کلمه

 :  است  آمده

َ ٱ فَإِنَّ ﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ  ].۴ : میتحرال[ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .» صالح  و مؤمنان  لیجبر  نیو همچن  ) است و مددکار او (رسول  ، خدا دوست پس«
  در کـالم » یمـول«ا ی » یول«  یاصطالح  یمعنا  نیتر جیو را  نیتر معروف : * دوم

 در تمامیتقر  که  یطور  . به است  ا محبوبی  ُّمحب،  عرب
ً
  معنـا بـه  نیهمـ  بـه  قرآن  با

در   نیـو ا  معنـا مـورد نظـر اسـت.  نیهمـ  االطالق یز علـیـن  ثیـو در احاد  کار رفته
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  نیـیدر تع  و قـانون  باشـد. قاعـده یم  کلمـه دو  نیا  یقیحق  یمعن  نیگزی، جا اصطالح

،  را مـراد دانسـت  شـان یقیحق  ید معنایبا  شهیاز آنها هم  که  است  نیا  کلمات  یمعان

ر باشد   یقیحق  یمعنا  که نیمگر ا
ّ

  نیرا مع  آن  یمجاز  ی، معنا در کالم  یا نهیا قریمتعذ

 باشد.  کرده

تر و  مصـطلح  یمعنـا  همان  که  یقیحق  یمعن  استنباط  ، نه» مواالت  ثیحد«در 

ر م است » یمول«و  » یول«  ی تر کلمه جیرا
ّ

گـر از ید  یکـی  یا نهیقر  باشد و نه ی، متعذ

  یمعنـ  بـودن  اشکال یبر ب  ، عالوه برعکس  سازد و بلکه یم  را غالب  آن  یمجاز  یمعان

  آن  بـودن  ی، بـر حتمـ کالم  یاو صدر و انته  منیسفر   یتر، ماجرا و مصطلح  یقیحق

 د دارد.یمعنا تأک

ز و یـچیـک ،  اسـت  یدوسـت  یمعن  و به  عداوتضد   که » تیوال «  باب : * سّوم

باشـد،   ی. اگر منظور دّوم گر استید  یزیچ  است  امامت  یمعن  به  که » تیوال «  باب

  و امـام  یوالـ  کـه  یکسـ ». یمول«ا ی » یول«  شود نه یم  آورده » یوال«  ی کلمه  گاه آن

 » یمـول« و»  یولـ«  ی. اّمـا بـرا اسـت  از او ثابـت  فقط  و امامت  تی، وال است  مردم

  ، مـردم اسـت  مردم » یمول«ا ی » یول«  که  ی. کس است  شرط  از دو طرف  ، ثبوت بودن

   هم
ً
  کـه  میخـوان یم  یادیـز  یها هیـدر آ  او هستند. در قرآن » یمول«و  » یول«متقابال

.  اسـت  آنـان  ّیو ولـ  یمـول  هم  خداوند هستند و خداوند متعال  یای، اول كین  بندگان

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ی هیمانند آ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ : ی هیـو آ ].٥٥ة: مائـدال[  ﴾َءاَمُنوا

َ ٱ فَإِنَّ ﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰـ �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ  إِنَّ ﴿: ی هیـو آ] ٤[التحـریم:   ﴾ِمنِ�َ ُمـؤۡ ل
ُ ٱ َو� َ�ٓ ﴿: ی هیو آ ]١٩ :عرافأل[ا  ﴾�َّ

َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

 و.... ]٦٢ :ونسی[  ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ 

و    یعلـ  حضرت  انیم  دو طرفه  یدوست  نیهم  ، ضرورت» مواالت  ثیحد«در 

 » یول«و »  یمول«  یجا  به  ، وگرنه است  شده  انیب  ر مؤمنانیسا
ً
 آمد. یم » یوال«، حتما
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 »اَعَداهُ  َمـنْ  واََعدِ  ، َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «  آمده  که  ثیآخر حد  قسمت : * چهارم
 » تیـوال «  ی از ماده  هم » وال«سازد.  یم  نیرا متع  است  ضد عداوت  که  یدوست  یمعن

 : است  نیا  اختالف  بدون  ییدعا  سخن  نیا  ی. معنا است  کلمه  نیآمر ا  و شکل

بـا او   را کـه  یدار کس  کند و دشمن یم  یبا او دوست  را که  یدار کس  ا! دوستیخدا

 ورزد. یم  یدشمن

  نیـاشـود،   گرفتـه  فـهیو خل  امام  یمعن  به  اول  ی در جمله » یول«ا ی » یمول«اگر 

  ترجمه  صدر کالم  یمقتضا  به  وقت  آن  کرد؟ چون  د ترجمهیبا  را چگونه  دوم  ی جمله

 شود:  یم  نیچن

 کند و...!!! یم  ا امامی  فهیاو را خل  را که  یکس  ـ کن  ا امامیـ   فهیا! خلیخدا«

 کـار  ، بـه» مـواالت  ثیحـد«  تیـگر از رواید  یقیطر  با در نظر آوردن : * پنجم

.  اسـت  توجـه  قابـل ...»  مـواله ُکنت  من«  ی در جمله » یول«ا ی » یمول«  لفظ  رفتن

لَْسُت «شود:  یآغاز م  مقدمه  نیبا ا  قیطر  در آن  ثیحد  چون
َ
  أ

َ
ْو�

َ
ُمْؤِمِن�َ  أ

ْ
 ِمـنْ  بِال

ْ�ُفِسِهمْ 
َ
   صـحابه ؟) سـتمیسـزاوارتر ن  هـم  از خودشـان  مؤمنان  به  ا منی(آ. )١(»؟ أ

،  او هسـتم  یمـوال   مـن  هر کـه«فرمود:  خدا   رسول  از آن  دادند. پس  مثبت  جواب

 ». اوست  یموال   هم  یعل

ــبا ــه  آن  کــه  د دانســتی ــتمه  ی جمل ــاز آ  ی، استشــهاد یدی ــِ�ُّ ٱ﴿:  ی هی وۡ  �َّ
َ
 َ�ٰ أ

 ِ  ٱب
ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
  -  کردن  با متوجه  غرض  نیبود؛ بد )٢(]٦[األحزاب:  ﴾أ

   د کـهیـنما  را جلـب  خود، افکارشان  در حق  یاله  ی هیتوص  آن  به  مسلمانان
ً
تبعـا

 بـه سـاخت یتر م را مؤثرتر و مهم  شانیا  ی موعظه
ً
و   خالفـت  اثبـات  یمعنـ  . و قطعـا

ِ�ُّ ٱ﴿  ی هیـآ  نبـود. چـون  یکس  امامت وۡ  �َـّ
َ
ۡ ٱبِـ َ�ٰ أ   اتیخصوصـ  انیـدر ب ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 . ۲۸۱/۴و  ۱۱۹/۱+ مسند احمد:  ۱۱  / باب  ، مقدمه ماجه  ابن  سنن -١

 .»دارد  یشتریب  تیاولو  بدانان  نسبت  خود مؤمنان غمبر ازیپ« -٢
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  چیه  به  که  است  شده  نازل خدا   ) رسول ی جانبه  همه  یها تیفرد (اولو  منحصر به

،  شـانیا  یگرامـ  اسـم  یجا  به  هیدر آ  شود که  کند. مالحظه ینم  صدق  گرانیبر د  وجه

  نبـوت  ، به شانیا  بودن  یاول  کند که یم  داللت  نیو ا  است  شده  آورده ) ی(نب  یو  لقب

زۡ ﴿  کـه  متـذکر شـده  را هـم  مسـأله  نیـو ا  است  شانیا  ی خاّصه  که  اوست
َ
 ۥٓ ُجـهُ َ�ٰ َوأ

 ٰ�َ مَّ
ُ
اعتبـار   بـه  و هـم  اعتبـار احتـرام  به  شما هستند (هم  ، مادران و همسرانش: ﴾ُتُهمۡ أ

 .  اوست  نبوت  به   حضرت آن  ی خاّصه  هم  نیا  که ) آنان  نکاح  حرمت

ــدر ا  خالصــه ــاولو  نی ــ  تی ــر  کــس  چیه ــش ــلیک ی ــس  ا مث ــد. پ   او نخواهــد ش

خـود   امامـت  را مثـل  یکسـ  امامـت  ، هرگز قصـد اثبـات هیآ  نیبا تذکر ا  حضرت آن

 اگر منظور آن نداشت
ً
  خالفـت  به   یعل  حضرت  یتر ستهیشا  انیب   حضرت . فرضا

کـار   را بـه  الفـاظ  همـان  نیشتر مقصود، عـیب  حیو تصر  یبالغ  اصول  تیرعا  یبود، برا

 .» �ْ نفسهِمن �ّ�ٌ أو� به، َ�َع�نَفسه ِمنْ  أو� به ُكنت َ�َمن«فرمود:  یبرد و م یم
  ، بـاز هـم میینظر نما صرف  ثیحد  یجانب  حاتیتوض  نیا  ی اگر از همه : * ششم

  احتمال  به  یا با کلمه  هم  صورت  آندر   . چون ستین  درست  امامت  به  از آن  استدالل

  شـود، احتمـال  انتخـاب  آن  یمعنـایـک   هرگاه  شود که یدا میاد سر و کار پیز  یمعان

  ـ آن  مطلبیک   اثبات  یبرا  که  است  . و قاعده برقرار است  گر در هر صورتید  یمعان

  محتمـل  گردد کـه  د عرضهیبا  یلیا دلی  لیـ دال  مانند امامت  یاتیو ح  مهم  یمطلب  هم

:  و منـاظرات  در اسـتدالل  محکـم  ی قاعـده  را طبقینباشد؛ ز  وجوه یمعنا و ذ  نیچند

ک ش  باشد بدون  انیدر م  احتمال  یپا  ی، وقت» ُاالسـتدالل  ُ، بطلإذا جاء االحتامل«

 خواهد شد.  باطل  استدالل

را یکند؛ ز یوارد نم  خلل  آن  در اثبات،  احتمال  نیوجود ا  که  است » محّبت«تنها 

 . است  جمع  مذکور قابل  یمعان  با تمام » محبت«

میغـد«در   از نـزول  قبـل خـدا   رسـول  د کـهیآ یبرم  اتیاز روا : * هفتم
ُ

 » رخ
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از   ینـزد و  کـه  یاز کسـان  یبعض  را تنها به » �ّ�ٌ موالهَ�َع� �ُ موالهكنت من«  ی جمله

 .)١(بودند  گفته  کردند هم یم  تیشکا   یعل

  یبا عل  یدوست  نی، تلق جمله  نیاز ا   حضرت منظور آن  رساند که یم  مسأله  نیا

  مبـادرت  یخصوصـ  انیـب  آن  بود، بـه یاو م  امامت  انیاگر منظور، ب  . چون است  بوده

فرمودند.  یم  انیرا ب  سخن  نی، ا حج  میعظ  در اجتماع  وقت  همان  دند، بلکهیورز ینم

 یتقر  تیدنـد شـکایفهم  گرفتند کـه  آن  یعموم  انیب  به  میتصم  یتنها زمان  میدیاما د
ً
بـا

 . است  شده  عیشا  همه  نیب

  سخن  نی. ا»�ّ ويلُّهفع�«ا ی » �ّ موالهفع� �ُ موالهكنت من«فرمودند:  : * هشتم

  شـود؛ چـون  اور و سرور گرفتهیو   دوست  یمعن  به » یمول«  د کهیآ یم  راست  وقت  آن

هـر «شـود:  یم  نیچنـ  ثیحد  ی باشد ـ ترجمه  امام  یمعن  ـ اگر به  صورت  نیر ایدر غ

دو نفـر   کـه  یدر حال »! اوست  ر و امامیام  هم  ی، عل او هستم  ر و امامیام  من  که  کس

  ر، رسـولیـدو ام  از آن  یکی  که  یزمان  شوند؛ باالخص یر نمیهرگز ام  طور همزمان  به

  نقص یو بـ  سالم  ی ترجمهیک   یو سرور   یدوست  یاما معناباشد.   خداوند متعال

  خـدا  رسـول  یدوست با   صحابهک ت کت  و بلکه   یعل  یدوست  . چون است

 . است  یضرور   واجب  ر، بلکهیپذ امکان تنها  نه  قالبیک در   طور همزمان  به

�ّ �ّ لك�ّ و�... فعـ�«:  آمـده  یتـیدر روا  د کـهیـخواند  ز! در مقدمـهیـعز  ی خواننده
  داشـته  تنـاقض  فوق  با مطلب  ثیحد  نی، ا خواننده  د در ذهنی. شا)٢(» �ٍ بعديمؤمن

پنـدار   نیـد، اما اینما  مزبور را ُسست  لیدل  د، در پندار آنانییو تق  حیتصر  نیباشد و ا

.  اسـت  احتجـاج  رقابـلیو غ  نـامعقول  ثیمذکور از احاد  ثیرا حدی؛ ز ستین  درست

+  ۸۲و  ۸۱  / باب  و خصایل ۴۲  / باب : فضایل نسایی  در سنن   دیگر از ُبریده  در روایتی -١

 .۳۴۷/۵:  مسند احمد حنبل

 .۱۰/۸۱۴۶  ، ح۴  / باب  : مناقب یینسا  یکبرا  . سنن۳۷۱۲  ، ح۲۰  / باب  : مناقب یترمذ  جامع -٢
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ــان ــند آن  ی، رو رجــال  محقق ــدون  کــرده  بحــث  س ــداد   فی، ضــع اخــتالف  و ب قلم

  نیـبر ا  باشد، محققان  حیز صحین  ثیحد  اگر اصل  که  میتر گفت شیپ  البته .)١(اند کرده

 . است  شده  اضافه»  یبعد«  لفظ  یافراد  یاز سو  باورند که

  شـود، فقـط  گفتـه  ر همیو ام  امام  یمعن  به » یول«  و لفظ  حیصح  که نیا  فرض  به

  نیـشـود و در ا یم  فـهیخل خدا   از رسول  پس   یعل  که  است  مطلب  نیا  یایگو

  ولبعـد از رسـ  شـانیبـود، ا  گفته  ثیحد  نیا  طور که همان  . چون ستین  یمورد سخن

و   ُسسـت  گـاه مزبـور، آن  لی. دل نشست  یو  یبر جا  چهارم  ی فهیخل  عنوان  به خدا 

 قو  کـه  وجـود داشـت  یثیحـد  آن  در مقابـل  شد کـه یم  ناقص
ً
  یاوال

ً
السـند و کـامال

 در آنیبود و ثان  حیصح
ً
 پس  یعل«آمد:  یم  صراحت  به  یفرض  ثیحد  ا

ً
ا یـ   از من  فورا

 و 
ً
 ». شماست  یـ ول  بعد از من  بالفاصلهمتصال

  از حضـرت خـدا   نـزد رسـول   دهیـُبر  حضـرت  یوقتـ  که  میخواند : * نهم

برحذر    یعل  به  نسبت  داشتن  او را از بغض   حضرت  نمود، آن  تیشکا یعل

  نبود.  یتر از عل محبوب  نزد من  کس  چیه  از آن  پس:  گفت   دهیو بر  داشت

اد کـرد یظاهر شد. او سوگند   یا جهینت  نیز چنین د یابو سع  حضرت  تیروا در

 اد نکند.ی  یبد  به   یاز عل  گاه چیگر هید  که

میغد«در   آنچه
ُ

   یعلـ  حضرت  ی درباره  گفتن  سخن  را به خدا   رسول » رخ

  د همانیتکرار و تأک  در اصل » مواالت ثیحد«  ن،یبود. بنابرا  زهیانگ  ، همان واداشت

 گر.ید  ینجا با الفاظیبود، اّما در ا  عام  در مجمع  یخصوص  سخنان

ــم ــول : * ده ــدا   رس ــد:  خ ــت«فرمودن ــد ام ــ  خداون ــر گمراه ــرا ب ــع  یم   جم

  نقـل  ) هـم۱۲۷  ی (خطبـه  البالغه در نهج  مؤمنان  یاز موال  مطلب  نیا .)١(»کند ینم

  السنة + صواعق  ، منهاج۳۲۵/۴):  یترمذ  ، شرح ی(مبارکپور  ی+ تحفة األحوذ  : همانکر. -١

 .۴۴ محرقة: ص
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از   نهنـد کـه  گـردن  یزیبر چ  ا اکثر افراد اّمتی  همه  که  ستین  نیچن  یعنی.  است  شده

  و ثمـره  قتیحق  نیدند، عیپسند یم  یطور اجتماع  به  آنان  دور باشد. آنچه  به  قتیحق

 . است  تیهدا  ی و نشانه

ـ   ینبـو  ثیـاحاد  بـزرگ  یو راو  معـروف  یمسعود ـ صـحاب  عبدالله بن  حضرت

 ا
ً
 : است  را متذکر شده  یکل  ی قاعده  نیمرفوعا

 بـد  مسـلمانان  و آنچـه  اسـت  دهیپسند  دند، نزد خدا همیپسند  مسلمانان  آنچه«

  را بـه ابـوبکر  خـدا   از رسـول  پـس  و مسلمانان  بد است  دانستند، نزد خدا هم

  .)٢() است  خداوند متعال  یمورد رضا  استخالف  نیا  (پس ».دندیبرگز   خالفت

 ز فرمود: ین   یعل  و حضرت

 .)٣(»فرمودند  جمع  شان نیبر بهتر   امبرشانیاز پ  را پس  آنان  خداوند متعال«

  نیتضـم  آن  بود، طبـق   یعل  بالفصل  انگر خالفتیب » مواالت  ثیحد«اگر  

  یو  یجا  به  شد و بلکه ینم  جمع ابوبکر   حضرت  بر خالفت  امت  گاه چی، ه ینبو

، ضـعف  آن  د. چونیگز یرا بر م   یعل  حضرت
ً
  را ثابـت  ینبـو  در کـالم  کـار اوال

، مخالفتیکرد و ثان یم
ً
آشـکار و   یگمراهـیـک و  خـدا   با دستور رسـول  حیصر  ا

 بود!  هیتوج  رقابلیغ

  حضـرت  بالفصـل  خالفـت  یبـر معنـا » مواالت  ثیحد«  چه چنان : ازدهمی* 

،  لیـدل  گـردد. آن یم  و از اعتبار سـاقط  معارض  یتر یقو  لیدل شود، با  حمل  یعل

  ح ۱۲:  یر طبرانیکب  + معجم ۱۱۵/۱:  حاکمک + مستدر ۲۱۶۷  ، ح۷  / باب  : فتن یترمذ  جامع -١

 .۱۳۶۲۴و  ۱۳۶۲۳

 + مسند احمد. ۷۸ـ  ۷۹/۳  حاکمک مستدر -٢

  ابن  خی+ تار ۲۲۹ـ  ۲۳۰/۷ة: یة و النهای+ البدا ۴۹۳/۴:  یطبر  خی+ تار ۷۹/۳:  حاکمک مستدر -٣

 .۱۰۷۹/۲:  خلدون
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  مستفاد از آن  و حکم  خبر واحد است »ریغد  ثیحد«:  که آن  حی؛ توض است  اجماع

  باشـد کـه یم  ی، قطعـ اجمـاع  بود و حکـم  اجماع  به ابوبکر   ، اما استخالف یظنّ 

 در ا
ً
  آنـان  ی همـه  و در رأس  صـحابه  اجمـاع  یعنی  آن  نوع  نیتر ینجا با قویمخصوصا

 . میـ سر و کار دار  الله عنهم یو انصار ـ رض  مهاجران

  بالفصـل  خالفـت  یمعنـ  د بـهیـنبا » مواالت  ثیحد«،  هر حال  به : * دوازدهم

  مصـّرح  ثیو حـد  در قرآن  که   صحابه  و شرف  لیفضا  به  را با توجهیگردد؛ ز  حمل

  قیـرا ال  شانیا حضرت بودند و آن خدا   از هر نظر مورد اعتماد رسول  ، آنان شده

اگـر   وصـف  نیـبود. با ا  داده  صیتشخ  شیخو  اهداف  یو اجرا  ثیو نشر احاد  غیتبل

  که  صحابه  رفتید پذیباشد، با   یعل  حضرت  خالفت  یایگو » مواالت  ثیحد«

  را اجـرا نکردنـد و ـ معاذاللـه ـ مرتکـب خـدا   بودند، دسـتور رسـول  دهیرا شن  آن

غان  نیبر اول  بزرگ  یبیع  صورت  به  موضوع  نیا  است  یهیشدند. بد  انتیخ
ّ
  اسالم  مبل

اعتمـاد   رقابـلیو غک ، مشـکو اسـت  آنـان  ی آورده  را کـه  نیـد  ی شد و همه یم  ثابت

 . ساخت یم

 

 



 
 

 

 

 

 آورند وجود می  به» چرا«  که  حقایقی

  نی. در ا وجود داشت  ثیخود حد  و مفهوم  الفاظ  رامونیپ  فقط  گذشت  که  یلیدال

، » مـواالت  ثیحـد«از   امامـت  بـه  بر اسـتدالل  که  ز هستین  یگرید  قیحقا  نهیزم

 کند. یوارد م »چرا«

د یـبـود، با   یعلـ  ضـرتح  بالفصل  امامت  انیب خدا   ـ اگر مقصود رسول

میغد«  انتخاب  گفت
ُ

 جا  مهم  حکم  نیا  ابالغ  یبرا » ر خ
ً
  نبود؛ چون  یمناسب  یاصال

گـر از ید  کـس  چی، هـ نـهیمد  اطـراف  یچنـد روسـتا  و مـردم  نهیمد  در آنجا جز اهل

ه یب  انیحاج
ّ
ه  . اهل ، حضور نداشت شمار در مک

ّ
جـا  همان  آن  اطـراف  یها هیـو د  مک

،  مـنی  شـدند، اهـل  پراکنـده  اطراف  دور به  یکم  یها نیو سرزم  یبواد  ماندند، اهل

تــا   کــه خــدا   رســول  همــراه  لیــاز قبا  یاریگرفتنــد و بســ  شیرا در پــ  مــنیر یمســ

  از آنـان » جحفه«  به  دنیاز رس  ر داشتند، قبلیمسک اشترا  نهیمد  با اهل  ییها مسافت

 دند.بو  جدا شده

  مسـلمانان  اغلـب   کـه ّحـج  را در موسم  یضرور  حکم  نیا خدا   چرا رسول* 

  در اطراف  انبوه  یتیجمع  که  یروز من  نیا دومی  در روز عرفه  حضور داشتند، باالخص

  یا لـهیقب  چیو هـ  کـس  چیهـ  یبشنوند و برا  نفرمودند تا همه  زد، ابالغ یم  موج  شانیا

غ  همه  نماند و بلکه  یباق   یعل  حضرت  خالفت  رفتنیدر نپذ  یعذر
ِّ
  حکـم  نیا  مبل

  حضـرت  و امامـت  باشـند؟ خالفـت  خودشان  دور دست  یها نیدر سرزم  گرانید  به

 نبود؟!  که  نهیمد  اهل  یبرا  فقط   یعل
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 در ب  مهم  لیـ مسا
ً
شـوند.  یم  مطـرح  واضـح  یلـیو خ  مفّصـل  یهـا انیضـرورتا

در  خدا   . اگر رسول است  یاسالم  حکومت  لیمسا  نیتر از بزرگ  و خالفت  امامت

میغد«
ُ

   یخـود معرفـ  ی فهیرا خل    یعل  حضرت  قصد داشت » ر خ
ً
کنـد، قاعـدتا

و   ضـرورت  انیـبـا ب  ، همـراه مفصـل  یدیـو تمه  مناسب  یا از مقدمه  پس  ستیبا یم

  قـرار بـود بـا کلمـات  کـه  یسخن  د، باالخصیاز نمارا ابر  سخن  ، اصل مسأله  تیاهم

  سـتیبا یم  هـم  کرد. و بعـد از آن ینم  مقصد را افاده  ییتنها  ابراز شود و به  یمعان یذ

  ی د تـا مسـألهیـنما  متوجه  اختالف  و مضّرات  آن  بهک تمّس   لزوم  را به  مردم  بالفاصله

 شود.  حّجت  اتمام  قیطر  نیو بد  روشن  از هر جنبه  استخالف

میغد«در  خدا   چرا رسول*  
ُ

مـه  کوتـاه  سـخنیـک در  » ر خ
ّ

چنـد   یا بـا مقد

  حضـرت  خالفت  ی ، درباره نداشت  خالفت  ی با مسأله  هم  یواضح  ربط  که  یا کلمه

از   و پـس  گفـت  معنا و مقصد، سـخن  نیچند  و محتمل  وجوه یذ  یبا الفاظ   یعل

  ضـرورت  مفهـوم  به  راد کرد کهیا  ییدعا  نفرمود، بلکه  هیارا  یشتریب  حیا توضتنه  نه  آن

،  یوحـ  توسـط خـدا   رسول  بود که  یدر حال  نیبود؟ ا   یبا عل  و موّدت  محّبت

د یـد یم  یخوب  شدند را به یم  مواجه  با آن  که  یمشکالت  ژهیو  به  امت  ی ندهیآ  یدورنما

بـا   همـراه  یو شاف  ار مفصلیبس  یانیروز با ب  در آن  فهیخل  نییکرد تع یم  جابیا  نیو ا

 .)١( گرفت یم  امبر، صورتیاز پ  پس  امت  ی فهیوظ  نییتب

بـرد  یسر م  به  نهیدر مد خدا   رسول  که  ی، زمان حجة الوداعاز سفر   قبل  یلیخ

ار بر خود اند  یناگهان  یها و از حمله
ّ

  محافظـت  شـانیاز ا  یو کسـان  داشـت  شـهیکف

َهـاَ�ٰٓ ﴿ کـرد:  و اعـالم  نـازل  یرا بـر و  عصـمت  ی هیـآ  کردند، خداوند متعـال یم ُّ�
َ
� 

ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِسـاَ�َهُ  َت بَلَّۡغـ َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

و   ، وارد شده میکرد  نقل  که  یثیشتر از حدیب  یاندک  مواالت  ثیحد  ی گر، مقدمهید  یقیدر طر -١

 ).۳۳۶/۷ة: یالنهاویة : البدا ک. (ر. است  خالفت  ی با مسأله  ر مرتبطیغ  هم  آن  کنیل
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 ].٦٨  : ةمائدال[ ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

کیدو چ  هیآ  نیدر ا  شد:  روشن خدا   رسول  ید برایز با تأ

ـ اگـر   محال  فرض  ـ به  که  یطور   ؛ به نید  احکام  تمام  و واضح  حیصر   غیتبل -۱

 بود.  اوردهیجا ن  را به  یاله  رسالت  کرد، حق یم  یکار کوتاه  نیا در

  و محافظـت  عصـمت  در کنـف  ؛ کـه از شـّر مـردم  بـودن  و مصون  محفوظ -۲

 قرار دارد.   ظیخداوند حف

بـر   غیالتبل  مفروض  احکام  نییتب  که  است  نیبر ا  دهی، عق یاله  فرمان  نیا  یبر مبنا

باشـد.   داشته  و واهمه  ترس  یاز کس  ستیبا یراستا نم  نیبود و او در ا  او فرض  رسول

  یبـاق  یکسـ  یبـرا  یسـؤال  یتـا جـا  واضحو   شفاف  نید و همچنیبگو  د با جرأتیبا

 بودند.  نیچن  شانیاک ش  نماند. و بدون

و   وجـوه یذ  یرا بـا الفـاظ   یعلـ  اسـتخالف  مهم  حکم خدا   چرا رسول*  

ماننـد   یحیصـر  از الفـاظ  آن  یجـا  و بـه  داشـت  انیب  مردم  یاد برایز  یمعان  محتمل

  هیـ، توج یمخالفـان  شـانینکـرد تـا بعـد از ا  و... اسـتفاده  ی، والـ فهیر، خلی، ام حاکم

  نیو مبـ  روشـن  بـالغ  کـه ‡ا یانب  انیب  قیطر  خالف  نیا اینکنند؟ آ  ادهینامقصود پ

ٰ  فَإِ�ََّما﴿ : شده  مطرح  نیچن  در قرآن  که  ستیباشد، ن یم ٰ ۡ�َ ٱ رَُسوِ�َا َ�َ ۡ ٱ غُ َ�  ﴾ُمبِ�ُ ل
  که  یموضوع  ی درباره  هم  آن .» امبر فقط رساندن آشکار استیپ بر عهده«] ١٢ :تغابنال[

  نیـیتب  حیصر  یلیخ  که  و... است  موزه  ، مسح ّممیمانند ت  یتر از احکام مهم  مراتب  به

 کهیقیاند.  شده
ً
  امبرانیـپ  در شـأن  راخداوند متعالینداشتند؛ ز  یترس  یاز کس  شانیا  نا

ــوده ــوۡ َوَ�خۡ ﴿ : فرم ــوۡ َ�ۡ  َوَ�  ۥنَهُ َش ــًدا نَ َش َح
َ
َ ٱ إِ�َّ  أ ــزابأل[ا ﴾�َّ از او « ].٣٩ : ح

 .»جز خدا  یترسند از کس یترسند و نم یم
گـر ید  ییرا در جـا  آن  ا مشابهی » مواالت  ثیحد« خدا   رسول  که  ستین  ـ ثابت

در  » مـواالت  ثیحد«  به  مربوط  اتیاز روا  باشد. آنچه  راد فرمودهی، ا» ر خمیغد«جز 

 . است » ر خمیغد«در    حضرت  آن  سخن  تیروا  ، فقط هست  ثیاحاد  ی رهیذخ
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  و محّبت  یدوست  آن  مفهوم  غالب  را که  وجوه یذ  کلمات  آن خدا   چرا رسول*  

در   یزیـچ  وفـات  ی تـا لحظـه  راد فرمـود و بعـد از آنیـا » ر خمیغد«در   فقط  است

 راد نفرمود؟یا   یعل  حضرت  خالفت  یگر براید  یانیا بی  شیمقصود خو  حیتوض

. اّمـا بـر  است  یاله  حکومت  یو اصل  بزرگ  از ارکان  و امامت  خالفت  ی ـ مسأله

  شده  مفّوض  خدا بر خود بندگان  ر از طرفیو ام  فهیخل  نیی، تع و رسالت  نبوت  خالف

نـد. ینما  فهیوظ  باشند و احساس  داشته  نقش  شیخو  سرنوشت  نییتا خود در تع  است

راد یـا » مواالت  ثیحد«هنوز   که  ی) ـ زمان حجهیذ  (نهم  در روز عرفه  لیدل  نیهم  به

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿: ی هیبود ـ آ  نشده
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َمـِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَـيۡ  ُت َمۡمـَو�

  آن  یشـد و طـ  نـازل خدا   بر رسول ].٣ : ةمائدال[  ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت 

 . گشت  ابالغ  خدا بر مسلمانان  و نعمت  نید  شدن  کامل

  ی هیآ  بود، چند روز جلوتر از آن  نکرده  نییرا تع  فهیخل خدا   چرا هنوز رسول*  

 مبتنـ  رسول  اگر از طرف  فهیخل  نییشد؟ تع  نازل  نید  لیتکم
ً
  یبـر وحـ  یبود، مطمئنا

  صـورت  نی. در ا واجب  بر رسول  اسالم  از ارکان  یبزرگ  رکن  ی منزله  به  آن  بود و ابالغ

ـ  » مـواالت«  ثیراد حـدیـاز ا  پس  ا بالفاصلهی » ر خمیغد«  یبعد از ماجرا  هید آیبا

د تا یگرد ید مرایا  هیآ  از نزول  قبل  ثیحد  نیا ایشد  یم  بود ـ نازل  امامت  یمعنا  اگر به

 کامل  نی، د نید  لیتکم  هیآ  نزول  هنگام  در هر صورت
ً
 بود.  و تمام  واقعا

  در آخـر از مـردم  و مهـم  مفّصـل  یانیـاز ب  پـس  در روز عرفـه خـدا   ـ رسـول

د یـخواه  چه روز  . در آن د گرفتیقرار خواه  مورد سؤال  ! شما از من مردم«دند: یپرس

ادا  را  حتیو نصـ  و رسـالت  غیـتبل  تو حق  داد که  میخواه  یگفتند: گواه  مردم ؟ گفت

  کرد و باز به یبلند م  آسمان  جانب  را به  اش سبابه  انگشت  که  یدر حال  گاه آن » یا کرده

، بـار  بـاش  ا! گـواهیخـدا ، بار باش  ا! گواهیبار خدا«، فرمودند:  گرفت یم  مردم  یسو

 



 89 حدیث غدیر موالي مؤمنان و ما اهل سنت

  .)١(»باش  گواها! یخدا

هنوز   که  شانیرد؟ ایگ یم  گواه  شیخو  رسالت  یادا  را به  ، مردم چرا در روز نهم*  

از   پـس  خالفـت  را بـه   یعلـ  ، حضرت و در آن  راد نکردهیرا ا » مواالت  ثیحد«

ـ و   هسـت  ـ کـه  اسـت  اسالم  مهم  از ارکان  خالفت  بود؟ اگر موضوع  دهیخود برنگز

از روز   قبـل  یسـتیشود، با  گفته  ا بهتر استیباشد،  یم  آن  یایگو » مواالت  ثیدح«

  رسـالت  ی کـرهیپ  هـم  مـردم  شاهد گـرفتن  داد تا هنگام یم  را انجام  انتخاب  نیا  نهم

 . داشت یم  آمد و مصداق یدر م  درست  مردم  شهادت  بود و هم یم  کامل

  چـه بودنـد و چنان  زنـده  مـاه  تا سه »ر خمیغد«  یاز ماجرا  پس خدا   ـ رسول

 آن  خالفت  به   یعل  حضرت  نییقصد تع  به  مکان  در آن  شانیا  سخن
ً
را   بود، حتمـا

 کرد. یم  انیب  طور واضح  به  هم  گر آنیچند بار د  گر و بلکهیبار د  یزندگ  نیواپس  امیدر ا

بـار یک   یماندند حت  زنده » ر خمیغد«  از موضوع  پس  که  ماه  سه  چرا در طول*  

 و نـه  نـه   یعل  حضرت  بالفصل  خالفت  ی درباره  هم
ً
  یزیـ، چ اشـاره  بـه  صـراحتا

میغد«در   شده  ابالغ  نفرمودند تا حکم
ُ

د گـردد و ا » رخ
ّ
  یبعـد از و  موضـوع  نیـموک

 باشد؟  گر در خود نداشتهید  هاتیبروز آرا و توج  یبرا  یمجال  نیتر کوچك

 د:یگو ب  عباس  عبدالله بن  ـ حضرت

  برخاسـت  شانیاز نزد ا  طالب یاب  ابن  یعل  بود که  وفات  در مرض الله   رسول«

:  ؟ او گفـت ابوالحسن  است  چگونه الله   رسول  دند: حالی. از او پرس رفت  رونیو ب

  گمـان  امـا مـن : و گفـت  او را گرفـت  دسـت  هستند. عباس  سالمحمدالله   امروز به

  ی را در چهـره  مـرگ  مـن  کند. چون یم  ، وفات مرض  نیدر هم الله   رسول  کنم یم

 اللـه   رسول . حاال ما را نزد دهم یم  صیتشخ  شان مرگ  وقت  عبدالمطلب  فرزندان

:  یینسا  + سنن ۵۷  / بابک ابو داود: مناس  + سنن ۱۲۱۸  ، ح۱۹  / باب  : حج مسلم  حیصح -١

 +... .۳۰۷۴  / حک : مناس ماجه  ابن  + سنن ۵۲و  ۴۶  / بابک مناس
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،  میرسد اگر مـا باشـ یم  یکس  چه  به  یاز و  ) پس شانیا  أمر (خالفت  نیا  میببر تا بپرس

کنـد.   تیرا وص  ما آنان  ّدر حق  میخواه یهستند م  گرانیو اگر د  دانست  میرا خواه  آن

مـا را   او اسم  میکن  سؤال  خالفت  ی درباره الله  اگر ما از رسول  : والله که گفت  یعل

مـورد از   نیـدر ا  سـوگند مـن خدا  نخواهند داد. بهما   را به  آن  مردم  یرد، بعد از وینگ

  .)١(» پرسم ینم  یزیچ الله  رسول

  در مـرض خـدا   رسـول  تیـب  بزرگوار و اهل  یعمو   عباس  چرا حضرت* 

بـود،   گذشـته » مـواالت  ثیحـد«راد یـاز ا  مـاه  سـه  فقـط  کـه خدا   رسول  وفات

کند تـا بدانـد   سؤال  خالفت  ی درباره  شانیاز ا   یعل  حضرت  توسط  خواهد به یم

بـود؟ و چـرا   کـرده  را فرامـوش » مواالت  ثیحد«شود؟ مگر  یاو م  فهیخل  یکس  چه

  خالفـت  ی دربـاره خدا   از رسول  اد کرد کهیاو سوگند   در جواب   یعل  حضرت

  خالفـت  بـهمـرا  » ر خـمیغد«در  خدا   : رسول نگفت  آن  یجا  نپرسد و به  یزیچ

  در مـورد خالفـت  شـانیاز ا  حالت  نیدر ا  دوباره  که  هست  یازین  گر چهی؛ د دهیبرگز

 ؟ میکن  سؤال

  ی مسـأله  بـه  یربطـ » مـواالت  ثیحد«  شود که یم  ثابت  قیحقا  سلسله  نیاز ا

  اهـل  شـمول  به خدا   رسول  از اصحابیک   چیه  لیدل  نیهم  و به  نداشت  خالفت

 نکرد.  را استنباط   یمرتض  یعل  حضرت  بالفصل  و امارت  خالفت  ، مفهوم ، از آن تیب

 دیگر  ... و چراهاي 
  نجـا خـتمیتـا ا  سـخن  ی باشـد، رشـته  ییا جزی  و شواهد متفّرق  لیاز دال  اگر سخن

تـا   بـاالخص   عصـر صـحابه  انیـتا پا » مواالت  ثیحد«راد یا  شود. از زمان ینم

  کـه  افـتی  دسـت  تـوان یم  یا ار برجسـتهیشواهد بس  ـ به  راشده  خالفت  ی دوره  انیپا

  (ابن  ر دمشقیکب  خی+ تار ۲۹  / باب  و استئذان ۴۴۴۷  ، ح۸۳  / باب  ی: مغاز یبخار  حیصح -١

 .۲۲۵  یال ۲۲۳/۷النبوة:   + دالئل ۳۲۴/۴۵عساکر): 
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  بـود و نـه   یعلـ  حضـرت  خالفـت  یایـگو » مـواالت  ثیحد«  کند نه یم  ثابت

 بود.  گر منصوصید  و نصوص  لیدال  به  شانیا  بالفصل  خالفت

  خواننده  در بستر ذهن  جواب یب  یاز چراها  یلی، َس  محکم  خیتار  نیا  ی با مطالعه

ـمیغـد«در  خـدا   رسـول اگـر«  کـه  یشرط  ی مقدمه  نیافتد. با ا یم  راه  به
ُ

»  ر خ

 .»کرد  یمعرف خود  ی فهیرا خل   یعل  حضرت

  گـر بـهید  مرتبـهیـک   یحتـ  شـده  که  هم  حیا توضید یتأک  یبرا  حضرت ـ چرا آن

 نفرمود؟  یزیچ  مهم  موضوع  نیدر ا   صحابه

  یمعنـ  چیه  احتمال  و امارت  جز خالفت  که  حیفص  با الفاظ   حضرت ـ چرا آن

 نفرمود؟  یاز خود معّرف  ر پسیو ام  فهیرا خل  شانیباشد، ا  نداشته  یگرید

  انصـار در خصـوص و  مهـاجران  یشورا  که  گاه ، آن ساعده یبن  ی فهیـ چرا در سق

  نیـها در احـراز ا افراد و گروه  یبعض  یستگیشا  اثبات  ید و برایبر پا گرد  امت  یرهبر

را  » مواالت  ثیحد«،  از اصحاب  یشد، أحد  رد و بدل  یلیدال  از هر طرف  منصب

بودنـد و از   دهیرا شـن  آن  همـه  ینراند؟ در حال  بر زبان   یعل  حضرت  تیاحق  یبرا

 به  بودند که  هم  هیام یو بن  عبدالمطلب یو بن  هاشم ی، بن در جمع  یطرف
ً
  انتخـاب  قطعا

 شدند. یم  خوشحال ابوبکر   حضرت  از انتخاب  شیب   یعل  حضرت

 با وجود دل
ً
و انصـار در   فـرد، مهـاجرانیـک   امـارت  ی بـرا ّو نص  لیـ چرا اصال

 نظر شدند؟  دچار اختالف  فهیسق

  یسـو  بـه ر یـزب  یهمراه  ر بهیتأخ  یاز اندک  خود پس   یعل  حضرت ـ چرا

 .)١(نمودند؟  عتیب  یو هر دو با و  شتافت ابوبکر 

ر یکب  + معجم ۱۸۶و  ۱۸۵/۵) + مسند احمد:  یالذهب  . (و تابعه۶۷و  ۶۶/۳:  حاکمک مستدر -١

  باب  یالبغ  اهل  : قتال یهقیب  یکبرا  + سنن ۱۰/۳:  یذهب  اإلسالم  خی+ تار ۴۴۷/۲:  یطبران

  + أنساب ۴۴۷/۲:  یطبر  خی+ تار ۲۴۴/۲عبد البر:   ابن  عابیاالست» +  شیقر  من  األئمة«

 +... . ۲۹۹/۶ة: یة و النهای+ البدا ۱۱۸۳  ، ح۵۸۵/۱:  یبالذر  األشراف
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ت  انیدر ب  شانیچرا ا ـ
ّ
  بـه  احتجـاج  یجـا  بـه  شیخـو  ی ر چنـد سـاعتهیتأخ  عل

در   کـه  علـت  نیبـد  ، فقـط میبـود  شـده  ما ناراحت«، فرمودند: » مواالت  ثیحد«

،  خالفـت  بـه  شیخـو  تیـاظهـار احق  یجـا  و چرا بـه »ما را فرا نخواندند؟  مشاوره

  ّاحـق  امر از همه  نیا  به  را هم ابوبکر  خدا   از رسول  ما پس  قتیدر حق«فرمود: 

 . در میدان یمـ  نیقی  او را به  یو بزرگ  . ما شرف است  نیاثن  یغار و ثان  قی. او رف میدان یم

  .)١(»فرمودند؟ نماز امر  ی اقامه  بودند، او را به  زنده الله   رسول  که  یحال

  رفـت   یعل  حضرت  ی خانه  به ابوبکر   حضرت  یبعد، وقت  ماه  ـ چرا شش

  کـه  میکـرد یمـا فکـر م«:  گفت  ا شد، در جوابیاو را جو  یدگیو رنج  عزلت  و علت

از اعتـذار   و پـس »؟ میـدار   یبینصـ  خالفـت  یشـورادر امـر   میهست  تیب  اهل  چون

گفتنـد و   سـخن   صـحابه  تمـام  مسجد رفتنـد و هـر دو در جمـع  به  با هم  متقابل

 خدا   رسول  ی فهیبا خل  گر در انظار همهیو بار د  انیرا ب  شیعذر خو   یعل  حضرت

 .)٢(نماند؟   یباق  یکس  یبرا  یا نمود تا بهانه  عتیب

  مرا بـه خدا   رسول  د کهیدان یم  خوب  : خودتان ، نگفت سخن  آن  یجا  چرا بهـ 

 یکرد  غصب  من  اطالع  مرا بدون  حق  نیشما ا  ی، ول کرده  انتخاب  خالفت
ً
د؟ و اصـال

د و یـتکرار نما  همه  یرا جلو  شیخو  عتیگر بیمسجد برود و بار د  چرا حاضر شد به

 بفهماند؟  مردم  را به  شیخو  تیاحق  قیطر  نینکرد تا بد  کار امتناع  نیاز ا

  یدایـاز دو کاند  یکـی   یعل  حضرت  که  سّوم  ی فهیخل  انتخاب  چرا در زمان ـ

م  یینها
ّ
  یبرا » مواالت  ثیحد«  آوردن  انیم  از به  همچنان  شانیقرار گرفتند، ا  و مسل

مورد بر   نیدر ا  هم  کلمهیک ماند و   خود ساکت  ی شده  نییتع  شیاز پ  خالفت  اثبات

 نراند؟  زبان

به ۶۷و  ۶۶/۳:  : مستدرک حاکم ر.ك -١
ّ

 .۲۹۹ـ  ۳۰۰/۶) + البدایة و النهایة:  و تابعه  الذهبی  (و یتعق

 .۱۷۶۰و  ۱۷۵۹  ، ح۱۶  ر/بابی: جهاد و س مسلم  حی+ صح  یبخار  حیصح -٢
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  مراسـم  ی برگزارکننـده  عنوان  به   عوف  بن  عبدالرحمن  حضرت  که  گاه ـ چرا آن

 دسـت   یعل  و حضرت   عثمان  حضرت  انیاز م  سوم  ی فهیخل  انتخاب
ً
  شخصا

  از زنـان  یحتـ  مـردم  اصـناف  روز از تمام  سه  زد و در عرض  یدار دامنه  یپرس  همه  به

شـدند  یم  نـهیوارد مد  تـازه  که  یها و مسافران ها و قافله مکتب  و کودکان  نینش سراپرده

    عثمـان  حضـرت  استخالف  به  مردم  تمام )١(دو نفر  فقط  یاستثنا  نظر شد، به  یایجو

  ثیحـد«،  مسـلمانان  بـزرگ  تیـجمع  از افـراد آن  کـدام  چیمگـر هـ )٢(نظر دادند؟

 اورد؟یب  را بر زبان  یعل  حضرت  شود اسم  تا موجب  خاطر نداشت  را به » مواالت

  یسـو  ، از مصر بـه سوم  ی فهیخل  قصد جان  به  یآشوبگر مصر  معترضان  یچرا وقت ـ

 داوطلب   یعل  شدند، حضرت  خارج  نهیمد
ً
  گرداند و چون  را باز پس  شد آنان  شخصا

  یاوری  چنان   بر عثمان  آنان  اعتراضات  به  کننده  قانع  یها نمود با جواب  مالقات  با آنان

  فـراوان  احتـرام   یعلـ  حضـرت  به  انیشورش  آن  که  یدر حال )٣(؟ گفت  پاسخ  مخلص

  شـان یکردند کارها یکنند و فکر م  منصوب  خالفت  هداشتند او را ب  بودند و دوست  لیقا

  بر زبان »ریغد  ثیحد«در مورد   یزیچ  آنان  نه  مالقات  . اّما در آن اوست  یرضا  موجب

را در   آنـان » مـواالت  ثیحد«  یادآوریکرد و با   استفاده  از فرصت   یعل  آوردند و نه

نمود   خیرا توب  آنان  شانی، ا کنند. بر عکس  نیچن  شانیا  تر نمود. حاشا که خود مصّمم  عزم

 .مصر بازگشتند!  از پا درازتر به  دست  کرد و آنان  مراجعت  مجبور به  یسار و با شرم

  کـه  یی؛ جـا وسـتیپ  وقـوع  بـه » ُجحفـه«در   مالقـات  نیـد ایبدان  است  جالب

هـر   یمـوال «، » جحفـه«در   کـه  یکس  بیترت  نیبود. بد  راد شدهیا »ریغد  ثیحد«

 خود ن  بودند که مقداد   و حضرت عمار   دو نفر حضرت  آن -١
ً
با   ز مانند جماعتیبعدا

 ).۱۴۲/۷ة: یة و النهای: البدا ککردند. (ر.  عتیب   عثمان  حضرت

 . خیتوار  تمام -٢

 .۱۶۶- ۱۶۷/۷ة: یة والنهای: البدا ، از جمله خیتوار  تمام -٣
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از   شیپـ  ی فـهیخل  تیو شخصـ  از خالفـت  محل  بود، در همان  شده  یمعّرف » مؤمن

و   واقعات  قیدر تلف  خداوند متعال  فعل  باستیو ز   مانهیحک  چه نمود.  خود دفاع

 .! اتیواقع  میتفه

  یسـو  از امـور بـه  یذکر بعضت  یاز خود برا  یندگینما  را به  شانیا  مردم  یـ چرا وقت

  بـودن  نامشـروع  لیدل  به   عثمان  نکوهش  یجا  فرستادند، به   عثمان  نیرالمؤمنیام

م  لیفضا  یادآوری، با  مقام  آن  به  شیخو  تیاحق  لیدل  انیو ب  خالفتش
ّ
  نیچنـ  شانیا  مسل

 ):  ۱۶۳  : خطبه البالغه نهج  تیروا  را مورد اندرز قرار دادند. (به  یو  محبوبانه

 اند. سوگند ر قرار دادهیسف  تو و خودشان  نیهستند و مرا ب  سر من  در پشت  مردم«

  و تـو را بـه  یرا نـدان  تو خـود آن  که  دانم ینم  یزی. چ میبگو   تو چه  به  دانم یخدا نم  به

  یشیپ از تو  یزی. در چ میدان یمما   آنچه  یدان ی. م یرا نشناس  آن  که  ستمیراهنما ن  یکار 

گاه  آن  تو را به  که  مینگرفت تـو   بـه را  تـا آن  میننمـود  خلوت  یحکم  چیو در ه  میساز   آ

  خـدا  و بـا رسـول  میدیما شن  که  آنچه  یدیو شن  میدیما د  آنچه  یدی. تو د میبرسان

  بـه  خطـاب و پسـر  افـه. پسـر ابوقح میداشت  ما مصاحبت  که  چنان  یداشت  مصاحبت

از  خـدا   رسول  به  یشیخو   تو از جهت  که  یاز تو سزاوارتر نبودند، در حال  یکار  درست

 .»اند... افتهین دو  آن  که  یا افتهی  یا مرتبه  یداماد  و به  یتر  كیآنها نزد

 بردنـد،  ورشیـ عثمـان   نیرالمؤمنیام  ی خانه  به  یمصر  آشوبگران  یـ چرا وقت

ها نبـرد  از سـاعت  و پس  قرار گرفت  آنان  در مقابل  ر برهنهیبا شمش  خود با فرزندانش

 ؟ وا داشت  ینینش عقب  را به  آنان

تیشـه عثمان   نیرالمؤمنیام  یـ چرا وقت
ّ

و   سـتیگر  ینـاراحت  د شـد، از شـد

؟  گرفت  نگوهشو   باد مالمت  به  یاز و  در دفاع  یسست  سبب  را به  و غالمش  فرزندان

  ثیراد حـدیـا  خیـ تار  حجهیذ  جدهمیدر روز ه  دهنده تکان  اتفاق  نیا  که تر آن بیعج

  بـودن  اظهـار نامشـروع  یبرا  یخوب  مناسبت  ثیو از هر ح  وستیپ  وقوع  ـ به  مواالت

  نیتـا آخـر  زمان  از آن  مرد حق  ، آن نیا  یجا  بود. اما به  آمده  فراهم  فهیخل  آن  خالفت
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نهـا یا اینمود؟ آ یم  ی، تبّر  یو  و از خون  ، ترحم د مظلومیشه  بر آن  شیخو  یزندگ  امیا

 از خود نبود؟  شیپ  و خالفت  فهید خلییتأ  یمعن  به

  زعامـت  قبوالندن  یبرا  مردم  هر بار که   عثمان  حضرت  از شهادت  ـ چرا پس

  لیـدال  بـه  آن  از قبـول  شـانیآمدنـد، ا یم   یعل  نزد حضرت  به  مسلمانان  و امارت

ر یغـد«در  خـدا   رسـول  فرمـان  طبق  که  ی. در حال)١(کرد؟ یم  یخال  شانه  انهیمتق

  اسـتفاده  یاز هـر فرصـت  سـتیبا یبـود و م  شـانیا  و اول  یاصل  ی فهیخل  شانیا » خم

 ار خود در آورد؟یاخت  را تحت  کرد تا خالفت یم

  مطـرح  کثـرت  بـه  امارت  از قبول  شانیا  یگردان یرو  یها قصه»  ةالبالغ  نهج«در 

 فرمودند:  كر یو زب  طلحه  به  شانیا  طور مثال،  . به است  شده

. اّمـا  امـارت  یبرا  ییآرزو   و نه  داشتم  خالفت  به  یرغبت  نه  من  خدا که  سوگند به«

  .)٢(»دیواداشت  آن  و به دیفرا خواند  آن  قبول  مرا به شما

 در مناظرات  هر زمان  شانیـ چرا ا
ً
  عـتی، ب شیخو  یاسیس  با مخالفان  و خصوصا

  یمـ  انیم  به  شیخو  سند خالفت  عنوان  و انصار را به  مهاجران
ً
 و شـرعا

ً
آورد؟ (قانونـا

  مـردم  عـتیب  بـدون  شـده  صیتنصـ  بـود، شـخص  نیدر بـ  یا منصوصه  اگر خالفت

  بـه  هم  یازین  صورت  شد و در آن یم  یو  نی، جانش رسول   بعد از رحلت  بالفاصله

 نبود).   مردم  عتیاز ب  استدالل

از یـک   چیبـود، در هـ  شـد تـا زنـده  انتخـاب  خالفت  به  که  یاز وقت  شانیـ چرا ا

  شیخـو  بالفصل  فتخال  به  تذکر مردم  ی، برا شیخو  ها و مکتوبات و خطبه  سخنان

 ادآور نشد؟یرا   ثیحد  بود، آن  شده  از او سلب  که

 .۱۹۶  : خطبه ةالبالغ  : نهج نی+ همچن ۲۱۸/۷ة: یالنهایة و، البدا ، از جمله خیتوار  تمام -١

(ابو   ةیالعثمان  ثاقیالم  و... + نقض ۲۲۰  ی در خطبه  و همانند آن ۱۹۶  ی : خطبهةالبالغ  نهج -٢

 ). یجعفر اسکاف
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شود تـا   اشاره  خصوص  نیدر هم  مطلبیک   جا به  نید تا همیکن  درنگ  یا لحظه

 و ترّدد نشود.  یتر، دچار سردرگم عیوس  مطالعات  یدر اثنا  خواننده

  کـه  یو زمـان  شیخو  خالفت  در دوران   یعل  بار حضرتیک   که  شده  تیروا

 )١(کوفه  ی» رحبه«بود، در   شده  شروع ب هیو معاو  شانیا  انیم  یاسیس  اختالفات

  خـدا  رسول  که  دهینشن  یکس  آنان  انیا از میآ  را سوگند داد که  ، مردم سخن  یدر اثنا

نفر و   دوازده  جلسه  در آن ؟»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «فرمود: »  خم ریغد«در 

  تیـرا با روا  شانیا  پا خاستند و سخن  و انصار بودند، به  از مهاجران  همه  شتر کهیا بی

 د نمودند.ییتأ  همه  یجلو  ثیحد  کل

 بـهیقی  شانیا  سخن  نیا  د بداند کهیبا  واقعه  نیا  ی خواننده
ً
از   اسـتدالل  یمعنـا  نـا

، در آنیخود نبود؛ ز  خالفت  به » تمواال   ثیحد«
ً
بـود و   فـهیخل  شـانیا  زمان  را اوال

، کسانی. ثان نداشت  استدالل  نیا  به  یازین
ً
و   روانیـپ  قرار داشتند، همه  مخاطبش  که  یا

  نی، چنـ نیبودنـد. بنـابرا  کـرده  خالفت  عتیب  یبا و  بودند که  یاو و کسان  دوستداران

  پنداشـته  که تر آن محل ی؛ ب نداشت  یمحل  ثیح  چیه  به  از زمان  برهه  آن  به  یاستدالل

  یادآورک یـبالش  شانیبود! منظور ا  بالفصل  خالفت  به  ، استدالل شانیشود مقصود ا

  در آن  بـود کـه  کوفه  مردم  به  شیخو  محّبت  وجوب  ی در باره خدا   رسول  ی هیتوص

  کننده کالفه  یها ییجو ها و بهانه یباز با لج ب  هیاو و معاو  انیم  در مشاجرات  امیا

  و شاهد گرفتن  ینبو  انیب  آن  ی لهیوس  خواستند به  شانی. ا)٢(بودند  آورده  ستوه  را به  یو

  یشـنو و حرف  با خود و اطاعـت  یدوست  را به  ، مردم آن  بر صحت  از صحابه  یاریبس

 د.ینما  قیتشو

 اند. گفته  جد کوفهرا مس  آن  یبود. بعض  اجتماع  محل  که  در کوفه  یمکان  اسم -١

  د در نهجیبخوان  مؤمنان  یخود موال  را از زبان  کوفه  اهل  یها یها و تنبل یباز لج  نیا  شرح -٢

 و... . ۱۷۹، ۲۰۳، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۱۷، ۱۱۶، ۶۸، ۲۹، ۲۷، ۲۵  یها : خطبهةالبالغ
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مین تحکیم«  ـ چرا در موضوع
َ
  از جانب   یاشعر  یدو نفر ـ ابوموس  که »َحک

ـم  عنـوان  ـ بـه .  هیـمعاو  از جانـب   العاص  و عمرو بن ،  یعل
َ
  انتخـاب  َحک

  حضـرت  کـه  گـاه کننـد، آن  یدگیرسـ  اخـتالف  دنـد بـهید  شدند تا هر طـور صـالح

 از خالفت   هیمعاو  و حضرت   یعل  ، حضرت یاشعر
ً
کـرد، از   عزل  را موقتا

  ثیحـد«دادنـد،  یم  لیرا تشک  مسلمانان  تیاکثر جمع  که   یعل  طرفداران  طرف

  در آن  کـه  نشد؟ ظـاهر اسـت  هیارا   ینظر اشعر  ی کننده نقص  عنوان  به » مواالت

 د بود.یشد  یلیدل  نیچن  یادآوری  ی زهیو انگ  ضرورت  طیشرا

را »  مواالت  ثیحد«  نفر همیک  ـ  الله عنهم یرض ـ  عصر صحابه  ـ چرا در تمام

،  شـده  تیروا  و از هرکس  نکرد؟ (هرگاه  مطرح   یعل  بالفصل  خالفت  اثبات  یبرا

 .) است  بوده   حضرت آن  تیمحبوب  انیب  یبرا  فقط

 چرا بس
ً
از او بـا عمـر   و پس   قیصدبا ابوبکر   که  ـ آنان  از صحابه  یاریـ اصال

را  » مواالت  ثیحد«کردند،   عتیـ ب   نیالنور یذ  از او با عثمان  و پس   فاروق

  تشیـبود، روا   یعل  منصوص  خالفت  نی، مب ثیحد  اگر آن  اند؟ چون کرده  تیروا

 بود.   خودشان  نظر و عمل  ی کننده و نقض  حیصر  مخالف

 ...؟...؟...؟چرا

د یبود، با  شده  انیب   یمرتض  یعل  حضرت  خالفت » مواالت  ثیحد«در اگر 

  سـؤاالت  نیـگردد. ا ینم  گر هرگز کشفید  سؤاالت  یلیچراها و خ  نیا  : جواب گفت

  ثیحـد«شـود.   رفتـهیپذ  کـه  افـتیبـروز نخواهنـد   مجـال  وقـت  آن  کننده  سردرگم

  و تمـام  شـانیا  و هـواداران  تیـب  و اهـل   یعلـ  نظـر خـود حضـرت  به » مواالت

 گر.ید  یزیچ  بود، نه  شانیبا ا  محّبت  و لزوم  لتیفض  انیدر ب  صحابه

 



 
 

 

 

 

 بود  بیت  و اهل   علی  ي ، ویژه محبوبیت 
  ــ بـه  یا ژهیو  اتیو خصوص  لیفضا  یدارا   صحابه  یها از افراد و گروه  یبعض

 خـدا   رسـول  تیـب  اهـل  ی خاّصـه  نیبـ  نیـتر ـ بودنـد. در ا مظـاهر کامـل  عنوان

ر  با خـانواده  محّبت  مستلزم خدا   با رسول  محّبت  بود. چون » تیمحبوب«
ُ
  تیـو ذ

 خـدا   بـا رسـول  یبا دشـمن  مترادف  با آنان  و عداوت  ، بغض نیو بنابرا  است  شانیا

  نیچن  امت  یرا برا  شی خو ُّحب  ضرورت   حضرت  الله منها). آنباشد (أعاذنا  یم

 : است  فرموده  نییتب

و   و مـالش  نزد او از اهـل  به  من  که نیمگر ا  ستین  کامل  از شما مؤمنیک   چیه«

  .)١(» تر باشم محبوب  مردم  از تمام

را   شیخـو  تیـب  اهـل  محّبت  ضرورت  یثیدر حد   حضرت  مبنا، آن  نیبر هم

 :  است  فرموده  ابالغ  نیچن

د یـبدار   ، دوست فرموده  یشما ارزان  به  که  یبزرگ  یها نعمت  سبب  خداوند را به«

 . )٢(»دیباش  داشته  دوست  من  یدوست  مرا به  تیب  خدا و اهل  یدوست  به و مرا

  یعلـ  ، حضـرت همـهتر از  محبـوب  شانی، نزد االله   رسول  تیب  اهل  از مردان

  یها مناسـبت  بـه  شیخـو  رسـالت  دوران  در طـول   حضـرت  بود. آن   یمرتض

  نیهمـ  بود. بـه  فرموده  نیتلق  ارانی  را به   یعل  تیمحبوب  گوناگون  با الفاظ  مختلف

 . هیعل  متفق -١

) +  یالذهب  (وافقه ۱۴۹/ ـ ۱۵۰ ۳:  حاکمک + مستدر ۳۸۱  ، ح۳۱  / باب  : مناقب یترمذ  سنن -٢

 .۱۳۷۸  ، ح۱۳۰/  ۲:  مانیاال  شعب
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  نیـ. (از ا)١(»یهسـت  مـن  یولـ  ا و آخـرتیـتـو در دن«فرمودند:   یعل  بار بهیک معنا 

  ، چون ستین  خالفت  یمعنا  به   یعل  تیوال  شود که یم  معلوم  صراحت  به  تیروا

 ). نخواهد داشت  فهیخل  به  یازین خدا   رسول  در آخرت

   حضـرت  آن  غـزوه  آمد. در آن  شیپ» بریخ  غزوه«ها در  گر از مناسبتید  یکی

  فرستاد، اّما همـه  انیهودی  ی قلعه  فتح  یرا برا  شیخو  بزرگ  ارانیچند نفر از   بیترت  به

 برگشتند. فرمود:  یخال  با دست

کنـد؛  یم  تیـعنا  او فـتح  ی لهیوسـ  خدا بـه  داد که  خواهم  یکس  را به  فردا پرچم«

  و آن .)٢(»دارنـد  او را دوسـت  دارد و خدا و رسول  را دوست  خدا و رسولش  که  یکس

 بود.    یعل  کس

  نید همیأک  نییتب خدا   ز مقصود رسولین » ر خمیغد«در روز   که  است  روشن

 با توجه  با آنان  محّبت  ضرورت  انیو ب  تیب  آل  ی خاّصه
ً
و   رنجـش  بـه  بود. مخصوصا

در سـفر جهـاد از او    یمرتضـ  یعل  ارانیاز   یبعض  در دل  زمان  در آن  که  یکدورت

  ثیحـد«راد یـاز ا  قبل خدا   رسول  که  مطلب  نیا  ی با مالحظهز یبود و ن  دا شدهیپ

  یمـورد امـر و نهـ  الفاظ  نیـ را با ا   یعل  انیاز شاک  یکیـ    دهیز ُبرین » مواالت

  یخـود بـا و  یبـر دوسـت  یتـوان یو تـا م  باش  نداشته  بغض  یعل  به  نسبت«قرار داد: 

 »...َمـْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «  از ابالغ  پس  که  ییدعا  دادن با مدنظر قرار  نیو همچن »فزا!یب

 مفهوم  که »اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالُه، َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «کرد و فرمود: 
ً
  آن  یدوست  صراحتا

  سازد. یم  نیرا مب  ابالغ

 .۱۳۵/۳:  حاکمک مستدر -١

+  ۲۴۰۷و  ۲۴۰۶  ، ح۴  /باب لی: فضا مسلم  حی+ صح ۱۲۱  / السنة، ح  : مقدمه ماجه ابن  سنن -٢

 .۳۷۴۵  ح  ب: مناق یترمذ  + سنن  : خصائص یینسا  + سنن  یو مغاز  لی: فضا یبخار  حیصح

 

                                           



 
 

 

 

 

 بود  صحابه  موالي   علی
  اصـحاب  نیبرتـر  ی از زمـّره   یعلـ  حضرت  شود که  داده  حیتوض  ستین  الزم

پسـر عمـو و   کـه نیاو، و ا  اسـالم  سـبقت  وجود دارد که  یازیا نیبود. آ خدا   رسول

 شود؟  ثابت  لیتفص  به  یگر وید  ازاتیر امتیبود و سا خدا   داماد رسول

  اضافه   صحابه  در قلوب  شانیا  تیمحبوب  زانیبر م » مواالت  ثیحد«راد یبا ا

  تصّور و در حق » یمول«  وصف  را صاحب  یو  شهیهم  یبرا  بعد هم  به  د و از آنیگرد

 کردند. یابراز م  خاّصه  او احترامات

  یبـر مبنـا  شـهیهم  گر کـهیکـدیبـا   و طرز برخورد آنـان  اصحاب  یبا مرور زندگ

  مطلـب  نیـا  بـه   یعلـ  حضـرت  ی دربـارهاستوار بـود،   یو اتحاد و برادر  یدوست

، » مـواالت  ثیحـد«در   ینبـو  فرمان  سبب  به   او در نزد صحابه  که  میخور یبرم

 بود.  و محبوب  یمول

 نقل   دهیُبر  حضرت  ی قصه
ً
  محّبـت  حکم  افتیدر  محض  . او به میکرد  را قبال

  نـزدم  بـه  کـس  چیهـ  بعـد از آن«:  گفـت یم  دوسـتدار او شـد کـه  چنـان   یبا عل

 ».نبود  یتر از عل محبوب

  فرمود، حضـرت  را اعالم   یعل  مواالت » ر خمیغد«در  خدا   رسول  یوقت

 :   و گفت  او شتافت  جانب  به  بود که  یکس  نینخست عمر 

  .)١(» یشد  هر مؤمن  ی. از امروز موال  میگو  یمیک تو تبر   ! به به به«

 ).۴۴محرقة:   از صواعق  نقل  (به  ماجه ابن  + سنن  عبد الرزاق  مصّنف -١
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،  ز حضـور داشـتیـن   یعلـ  حضـرت  کـه  شانینزد ا  یکی  یروز  که  شده  نقل

او   ی قـهی  . و محکم برآشفت  شانیآورد. ا  ز بر زبانیرآمیتحق  یسخن   یعل  به  نسبت

ک را کوچـ  یکسـ  چـه  یفهمـ یم  چیهـ«:  نمـود و گفـت  بلنـدش  نیو از زم  را گرفت

  .)١(» یرنجاند را  مؤمنهر   یو موال   من  ی؟ تو موال  یشمر  یم

   یعلـ  بـه  نسـبت  العـاده فوق  ی، رفتـار یزندگ  طول  در تمام عمر   حضرت

  یاو مـوال «:  گفـت ؟ یکنـ یم رفتار  متفاوت  یا گونه  به  یبا علدند: ی. از او پرس داشت

  .)٢(» است  من

  وبیـابوا  حضـرت  از انصار کـه  یبود، گروه  فهیخل   یعل  حضرت  که  یزمان

 »مـا!  یمـوال   یبـر تـو ا  سالم«آمدند. گفتند:   شانیبود، نزد ا  ز با آنانین   یانصار

ما «گفتند:  »د؟یهست  شما عرب  ی همه  که  یدر حال  شما باشم  یموال   چگونه«:  گفت

ـمیدر روز غد خدا   رسول  که  میدیخود شن
ُ

او   یمـوال   مـن  هـر کـه«فرمودنـد:   ر خ

 .)٣(» اوست  ی) موال  ی(عل  نی، ا هستم

با   مؤمنان  یبود، موال  ر و امامیام  یمعن  به » یمول«د. اگر یکن  دقت  تیروا  نیدر ا

 یحق  زمـان  در آن  شـانیا  شدند! چـون یوارد نم  از در تواضع »ما  یموال «  دنیشن
ً
قتـا

 ند.ـ بود  عجم  فقط  و نه  عجم  و چه  عرب  ـ چه  رمؤمنانیو ام  فهیخل

  محّبـت  التزام  به  مردم  قیتشو  یبرا  کوفه  ی» رحبه«در   شانیخود ا  میگفت  که چنان

  ی را متـذکر شـدند و صـحابه  ثیحد  نی، هم یو فرمانبر  اطاعت  به  بیو ترغ  شیخو

 فرا خواندند.  آن  نمودن  یگواه  گر را بهید

 .۱۷۰/۲:  نضره  اضیر -١

 ۳۸۳/۱:  ینیر امی+ الغد ۶۸:  ی) ذخائر العقب۴۴ محرقه: ص  از صواعق  نقل  (به  یدارقطن  سنن -٢

 ).۴۴محرقة:   از صواعق  نقل  به

 .۴۱۹/  ۵مسند احمد:  -٣
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 د:یگو  سابط  بن  عبدالرحمن

اص  یاب  ، سعد بن هیمعاو   یها از حج  یکیدر «
ّ
  بـه  یعلـ از  . سخن نزد او رفت  وق

را   یکـی  فقـط  اگـر مـن  کـه  اسـت  خصـلت  سه  صاحب  ی: عل آمد، سعد گفت  انیم

 ُكنْـُت  َمنْ «فرمود:  خدا   رسول  دمیتر بود. شن ا محبوبیدن  از تمام  میبرا  داشتم یم

  داد کـه  خـواهم  یکسـ  دسـت  را بـه  فردا پرچم«فرمود:   دمیو شن »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ 

  دمی. و شـن)١(»دارنـد  را دوسـت  ی، و دارد و خدا و رسـول  را دوست  خدا و رسولش

  از مـن  پـس  کـه  فـرق  نیـبـا ا )٢(یهست  یموس  یبرا  مانند هارون  من  یتو برا«فرمود: 

  فرمودنـد کـهک تبـو  یسـو  به  حرکت  را هنگام  جمله  نیا .)٣(»»نخواهد آمد  یامبر یپ

و   ا مرا نزد زنانیآ«بود:   نهادند و او گفته  نهیدر مد  شیخو  یجا  را به   یعل  حضرت

 ».؟) یبر یبا کفار نم  جنگ  (و با خود به  یگذار یم  و کودکان  رمردانیپ

  ثیحـد«در   ینبو  از فرمان  امتثال  به   صحابه  شود که یم  ثابت  اتیروا  نیاز ا

  وصف  نیرا با هم  شانیا  دانستند و گاه یخود م  یرا موال   یعل  حضرت » مواالت

   ینظر خود عل  و به  نزد آنان  د کهیآ یبر م  اتیروا  نیا  ی کردند و از همه یم  خطاب

 ز و سرور بود.یو عز  محبوب  یمعن  به  یمول

  فتح   یعل  حضرت  دست  بر بهی، خ بر فرمودند. روز فتحیخ  از فتح  روز قبلیک را   جمله  نیا -١

 شد. 

در   شیخو  یجا  را به   یعل  حضرت  فرمودند کهک تبو  یسو  به  حرکت  را هنگام  جمله  نیا -٢

  (و با خود به  یگذار یم  و کودکان  رمردانیو پ  ا مرا نزد زنانیآ«بود:   گفته  نهادند و به  نهیمد

 )؟ یبر ینم  جنگ

ة، یة والنهایَحَسّن. البدا  واسناده  خّرجوهی  : لم ر گفتهیکث  . ابن یعبد  عرفه  بن  حسن  تیروا  به -٣

۳۲۷/۷. 

 

                                           



 
 

 

 

 

  قرآن  هاي در کنار آیه»  مواالت  حدیث« 

  سـه  ت خالفـتیـحقان  ار روشـنیبسـ  یانیـبـا ب  که  هست  ییها هیآ  میکر  در قرآن

از   دو نمونـه  . بـه اسـت  د کـردهییـو تأ  ییگو شیرا پ   یعل  از حضرت  قبل  ی فهیخل

 شود:  ها توجه هیآ  نیا  نیتر حیصر

ُ ٱ وََعدَ ﴿ -۱ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ ِ� 

َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ� ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َّ� 

َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
َ
 ].۵۵نور: ال[ ﴾...انٗ أ

  دادند که  انجامیک ن  و اعمال  آورده  مانیا  از شما که  یکسان  داد خداوند به  وعده«

 خل
ً
  را که  یکسان  ساخت  فهیخل  طور که  ؛ همان نیرا در زم  سازد آنان یم  فهیحتما

  شان یخداوند برا  که  ینیرا؛ د  شان  نید  شان یدهد برا  نیبودند و تمک  از آنان  قبل

 .»خواهد کرد...  بدل  أمن  داشتند به  که  یرا بعد از خوف  شان حالت د ویپسند
  یالهـ  وعـده  نیـا خـدا   از رسـول  بودنـد. پـس   ، صحابه هیآ  نیا  مخاطبان

  با اسـتخالف  بیترت  و بعد از او به   قیابوبکر صد  حضرت  با استخالف  بالفاصله

ق   یمرتض  یو عل  یغن  و عثمان  عمر فاروق  حضرات
ّ

  کـه  یکین  . حاالت افتی  تحق

  دوران  اعظـم  و قسـمت  اول  ی فـهیدو خل  باالخص  فهیچهار خل  نیا  خالفت  در طول

،  مسـلمانان  ی جانبه  آورد (اتحاد همه  یرو  مسلمانان  ، به  عثمان  حضرت  خالفت

،  نینوظهـور در زمـ  قـدرت  نیتـر بزرگ  عنـوان  به  اسالم  و حکومت  خالفت  یبرقرار
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  جـزء بـه  مصـداق  و...) همه  کننده  رهیخ  تی، امن اسالم  روزافزون  تیو مقبول  شرفتیپ

 مذکور بود.  ی هیدر آ  یاله  ی جزء وعده

َهاَ�ٰٓ ﴿ -۲ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
 ِ� يَأ

ُ ٱ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  فِرِ�نَ َ�

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ   ].۵۴ ة:مائدال[ ﴾...�ِ�ٖ َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

  بیخود بازگردد، عنقر  نیاز شما از د  د! هر کهیا آورده  مانیا  که  یکسان  یا«

ند؛ بر یز دوستدار اوین  دارد و آنان  را دوست  آنان  خواهد آورد که  یقوم خداوند

  چیه  کنند و از مالمت یخدا جهاد م  هستند. در راه  سخت  و بر کافران  نرم  مؤمنان

 .»هراسند ینم  یا کننده  مالمت
د. یـگرد  متحقـق اکبر   قیصد  حضرت  خالفت  در زمان  یقرآن  ییگو شیپ  نیا

  امیا  نیبا اول  مقارن  حادثه  نیداد و ا  او ُرخ  در زمان  مسلمانان از تازه  یارتداد برخ  چون

  و شـرح  العـاده  فـوق  یمـانیا  و حرارت  راسخ  یبا عزم  بود و او بود که  شانیا  خالفت

او بـا   نمود. پـس  مقاتله  و با مرتدان  قرار گرفت  مؤمنان  ز در رأسیانگ اعجاب  یصدر

و ُمحّب   محبوب  ی بود و جمله  خداوند متعال  ی ـ آورده  صحابه  ـ تمام  همراهان  تمام

 . یاو تعال

بـا   یدوسـت  مفهـوم  بـه  فقـط » مواالت  ثیحد«  گردد که یم  ز باعثیها ن هیآ  نیا

  نیـ، بـا ا صورت  نیر ایدر غ  . و چون رد و بسیقرار گ  مورد استدالل   یعل  حضرت

 شود. یها هرگز دمساز نم هیاز آ  ستهد

 



 
 

 

 

 

  نبوي  در کنار سایر احادیث»  مواالت  حدیث«

  چیباشد، با هـ   یعل  حضرت  بالفصل  انگر خالفتیب » مواالت  ثیحد«اگر 

 کند. یدا نمیپ  و مطابقت  یز همخوانین  گر در مورد خالفتید  حیصح  ثیاز احادیک 

ا، یـگو  ار همیو بس  محض  ی فراتر از اشاره  یطرز  به  و گاه  اشاره  به  گاه  ثیاحاد  در آن

  نیتر حیاز صـر  چنـد فقـره  . بـه اسـت  شـده  و ثابت  ، مطرح اول  ی فهیخل  سه  خالفت

 د:یکن  مورد توجه  نیدر ا  ثیاحاد

 د:یگو خدا   رسول )١(یموال   نهیسف  حضرت

 خـدا   را رسـول  سنگ  نیرا بنا نهند، اول  یخواستند مسجد نبو یم  که  یهنگام« 

را عمـر   نیسوم  بیترت  نیهم  و به  گذاشت  در کنار آن  درست را ابوبکر   نینهاد. دوم

 .)٢(»»هستند  من از  أمر پس  انیوال  نانیا«فرمودند:  خدا   . رسول را عثمان  نیو چهارم

   د:یگو ابوذر   حضرت
 ادیـ  یکـین  جـز بـه  از عثمان  گاه چی، ه کردم  مشاهده  خودم  که  یا از منظره  پس««

  رسـول«داد:   شـرح  نیرا چنـ  ، منظره آغاز قصه  اتییجز   انیاز ب  پس  آنگاه».  کنم ینم

 .! آزاد کرده  غالم  یعنی  ینجا مولیدر ا -١

  ، ح۱۸۹/۴۷و  ۷۸/۴۱عساکر:   ابن  خی+ تار ۵۵۳/۲النبوة:   + دالئل ۱۳/۳:  حاکمک مستدر -٢

 . ةالمهر  + اتحاف ۲۱۸/۳:  + مصّنف ۱۰۷۳۴و  ۱۰۷۳۳

 گوید که این حدیث صحیح است. (تصحیح کننده) یم یذهب
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  و مـن گفتنـد  حیتسب  شانیا  ها در دست . سنگ گرفت  در دست  زهیچند سنگر  الله 

 سـاکت  نهـاد کـه  نیبعد آنهـا را بـر زمـ  یا . لحظه دمیشن یم آنها را  نیخود حن
ً
  فـورا

  حیتسـب  او هـم  ابوبکر نهاد. در دسـت  و در دست  آنها را برگرفت  دوم  ی شدند. مرتبه

  برگرفت  نهاد و سپس  نی. باز آنها را بر زم دمیشن یآنها را م  یخود صدا  خواندند و من

 را  شـان یصدا  گفتند و مـن  حیتسب  او هم  . در دست گذاشتعمر   بار در دست  نیو ا

  او هـم  نهـاد. در دسـت  عثمـان  و در دسـت  نهـاد و برداشـت  نی. باز بر زم دمیشن یم

  نهـاد و سـاکت  نی. او آنها را بر زمـ دمیشن یآنها را م  یخود صدا  گفتند و من  حیتسب

  .)١(»» است  تنبّو   خالفت  نیا«فرمود:  الله   شدند. رسول

 د:یگو   أنس  حضرت

  پـس  بپرسـم  شانیفرستادند تا از ا الله   مرا نزد رسول  مصطلق یبن  ی لهیافراد قب«

د. یبده ابوبکر  به  از من  فرمودند: پس  حضرت  بدهند. آن  یکس  چه  را به  زکات  یاز و

د. یعمر بده  بدهند. فرمودند: به  یکس  چه  از ابوبکر به  ، پس باز مرا فرستادند تا بپرسم

  عثمـان  بـه بدهنـد. فرمودنـد:  یکسـ  چـه  از عمر بـه  پس  گر فرستادند تا بپرسمیبار د

فرمودنـد: بعـد از  بدهند.  یکس  چه  به  د. باز مرا فرستادند تا بدانند بعد از عثمانیبده

  .)٢(»! است  ینابود  آنان  یبرا  عثمان

 زکـات  که  ، آنجاست یاسام  بیبر ترت  عالوه  ثیحد  نیا  درخشان  ی نقطه
ً
و   شرعا

راج
َ

 افـراد قب یم  او وصول  فرمان  و به  وقت  ی فهیخل  توسط  ُعشر و خ
ً
  ی لـهیگردد! ظاهرا

 کنند.  را کشف  مطلب  نیخواستند هم یم  یسؤال  نیچن  با طرح  مصطلق یبن

 د:یگو بعمر   عبدالله بن  حضرت

ابوبکر  اثنا  نی. در ا دمیکش یم  آب  یاز چاه  دمید  خوابفرمودند:  الله   رسول«

او   دنیکشـ د. دریکشـ  ا دو دلو آبیک یو   آمدند. ابوبکر دلو را گرفت  نزدم  و عمر به

 .۳۵۴۰۹  : ح + کنز العّمال ۸۴۸۷  یال ۸۴۸۵  ح۴۱عساکر: /  ابن  خی+ تار  یهقیب -١

 . یذهب  حیـ باتصح ۷۷/۳:  حاکمک مستدر -٢
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از  عمـر دلـو را  د. سـپسیبخشـا یخداونـد او را م  ی، ول وجود داشت  ضعف  یاندک

 در  کـس  چیشـد. هـ  ار بزرگیدلو بسیک   به  لیاو تبد  و در دستان  ابوبکر گرفت  دست

 و  مــردم  تمـام  د کـهیکشــ  قـدر آب  او نبـود. او آن  یو مــاهر   یزرنگـ  بـه  دنیکشـ  آب

پا   .)١(»ر شدندیس  شان انیچار

  یکـیاز   خالفـت  انتقال  به  دلو، اشاره  شدن  : رد و بدل ظاهر است  خواب  ی اشاره

  و مسـلمانان  اسـالم  بـه  از خدمت  یری، تعب مردم  دنینوشانو   آب  دنیو کش  یگرید  به

ت  یکوتاه  به  ابوبکر اشاره  دنیکش  . ضعف است
ّ

  در دست  ـ که  او داشت  خالفت  مد

.  ظـاهر اسـت  کـه  هـم  دنیکشـ  در آب  عمر فـاروق   قّوت  ینبود ـ و معنا  خودش

  گـرانیاز د  که  یخواب  نی، همچن ستا  و حّجت  ی، وح رسول  یایرؤ  نشود که  فراموش

 :  دو خواب  نیکند؛ مانند ا یر میا تعبیشنود  یم

   د:یگو ابوبکر   حضرت

شما  آمد.  نییپا  از آسمان  ییترازو   که  دمید  : خواب گفت الله   رسول  به  یمرد«

ابـوبکر  شـدند،  ابـوبکر و عمـر وزن  د. سپسیافتی  حید. شما ترجیشد  و ابوبکر وزن

ترازو بـاال   و بعد از آن  افتی  حیشدند، عمر ترج  وزن  . بعد عمر و عثمان افتی  حیترج

  خالفـت  نیـا امد و فرمودنـد:ین  شان خوش  چندان  خواب  نیاز ا الله  . رسول رفت

  .)٢(»دهد یم بخواهد  که  یهر کس  را به  خداوند حکومت  از آن  و پس  است  نبّوت

  دمیـد  اللـه! خـواب  ا رسولی:  گفت  یمرد«د: یگو   جندب  بن  ُسمره  حضرت

د، امـا ینوش  و از آن  را گرفت  آن  ی آمد و دو دسته شد. ابوبکر  زانیآو   از آسمان  یدلو

بکر  یاب  فضل  / باب لی: فضا + ُمس ۳۹  یال ۳۶  ...، ح الذنوب  نزع  ر/ بابیتعب:  (ُبخ  هیعل  متفق -١

  بیبا ترت  حبان  ابن  حی+ صح ۸۱۱۶  ، ح۲  / باب  : مناقب یینسا  یکبرا  ) + سنن  یبعد النب

  خی+ تار ۱۷۰۶۱و  ۱۷۰۶۰ / ح ۱۲:  یهقیب  یکبرا  + سنن ۶۹۰۷  ، ح۲۵۴/۶  یفارس  (ابن بلبان

 .۱۱۳و  ۱۱۲/۴۱عساکر:   ر ابنیکب

 .۸۲۳۶  ، ح۳  / باب  : مناقب یینسا  یکبرا  + سنن ۸  الخلفاء، ح  ابو داود: السنة / باب  سنن -٢
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   د کـهینوش  اندازه  و آن  را گرفت  اش دسته عمر آمد و دو  د. سپسینوش  فیضع
ً
کـامال

  یعلـ  د. سـپسینوشـ  یر یو تا س  را گرفت  اش دسته آمد و دو  عثمان  ر شد. سپسیس

 .)1(» ختیر   یبر و  آن  از آب  یشد و مقدار   دلو پاره : اما را گرفت  اش آمد و دو دسته
 د:یگو   مانی  بن  فهیُحذ  حضرت

 نـد ـ ابـوبکر و عمـر ـ اقتـدایآ یم  بعـد از مـن  دو نفر که  فرمودند: به الله   رسول«

  .)٢(»دیکن

 د:یگو   مطعم  ر بنیُجب  حضرت

 د: اگـر بـاریپرسـ  حضرت  از آن  کرد. سپس  یآمد و سؤال الله   نزد رسول  یزن«

  .)٣(»؟ فرمودند: از ابوبکر کنم  سؤال  یکس  ، از چه افتمیو شما را ن  نجا آمدمیگر اید

 د:یگو ل  شهیعا  نیالمؤمن  ام

 گــرید  ید کســیــابــوبکر باشــد، نبا  در آن  کــه  یفرمودنــد: قــوم اللــه   رســول«

 .)٤(»کند  شان امامت

ــو گو ــول« د:ی ــه   رس ــرض الل ــات  در م ــه  وف ــن  ب ــرادرت  م ــدر و ب ــد: پ   گفتن

  یگـر تمنـاید  یکسـ  دارم  شهیاند  . چون سمیبنو   یند تا مطلبیایب ) را بگو (عبدالرحمن

 .۱۱  الخلفاء، ح  ابوداود: السنة / باب  سنن -١

+  ۹۷  ، ح۱۱  / باب  : مقدمه ماجه ابن  + سنن ۳۶۶۲  ، ح۱۶  / باب  : مناقب یترمذ  سنن -٢

 .۴۶۹/۷و  ۲۸۳  ح ۱۲: / یهقیب  یکبرا  + سنن ۷۵/  ۳:  حاکمک مستدر

  ح  نیو همچن ۳۶۵۹  ـ، ح ۲بکر ـ  یأب  فضل  / باب   یالنب  أصحاب  : فضائل یبخار  حیصح -٣

 .۲۳۸۶  ، ح۱  / باب  الصحابة  : فضائل مسلم  حی+ صح ۷۳۶۰و  ۷۲۲۰

 .۳۶۹۳  ، ح۱۵  / باب  : مناقب یترمذ  سنن -٤
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جـز   خداونـد و مؤمنـان  که  یدر حال  تر است ستهیشا  آن  به  که کند و فکر کند  خالفت

  .)١(»کنند یم گر اباید  ابوبکر از هر کس

  : فضائل + ُمس ۷۲۱۷  ، ح۵۱  / باب  و احکام ۵۶۶۶  ، ح۵۷  / باب  ی: مرض (بخ  هیعل  متفق -١

 ).۲۳۸۷  ، ح۱  / باب  الصحابة

 

                                           



 
 

 

 

 

 کنید!  را در نماز مقدم ابوبکر  من  جاي  به

  یبـیمسجد بروند، بـا اصـرار عج  توانستند به ینم  که  وفات  در مرض خدا   رسول

   شود؛ به  او مقدم  یجا  به نمازها ابوبکر   ی خواستند در همه یم
ّ

  که  وقتیک   که  یحد

 را جلو نمودند: فرمودند: عمر   حضرت  و مردم  حضور نداشت ابوبکر   حضرت

ر از ابـوبکر یـگر غید  یکس  ابا دارند که  ؛ خداوند و مؤمنان ابوبکر کجاست  پس«

 .)١(»شود  مقدم در نماز

بـا   قـرار گرفتـه  مـردم  یدند عمر جلـوید  حضرت  آن  یگر آمده، وقتید  یتیدر روا

 فرمودند:  یناراحت

  .)٢(»ردیقرار گ  مردم  یگر در نماز جلوید  ید کسینبا  ، جز فرزند ابوقحافه ، نه نه«

  ا بـهیـ  یوح  یبر مبنا  کارها و اقوالش  ، تمامخدا   رسول  که  است  نیبر ا  دهیعق

 ؛ است  بوده  ید وحییتأ

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ﴿  ]. ۴-۳  :نجمال[ ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل

گوید چیزی جز وحی که  گوید! * آنچه می و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی«

 . »بر او نازل شده نیست!

 در مرض
ً
  و حامـل  یقتـیحق  نیمبـ   حضـرت و اوامر آن  ز، افعالین  وفات  طبعا

 .۶۴۱/۳:  حاکمک + مستدر ۱۱  ابوداود: السّنة / باب  سنن -١

 .۱۱۹/۹عبدالبّر:   د ابنی+ تمه ۳۲۲/۴مسند احمد:  -٢
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  نیـد  رکـن  نیتـر بزرگ  مـانیاز ا  پـس  در نماز که   قیابوبکر صد  میتقدبود.   یامیپ

بـود در   جماعـت  بـه  آن  ی اقامـه  یمتصـد  شیخـو  اتیدر ح   حضرت  و آن  است

 خود بود.  و خالفت  ابتین  او به  تیاحق  یعمل  ابالغ  قتیحق

 ایصر   حضرت  آن
ً
نگردد و   یموروث  نییتع  نیادآور نشدند تا ایرا   مطلب  نیحا

  نیـا  هر حـال،  بماند. به  محفوظ  میق  در انتخاب  مردم  نزند و حق  هم  شورا را به  نقش

کارهـا و مقصـود   و مفهـوم  سـخنان  یمعن  آنان  نماند. چون  یمخف   بر صحابه  امیپ

 بر مبنا یم  یخوب  را به خدا   رسول  اشارات
ً
  بود که  شناخت  نیهم  یدانستند. اصوال

  چنـد سـاعت خـدا   رسـول  ی فـهیخل  عنـوان  به   قیابوبکر صد  انتخاب  مراسم

 د.ینجامین  طول  شتر بهیب

  معتقدنـد خالفـت  سّنت  اهل  که  است  حیو صح  حیصر  ثیاحاد  نیهم  یبر مبنا

  اشاره و  داللت  ، اما به ستین  منصوص  عبارت  هر چند به   قیابوبکر صد  بالفصل

 . است  و ثابت  منصوص  بیو اقتضا بالر

 ؟ است  فرموده  ، خود چه مؤمنان  موالي

   که  چنان
ً
  ثیحـد«  گـاه چیه   یمرتضـ  یعلـ  ، حضـرت میادآور شـدیمفصال

ذکـر نکـرد. در   شیخـو  بالفصـل  خالفت  ثبوتک و مدر  لیدل  عنوان  را به » مواالت

  شانیکرد ا یم  جابیا  مختلف  یها معنا بود، مناسبت  نیا  به  ثیحد  نیاگر ا  که  یحال

،  نکـرده  ثیحـد  نیـا  بـه  یا اشاره  خصوص  نیدر ا  شانیتنها ا  ند. اما نهینما  انیرا ب  آن

  . عـالوه است  فرموده  عنوان  مردم  و انتخاب  شخص  یذات  تیرا اهل  سند خالفت  بلکه

  هیـو ماننـد بق  جسـت یم  از خلفا شـرکتیک هر   فاستخال  در مراسم  شانی، ا نیبر ا

  اسـالم  بـه  آنـان  خالفـت  ی هیدر سـا  داد و مخلصـانه یم  عتیب  دست  با آنان  صادقانه

  ثابـت  نهـا همـهیسـتود. ا یرا م  آنان  سخنان  نیباتریبود با ز  کرد. و تا زنده یم  خدمت
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بود.   نشده  او ثابت  بالفصل  خالفت  ی درباره  یثیحد  چیه الله   از رسول  کند که یم

ر کن  است  ثابت  شانیمورد از ا  نیدر هم  د کهیز  در سخنان  د.یتدبُّ

  و امـارت  در مورد خالفت خدا   ا رسولیدند: آیاز او پرس  که  یکسان  در جواب

 ، فرمود:  است  شما داده  به  یا وعده

برادر   دادم ینم  بود، هرگز اجازه  نزد من  یعهدمورد   نیدر ا  خدا  اگر از رسول«

با آنها  خود  باال روند. با دستان  بر منبرش  خطاب  (ابوبکر) و عمر بن  مّره  بن  میتم یبن

  (تا باعث  رفت ایاز دن  یطور ناگهان  به  شد و نه  کشته  نه  خدا  . رسول کردم یکار میپ

مانـد و أمـر   از خـود ناگفتـه  پـس  یبـرا  حضرت  آن  میآرزو و تصم  پندار گردد که  نیا

  بـالل مانـد.  وفـات  روز در مـرض گردد). چنـد شـبانه  مشتبه  بر أمت  شانیا  خالفت

  مقـدم دادند ابوبکر در نمـاز یدستور م  شانیکرد و ا یم  نمازها را ابالغ  آمد و وقت یم

  یراضـ  یکسـ  بـه  شیخـو   یایـدر امر دن  کرد، ما هم  وفات  خدا  رسول  یشود. وقت

  یراضـ  یو  ـ بـه  اسـت  اسالم  بزرگ  و رکن  ستون  ما ـ نماز که  نیاو در امر د  که  میشد

 .)١(»داشت  تیامر اهل  نیا  یو او برا  مینمود  عتیما با ابوبکر ب  لیدل  نیهم  بود. به

ز یـگـر را نید  ی فهیدو خل  خالفت  اند و حال گفته  سخن  مفصل  شانیا  انیب  نیدر ا

 . است  کرده  یمعرف  ر مؤمنانیو خود و سا  د خدا و رسولییمورد تأ  بیترت  نیهم  به

 : است  کرده  را نقل  سخن  نیا  از پدرش ب  یعل  بن  حسن  حضرت

 او ابوبکر  میدی. د مینظر افکند  شی، در کار خو  افتی  وفات خدا   رسول  چون«

  یراض خدا   رسول  که  آنچه  خود به  یایدر امر دن  . ما هم است  کرده  را در نماز مقدم

م  میشد  یبود، راض  دهیو پسند  شده
ّ

  .)٢(»میکرد  و ابوبکر را مقد

 و ی، تلخ۳۳۷ـ  ۳۳۸/۴۵عساکر:   ر ابنیکب  خیتار -١
ً
  + سنن ۱۳۱  یال ۱۲۹/۴۱و  ۱۹۲/۳۲صا

 .۱۲۰/۹عبدالبّر:   د ابنی+ تمه  ی+ ذهب  یدارقطن

ـ +  ۲ـ  بکر  یأب  عةی، ذکر ب۹۷/۳سعد:   ابن  + طبقات ۳۳۷ـ  ۳۳۸/۴۵عساکر:   ابن  خیتار -٢

 .۲۶۸ - ۲۶۹/۲):  نیرة الخلفاء الراشدیالنبالء، (س  أعالم  ریس
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نمـود.   اعتراض ابوبکر   حضرت  شدن  فهیخل  به  شانینزد ا  حرب  بن  انیابوسف

 او گوشزد کرد:  به  قاطع  یبا لحن  شانیا

  هـم  دفعـه  نیـ! ا انیابوسـف  یا دهیورز   یدشمن  و مسلمانان  با اسالم دراز  یزمان«

 .)١(»میدانست  خالفت  بر ابوبکر وارد نخواهد کرد. ما ابوبکر را اهل  یتو ضرر   یدشمن

 : ) آمده۵  (خطبه  البالغه و در نهج 

خواستند   شانیاز ا  انیو ابوسف  عباس  نمود حضرت  رحلت خدا   رسول  یوقت«

ها را بـا  فتنه  ! امواج مردم  یا«فرمودند:   حضرت  ند اما آنینما  عتیب  یدهد با و  اجازه

 .»»دیشو   منحرف  مخالفت  د و از راهیبشکاف  نجات  یها یکشت
  روز در جمعیک بود ـ   نموده  چهره  اختالف  که  گاه  ـ آن  شیخو  خالفت  در زمان

و   او  یو درود بـر نبـ  از حمد خداونـد متعـال  پسراد کرد. یمؤثر ا  یا موعظه  مردم

اتحــاد و   را بــه  ، مــردم اســالم  یهــا و نعمت  تیــجاهل  زمــان  یها یبــدبخت  یادآوریــ

 د نمود و فرمود:یتأک  یهمبستگ

، ابـوبکر  شـانیا  ی فـهیبـر خل  امبرشـانیاز پ  را پس  مسلمان  امت  خداوند متعال«

.   او بـر عثمـان از  و پس   خطاب  او بر عمر بناز   فرمود و پس  جمع   قیصد

  شی) پـ  عثمـان  حضـرت  ز (قتـلیـانگ اختالف  ی حادثـه  نیـا  بـر امـت  از آن  پس

  .)٢(»آمد...

 د: یگو  طالب یاب  بن  لیعق  محمد بن

 درآمـد؛  لـرزه  بـه  مـردم  ی هیـاز گر   نـهی، مد افتی  وفات   قیابوبکر صد  یوقت«

را    یعل  هنگام  نیبود. در ا  کرده  ا رحلتیاز دن الله  رسول  که  یروز  مانند  درست

حاضـر شـد و  خوانـد، یم»  راجعـون  هیـإنا لله وإنا إل«  که  یو در حال  انیگر   دم کهید

 .۲۴۵/۲عبدالبّر):   (ابن  عابی+ است ۷۸/۳:  یالذهب  و صّححه  حاکم کمستدر -١

 .۲۳۰/۷ة: یة و النهای+ البدا ۱۰۷۹/۲:  خلدون  + ابن ۴۸۹/۴:  یطبر  خیتار -٢
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  .)١(»»شد!...  منقطع  نبّوت  امروز خالفت«فرمود: 

 فرمود:  که  شده  نقل :محمد باقر   از حضرت

  نسـبت  خالفتش  مبادا در دوران  که نیاز ا  یعل  عمر نزد حضرت  حضرت  یروز «

  بـه«فرمود:   یعل  نمود، حضرت  یو دلواپس  باشد اظهار ترس  کرده  یعدالت یب  یکس  به

 ».  است  الشمس  اظهر من  و بلکه  نیو چن  شما چنان  عدالت  که  خدا قسم

و   چپ  جانب در  هک ب  نیحس  و حضرت  حسن  از حضرت عمر   حضرت

  یعلـ  کـه  ا شـما بـر آنچـهیـ! آ مـن  یها برادرزاده  یا«د: یقرار داشتند پرس  یو  راست

  پدرشـان  ماندنـد و بـه  دو سـاکت  آن» د؟یـده یم  شـهادت  امتینمود روز ق  اعتراف

  شما شـهادت با  هم  د! منیده  شهادت: « گفت  آنان  به   یعل  ستند، حضرتینگر 

 .)٢(»»داد  خواهم

:  گفـت  مـن  (باقر) بـه  یعل  ابوجعفر محمد بن«فرمود:  :  فهیابوحن  اعظم  امام

و فرمـود:   رفـت  ینزد و   یعل  خورد حضرت  ضربه  عمر   حضرت  که  یهنگام

  چنـان  نـزدم  بـه  کـس  چیاز تـو هـ  پـس  خدا که  به  کند! قسم  نازل  خدا بر تو رحمت«

  .)٣(»»او باشد  اعمال  مثل  اعمالم  آرزو کنم  که  ستین  محبوب

و... بـا   حـاکمک احمد و مستدر  و ُمسند امام  یبخار  حیدر صح  یمول  سخن  نیا

 مشابهیتقر  الفاظ
ً
 . است  شده  تیروا  و اسناد متفاوت  با

  یا«نمـود:   تیبـود وصـ  نـهیمد  عـازم  کـه  حاطب  محمد بن  به  شانیا  ند کهیگو

  کردند، بگو: سـوگند بـه  سؤال  عثمان  ی از تو درباره  نهیدر مد  ! چون حاطب  بنمحمد 

 ).۵۲:  المسلول  فی(الس  گرانیو د  سمان  عد بنیابوس  حافظ  تیروا  به -١

 . یدهلوو إزالة الخفاء   سمان  ابن  الموافقه  کتاب -٢

  موالنا شهداد به  . با ترجمه یموالنا عبدالشکور لکنو  سنت  اهل  (از امام  یعل  حضرت  قاتیتعل -٣

 ). :۸-۷  یعل  حضرت  هماتیتف  نام
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ْ ٱ...﴿ : فرموده  شان خداوند درباره  بود که  یاو از مؤمنان  خدا که ْ  �ََّقوا ْ  وََّءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ ْ ٱ ُ�مَّ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ْ  �ََّقوا ْ ٱ ُ�ـمَّ  وََّءاَمُنوا حۡ  �ََّقـوا

َ
أ ْۚ وَّ ُ ٱوَ  َسـُنوا ۡ ٱ ُ�ِـبُّ  �َّ  ﴾ِسـنِ�َ ُمحۡ ل

]٩٣  : ةمائدال[
اورند، و اعمال صالح انجام دهند سپس یمان بیشه کنند، و ای.... تقوا پ«. )1(

کوکـاران را یند. و خداونـد، نیکی نمایشه کنند و نیمان آورند سپس تقوا پیشه کنند و ایتقوا پ

 . »دارد دوست می

کـار   نیاز خود و تحس  قبل  یخلفا  د خالفتیی، تأ شانیا  یها ها و نوشته در خطابه

  نهـج«در   شـانیا  چنـد سـخن  نیـا  اسـت  جملـه  شـود. از آن یم  افـتیوفور   به  آنان

 گر:ید  و چند منبع  آ ن  و شروح»  ةالبالغ

را نقـل   شـانیا  مکتـوب  نیـا»  البالغـه  نهـج»  ر شـارحانیو سا  یبحران  ثمیم  ابن

 اند: نموده

 و  قیاو صـد  ی فـهی، خل خدا و رسولش  تر در راه و مخلص  در اسالم  آنان  افضل«

 بلنـد  بـس  دو در اسالم  آن  گاهیجا  خدا سوگند که  هستند. به  ، فاروق فهیخل  ی فهیخل

.  د اسـتیوارد آمـد، شـد  بـر اسـالم  آنـان  مـرگ  بـه  که  یبتیمص  گزاف  و بدون  است

  .)٢(»دیفرما  تیعنا  پاداش  شانیکارها  نیبهتر   ارزش  هکند و ب  رحم  بر آنان خداوند

 : ) آورده البالغه  نهج  (شرح » یشاف«در   یمرتض  فیشر  یالهد  علم

، مـا را  یفرمود  راشد را اصالح  یخلفا  که  آنچه  الها! به«فرمودند:  یدر دعاها م«

  هنگـام  نیـهسـتند؟ در ا  یکسـان  راشد چه  یدند: خلفایاز او پرس». فرما  اصالح زین

 ، ابـوبکر و عمـر! دو مـن  یو عموهـا  دوسـتان«د و فرمـود: یگردک پراش  چشمانش

دو  و اللـه   از رسـول  پـس  مسـلمانان  ی، دو مقتـدا شی، دو مرد قر  تیهدا  یشوایپ

و   د مختلفیو اسان  با الفاظ ۳۱۰و  ۳۰۹/۴۱عساکر:  ر ابنیکب  خی+ تار  حاکمک مستدر -١

 .کمشتر  یها مفهوم

 .  یعل  حضرت  ماتی+ تعل ۳۶۲/۴):  یبحران  ثمیم  (ابن  هالبالغ  نهج  شرح -٢
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  یرویـپ  از آنـان  ماند و هر کـس یم  اقتدا کند، محفوظ  آنان  به  ! هر کس االسالم خیش

  .)١(»»خواهد شد  تیهدا  راست  راه  بهد ینما

در   یشوشـتر  خـان ید علی) و سـ۲۱۰/۱( » الغارات«در   یعیش  یثقف  ابواسحاق

 فرمود:  اند که ) آورده۵۵۰/۳(  خیدر تار  ی) و طبر۳۳۶:  (ص »الرفیعة  الدرجات«

را   فشیخدا بـر او بـاد ـ وظـا  و برکات  خدا ـ درود و رحمت  رسول  که از آن  پس«

  ستهیر شایدو ام  مسلمانان  داد. سپس  ـ او را وفات  رساند، خداوند ـ عّز و جل آخر  به

کردنـد و   عمـل  و سـّنت  کتاب  دو به  او نمودند. آن  نی) را جانش یگر یاز د  پس  یکی(

خداونـد ـ عـز و   که  نیپا فراتر ننهادند تا ا  رسول  کو نمودند و از سّنتیرا ن خود  روش

وقعـة «ا در معنـ  نیهمـ  بـه. »خشـنود بـاد  داد. خداوند از آنان  را وفات دو  ـ آن  جل

 . است  شده  نقل  شانیاز ا  یز سخنی) ن۲۰۱:  (ص » الصفین

  مهـم  سـخنان  نیـا» ةالبالغ  نهج«) در ۴۰۴  (م  یموسو  یمحمد رض  ابوالحسن

 :   نوشت  ه یمعاو  : به است  کرده  را نقل  شانیا

بودنـد   کـرده  عـتیب  با ابـوبکر و عمـر و عثمـان  اند که کرده  عتیب  یکسان  نبا م«

،  حاضـر بـوده  کـه  ی، کسـ آنـان  از انتخاب  . پس طیشرا  و انصار) با همان  (مهاجران

گـر را نـدارد. شـورا ید  یار کسـیـاخت  ، حـق بوده  بیغا  که  یندارد و کس  ار فسخیاخت

کردند   قائم  یاجماع  یرأ  یبر مرد  ، اگر آنان نی. بنابرا استو انصار   مهاجران  مختص

  بـا وارد کـردن  یشود و اگر شخص یم  یراض  آنان  به  دند، خداوند همینام  و او را امام

د او را بـاز آورد و اگـر یـگـردد، با  خارج  یاجماع  یرأ  از آن  بدعتیک  جادیا ای  طعن

و   ار کـردهیـرا اخت  ر مؤمنـانیجـز مسـ  یر یمس  رد. چونک  با او قتال دید، بایانکار ورز 

  .)٢(»سازد یم  و وارد جهنم  آورده  یخود رو  اندازد که یم  ییجا  خداوند او را به

 .۵۷ : ص محرقه  + صواعق ۱۷۸ـ  ۱۷۹:  یوطیس  یالخلفا  خی+ تار ۴۲۸/۲:  یشاف -١

 «در   مزاحم  + ابن  ششم  ی /نامه : جزء پنجم همان -٢
ّ

  اإلمامة«در   بهیقت + ابن ۲۹ ص»:  نیصف

 .۹۳/۱»: اسةیوالس
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  منصـوص » مـواالت  ثیحـد«در   شـانیا  شود! اگر خالفت  دقت  سخن  نیدر ا

  اند، بلکه دهیبرگز  خالفت  بهو انصار   او را مهاجران  نوشتند که ینم   هیمعاو  بود، به

کردنـد  یم  با او محاجات » مواالت  ثیحد«  یادآوریبا   شیخو  خالفت  اثبات  یبرا

،  شیخو  سند خالفت  عنوان  و انصار به  مهاجران  یشورا  یادآوری  در ضمن  ا حداقلی

 فرمودند:  یا جستند. در خطبه یمک تمّس   هم  ثیحد  آن  به

  نیتر  ی، قـو و امامـت  امر خالفـت  سزاوارتر به  مردم  انیاز م  د کهیبدان!  مردم  یا«

 گـرید  یباشد. اگـر کسـ یم  نهیزم  نیخدا در ا  احکام  به  شان نیامر و داناتر   نیبر ا  آنان

 د کرد.یبا  امد، با او قتالین  سر عقل  د او را فهماند و چنانچهیباشد، با  امامت  خواهان

  نیـباشـد، ا  شـرط  مردم  ی همه  عتیحضور و ب  انعقاد امامت  یاگر برا خدا سوگند  به

  ینـدگینما  بانیغا  و عقد از طرف  حل  اهل  که  است  نیا  . اصل ستین  یامر هرگز شدن

 (فـرد)  را دارد و نه  از نظرش  برگشت  (فرد) حاضر حق  ، نه آنان  دارند و بعد از انتخاب

  .)١(»ار کندیگر را اختید  یتواند کس یم  بیغا

، حـق  کـه  فرموده  متوجه  کامل  حیبا تصر  انیب  نیدر ا  مؤمنان  یموال
ً
  دارتر بـه اوال

، انتخـابیـباشد و ثان  را داشته  آن  تیصالح  که  است  یتنهاکس  امارت
ً
و   میقـ  نیچنـ  ا

و   صـلهیف  قحـ  آن  تحقـق  یبـرا  کـه  یطـور  ؛ بـه است  بر خود امت  یا ضهیفر  یریام

از   مقـام  آن  یبـرا  کـس  چیهـ  ی، و تصـد اسـت  یکاف  و عقد هم  حل  یشورا  انتخاب

 . ستین  منصوص  ا رسولیخدا   طرف

آوردنـد تـا   او هجـوم  یسو  به  مردم  یوقت   عثمان  نیرالمؤمنیام  از شهادت  پس

  د... مـنیـدا کنیـگـر را پید  ید و کسـیمرا بگذار « کند، فرمودند:  را قبول  آنان  ادتیق

  .)٢(»باشم  رتانیام  که  است  نیبهتر از ا  باشم  تانیبرا  یر یوز 

 .۱۷۲  ی ، خطبه جزء سوم: ةالبالغ نهج -١

 .۹۱  ی : خطبه همان -٢
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  خـود بهتـر از امـارت  یرا بـرا  وزارت  گـاه چیبود، ه  منصوص  شانیا  اگر خالفت

  امـارت  از قبول  استدالل  نی! ـ و با ا خدا و رسول  منصوص  امارت  هم  گفتند ـ آن ینم

 فرمودند:  ییتقاضا  نیچن  گر در جوابید  تیروا  کردند. به ینظر نم صرف

 ، ، پـس ) بـودماللـه   او (رسـول  ی کننده  قیتصد  نیاول  من  خدا که  سوگند به«

  نیـاز ا  قبـل  دمی. د نظر افکندم  شیشد. در أمر خو   او نخواهم  ی کننده  بیتکذ  نیاول

در  گرید  یبا کس  عتیب  ثاقیم  که  دمیو د  ام هادهن  گردن  اطاعت  شود، به  عتیب  با من  که

  .)١(» هست  گردنم

 بود  ترین او شجاع  که  در حالی 

ر خـدا و یشـ  ، آن مؤمنـان  یموال  میباش  داشته  گمان  که نیاز ا  میبر یم  خدا پناه  به

  یبـر بزرگـوار  دال  سـخنان  نیـا  ی ، همه نیالعالم  اله  بر و محبوبیخ   و فاتح ّمرد حق

   شیپ  یخلفا
ّ

پندار را بر   نیباشد! ا  گفته  ترس  یرا از رو  آنان  خالفت  تیاز خود و حق

را   سـخنان  نیـشتر ایب  شانیا  که  ی؟ در حال و استوار دانست  محکم  توان یمبنا م  کدام

بـود و   کـردهکار بلند یر پیخود شمش  یاسیس  با مخالفان  اند که اظهار فرموده  یهنگام

 ؟ وجود نداشت  ترس  ینیآفر نقش  یبرا  ییگر جاید

  ، آن ّحـق  و اظهـار و اثبـات  یبـاک یو ب  در شجاعت  مؤمنان  ی، موال نیبر ا  عالوه

 . است  فرموده  انیب  مختلف  و با الفاظ  کّرات  خود به  که  است

. در  میخـور یبر م  شانیا  سخنان  دست  نیاز ا  یعیوس  فیط  به»  البالغه  نهج«در 

 : میکن یآنها را ذکر م  ی چند فقره  نجا فقطیا

  و تنـد آن  شکننده  یبادها  که  ، مانند کوه پرواز نمودم  را گرفته  لیفضا  ... زمام«* 

 و  لیرد. ذلیبگ  یو نقص  بیع  از من  نتوانسته  کس  چیکند. ه یجنباند و از جا نم ینم را

 .۳۷  ی : خطبه همان -١
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  و ستمگر نزد من  ی، و قو او را بستانم  حق  که  گاه  تا آن  ز استیعز   مننزد   دهیکش ستم

  .)١(»... رمیرا از او بگ   مظلوم ّحق  که  یتا وقت  است  ناتوان

  او تعلـق  بـه  کـه  است  یزیچ  خواهان  که  ی: کس دارم  سر جنگ  با دو کس  من«* 

  .)٢(»کند یم  یلخا  شانه  اش فهیوظ  یاز ادا  که  یکس ندارد و

 ، بـر شـان شدن  و پراکنـده  و قـّوتم  بـر عـّزت  من  رامونیدر پ  مردم  ار شدنیبس«* 

  .)٣(»دیافزا ینم  وحشتم

  شـوند، از آن  پارچـه كی  قتـال  یبـرا  من  هیعل  عرب  ی خدا اگر همه  سوگند به«* 

  .)٤(»شتافت  خواهم  شان یسو  د بهیآ  ها فراهم و اگر فرصت  گردانم ینم  یرو

  را پـر کـرده  نیزمـ  تمام  و آنان  دچار شوم  تنها با دشمن  خدا اگر من  سوگند به«* 

  .)٥(»کرد  نخواهم  و وحشت  کنم یباشند، پروا نم

  نیچنـ  از صـاحب  بـر ضـعف  یمبتنـ  یها ییجو  و مصـلحت  تصّور تـرس

 نابجاست  یلیو خصا  تیشخص
ً
 .! کامال

 ).۱۲۱/ ـ ۱۲۲  : جزء اول اإلسالم ضیف  و شرح  (ترجمه ۳۷  : خطبه همان -١

 .۱۷۲  ی ، خطبه همان -٢

 .۳۵  ی : نامه همان -٣

 .۴۵  ی : نامه همان -٤

 .۶۲  ی : نامه همان -٥

 

                                           



 
 

 

 

 

 اند کرده  روشنگري  بیت  اهل

د یـبـود، با   یعلـ  حضـرت  بالفصـل  خالفـت  نیمبـ » مواالت  ثیحد«اگر 

  داشت  از آنان خدا   رسول  که  یانتظار  برخالف   ـ معاذالله ـ صحابه  که  رفتیپذ

   را از او غصب   یعل  حضرت  حق ابوبکر   حضرت  با استخالف
ً
کردنـد و تبعـا

  و فرزندان   یعل  و انتقاد حضرت  مالمت  را مستوجب  آنان  ستیبا یم  موضوع  نیا

خـود   ندانسـتند، بلکـه  مالمـت  سـتهیرا شا   تنهـا صـحابه  نه  او قرار دهد. اما آنان

در   آنان  دا بهاز خود و اقت  شیپ  یاز خلفایک با هر   عتیب  به  با اقدام   یعل  حضرت

از   کـه  ی. از سخنان گذاشت  صحه  شان بر خالفت  با آنان  مانهیصم  ینمازها و همکار

  نیـگـر از ایچند فراز د  نجا بهیشود. در ا یظاهر م  قتیحق  نی، هم مینمود  نقل  شانیا

 : میپرداز یم  تیب گر از اهلید  یبرخ  و اقوال  شانیا  سخنان  نوع

او را   یو خلفـا خـدا   رسـول  متعـدد، اصـحاب  یها در خطبـه  مؤمنان  یموال

خوانـد.  ی) مخدا   رسول  (دستورات  سنت  اگرانیو اح  قرآن  احکام  یقیحق  انیمجر

 : است  یمرو  شانیاز ا»  البالغه  نهج«در 
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ادند. نه  گردن  آن  حکم  کردند و به  را قرائت  قرآن  که  ! آنان برادرانم  غا از رفتنیدر «

 را نـابود  ا نمودنـد و بـدعتیـرا اح  را بر پا داشتند. سـنت  تدبر کردند و آن  ضیفرا در

  .)١(»ساختند... 

 و :

کار یپ  دارد. او با کفار و مرتدان  دهد و محفوظشان  بالد ابوبکر برکت  خداوند به«

نمـود. مسـاجد   را وضع  هیدر بالد منتشر شد. جز   او اسالم  یها در اثر کوشش نمود.

 .» افتین  راه  یا فتنه  چیه  و در خالفتش بنا نهاد

 و: 

د و یـورز   و استقامت  را بر پا داشت  نید. او دیرس  تیوال   از ابوبکر، عمر به  پس«

 .)٢(»کرد  یرا مستقّر و قو  نید

 و:

ها را مداوا  کرد، زخم  ها را راست یدهاد. او کج  عمر برکت  یشهرها  خداوند به«

پا داشت  سّنت مود،ن   ا رختیاز دن  ی. او در حال سر گذاشت  ها را پشت و فتنه  را بر

  آورد و از شّر آن  چنگ  را به  ر خالفتیبود. خ  بیع و کم  جامهک پا   که  بست سفر

  .)٣(»د...یتقوا بود از او تقوا گز   حق  طور که آورد و آن  یجا  خداوند را به  طاعت . َرست

را در   سـخنان  نیکرد و بهتر یم  لعن  شهیاز خود را هم  شیپ  ی فهیخل  قاتالن  شانیا

 در جا یراد میا  مظلوم  ی فهیخل   آن ّحق
ً
 فرمود:  ییفرمود. مثال

  خداونـد متعـال  که  است  یاز کسان  کند! عثمان  را لعنت  عثمان  خداوند قاتالن«

ِيـنَ ٱ َ�َ  َس لَـيۡ ﴿ : فرموده  شان درباره َّ�  ْ ْ  َءاَمُنـوا ٰـٱ وََعِملُـوا  ﴾ُجَنـاحٞ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

 .۱۸۱  / خطبه  : جزء سوم همان -١

 بعد +... .  به ۲۰۶/۴۷عساکر:  ر ابنیکب  خی+ تار ۴۵۹  ثی) حد آخر (جزء ششم  : فصل همان -٢

 .۲۱۹  ی / خطبه  جزء چهارم  همان -٣
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 .)1(»]٩٣   : ةمائدال[

  ر معهـود بـودنیـدر مـورد غ  جمـل  در جنگ  آمدن  از غالب  پس  که  شده  تیروا

از   شیپ  یخلفا  خالفت  ز صحتیو ن  آن  بودن  یبر رأ  یو مبتن  رسول  از طرف  خالفت

 گشود:  سخن  به  لب  نیخود، چن

 . اسـت  ما نسـپرده  به  یعهد  چیه  در مورد امارت الله  د رسولی! بدان مردم  یا«

 نمود  ها را راست ی. او کژ میکن  فهیابوبکر را خل  که  میدانست  حیصح  نیبر ا  یما خود رأ

  دانسـت  حیصح  نیبر ا  ید. او رأیانتها رسان  را به  رشیمس  که نید تا ایورز   و استقامت

  برکت  به  نید و دیورز   نمود و استقامت  ها را راست یکژ  کند. او هم  فهیعمر را خل  که

  .)٢(»... افتیشد و استقرار   یاو قو

  هـم» سـجاد«  بـه  ) کـه  طالب یاب  بن  نیحس  بن  ی(عل  نیالعابد  نیز  حضرت

 ،  بـر رسـول از حمد خدا و درود  پس  شیخو  معروف  در آغاز مناجات  است  معروف

  نی، برتر با و جامعیار زیبس  یبخشد و با کلمات یم  نتیز   اد صحابهیرا با   سخنانش

   آنان  اتیو خصوص  اوصاف
ً
 د:یفرما یشود و در آخر م یادآور میرا مفصال

» ، انِكَ ـوَ ضْ ـنْ رِ مْ مِ ـهِ ضِ ، وَ أَرْ ـكَ وَ فِيـكَ ـوا لَ كُ ـا تَرَ ـمَّ مَ ُمُ اللَّهُ نْسَ هلَ امَ فَالَ تَ وَ بـِ

ــىلَ  مْ عَ هُ رْ ــكُ . وَ اشْ يْــكَ ــكَ إِلَ ــاةً لَ عَ ــولِكَ دُ سُ ــعَ رَ ــانُوا مَ ، وَ كَ يْــكَ لَ ــقَ عَ َلْ ــوا اخلْ اشُ حَ

ةِ الــ ــعَ ــنْ سَ مْ مِ هِ وجِ ــرُ ، وَ خُ مْ هِ مِ ــوْ ــارَ قَ مْ فِيــكَ دِيَ هِ ــرِ جْ ــنْ ـْهَ ، وَ مَ هِ ــيقِ اشِ إِىلَ ضِ عَ مَ

مْ  هِ ظْلُومِ نْ مَ ازِ دِينِكَ مِ زَ تَ يفِ إِعْ ثّرْ پس خدایا گذشتی را که برای تـو و در راه « .)٣(»كَ

 .۴۸/۳النضرة:   اضیالر -١

ة یعساکر + البدا ابن  خی+ تار ۱۰۰و  ۷۸:  امامت  + نصوص  سند حسن  به  یهقیمسند احمد + ب -٢

 +... . ۲۵۸و  ۲۵۷/۷ة: یوالنها

 امیر کبیر.  انتشارات  . مؤسسه۸۲  الی ۷۶)  جواد فاضل  و نگارش  (با ترجمه  سجادیه  کامل  ی صحیفه -٣
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تو انجام دادند از نظر دور مدار، و به سبب آن فداکاریها و در برابر آنکـه خلـق را بـر تـو 

گرد آوردند و با پیغمبرت از جمله داعیان بسوی تو بودند، ایشـان را از خشـنودی خـود 

هر و دیـار قـوم خـود هجـرت خشنود ساز. و سعی ایشان را به پاس آنکه در راه تو از شـ

کردند و خویش را از فراخـی زنـدگی بـه سـختی و تنگـی در افکندنـد، مشـکور دار و 

 .»(همچنین) آنان را که برای اعزاز دینت ستمزدگانشان را فراوان ساختی خشنود فرمای
(ابـوبکر و   نیخیشـ  ی دربـاره  کـه  نیداشتند بر ا  اجماع  فاطمه  یبن«:  گفت یو م

  .)١(»ندیرا بگو   سخنان  نیبهتر ) ب عمر

  ـ بـه   نیحسـ  حضـرت  ی و نوه :سجاد   ـ فرزند حضرت :باقر   حضرت

مب(ابوبکر و عمر   نیخیش  صراحت
ّ

 داد:  یتذکر م  نیو همچن  گفت یم  ) را مقد

  ابـوبکر و عمـر را دوسـت  کـه نیمگـر ا  دمیـخـود را ند  تیـب  از اهل  کس  چیه«

 .)٢(» داشت

 د: یگو  حفصه  بن  سالم

،  دمیپرسـ باقر و جعفر ـ رحمهمـا اللـه ـ  از امام بابوبکر و عمر   ی درباره  من«

  شـانیا  دشـمن و از  میـدار   را دوسـت  شـانیاند، مـا ا بوده  بر حق  هر دو امام«فرمودند: 

  یا« نمود و فرمـود:  من  به  یجعفر رو  ، حضرت از آن  دهد پس یم  ادامه  سالم».  میزار یب

  را دوسـت  فـهیدو خل  نشـود اگـر آن  مـن  بینص محمد   حضرت  ...! شفاعت سالم

  : ساخت یم  خاطر نشان :باقر   حضرت .)٣(»زار نباشمیب  شان باشم و از دشمن  نداشته

  .)٤(»است  غافل  رسول  ابوبکر و عمر را نداند، از سّنت  فضل  هر کس«

 ).۵۲:  محرقه  (صواعق  یدارقطن  جیتخر  به -١

 .۳۲۴و  ۳۲۲/۹ة: یالنهایة و) البدا۵۴ : ص محرقه  (صواعق  همان -٢

 .۶ موالنا شهداد)،: ص  ، با ترجمه ی، لکنو نتس  اهل  (امام   یعل  حضرت  ماتیتعل -٣

 .۴۷  ی هیآ  حجر / تحت  ی : سوره یر طبری+ تفس ۳۲۴/۹ة: یالنهایة والبدا -٤
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 : گفت  من  ) به:باقر   (حضرت  یعل  د: محمد بنیگو  یجابر جعف

ابـوبکر و عمـر   ما را دارنـد و بـه  یدوست  یادعا  در عراق  یا عده  ام دهیجابر! شن«

  آنـان  به  من  . از طرف ام کار دستور داده  نیا  را به  آنان  ند: منیگو  یدهند و م یم  دشنام

قـرار دارد،   قـدرتش  ی در قبضـه  مروح  که  یذات  به  . قسم هستم  یبر   از آنان  من  بگو که

!  جسـتم یم  خداونـد تقـّرب  بـه  آنـان  خون  ختنی، با ر  افتمی یم  حکومت  مردم اگر بر

  و رحمـت  مغفرت  یدو بزرگوار دعا  آن  ینشود اگر برا  من  بینص محمد   شفاعت

  کـه  برسـان  آنان  خبر ندارند. به  در اسالم  آنان  ی و سابقه  خدا از فضل  . دشمنان نکنم

  .)١(»... زارمیکند، ب یم  یزار یاز ابوبکر و عمر اظهار ب  که  یو از هر کس  از آنان  من

 فرمود: یم  شهیهم :  جعفر صادق  حضرت

  .)٢(» زارمیاد کند، بی  یکین  ابوبکر و عمر را جز به  که  یاز کس  من«

ن  حسن
ّ
 ) فرمود:   یعل  بن  حسن  بن  (حسن  یمث

 شد! ـ نـزد  افکنده  در آتش  ، زنده اش زندقه  سبب  به  که  یقید ـ زندیسع  بن  رهیمغ«

 و  گرفـت  از ابوبکر و عمر اسم  که  نی. تا ا د منیو تمج  فیتعر   کرد به  آمد و شروع  من

  گـاه  ؟! آن یورز  یمـ  جـرأت  نیچن  من  شیخدا! پ  دشمن  ی: ا کرد. گفتم  را لعن  آنان

 . )٣(»آمد  رونیب  از کام  زبانش  که  سخت  ؛ چنان را فشردم  شیگلو 

  نیخیشـ  ی دربـاره :  هیـذک  نفـس  بـه  معـروف  از محمد فرزند عبدالله محض

 دند. فرمود: یپرس

عساکر:  ابن  خیتار ۸۷۱): + نیرة الخلفاء الراشدیالنبالء (س  ر أعالمیس ۳۲۴/۹ة: +یالنهایة والبدا -١

۲۹۳/۴۷. 

 ).۵۲محرقة:   (صواعق  یدارقطن  جیتخر  به -٢

 .۴۸۴/۴النبالء:   ر أعالمیس -٣
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  .)١(»هستند  افضل  ید از علیترد  بدون  دو نزد من  آن«

 ن خدا   رسول  تیب  اهل
ً
  ثالثـه  یبا خلفا را  شیخو  یو همبستگ  ز اراداتیعمال

  مؤمنـان  یمـوال  ی مانهیصـم  یها ها و مشورت یبودند. همکار  کرده  ثابت  همه  یبرا

و   شـان یها استیاز س  و دفـاع  سـر آنـان  نمازهـا پشـت  با خلفـا و خوانـدن   یعل

 بود.   قتیحق  نیا  نیمب  همه  سّوم  ی فهیخل  از جان  مسلحانه  دفاع  نیهمچن

  ی، برقـرار نیمـاب  یفـ  قیـعم  و مـّودت  ارادت  نیـا  لیدال  نیتر از مهمگر ید  یکی

  یزنـ  را بـه ب  فاطمه  بنت  کلثوم ـ ام  دخترش   یبود. عل  آنان  یزواج  یوندهایپ

از پـدر و مـادر   بـود کـه  فـروه ، ام  جعفر صادق  داد. مادر حضرت   عمر فاروق

    قیابوبکر صد  حضرت  ب،یترت  نی. و بد)٢(دیرس یم  اول  ی فهیخل  به  شیخو
ّ

جـد

  نکتـه  نیهم  به  با اشاره   جعفر صادق  باشد. حضرت یم  تیب اهل  بزرگ  امام  هفت

 فرمود: یبا افتخار م

  .)٣(» فرزند ابوبکرم  قیدو طر   به  من«

 ام یخلفا را م  اسم  شان بر فرزندان  نیهمچن  آنان
ً
   یعل  نیرالمؤمنینهادند. مثال

 بود.  نهاده  از فرزندانش  تن  را بر سه  فهیخل  هر سه  اسم

  .)٤(  موّدت  نیاز مظاهر ا  یگرید  یها ... و نمونه

 د:یفرما یم  قرآن  خواندند که یم  تیب  اهل  بود که  یدر حال  نها همهیا

 .۳۲۴/۹ة: یالنهایة والبدا -١

  عبدالرحمن  و مادر او، اسماء بنت  است   قیبکر الصد یاب  محمد بن  بن  ، قاسم فروه پدر ام -٢

 ).۴۷۲/۱:  یو کاف ۱۵:  نیالطالب (عمدة بکر  یاب  بن

مة  کشف -٣
ُ

 +... . ۳۷۳/۲:  الغ

د در یرا بخوان   خلفا و صحابه  و فرزندان  تیب  اهل  نیب  مناکحت  یوندهایگر پید  یها نمونه -٤

 ».؟ میدان یم  را عادل  چرا صحابه: « گرمانید  ی رساله
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ْ َكُنوٓ تَرۡ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱ إَِ�  ا َّ�  ْ ُ�مُ  َظلَُموا   ].١١٣[هود:  ﴾�َّارُ ٱ َ�َتَمسَّ

 .»روید! یم  دوزخ  به  صورت  در آن  نکنید که  اند میل کرده  ظلم  کهی کسان یسو  به«
و   یلطفـ کم  مؤمنـان  یمـوال  خالفت  در خصوص   ثالثه  یو خلفا  اگر صحابه

  یهـا و برخوردهـا و ارتباط  سـخنان  نیـهرگز با ا  یمول  بودند، فرزندان  کرده  اغماض

 کردند. ینم  لیم  آنان  طرف  ، به یمیدار و دا شهیو ر  مثبت

 



 
 

 

 

 

 اند گفته  مولی  هاي نوه  که  است  ّ آن حق

  فضل  یایگو » مواالت  ثیحد«  که  سخن  نی؛ بر ا مطلب  بر سر اصل  میباز گرد

د یـق  لیـها و دال بحثاز   آنچه  قتی. در حق با اوست  محّبت  و لزوم   یعل  حضرت

  یها تیشخصـ  کـه  اسـت  آن  حـق  شتر بود، ورنهیب  حیتوض  ضرورت  حکم  د، بهیگرد

 اند.  گفته  و جامع  کوتاه  سخنیک در   تیب اهل  یواال

ن  حسن  از حضرت
ّ
 َ�َعـَ�ٌّ  َمـْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «  ثیا در حدیشد: آ  سؤال :  یمث

 ؟ فرمودند: است  نشده  حیتصر   یعل  خالفت »◌ُ َمْواله

 بـود،  و خالفـت  ، امارت سخن  نیاز ا الله   خدا اگر مقصود رسول  سوگند به«

  نیتر  ناصـح  مسـلمانان  یاو بـرا  زد. چون یم  حرف  فصاحت  به  باره  نیدر ا  مردم  یبرا

 به
ً
 بـر  میقـ  و بعـد از مـن  امـر مـن  یولـ  نیـ! ا مـردم  ی: ا گفت یم  آنان  فرد بود. حتما

 نفرمـود.  یزیچ  نید. اما چنیکن  د و اطاعتشیباش  داشته  یشنو  . از او حرف شماست

 بودند و او امـر  نموده  امر انتخاب  نیا  یرا برا  یاو عل  خدا اگر خدا و رسول  سوگند به

 خطـا را او  نیتـر  ها بزرگ انسـان  انیـاز م  وقـت  باشد، آن  دادهک را تر   خدا و رسولش

 . )١(»! است  شده  مرتکب

  ح۵: / ة الطلبی+ بغ ۳۴۳۳  ، ح۶۱و  ۶۰/۱۵عساکر:   ابن  خی) + تار میاء (ابونعیة األولیحل -١

اثر   نیا  القواصم  من  العواصم  ی هیدر حاش  نیالد محب. ۱۱۸و  ۱۱۷:  امامت  + نصوص ۲۳۲۳

  کرده  تیمعنا روایک   به  متعدد و همه  طرق  به  یهقیب  و گفته  کرده  عساکر نقل  و ابن  یهقیرا از ب

 . است  کرده  تیروا  میز از ابونعیحجر ن  . ابن است
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 فرمود:  که  است  یـ مرو  ب نیَحَسن  ی ـ نوه :  از عبدالله َمحض

او   امبر خداید: پیگو  یمقهور و عاجز بود؟ م  یفرد  ید: علیگو  یم  که  ستیک  نیا«

  یبزرگـ  نقـص  و چـهک ُمهل  گناه  را اجرا نکرد! چه  او آن  یدستور فرمود ول  یامر   را به

  .)١(»کند! یم  ثابت  یعل  یبرا  گمان  نیا

از   شانی. ا است  یمرو  سخن  نیز چنین   نیحس  بن  یعل  د بنیز  از حضرت

یک   چیه  اد کرد کهیالله عنهما ـ سوگند  یـ رض  نیو حس  حسن  فرزندان  عیجم  طرف

 .)٢(اند  خود نکرده  انیالطاعة) در م  و واجب  (منصوص  یامام  نیچن  یادعا  از آنان

 ).۵۲:  محرقه  (صواعق  یدارقطن  جیتخر  به -١

 .۱۸۷  مشهد، ص  و چاپ ۱۶۴  ، ص نجف  ، طبع یکش  رجال -٢

 

                                           



 
 

 

 

 

 غدیر  حدیث
 و
  راشده  خالفت

 خود نکرد  را جانشین  کس  هیچ خدا   رسول 
،  از مـن  او پـس  نفرمـود کـه  کـس  چیهـ  ی دربـاره  حیو تصـر  نییتع  به خدا   رسول

  ثابـت  صیتنصـ  نیا  ثیاحاد ازیک   چی. در ه است   امر مسلمانان ّیو ول  من  ی فهیخل

  مطلب  نیانگر همیب  ز، همهین  است  یمرو  تیب اهل  شمول  به  از صحابه  و آنچه  ستین

راشـد ـ   ی فـهیو خل  بـزرگ  یدو صحاب  سخن  است  یکاف  استشهاد، فقط  یهستند. برا

 شود.  مورد نقل  نیـ در ا ب  یمرتض  یعل  و حضرت  عمر فاروق  حضرت

  فـهیخـود خل  یا بـرایـدند: آیخـورد از او پرسـ  ضـربه عمـر   حضرت  یـ وقت

 ؟ فرمود: یریگ ینم
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و   اسـت  بود (ابوبکر) کرده  بهتر از من  که  یکار را کس  نی، ا کنم  نییتع  فهیاگر خل«

 )خـدا   (رسـول  کـار را بهتـر از مـن  نیز این  کنمک شما را تر   فهیخل  نییتع  بدون اگر

  .)١(» است  کرده

از   را پـس  یا کسـیـدند: آیپرسـ  خوردنش  از ضربه  ز پسین   یعل  ـ از حضرت

 ؟ فرمود:  یکن ینم  فهیخود بر ما خل

 . اگـر کـار را بکـنم  نیـا  هـم  د تـا مـنیبرنگز   خالفت  را به  یکس الله   رسول«

  فردشـان  نیگرد بهتر را   آنان  باشد، بعد از من  داشته  یر یخ  ی اراده  مردم  یخداوند برا

 .)٢(»نمود  جمع  شان نیگرد بهتر   امبرشانیبعد از پ  طور که  کند، همان یم  جمع

 اند داده  توضیح»  راشده  خالفت«  ي اما درباره...
 فرمودند: 

  خواهد شد. در آن  یادیز   بماند، شاهد اختالفات  زنده  از من  از شما پس  هر که«

  آن  به  ، محکم افتهی  تیراشد هدا  یخلفا  و سّنت  من  از سّنت  اتباعبر شما باد   هنگامه

 .)٣(»دیزن  چنگ

 ۱+ مسند احمد: / ۲۲۲۵  ، ح۴۸  / باب : فتن یترمذ  + سنن ۱۲و  ۱۱  : اإلمارة/ ح مسلم  حیصح -١

 ۵۴۳  ح ۱۸: / د و السننیالمسان  + جامع ۲۰۱ ، ح۱۱۰/۱: یموصل  یعلی+ مسند ابو ۳۲۲  ح

. ...+ 

:  یمسعود  الذهب  + مروج ۴۷/۹الزوائد:   + مجمع ۷۹/۳ : یالذهب  و صّححه  حاکمک مستدر -٢

د یعساکر (با اسان ر ابنیکب  خی+ تار ۳۲۳/۷ة: یة والنهای+ البدا ۱۴۶/۵:  یطبر  خی+ تار ۴۱۴/۲

 .۱۹۱  یال ۱۹۰/۳۲متعدد): 

  / باب : علم ٌحی صح ٌ حسن ٌ ثی: حد و گفته  یترمذ  + جامع ۴۶۰۷  ابو داود: السّنة/ ح  سنن -٣

  بیترت  (به  حّبان ابن  حی+ صح ۴۲ ، ح۶  / باب : مقدمه ماجه ابن  + سنن ۲۶۷۶  األخذ بالسّنة، ح

 ).۵  /ح (اعتصام ۷۵/۱):  بلبان  ابن
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  پس  خالفت«. فرمودند:  است  شده  نییز تبین  خالفت  نیا  گر مدتید  یثیدر حد

  .)١(»است  سال  یتا س  از من

عمـر   سـال  یبودند، تـا سـ  خبر داده   حضرت  آن  که  چنان » راشده  خالفت«

و   سـال  دوازده   ، عثمـان سـال  ده کرد، عمـر   خالفت  دو سال کرد. ابوبکر 

 س  که  سال  شش   یعل
ً
  .)٢(رندیگ یرا در بر م  سال  یجمعا

  رسول  رسالت  ی دنباله » نبوت  خالفت«تر  ّر خاصیتعب  و به » راشده  خالفت«

بـود. در   اسـالم  اول  ی فـهیچهار خل  خالفت  آن  بستر ظهور و تحقق  که  است خدا 

  در جهـان  اسـالم  حکومـت  یها هیـشدند و پا  برآورده  رسالت  اهداف  مدت  نیا  یط

الگـو   دوره  از آن  امتیتا ق  مسلمانان  که نینماند جز ا  یکار  پس  د و از آنیگرد  محکم

 شوند. کمتمّس   رند و بدانیگ

 اند فرموده  شافیاً اشاره» راشد  خلفاي«  ... و به
 تحـت  و راشـده  نبـوت  راشد و خالفت  یخلفا  به  مربوط  ثیاز احاد  یاریبس

ً
  را قـبال

 . مینمود  نقل »ینبو  ثیر احادیدر کنار سا  مواالت  ثیحد«  عنوان

 اند واگذار کرده  مردم  را به  خلیفه  ... و امر انتخاب
 اللـه  فرمـود: از رسـول  که  شده  نقل   یعل  از حضرت  حیمتعدد و صح  طرق  به

 ؟ فرمودند:  میر خود کنیرا ام  یکس  از شما چه  دند: پسیپرس

و  ۲۲۰/۵+ مسند احمد:  ۲۲۲۶  ، ح۴۸  / باب : فتن یترمذ  + سنن ۹  ابو داود: السّنة/ باب  سنن -١

 .۸۵۵  ، ح۵  / باب : مناقب یینسا  یکبرا  + سنن ۱۴۵/۳:  حاکمک در مستدر  آن  + مشابه ۲۲۱

کسرها و   اند، با حساب نشده  د حسابیراشد، کسرها و زوا  یخلفا  خالفت  مدت  انیدر ب -٢

 شود. یم  کامل  سال  یز سید نیزوا
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  آخـرت  ا زاهـد و بـهیـدر دن  که  افتید یخواه  ید او را فردیر کنیاگر ابوبکر را ام«

از   کـه  افـتید یـخواه  نیو امـ  یقـو  ید، او را فـردیـر کنی. اگر عمر را ام است  راغب

کـار   نیا  دانم یم  د ـ کهیر کنیرا ام  یهراسد. اگر عل ینم  یا کننده  مالمت  چیه  مالمت

  راسـت  راه  شما را بـه  د کهید دیخواه  افتهی  تیهدا  یا کننده  تیرا هدا د ـ اویکن یرا نم

  .)١(»شود یم  رهنمون

  مـردم  عـتیو ب  یرأ  بـه  موکـول  امـام  امر انتخاب  کهشود  یم  ثابت  ثیحد  نیاز ا

 وجود ندارد.  یمورد نص  نیدر ا  یاحد  یو برا  است

 ها باشد انسان  باید برترین  ، خلیفه خاصه  خالفت  براي
  اّمت  ادتیو ق  یاز رهبر  عبارت  که  عاّمه  و امارت  امامت  یبرا  که  ستین  یبحث  نیدر ا

و   وجـوه  بنـا بـه  مفضـول  نیـیباشـد، تع یم  راشده  خالفت  دوران  شدن  یاز سپر  پس

  همانـا خالفـت  کـه  خاصـه  )، اما در امامت٢ز است (یجا  با وجود افضل  یمصالح

کـار   یا رویـ  کـار آوردن  ی، رو اسـت  بـوده  راشده  و منحصر در خالفت  است  نبّوت

 :  است  گفته :  یالله دهلو یول  ماما  که  . چنان ستین  درست  مفضول  آمدن

  + صواعق ۹۸۲۷  یال ۹۸۲۳  ح ۴۵عساکر: /  ابن  خی+ تار ۸۵۲  ح ۲۳۲/۱مسند احمد:  -١

 ).۴۶:  محرقه

؛  ستیر نیامیک   جز داشتن  یا چاره  مردم  یبرا: « فرموده   مؤمنان  یموال  که  چنان  یو حت -٢

بپردازد و کافر   طاعت  به  او مؤمن  امارت  ی هیا فاجر تا در سایباشد یک ر نیام  آن  که  برابر است

  گردد و با دشمن  جمع  میاو غنا  ی لهیوس  موعد خود برسد و به  به  را بردارد و هرکس  اش بهره  هم

شوند و از شّر   راحت  کانیشود و ن  ستانده  یاز قو  فیضع  گردد و حق  ها امن شود و راه  جنگ

  الجمل  کتاب ۱۵:  بهیش یاب  ابن  + مصنف ۴۰  : خطبه البالغه (نهج». دید آیپد  یفاجر آسودگ

در   که  ر استیوجود ام  ضرورت  یاسیو س  یاجتماع  ی فلسفه  نی) و ا۱۹۷۵۳  /، ح۳۱۵

 . است  شده  حیز تصرین  ینبو  ثیاحاد

 

                                           



 133 حدیث غدیر موالي مؤمنان و ما اهل سنت

  خالفـت  باشد در زمـان  امت  افضل  فهیخل  که  است  آن  خاّصه  خالفت  از لوازم«

  خود ـ
ً
 و نقال

ً
 .)١(»عقال

جمهور   ی دهیعق  . به ثیاحاد  مفهوم  و هم  است  عقل  یمقتضا  هم  لزوم  نیا  یعنی

  بیـترت  نی. و ا است  بوده  راشده  یخلفا  تیافضل  بیترت  به  راشده  ، خالفت سّنت  اهل

  حضـرت  در سـخن  بود که   اصحاب  عیو جم خدا   خود رسول  دگاهیبر د  یمبتن

 : است  شده  منعکس  نیچن بعمر   عبدالله بن

 و بعـد  ابوبکر، بعد عمر، بعـد عثمـان  : اول میگفت یم خدا   رسول  ما در زمان«

  .)٢(»دیشن یرا م  سخن  نیا الله   و رسول  یعل

 متذکر شد  بیترت  نیبر ا  و آثار دال  ثیاز احاد  یبعض
ً
 . میرا قبال

  بـه عمـر   یاز سـو  بـار امانـت  نیـا  ی، وقتـ اول  ی فـهیخل  انتخاب  انیدر جر

م« خدا   ز رسولیآم یوح  زبان  به  ـ که   جّراح  بن  دهیابوعب
َ
ّمت  نیا

ُ
  شـده  دهینام»  ا

 :   گفت عمر   د، بهیشنهاد گردیبود ـ پ

 تو را چن«
ً
 در  کـه  یدر حـال  یکن یم  عتیب  ! با من بودم  دهیند  یالرأ فیضع  نیقبال

   تان انیم
ّ

 . )٣(»؟ هست  نیاثن  یو ثان  قیصد

،  خالفـت  قبـول  بـه   قیشنهاد ابوبکر صـدیپ  خود در جواب عمر   حضرت

  .)٤(»یهست  افضل  تو از من«:  گفت

 فرمود:  شیخو  خالفت  امیو در آخر ا

فاء (از دهلو -١
َ

 .۱۶/۱رحمةالله):   یإزالة الخ

 ).۴۵خلفاء:   خیعساکر (تار  ابن -٢

 .۷۰الخلفاء:   خیتار -٣

 . همان -٤
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  یسرسـر   هم  بود، بعد از من  یابوبکر ناگهان  عتیب  چون  بد کهیشما را نفر   یکس«

را   شـّر آن  بود اّما خداونـد متعـال  یابوبکر ناگهان  عتیب  ید. آر یکن یم  عتیب  یکس با

  خواهان  همه  که  ستیابوبکر ن  مثل  یشما کس  انیامروز در م  که  ینمود. در حال  یخنث

  .)١(»ما بود...  انیفرد م  نیبهتر   خدا  از رسول  او باشند. او پس  عیو مط

ها نـزد او  یبعضـ  کرد. چون  خود انتخاب  ینیجانش  ، عمر را به  قیابوبکر صد

ت
ّ

مـورد مـرا از   نیـا در ایـآ«:  نمودنـد، گفـت  اظهار تـرس عمر   یو سخت  از شد

  را بـه  نیبهتر   بندگانت  انیم از  : الها بر مردم گفت  خواهم  د؟ منیده یم  میب  پروردگارم

  .)٢(» ام گمارده  خالفت

 مسـعود   عبدالله بـن  بود. حضرت  تیار، افضلیز معین  سوم  ی فهیخل  در انتخاب

  یکـرد. وقتـ یم  فـهیوظ  انجـام  در کوفه  زمان  در آن  ار برجستهیدانشمند و بس  یصحاب

 : گفت  کوفه  اهل  د، بهیرا شن  عثمان  حضرت  و انتصاب  عمر فاروق  خبر شهادت

 ؛ میافتیباشد، ن  باالتر از عثمان  را که  یو کس  میشد  جمع  محمد  ما اصحاب«

 .)٣(کردند  نیچن  . و مردم»دیکن  عتیبا او ب  . شما هم مینمود  عتیبا او ب  پس

  فـهیا خـود خلیدند: آیپرس  اش یزندگ  اوقات  نیدر آخر  مؤمنان  یموالاز   که  یوقت

 ؟ فرمود: ینیگز یبر نم

 . اگـر خداونـد گـذارم یوا م  خودتان  امر شما را به  الله  مانند رسول  ر، منیخ«

 بعـد از  طور کـه  کند؛ همان یم  جمع  تان نیشما دارد، شما را بر بهتر   به  یر یخ  ی اراده

  .)١(»فرمود  جمع  تان نیبر بهتر  الله   رسول

 ).۶۷الخلفاء:   خی(تار  هیعل  متفق -١

النبالء   + سیر أعالم ۱۲۰۶۲  ، ح فضایل۱۲: / شیبه  ابی  ابن  + مصنف ۱۴۶/۳سعد:   ابن  طبقات -٢

 .۲۰۰  الی ۱۹۹/۴۷عساکر (با اسانید متعدد):   کبیر ابن  + تاریخ ۱۶):  (سیرة الخلفاء الراشدین

 .۱۳۷  گر: صید  د و الفاظیاسان  و به ۵۰و  ۴۹/۴۱عساکر:   ر ابنیکب  خیتار -٣
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 فرمود:  که  گر آمدهید  یتیو در روا

را بر   ابوبکر  الله  از رسول  پس  نیهم  ید و برایر دیدر ما خ  خداوند متعال«

  .)٢(» ما گماشت

  ی فـهیخل  شـود کـه یم  ثابـت گـر ید  راشد و اصحاب  یخلفا  یها گفته  نیاز ا

 باشد.  افضل  از همه دیراشد، با

  مولی  از زبان» عمر  ابوبکر و بعدش  افضل«
و   ابـوبکر اسـت  از همـه  ، افضل امت  نیافراد ا  انیاز م  اند که دهیعق  نیبر ا  سّنت  اهل

 .  یو بعد از او، عل  بعد از او، عمر و بعد از او، عثمان

 . است  شده  تیروا  سخنان  نیتر حیصر  نیخیش  لیدر تفض  مؤمنان  یاز موال

او را از   کـه  یکسـان  ی دهیـد عقیـمنبـر در ترد  یبر باال  شانیا  که  است  تواتر ثابت  به

 : گفت یپنداشتند م یم  افضل  نیخیش

 و بعد از  ، ابوبکر است امت  بعد از رسول  امت  نیفرد ا  نیبهتر   د کهی! بدان مردم  یا« 

  .)٣(»گرفتم یم  نام  را هم  نفر سوم  خواستم یاو، عمر و اگر م

 حضـرت  از نفر سوم  شانیمنظور ا
ً
  لیـدل  بـه  زمـان  در آن  بـود کـه   عثمـان  قطعا

  رامـونیدر پ  و منافقـان  و وجـود قـاتالن  فـهیخل  آن  از شـهادت  وجود آمـده  به  اغتشاش

  شـانیا  کـه  گر آمدهید  یتیببرد. اما در روا  نام  شانیاز ا  صراحت  به  توانست ی، نم شیخو

 ).۲۷۳/۵و  ۴۰  ی سنه  ، حوادث۱۴/۸ة و ...: یاد (البدیبا اسناد ج  یهقیب  جیتخر  به -١

 .۱۹۱  یال ۱۹۰/۳۲ د متعدد):یعساکر (با اسان  ر ابنیکب  خی+ تار ۱۴۵/۳:  حاکمک مستدر -٢

  و طرق  + مسند احمد (با الفاظ ۱۰۷/۱:  یر طبرانیکب  + معجم ۱۰۶  /ح : مقدمه ماجه  ابن  سنن -٣

  ی +... مجموعه ۱۵/۸ة: یالنهاة وی+ البدا ۱۰۷۰۳  ح۴۷عساکر: /  ابن  خی) + تار مختلف

 ۹۴۸  یال ۹۳۵و  ۱۶۶/۲۰:  د و السننیالمسان  د در: جامعیاثر مشهور را بخوان  نیاز ا  یاریبس

 از مسند احمد).  (اغلب
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  بن  اصبغ«  تیو در روا .)١(» عثمان  ، سپس عثمان  سپس«:  از منبر گفت  آمدن  نییپا  وقت

 .)٢(دینام  فرد امت  نیرا برتر  از ابوبکر و عمر، عثمان  پس  یو  که  است  آمده  هم»  نباته

  د کـهیشـن  شیخـو  خالفـت  در زمـان   یمرتض  یعل  حضرت  که  شده  تیروا

 برآشفتیپندارند. شد یم او را برتر از ابوبکر   یکسان
ً
  همـه  منبـر بـه  یو بر بـاال  دا

  کـس  چیگر از هید  و تذکر داد که  است ابوبکر   برتر از همه  که  ساخت  خاطرنشان

  .)٣(خواهد کرد   او را عقوبت  نشنود و گرنه  یسخن  نیچن

 فرمودند:  که  است  یمرو

را   الله  رسول   اصحاب ّو حق   من ّمرا بر ابوبکر و عمر برتر داند، حق  هر کس«

  .)٤(» است  انکار کرده

 مفهومیع  نیو ا
ً
  شـده  تیـروا  الفـاظ  نیـبـا ا عّمار   از حضرت  که  است  یسخن  نا

 : است

 را بـر ابـوبکر و عمـر برتـر بدانـد، او  اللـه  رسـول  از اصحاب  یکی  هر کس«

 .)٥(» است  نموده  طعن  الله  رسول  و بر اصحاب  و انصار را تخطئه  نیمهاجر 

   یعلـ  حضرت  باور بود که  نیبر ا   یعل  حضرت  ار مخلصیـ   فهیابو ُجح

د. یـگرد  دانند، دچـار غـم یرا برتر م  نیخیش  د مردمیشن  ی. وقت است  افضل از ابوبکر 

 قرار داد:  مورد نصح  نیبرد و چن  خلوت  . او را به افتیرا در  موضوع   یعل  حضرت

 .۱۵/۸ة: یالنهاة ویالبدا -١

 .۱۰۷۰۲  ح۴۲عساکر: /  ابن  خیتار -٢

+   ابوالقاسم  السنة، عالمه  عبدالبر + کتاب  ابن  عابی+ است  محرقه  + صواعق  حاکمک مستدر -٣

 .۱۵):  نیرة الخلفاء الراشدیالنبالء (س  ر أعالمیس

 .۲۸۷/۴۷عساکر:   ابن  خیتار -٤

 . همان -٥
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و   ، ابـوبکر اسـت فرد امـت  نی؟ بهتر  خبر ندهم  امت  نیفرد ا  نیبهتر   ا تو را بهیآ«

 ».از او عمر بعد

 : که  ساخت  و خاطر نشان

 ».شود ینم  جمع  قلبیک در   آنان  با بغض  من  محبت  خدا که  سوگند به«

را   آن  اد کـرد کـهید سوگند یخود شن  یموال  را از زبان  سخن  نیا  چون  فهیابو جح

  .)١(نکند  د و کتمانشیباز گو  همه  یبرا

از   د: پدر! پـسیپرس  شانیاز ا   یعل  ـ فرزند حضرت  هیحنف  بار محمد بنیک 

؟  یکسـ  د: بعـد از او چـهی؟ فرمود: ابـوبکر. پرسـ برتر است  یکس  چه الله   رسول

  بعد از او چـه  اگر بپرسم  که  دمینجا ترسید: در ایگو یم  هیحنف  فرمود: عمر. محمد بن

د پـدر؟ یی: بعـد از عمـر شـما گفـتم  . لذا خودم دهد: عثمان  ، جواب برتر است  یکس

 فرمود).  جمله  نی. (و ا)٢( ستمین  شیب  فرد مسلمانیک   فرمود: من
ً
 را تواضعا

  موضـوعیـک    یمرتضـ  یعلـ  حضـرت  ز زبانا بابوبکر و عمر   لیتفض

 .  است  ار محکمیمتواتر و بس

ث
ّ

َهب  ، امام بزرگ  محد
َ
  شـانیاز ا  یاز هشـتاد راو  شیرا ب  نقل  نیا  که  گفته :  یذ

،  بـزرگ  عیمتش  که  مزبور است  تیروا  و صّحت  قّوت  نیهم  یاند. بر مبنا کرده  تیروا

 :   است  گفته :  عبدالرزاق

  افضـل  یدو را از علـ  آن  هـم  داد، مـن یم  لیرا بر خود تفض  نیخیش  یعل  چون«

  نیهمـ  مـن  یهالکـ  ی. بـرا گفتم ینم  را افضل  هرگز آنان  صورت  نیر ایدر غ . دانم یم

  .)٣(» مینما  مخالفتش  و سپس  باشم  داشته  را دوست  یعل  بود که خواهد  یکاف

  خی(تار  اوسط  در معجم  ی) + طبران۶۱:  محرقه  (صواعق  یو دار قطن  یابوذر هرو  جیتخر  به -١

 ).۵۹:  یوطیالخلفاء س

 .۴۴۶۴  ابو داود: السّنة/ح  سنن» + بکر   یأب  فضل»  / باب  اصحاب  : فضائل یبخار  حیصح -٢

 .۲۴  ، مکتوب هشتم  ی / حصه : دفتر دوم یرّبان  امام  + مکتوبات ۶۱۲/۲:  االعتدال  زانیم -٣
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و   افـتی  وفـات   ینبـ«:  گفـت  که  کرده  نقل  یعیشیک از شر  اثیغ  بن  حفص

  گــر را از او افضــلید  یاگــر کســ  دنــد. آنــانیبرگز   خالفــت  ابــوبکر را بــه  مســلمانان

 همان یم
ً
  خالفـت  عمر را بـه از خود،  کردند. ابوبکر پس یم  را انتخاب  دانستند حتما

. عمر  ابوبکر گذاشت  قدم  بر نقش  را درست  شی، پا و عدل  حق  ید و او در اجرایبرگز 

  خالفـت  را بـه  عثمـان  ر کـرد و آنـانیـنفر دا  شش  نید، شور را بیفرا رس  وفاتش  یوقت

  یاز او م  گر را افضـلید  یکس  دند. اگر آنانیبرگز 
ً
  را انتخـاب  همـان دانسـتند، حتمـا

 .)١(»کردند یم

  یخلفـا  تی) و افضل راشده  (خالفت  خاصه  در خالفت  تیافضل  ، شراط خالصه

داشتند و   اعتراف  آن  به  همه  بود که  اتیهیاز بد  زمان  ، در آن خالفتشان  بیترت  راشد به

 . نداشت  هم  بحث  به  یازین

 بودند  کرده  بینی راشد را پیش  خلفاي   صحابه
ر یســا در کنــار  مــواالت  ثیحــد«  عنــوان  تحــت  را کــه  یثیگــر احــادیبــار دیــک 

  ی هـا دربـاره فرموده  شـما در پرتـو آن  د. آنچـهیـاند، مـرور کن د شدهیق ...» ثیاحاد

  ز برداشـتیـن  رسـالت  در دوران    د، صحابهیکن یم  راشد، برداشت  یخلفا  بیترت

  وجودداشـت  همه  در اذهان  یعموم  قضاوتیک   صورت  به  مطلب  نیبودند و ا  کرده

 . ستین  مورد ثابت  نیدر ا  هم  یاختالف  یکس و از

و تصـور   قضـاوت  نیـا  حیصـر  یایگو  گر کهید  ثیحدیک شتر، یب  یروشن  یبرا

 شود: یم  باشد، نقل یم  زمان  در آن   صحابه  یعموم

 د:یگو جابر   حضرت

 . او اسـت  دهیـد  خواب  مرد صالحیک   شبیفرمودند: د الله   روز رسولیک «

  بـه  ابـوبکر و عثمـان  و عمر بـه  است  زانیو آو   زده  چنگ الله  رسول  ابوبکر به  دهید

  و بـدل ر را ردیـتعب  نیـگر ایکـدی، بـا  میبرخاست الله  از محضر رسول  یعمر. ما وقت

 .۱۳۲/۴۱عساکر:   ر ابنیکب  خیتار -١
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انـد) و  دهید  را خودشـان  هسـتند (خـواب الله  خـود رسـول  : مرد صالح میکرد یم

هسـتند   یامر   انیاز او وال  پس  آنان  که  معناست  نی، بد یگر ید  به  یکیهر   شدن  زانیآو 

  .)١(»فرموده  مبعوث  آن  یرا برا  امبرشیپ  خداوند متعال  که

  عمـوم  در اذهـان  تصور و قضاوت  نیا  و نبوت  رسالت  دوران  شدن  یاز سپر  پس

 بود.  یباق

  گفتنـد: واللـه مـا کـه  شـانیا  به  روز مردمیک    قیابوبکر صد  خالفت  امیدر ا

در    خطـاب  مـؤثر عمـر بـن  ی مرتبـه  بـه  ا عمر؟ (اشـارهید ییشما  فهیخل  میندانست

  .)٢((او خواهد شد)  اوست  شاءالله که  ان)، فرمود:  اسالم

  محـرم  کـه   فـهیحذ  از حضـرت  شیخـو  خالفت  در دوران عمر   حضرت

 : دیبود، پرس خدا   اسرار رسول

:  ننـد؟ گفـتیگز  یامـر بـر م  نیا  تیوال   را به  یکس  چه  از من  پس  نظر تو مردم  به«

 او ول  عثمان  به  مردم
ً
  .)٣(»شود) یامر م   َّینظر دارند. (و مطمئنا

 د:یگو  مضّرب  بن  حارث

 از  پـس».  عـثامن األمري بعده إن«خواند:  یشاعر م  دمی. شن گزاردم  با عمر حج«

 األمـري بعـده إن«خوانـد:  یشـاعر م  دمی. شن گزاردم  حج  با عثمان  عثمان  در زمان  آن

 . )٤(»! عيل

+ مسند احمد:  ۷۲/۳:  یذهب  حیبا تصح  حاکمک + مستدر ۴۴۷  ابو داود: السّنة/ ح  سنن -١

+  ۶۹۲۲  ، ح۲۶۰/۶):  یفارس  بلبان  بن  بی(با ترت  حبان ابن  حی+ صح ۱۴۸۲۷  ، ح۱۳۲/۵

 .۱۱۳/۴۱عساکر:   ابن  خیتار

 . :۶۰عصر الصحابة  -٢

 .۱۲۱/۴۱عساکر:   ابن  خی+ تار ۵۵):  نیرة الخلفاء الراشدیالنبالء (س  ر أعالمیس -٣

 .۴۷۴/۳):  ی(ذهب  اإلسالم  خی+ تار  منابع  مانه -٤

 

                                           



 حدیث غدیر موالي مؤمنان و ما اهل سنت  140

  کـه  یو بعـد از او، علـ  ابوبکر و بعد از او، عمر و بعـد از او، عثمـان  یو اما برتر

بود   یز از مطالبیبود، ن  یعموم  راشد در اذهان  یخلفا  بیترت  یها شهیگر از رید  یکی

  شـد و آن یم  ـ مـذاکره  الله عـنهم یـ رضـ  اصـحاب  انیـم خدا   رسول  در زمان  که

 اللـه  رسـول  را کـه  ینداشتند. (و مطلبـ  یدند و انکاریشن یرا م  ز آنین   حضرت

 ). است  آن  صحت  یمعن  انکار نکند، به

:  میگفتـ یمـ خـدا   رسـول  ما در زمان« د:یگو بعمر   عبدالله بن  حضرت

  ی هیـ. بق بعـد از او عمـر و بعـد از او عثمـان و  میدان یرا با ابوبکر برابـر نمـ  کس  چیه

  .)١(» میکرد ینم  تفاضل  شان انیم و در  میگذاشت یخود م  حال  را به  اصحاب

  فـرد از امـت  نی: بهتـر  میگفت یبـود، مـ  زنـده خدا   رسول  که  یدر حال«د: یو گو

  .)٢(»  و بعد از او عمر و بعد از او عثمان  ابوبکر است ،الله   رسول

بـود و   دهیرسـ  هـم اللـه   رسـول  خبر به  نیا  که  کرده  حیگر تصرید  یتیو در روا

 .)٣(بود  انکار نکرده  شانیا

  یبـاق  مـردم  و قلوب  در اذهان خدا   رسول  از زمان  ز پسین  موضوع  نیا  بالطبع

  آن  دادنـد، خـالف ینم  اجـازه  یکسـ  بودنـد، بـه   تا صحابه  که  است  ماند و ثابت

 د.یبگو  یزیچ

و  عمر   فضل  و باب بکر   یاب  فضل  / باب   یالنب  أصحاب  : فضائل یبخار  حیصح -١

+  ۴۴۶۲  ابوداود: السّنة/ ح  + سنن ۳۷۰۷  / ح : مناقب یترمذ  + جامع   عثمان  فضل  باب

 ۷۲۶۰  ، ح۳۸۳/۶):  یفارس  بلبان  ابن  بیترت (با  حبان ابن  حی+ صح ۲۴و  ۱۴/۲مسند احمد: 

: خدا   انکار رسول  و عدم  بعد از عثمان  یعل  اسم  ی عساکر (با اضافه ر ابنیکب  خی+ تار
 .۱۱۰و  ۱۰۸/۴۱و  ۲۲۸و  ۲۲۷/۳۲

 .۴۴۶۳  ابو داود: السّنة/ ح  سنن -٢

 .۱۳۱۳۲  ح ۱۲: / یر طبرانیکب  معجم -٣
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 بود  شده  گویی  ، پیش پیشین  الهی  در ادیان
 : میخـوان یم  نیچنـ  یکلـ  صـورت  بـه خدا   رسول  اصحاب  ی درباره  میکر  در قرآن

﴿ ٰ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� ف آنان در ین توصیا« ].٢٩  :فتحال[ ﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ

  ر آنیدر تفس ب  عباس  عبدالله بن  . حضرت» ل استیف آنان در انجیتورات و توص

ها و  آسـمان  نشیاز آفـر   قبـل اللـه   رسول  اصحاب  اوصاف  یعنی«:  است  فرموده

  .)١(»است  بوده  مکتوب  لیو انج  تورات در  نیزم

 خدا  از رسول  پس  بالفاصله   قیابوبکر صد  حضرت  کار آمدن  یرو  بیترت

و    نیالنـور یذ  عثمـان  و حضـرت   عمـر فـاروق  حضرت  بیترت  و بعد از او به

  یهـا یژگیاز و  یکـی  عنوان  به  بود که  یآسمان  یتیز واقعی، ن  یمرتض  یعل  حضرت

ر و در کتـب  در ازل خـدا   رسـول  نیآخـر  ی دهیـبرگز  ارانی
ّ

  نیشـیپ  یآسـمان  مقـد

 بود.   شده  منعکس

دانشـمند یـک نمـود، از   رحلت الله   رسول  یوقت« د:یز گویعبدالعز  د بنیسع

  دند: چهیبود پرس» ریحم«  ی لهیو از قب  داشت  شهرت»  قربات یذ«  به  که  یهودی  بزرگ

  یعنـیگـذار  و حق  نی(مـرد امـ  نی: األمـ شود؟ گفـت یم الله  رسول  ی فهیخل  یکس

  مـن  : قـرن شـود؟ گفـت یم  فهیخل  یکس  دند: بعد از او چهی). پرس  قیابوبکر صد

 : األزهر (مـرد از او؟ گفت  دند: پسی). پرس  عمر فاروق  یعنی  نیفوالد  ی(دژ  ٍد یحد

 . )٢(»نیالنور   یذ  عثمان  یعنی  روشن

 .۳۱۶۳۴  ح، ۳۷۲/۱۱:  یر طبریتفس -١

فاء دهلو  یبغو  ابوالقاسم  جیتخر  به -٢
َ

 .۵۵/۱):  یوطی(س  یکبر  ) + خصائص۳۳۹/۱:  ی(ازالة الخ
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  ییهـا د: کتابیپرس  کتاب  اهل  عالمیک از    عمر فاروق  حضرت  که  شده  نقل

 م  که
ً
  گذشـته  یهـا در کتاب  : مـن د؟ او گفـتیـبود  دهیـد  د در آنها چـهیخواند یقبال

 .)١(خواهد شد  قی، صد  ینب  ی فهیخل  که  ام خوانده

  خدا  رسول  بعثت  اواناو در   که  مشهور است   مطعم  ر بنیُجب  حضرت  ی قصه

امبر نوظهـور یـپ  از حـال  قیـقصد تحق  به  یحی. در آنجا علما و احبار مس رفت  شام  به

  یبردنـد. در اتـاق  یمیقـد  یریدَ   را به  او را نزد خود فرا خواندند. او و همراهانش  عرب

ش  یریاز آنها تصاو  و در هر کدام  وجود داشت  یمیقد  ییها صندوق  مخصوص
َّ

  مـنق

ـقیتصـاو  آن  دادند که  حیتوض  ر. آنانینظ یب  شمیابر  یها بر پارچه
ّ
  امبرانیـپ  بـه  ر متعل

 طبی. تصـاو اسـت  شـده  داده   آدم  حضـرت  به  که  است
ً
بودنـد. از   یعـیر کـامال

  ر و همراهـانشیـر دو نفـر بـود. از ُجبیتصـو  بـر آن  دند کـهیکشـ  یا پارچه  یصندوق

ستند گفتند: ینگر یم  که  یدر حال  یزدگ با ُبهت  د؟ آنانیشناس یرا م  نانیا ایدند: آیپرس

  ارانیـ؟ گفتنـد: او ابـوبکر، از  چـه  یگرید  دند: آنی. پرس ماست  رسول  تمثال  نی. ا بله

  همـان  نیـا  کـه  میده یم  یما گواه« گفتند:  آنان  . احبار به است خدا   رسول  بزرگ

 .)٢(»خواهد بود  اش فهیاز او خل  پس  یگر ید  د و آنییگو  یشما م  که  است  یامبر یپ

چرا «  گرمانید  ی را در رساله  میقد  یها ییگو شیپ  یسر  نیاز ا  یگرید  یها نمونه

 . میا آورده» ؟ میدان یم  را عادل  صحابه

 گشودند  حقیقت  به  نیز لب  مردگانی

فاء (دهلو  ابن  خی+ تار ۵۲/۱):  یوطی(س  یکبر  خصائص -١
َ

+ عهد  ۳۲/۱):  یعساکر (ازالة الخ

 .۵۸:  نیزّر 

):   یبخارر یکب  خی+ تار ۳۸۴ـ  ۳۸۵/۱):  یهقیالنبوة (ب  دالئل -٢
ً
ر در یکث  + ابن ۱۷۹/۱(مختصرا

 .۶۷/۶ة): یة و النهای(البدا  خیو در تار ۵۶۸/۳ر: یتفس
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ـم  الله عـنهم یـ رضـ  عهـد صـحابه  بـه  مربوط  حوادث  نیآورتر رتیاز ح  یکی
ّ
  ـ، تکل

در   حـرف  بـه  زده  رتیـح  مـردم  دگانیـد  در مقابـل  شدن  از دفن  قبل  بود که  یمردگان

  نیا  بود. شما هم  ثالثه  یخلفا  تید حقی، مؤ وجه  نیبارزتر  گفتند به  آنان  آمدند. آنچه

 د:یز را بخوانیانگ شگفت  عیوقا

  از مـرگ  پـس  شـانیبـود. ا  صحابه  از بزرگان   یخزرج  یانصار  ی خارجه  د بنیز

 : است  کرده  فیتعر  نیاو را چن  ی قصه :  بیمس  د بنیسع  معروف  یگفتند. تابع  سخن

او  بر  یا . پارچه افتی  وفات   عفان  بن  عثمان  خالفت  در زمان  خارجه  د بنیز «

درآمـد   حرف  او به  دند. سپسیتند شن  ییصدا  اش نهیاز س  بعد مردم  یا نهادند. لحظه

 ، ابوبکر گفت  ، راست گفت  ، راست است  آمده  اول  : احمد، احمد، در کتاب و گفت

  آمـده  نیچنـ  اول  ، در کتـاب یو در کار خدا قـو  است  فیخود ضع  ی درباره  قیصد

، در  اسـت  نیو امـ  یقـو  یمـرد  خطـاب  ، عمر بن گفت  ، راست گفت  راست ، است

قـرار دارد.   آنان  ، بر منهاج عفان  بن  ، عثمان گفت  ، راست است  آمده  نیچن  اول  کتاب

را   فیضــع  ی! قــو اســت  ها آورده . فتنــه اســت  مانــده  یو دو بــاق  اســت  چهــار رفتــه

  چه ، سیار   . چاه افتید یخبر خواه  تان شیاز ج  یزود  ! و به بپاست  امتیخورد! ق یم

.  افـتی  وفـات  خطمـه  یاز بنـ  یمـرد  از آن  پـس. ! سیار   آورد چاه وجود  به  یا حادثه

مـرد   : آن گفـت  دند. بعـد از آنیشـن  یصدا  او هم  نهیانداختند. از س  یبر و  یا پارچه

  .)١(» گفت  راست ، گفت  ) راست خزرجه  د بنی(ز   یخزرج

  نید. ایگرد  مؤمنان  نیقیاد یازد  د و موجبیجا رس  همه  زمان  در آن  واقعه  نیخبر ا

 . ار استیو شواهد بس  حیسند صح  یو دارا  است  یخیمتواتر تار  یدادهایاز رو  قصه

د یـعب  بـود. عبداللـه بـن  سـلمه یبن  ی لـهیاز قب  ی، فـرد مردگـان  نیگر از اید  یکی

 : است  کرده  نقل  نیاو را چن  ی قصه   یانصار

  خی+ تار ۱۹۰و  ۱۵۸/۶ة: یة و النهای) + البدا و صّححه  یهقی(للب  النبوه  + دالئل  حاکمک مستدر -١

 .۴۶  یال ۱۴۴/۴۱):  مختلف  اتیید و جزیعساکر(با اسان ر ابنیکب
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 اللـه، ابـوبکر  : محّمد ّرسـول گفت  سخن  نیچن  از مرگ  پس  سلمه یاز بن  یمرد«

   ، عثمان قیالصد
ّ
  .)١(» گفت  عمر چه  ی درباره  دانم ی. نم میالرح  نیالل

   از جنگ  پس  که  یزمان« : است  همو گفته
َّ

  بـه  شـدگان کشته  انیـدر م  ا جمـلی  نیصف

:  درآمـد و گفـت  سخن  به  مقتول  یانصار یک   پرداختند، ناگهان یم افراد خود  یجستجو

  سـاکت  . و سـپس میالـرح  د، عثمـانیعمـر الشـه،  قیابـوبکر الصـد الله،  محّمد ّرسول

  .)٢(»شد

را   کس  نیا  یتیعساکر در روا  . ابن۱۴۳/۴۱عساکر:   ر ابنیکب  خی+ تار ۱۶۰/۶ة: یو النها ةیالبدا -١

  در جنگ  که  است  ذکر کرده   شماس  بن  سیق  بن  ثابت  القدر، حضرت  لیجل  یصحاب

 ).۱۴۵:  د شد. (همانیشه  مامهی

  کتاب  نیرا در هم  مردگان  نیا  تاشارا  حی. (توض۱۱  ی سنه  ، حوادث۱۶۰/۶ة: یة و النهایالبدا -٢

 .)دیبخوان

 

                                           



 
 

 

 

 

 از یاد نبرید  گاه را هیچ  مطلب  سه

توانـد  یگـر، مید  ی دهیـگز  مطلـبیـک رود  یدارد و تصـّور مـ  انیپا  رو به  سخن

 باشد.  مقال  نیا  انیپا  عنوان  به  انیشا  یا نقطه

 د:یخاطر بسپار   به

 واقع  و عمل  یزندگ  نی، د اسالم -۱
ً
و   صاف  یلی، خ نی. بنابرا است  انهیگرا و کامال

 ـ ماننـد یو اح  و مجمـل  سربسـته  ز آنیـچ  چیو هـ  است  فهم  قابل  روشن
ً
  مطالـبانـا

  لیبود مسـا  فرض خدا   . بر رسول ستین  کننده ـ گمراه  نیشیپ  انیاد  ی شده  فیتحر

  نیـد و در ایباز گو  مردم  یبرا  کامل  و صراحت  بداهت  و به  حیفص  را با زبان  و احکام

  نیـا  یدر ادا حضرت  آن  که  است  نیبر ا  دهیباشد. عق  نداشته  یترس  یراستا از کس

 موفق  رسالت
ً
و   یو عملـ  یتئور  میو تفه  نییبا تب  توانست  ید و باامداد الهیگرد  کامال

ا یـرا در دن  یآسـمان  نیـد  نیتر و کامـل  نیتر بزرگ  یها هی، پا اسالم  یها درس  یاخالق

و خداونـد را   اعتـراف  مورد از مـردم  نیدر ا  در حّجةالوداع  که  یطور  استوار سازد. به

و   نیـد  نیآخر  که نیا نبرد تا ایرا از دن  شیخو  ، رسول . خداوند متعال گرفت  گواه  آنبر 

 د.یرسان  بندگان  او به  توسط  به  طور کامل  خود را به  امیپ

  یا کسـانیـ  ییزهـایچ  از تـرس خـدا   رسـول  اسـت  ممکـن  پندار که  نیا  پس

  اسـالم  پنداشتن  با ناقص  مرادف  و بلکه  ستین  حی، هرگز صح را اظهار نکرده  یقیحقا

 . است
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 : است  معنا فرموده  نیهم  به ل  قهیصد  شهیعا  حضرت  نیالمؤمن ام

  ، دروغ اسـت  سـاخته  یرا مخفـ  یاز وحـ  ییزهـایبـرد محمـد چ  گمان  هر کس«

  مـامت  بـه  را کامـل  نید  که  فرموده  حکم  حضرت  آن  به  خداوند متعال  چون د.یگو  یم

  .)١(»برساند  امت

نـگ  نیـد  بـه  مربـوط  یزهایچ  یبعض خدا   رسول  پندار که  نیا  نیهمچن
ُ
و   را گ

  قیبر طر  روا داشتن  صیتنق  یمعنا  ز بهین  دهیعق  نیا  است  کرده  عنوان  و ناقص  نامفهوم

خداونـد   که  یرسالت  یدر ادا  یو  امبر و قاصر و عاجز پنداشتنیپ  نیتر بزرگ  آن  دعوت

 . بود، است  کرده  محّول  یو  به  یروشن  و به  طور کامل  به  متعال

در   شیها از خطبـه  یکـیرا در   قـتیحق  نیـا   یعلـ  ، حضـرت مؤمنان  یموال

 : است  کرده  منعکس  نیچن»  ةالبالغ نهج«

و   غیـاو از تبل  رسـول  یکـرد ولـ  نازل  یکامل  نید  د خداوند متعالیکن یا فکر میآ«

 ). ستیطور ن  نی(هرگز ا )٢(»قاصر ماند؟!  آن  یادا

. اگـر قـرار  اسـت  یاسالم  و دولت  اسالم  نید  مهم  لیاز مسا  استخالف  ی مسأله

از   د، نـهیـفرما  یو معرفـ  از خود، انتخاب  پس  خالفت  را به  یکس خدا   بود رسول

  و جمـالت  بـا کمبـود لغـات  نکنـد و نـه  انیرا ب  نشود آ  باعث  که  داشت  ترس  یکس

  از آن  د کـهیـبگو  یو جمالتـ  مجبور شود کلمات  بود که  مواجه  موضوع  در آن  حیفص

باشد،   هم  یگرید  یمعان  محتمل  ا در ضمنیشود   استنباط  جز خالفت  یگرید  یمعان

 در هر شرا  آن
ً
و رسـا ماننـد،   حیفصـ  یبـا کلمـات  هم  فرمود، آن یم  ابالغ  یطیرا حتما

 و... .  ، امام فهی، خل یوال

 .۱۲۲۸۶  یال ۱۲۲۸۳  ح۴: / یر طبریتفس -١

 .۱۸  / خطبه : جزء اول ةالبالغ  نهج -٢
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مـورد   و نـه  متواتر اسـت  نه » ر خمیغد  ثیحد«  ا همانی»  مواالت  ثیحد« -۲

ثان  ی همه  اتفاق
ّ

قان  محد
ّ

اند.  شـمرده  فیضـع  یلیدال  را به  ثیحد  نیا  ی. برخ و محق

  و سـنن  مسـلم  حیو صـح  یبخـار  حیصـحمانند   یبزرگ  یها در کتاب  وجه  نیهم  به

  وجـود نـدارد. امـام  از آن  یـ اثـر  سـنت  اهـل  صـحاح  کتـب  نیابوداود ـ از معتبرتر

و   ثیحـد  گر از محققـانید  یاریو بس  هیمیت  و ابن  یالعرب  و ابوبکر ابن  یراز  ابوحاتم

 اند. گفته  استدالل  رقابلیو غ  نموده  فیرا تضع  ، آن رجال

ثان  اّما به
ّ

نفر   و حدود دوازده  است  مورد قبول »ریغد  ثیحد«  نظر جمهور محد

 آن
ً
قـرار   و َحَسن  حیصح  ی در درجه  د آنیاز اسان  یاریاند و بس نموده  تیرا روا  منفردا

بـر   یثمـیحجـر ه و ابن  یحجـر عسـقالن  مانند ابن  یبزرگ  محققان  وجه  نیدارد. از ا

 .)١(اند دهیورزد یتأک  آن  صحت

ثان  ، طبـق»ریغد  ثیحد«  به  راجع  سّنت  اهل  باور عموم
ّ

و   نظـر جمهـور محـد

قان
ّ

  لتیو فضـ  شـرف  بـزرگ  لیـرا از دال  دارنـد و آن  را قبول  ثیحد  . همه است  محق

،  سـانینو رهی، س موّرخان  لیدل  نیهم  دانند. به یم   یمرتض  یعل  حضرت  یخصوص

کننـد.  یاسـتناد م  آن  بـه  تاکنون  میاز قد  سنت  اهل  و واعظان  انیگو قصه،  سندگانینو

  از مفهـوم  یعلمـ  اشـکاالت  و رفـع  حیعلما در توض  است  شده  سبب  ثیحد  تیقبول

 دهند.  اختصاص  آن  به  یادیز  مطالب  ثیحد

  تیـتنهـا محبوب  ا اثباتی  یبرخ  از طرف » ر خمیغد  ثیحد«  د صحتیترد -۳

و   سـنت  جمهـور اهـل  از طـرف  گـر از آنید  هیـمعنـا و توج  هرگونـه  یو نف   یعل

  خالفـت  بـه  شـانیا  تیشخصـ  یاسـتعداد و برازنـدگ  ینفـ  یمعنا  ، هرگز به جماعت

قـرار   نیـاز ا  مؤمنـان  یموال  ی درباره  سنت  اهل  یاجماع  ی دهیو عق  نشیباشد. ب ینم

 : است

 .۴۲:  محرقه  در صواعق  یثمیو ه ۷۴/۷:  یالبار  در فتح  یعسقالن -١
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بود   یصفات  آن  تمام  به  نیمز ک ش یب   یمرتض  یعل  حضرت  یواال   تیشخص«

و   تیاهل آغاز  از همان  شانی. ا است  وارد شده  شانیا  ی درباره  حیصح  ثیدر احاد  که

راشد   ی فهیخل  نیچهارم  در قالب  عهده  نیبعدها ا  را دارا بودند که  امامت  تیصالح

  بحث  یو جا  گر استید  یسخن  نید. اینمودار گرد  تیاهل  نیدند و ایکش  بر دوش

  لیدل  نیهم  به  ز وجود داشتند کهیواالتر از او ن  یها تیشخص  زمان  در آن  ندارد که

دنا یس  حضرت  تیو صالح  تیاهل  دارند که  نیقی  سنت  شدند. اهل  فهیاز او خل  قبل

را   نید  میعظ  خدمات  که ا خد  رسول  در زمان  هم  بار خالفت  در حمل   یعل

و    قیصد ابوبکر  حضرت  خالفت  در زمان  و هم  دادند، وجود داشت یم  انجام

  عتیب  هر کدام  دست  به  که   نیالنور  یذ  عثمان  و حضرت   عمر فاروق  حضرت

  رابیو س  ضیرا مستف  امت  شیخو   و شجاعت  و کرم  و فضل  علم  یاینمود و از در 

 .)١(»کردند

 .۳۳ـ  ۳۴ ر: صیغد  ثیو حد  امامت  ی دهیعق -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 : آخر از مصحح  ... و سخن
 بنشینید  داوري  به  اکنون

  از آن  یو آگـاه  اطـالع  کـه  است  یخیتار  یقیشد، حقا  انیب  صفحات  نیدر ا  آنچه

  قیحقـا  نیـاز ا  یآگـاه  بدون  باشد؛ چراکه یم  یاتیو ح  یار ضروریبس  جوان  نسل  یبرا

  یادب یب  بسا باب  ، چه  اکرم  رسول  ثیاز احاد  حیو صح  درست  یها و برداشت  یقرآن

ر و یـو ـ نعوذ بالله ـ تکف   اکرم  رسول  مکتب  از شاگردان  یریکث  جمع  به  یاحترام یو ب

 رد.یگ  انجام  اتیواقع  خالف  در جهت  تالش  باز شود و ناآگاهانه  آنان  قیتفس

   اکرم  در مقصود رسول  یا اگر کسی، آ روشن  ز قرائنیو اسناد معتبر و ن  دالئل  نیبا ا

 .؟! ستیآور ن کند شگفتک ، ش است»  و موّدت  محّبت«  همان  که

و   هـدف  خـالف  یدهنـد و هـدف یر مییـرا تغ  یخیتـار  تیـواقع  نیـا  کـه  ییآنها

 سازند؟! یم  خود را قانع  وجدان  کنند، چگونه یم  را دنبال الله  رسول  خواست

ز یـو ن   یعلـ  حضـرت  مؤمنـان  ی، مـوالالله  پروردگار، رسول  پاسخ  و چگونه

 ز خواهند داد؟یاند، را در روز رستاخ رفته  اشتباه  به  آنان  فکر و قلم  توسط  ها نفر که ونیلیم

  یا تازه  یها، بررس یداور شیها و پ از تعصب  فارغ  مسلمانان  ی همه  هرگاه  نیقی  به

اتحاد هر   د و سببیخواهند رس  یمطلوب  جینتا  آغاز کنند، به »ریغد  ثیحد«  یرا رو

 خواهند شد؛  نیمسلم  شتر صفوفیب  چه

 باشند،  ن کردهیتوه الله  رسول  ی ر صحابهیکث  جمع  به  که  نیا  بدون

  ثالثه  یخلفا  مقدس  ساحت  بهرا   یو طعن  اهانت  نیتر  کوچك  که  نیا  بدون
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 باشند.  ) نموده ابوبکر و عمر و عثمان   (حضرت

  خـاطر اثبـات  را بـه الله  رسـول  ها هزار شـاگرد مخلـص ده  که  نیا  بدون

 باشند.  کرده  جهّنم  ی ، روانه شیخو   یها یالبافیخ

  یمـوال   را بـه  و نفـاق  یمانیاال  فی، ضـع ی، سسـت تـرس  نسـبت  نکهیا  بدون

 باشند.  داده   یعل  حضرت  مؤمنان

  وجـدان سـر ببرنـد و بـا  باشند، روزگـار را بـه  گفته  دروغ  نکهیا  ... و بدون

 کنند.  یزندگ  راحت

  و صـراط  صـواب  قیـطر  دادن  ، نشـان و تتبـع  قیـتحق  نیـما در ا  هدف  یراست  به

  . بـه اسـت  نشده  دنبال  یکار علم  نیا  یدر لوا  یگرید  غرض  گونه چیو ه  بوده  میمستق

  و بـدون  یخـال  یبا ذهن  عیتش  ز اهلیعز  و خواهران  برادران  که  میدواریام  علت  نیهم

ند و با یبفرما  را چند بار مطالعه  رساله  نیخود، ا  نیشید پیو عقا  مسائل  در نظر گرفتن

  بـدون  هـم  ـ آن  اسـت  آن  تابع  ا مسلماناردهیلیم  را که  یقتینند و حقیگفتگو بنش  خود به

  ی ننـد و از گذشـتهیـ برگز  فـرد مسـلمان  نیتر فیو ضـع  نیتر نییپـا  بـه  و اهانت  نیتوه

اند  کرده  را لعن   امبر اعظمیپ  برکف  و جان  مخلص  شاگردان  روزانه  ناآگانه  که  شیخو

  یسـو  و بـه  نمـوده  اند، توبه برخاسته  یتوز نهیو ک  مخالفت  به  مسلمانان  و با سواد اعظم

  جبـران  یبعـد بـرا  بـه  نیـ. و از ا و مهربـان  ر اسـتیپـذ او توبه  کنند که  پروردگار رجوع

بـازگو   شانیو همک  کودکان  یرا برا امبر یپ  یها پرورده و دست  صحابه  لی، فضا گذشته

  حضـرت  یعنـی،  تیو مجوسـ  یپرسـت آتش از  انیرانیا  یُمنج  به  الخصوص یند، علینما

درود بفرسـتند.   و بـر آنـان  دهیـورز  عشـق   وقـاص یاب  و سـعد بـن   اعظم  فاروق

 د.یفرما  تیعنا  قتیحق  روانیو پ  رهروان  و به  آنان  ها را به پاداش  نیخداوند بهتر

  یالهد  اتبع  من  یعل  والسالم
با  ـ مسجد جامع  یگنج  وبیا

ُ
  سنندج  یق

 ..ه ۱۴۲۷  االول  یـ جماد ۱۳۸۵  خردادماه
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