
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 19/ 91/99 جلسه شصت و پنجم

 سوره حشر 7بررسی روایات معصومین ذیل آیه  –( 99) تسن   مشروعیت هادل  بررسی  موضوع:

و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

 .رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا علی

 پرسش:

خیلی عالی  است كه سوال از ایشان بپرسیم و كارش هم ها سایتی مثل سایت ولیعصروهابی سنت یااز اهل

 باشد.

 پاسخ:

 ها هفتاین و...« اسالم تكس»، «سنت نیوز»، «سنت آنالین» از این سایتها فیلتر است. مثل دارند ولی بعضی

 که است« فیصل نور»هم سایت ها ها است. از وهابیهای اینترین سایتتقریبا جزء مفصلو هشت تا هستند 

 شود به آن مراجعه كرد.ا چند تا سایتی است كه میههای وهابی است. اینمادر بزرگ همه سایت

ها ؛ یعنی از هر سه تا سایتی كه در این موضوعات وجود دارد دو تایش مربوط به وهابیها زیاد استالبته از این

 ها بپردازید!!و الزم نیست به آن صحبت كنید كافی است !!های حوزهاست. شما االن با همین وهابی

 كه یهایهمه حرف !«مشهد» حوزه اساتید است از «درایتی احمد» شما ببینید. برای را« گرسایت روشن»

 زنند.تندتر می بدتر و خیلی زنند!!زنند این آقایان هم میها میها و سنیوهابی



بیاورند، چون در « مدرسه نواب»درخواست كردیم ایشان را در  ،میهست« مشهد»چهار روز  ، سهآخر این ماه

 شان چیست؟زند دلیلكه می یهایجا بیاید ببینیم حرفخوانده است. در آن جا درسآن

جا بیاورند تا بینیم گفتیم ایشان را در آن یه و هم از دادسرای ویژه خواستیم؛هم از حوزه علم ،ما این را

های وزهگوید تمام حمی ی هستند كه به این شكلی شده است. ایشان علنا  اهایش چیست؟ دنبال چه قضیهحرف

 تخریب كرد!! سوره انفال 52طبق آیه  علمیه و مراكز دولتی را باید

دانیم، من كه دنبال چه هستند ما نمیاین ها و مراكز دارند!!رای تخریب حوزهها دیگر دلیل قرآنی هم باین

و مراكز دولتی، ها بانكگوید: "ایشان میكردم. شما ببینید تعبیرش چیست؛ میطور هتاك تصور ناینها را این

 52ها ذی نفع است، آیه های علمیه، دفاتر امام جمعه از مواردی است كه ظالم از آننظامی و انتظامی، حوزه

 داند."ها را بال اشكال میانفال تخریب آن

 سوره انفال: 52آیه 

ُقوا ة   ِمْنُكمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  اَل  ِفْتَنة   )َواتَّ  اْلِعَقاِب( َشِديدُ  اللَّهَ  َأنَّ  واَواْعلَمُ  َخاصَّ

 ديگران که چرا گرفت؛ خواهد فرا را همه بلکه) رسد؛نمي شما ستمکاران به تنها که بپرهيزيد ايفتنه از و

 !دارد شديد کيفر خداوند بدانيد و.( کردند اختيار سکوت

 52(: آیه 9سوره انفال)

 «شیعه گری و خمس»ر كنیم. ایشان آن روز تحت عنوان ما چه كا .كنددارد كار میممکن به هر صورت ایشان 

 آوردند. در اسالم خمس وجود ندارد!!گوید ما اصال خمس نداریم، آخوندها خمس را در به صراحت می

گرفتند؛ گوید: "در دین الهی خمس و سهم امام نبوده و رسول خدا و علی از كسب مردم خمس نمیایشان می

 واجبات مذهبی است." چیزها از ولی در مذهب این



 خمس فی المؤونه استثناء»شما ببینید این رساله سطح سه ایشان است. موضوع رساله: جالب است که 

است و های مركز تخصصی مذاهب از بچهاست « محسن شیخانی»ای ایشان شیخ استاد راهنم است!!« الفائده

 دارید برای من بدهید. است. اگر شماره تلفن از ایشان« سید محمود مددی»استاد مناقش 

در ایشان  : ما اصال و كال روایتی نداریم!!گویدآورد، از این طرف میمیدرباره خمس ها را تمام بحث اینجا ایشان

صحیحه علی بن مهزیار، عدة من اصحابنا، »مثل را می آورد، همین روایاتی كه االن منكر است  این پایان نامه

 ریم!!گوید ما سنتی ندابعد می« و...

 گوید:میهم قرآن و ظنی الصدور است  ،تسن  می گوید: 

نَّ اَل يْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشيئ ا(  )ِإنَّ الظَّ

 رساند(!سازد )و به حق نمينياز نمي)در حالي که( گمان، هرگز انسان را از حق بي 

 63(: آیه 91سوره يونس )

كه در سد و این دلیل بر نفاق ایشان است. ایننویچیز دیگر می ،خواهد رساله بگیردوقتی كه میایشان 

  های علمیه ما چه وضعی است، ما كه خیلی سر در نیاوردیم.حوزه

هد؛ ولی از این طرف در برابر خودی ها هم قد علم كند و پاسخ بدما انتظار داشتیم حوزه بیاید در برابر وهابیت 

یك برای طرح شان بودیم و در خدمت داشتیم رنامهجا با اساتید سطوح عالی باین ما دو سه روز ساکت است!

نفر از  21هم با حدود  «جمكران»كنند تا بتوانند جواب بدهند. در ها مطرح میاین شبهاتی كه وهابیاز مقدار 

 اساتید برنامه داشتیم.

 . باید بگوئیم: هست که شما می توانید ببینید «احمد درایتی»این هم تصویر جدید آقای 

لَ  اْلَعنْ  مَّ اللَّهُ » د   َحقَّ  َظَلمَ  َظالِم   َأوَّ د   آلِ  وَ  ُمَحمَّ  «َذلِك َعَلى َلهُ  َتاِبع   آِخرَ  وَ  ُمَحمَّ



 آغاز بحث...

ی كه به صراحت بر مشروعیت سنت نبی مکرم داللت یكی از آیات عرض کردیمت ما در رابطه با مشروعیت سن  

 سوره حشر است: 7 كند آیهمی

 َفاْنَتُهوا( َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  ُسولُ الرَّ  آَتاُكمُ  )َوَما

 نماييد؛ خودداري کرده نهي آنچه از و ،(کنيد اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه

 7(: آیه 21سوره حشر )

در  كند.ت مییفرستادم، كه این مشروعیت سنت را تثب« درایتی»قای من یك شب همین آیه را برای آ اتفاقا  

 است و ربطی به مشروعیت سنت ندارد!!با غنائم جنگی آیه در رابطه  جواب نوشت كه این

 اقوال علماء شیعه؛ بخش دوم: روایات ائمه )علیهم السالم(؛ بخش اول:ما این قسمت را چهار بخش كردیم: 

ل علمای اقوا بخش چهارم:در ابواب مختلف فقهی به آیه هفت حشر؛ استدالل فقهای شیعه  بخش سوم:

 سنت.اهل

 سخنرانی یک طرفهجلسه  ،یك مقدار هم اگر بشود مطالعه داشته باشند كه این جلسه ماو عزیزان دقت كنند 

 مطرح كنند. را دوستان هم نظرشان  و نشود

« كافی»است. تقریبا از ده تا روایتی كه « صحیحه زراره»اولین روایت ما در ذیل این آیه، چندین روایت داریم. 

 د باشد.تواند مؤیو دو تا هم می آن صحیحه است روایتهشت  ،دهآور

دارند. ما  طور دیگرانو همین «كمال الدین»، «بصائر الدرجات»در جاهای دیگر هم است. این روایات البته 

 نیاز نداریم.دیگر بیش از این ما و ! «ِكَفاَية وَ  َباَلغ   ِفيَها وَ »آورده « كلینی»دیدیم همین ده تا روایتی كه مرحوم 



 اولین روایت:

َماءِ  ِفي َكَطاَعِتهِ  اْْلَْرِض  ِفي َطاَعَتهُ  َجَعلَ  وَ » ُسولُ  آتاُكمُ  ما وَ  َفَقالَ  السَّ  وَ  َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

َض َعَصاِنی و  َفَقدْ  َعَصاهُ  َمنْ  وَ  َأَطاَعِني َفَقدْ  َهَذا َأَطاعَ  َمنْ   «ِإلَْيه  َفوَّ

اإلسالمية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى على  -الكافي )ط 

 93اْلُمَصاَفَحة، ح ، َباُب 995، ص5اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج

یدی هم جا اطاعت از نبی مكرم مطلق است و هیچ قمثل طاعت هللا است. این ،طاعت نبی مكرم ،جادر این

و هم غیر تشریع. هم مسائل عادی و هم مسائل است هم شامل اطاعت در مسائل تشریع یعنی نیاورده است. 

 شود.را شامل می غیر عادی

حتی صادر هم نشود و اگر ما بدانیم نظر رسول اكرم  ،شودچه كه از نبی مكرم به عنوان امر صادر مییعنی هر آن

 «َعَصاِني َفَقدْ  َعَصاهُ  َمنْ  وَ  َأَطاَعِني َفَقدْ  َهَذا َأَطاعَ  َمنْ »م، این را هم اطالق: بده این است كه من این را انجام

 شود.شامل می

َض » :كلمه در این روایت  جا به صورت مطلق آمده، گرچه در بعضی از جاها دارد:باز در این «ِإَلْيه َفوَّ

َض » هِ  ِإلَى ِإنَّ اللََّه َفوَّ  «ِقهِ َخلْ  َأْمرَ  نَِبيِّ

د صل ى هللا عليهم؛ نویسنده: صفار، محمد بن حسن، مصحح: كوچه  بصائر الدرجات في فضائل آل محم 

 671 ص ،9ج ،النجفي المرعشي هللا آية مكتبة: ناشر ،باغى، محسن بن عباسعلى

 :یا دارد و

َض  ُثمَّ » ين َأْمرَ  ِإلَْيهِ  َفوَّ  «الدِّ



: غفارى على / مصححمحقق ، محمد بن يعقوب بن اسحاق،كلينى نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 533 ، ص9ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  ِإَلى وَ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي ع اْْلَِئمَّ  4 ، حالدِّ

تفویض در امر تكوین، تفویض  رت مطلق آمده.جا به صودر این« یضتفو»كلمه ولی رسیم. ها جدا میكه به آن

 شود چون قیدی ندارد. این روایت اول كه سندش هم صحیح است.در امر تشریع، هردو را شامل می

 است:« ابی اسحاق نحوی»از  ؛روایت دوم

َب  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ » هُ  َأدَّ ِتهِ  َعلَى نَِبيَّ َض  ُثمَّ  َعِظيم   ُلق  ُخ  لََعلى ِإنَّكَ  وَ  َفَقالَ  َمَحبَّ  ما وَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  َفَقالَ  ِإلَْيهِ  َفوَّ

ُسولُ  آتاُكمُ   «َفاْنَتُهوا َعْنهُ  نَهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

 على غفارى: مصحح/ محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ،(اإلسالمية - ط) الكافي

ْفِويِض  َباُب  ،532 ص ،9ج سالمیة،اال الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر  ِإَلى وَ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي )علیهم السالم( اْْلَِئمَّ  9ح ،الدِّ

َض »جا باز در این شود. چه میرا شامل  «كل ما صدر عن النبی» ،اطالق فوضو به صورت مطلق آمده  «ِإَلْيهِ  َفوَّ

بخواند و چه روایتی برای مردم بیان   تشریع باشد. چه از آیات قرآن برای مردمتكوین باشد و چه مسئله  مسئله

 کند.

تقید و تصریح  ،آنچه را كه در بعضی از روایات «!ما فرض النبی»را برای مردم بگوید و چه « ما فرض هللا»چه 

زه غیر ماه رمضان است مثل ركعات نماز و مثل قضیه رو «ما فرض النبی»شده است كه در بعضی از احكام كه 

 شود.ها هم میو ... شامل این

 



 جا: باز در این

ُسولَ  يِطعِ  )َمنْ   اللََّه( َأَطاعَ  َفَقدْ  الرَّ

 کرده. اطاعت را خدا کند، اطاعت پيامبر از که کسي

 91(: آیه 4سوره نساء )

 نافذ است. دستور ست؟ در تمام موارد دستور الهی كامالاطاعت هللا است. دستور الهی چی اطاعت رسول، عین

عرض داشته  مسئله، خواهم روی اینآوریم. فعال من نمیها را جدا میالبته ما این نبی مكرم هم نافذ است.

 در ادامه روایت هم دارد: باشم.

َض  اللَّهِ  نَِبيَّ  ِإنَّ  وَ   «َعِلي ِإلَى َفوَّ

 على غفارى: مصحح/ محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ،(اإلسالمية - ط) الكافي

ْفِويِض  َباُب  ،532ص ،9ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر  ِإَلى وَ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي )علیهم السالم( اْْلَِئمَّ  9ح ،الدِّ

النبی فوض الینا؛ فوض الی  كلما فوض الی النبی فقد فوض الی علی؛ فوض الی» ما یك دسته روایات داریم كه:

ببینیم كه  ی كه مربوط به خود رسول اكرم است را بررسی کنیمآن یك بحث جدا است. ما فعال این بخش «االئمة

 آید؟از این روایات چه در می

 داریم:« صحیحه زراره عن الصادقین»باز در روایت 

َض » هِ  ِإلَى ِإنَّ اللََّه َفوَّ  «َخْلِقهِ  َأْمرَ  نَِبيِّ



د صل ى هللا عليهم؛ بصائر الدرجات في نویسنده: صفار، محمد بن حسن، مصحح: كوچه  فضائل آل محم 

 671 ، ص9، جالنجفي المرعشي هللا آية مكتبةناشر:  ،باغى، محسن بن عباسعلى

گیرد و همچنان مسائل سیاسی را در بر قدر متیقنش مسائل تشریع را می ، کهامر خالئق؛ یعنی امر الناس

 آید در خیلی از موارد به مسائل سیاسی و حكومتی تقید شده است. هر كجا می« امر»گیرد. واژه یم

بلكه مردم او را انتخاب  ،گوید پیغمبر در مسائل حكومتی از طرف خدا مأموریت نداردمی« عابدینی»قای آ

َض »این: ایشان توجه ندارد که  ؛اندكرده هِ  ِإَلى َفوَّ  یعنی امر ناس!  «َخْلِقهِ  َأْمرَ »این قطعی است که  ؛«ْلِقهِ َخ  َأْمرَ  َنِبيِّ

امور مردم چیست؟ عمدتا امور مردم حاال بحث تشریعش جدا است، و بحث مسائل حكومتی، دفاع از مظلوم و 

 ها امر الخلق و امر الناس است.ها تمام ایناجرای حدود، تعیین فرماندارها و امثال این ،ظالمجلوگیری از 

َض »گوید: جا كه میندر ای هِ  ِإَلى َفوَّ . است« صحیحه زراره»تا  دو .این را در دو تا روایت داریم ؛«َخْلِقهِ  َأْمرَ  َنِبيِّ

بن ثعلبة »از « ابن فضال»كند و دیگری می نقل« حجال»است كه از « بن عیسیاحمد بن محمد »یكی 

 ن تعبیر آمده است.كند. هردو هم صحیحه است. در هردو هم همینقل می« میمون

 پرسش:

ت اما االن آیاتی را برای اثبات حجیت سنت با داللت رواییت سنت با خود سنت، دور نیست؟ اثبات حج

 آوریم.می

 پاسخ:

 گوید:خواهیم ببینیم قرآن كه میمیدر اینجا ما 

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما  َفاْنَتُهوا( َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ



 نماييد؛ خودداري کرده نهي آنچه از و ،(کنيد اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه

 7(: آیه 21سوره حشر )

 گوید:از آن طرف قرآن هم می

َل ِإلَيِهْم( ْكَر لُِتَبيَن لِلنَّاِس َما ُنزِّ  )َوَأْنَزْلَنا ِإلَيَك الذِّ

ه به سوي مردم نازل شده است براي آنها روشن [ را بر تو نازل کرديم، تا آنچو ما اين ذکر ]= قرآن

 سازي.

 44( : آیه 93سوره نحل )

شان عصمت کهرا استفاده كنیم. ببینیم آیا خود ائمه )علیهم السالم(  (لُِتَبيَن لِلنَّاِس )خواهیم ما از این روایات می

 آیه مربوط به سنت ما است یا اند اینجای دیگر ثابت شده، در این آیه چه برداشتی دارند؟ آیا خودشان فرموده

 نه؟ ما دنبال این هستم.

جا همین بحث را توانیم استفاده كنیم آناز روایات مشروعیت سنت را میما  .روایاتی كه ما داریم آن جدا است

كلما قال االئمة قال النبی؛ »كه: است تبیین ائمه بحث ما ابتدا عرض خواهم كرد. االن بحث ما سنت نیست. 

 «!ثتكم فقد حدثنی أبی عن أبیه، عن جده عن رسول هللاكلما حد

جا ائمه )علیهم خواهیم ببینیم در اینكالم هللا است. ولذا ما می ،كالم امام صادق كالم نبی است، كالم نبی

 السالم( آیا از این آیه مشروعیت سنت را استفاده كردند یا نكردند؟

 پرسش:

 نیون اگر سنت را به این معنا قبول داشتند كه مشكل نداشتیم.آربیت و نبی مكرم سنت است، قفرمایش اهل



 پاسخ:

نه و كنند ها معصوم هستند، نه خطا میهم وقتی ما آمدیم عصمت امام برای ما ثابت شد، كه این جادر همان

سنت جا آمد گفت كالم من در این ، بعددر جایی مطرح شد اگر عصمت امامگویند، نسیان دارند و نه خالف می

 كنیم.، ما قبول میاست

جا شاید بگوییم دور ، آنحجیت كالم معصوم را استفاده كنیم ،چه ما بخواهیم از مجرد كالم معصومبله، اگر چنان

در بحث  ولی ما نه؛ گوید، از كجا بدانیم واقعا كالم ایشان داللت بر سنت دارد یااز كجا راست می است؛ یعنی

 ها برای ما حجت است.كالم آندیگر  ،معصوم شدندثابت شد اینها وقتی  ،یمكنعصمت را جدا بحث میعصمت، 

 فهمیم.فهمیم یا نمیعصمت را می ،آیا ما از خود قرآن

 يوَحى( َوْحي ِإالَّ  ُهوَ  اْلَهَوى، ِإنْ  َعنِ  يْنِطُق  َوَما)

 !نيست شده نازل او بر که وحی جز چيزی گويدمی آنچه !گويدنمی سخن نفس هوای روی از هرگز و

 4و  6(: آیه 26سوره نجم )

 ؟رساندرساند یا نمیعصمت را می آیه، آیا این

 پرسش:

 وحی است.و ابالغ قرآن است و در دریافت  بارهفقط درعصمت این 

 پاسخ:

 یعنی هرگز اْلَهَوى(؛ يْنِطُق َعنِ  )َوَما كندنكره است، نكره در سیاق نفی افاده عموم می« نطق»نه، گفتیم كلمه 

 شود. باز نمی نطقش به هوی



 عبارت؛ «، ال ینطق عن الهویكل ما ینطق النبی»جا ما آمدیم از خود ادبیات داخل آیه استفاده كردیم وقتی در آن

 ! «يوَحى َوْحي ِإالَّ  ُهَو نطقه ِإنْ »هم به ظاهرش یعنی:  يوَحى( َوْحي ِإالَّ  ُهوَ  )ِإنْ 

  است که:ه و سنی آمدند گفتند و اجماع همه از شیع

 « بالقرآن عليه ينزل كما بالسنة النبي على ينزل جبريل كان»

 الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم ؛البخاري صحيح شرح الباري فتح

 519، ص96، جالخطيب الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار: النشر دار ، 925: الوفاة

 گوید:از آن طرف هم قرآن می

ُسولَ  يَشاِققِ  َوَمنْ ) ِبعْ  اْلُهَدى َلهُ  َتَبينَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  الرَّ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغيرَ  َويتَّ

ا َوَساَءْت   (َمِصير 

 را او ما نمايد، پيروي مؤمنان راه جز راهي از و کند، مخالفت پيامبر با حق، شدن آشکار از بعد که کسي

 .دارد بدي جايگاه و کنيم؛مي داخل دوزخ به و بريم؛مي رودمي که راه همان به

 992(؛ آیه 4سوره نساء )

ها آمدند یك این بهترین دلیل بر این است كه اگر یك اجماعی صورت گرفت؛ یعنی كل مؤمنین، مسلمان

 َوُنْصِلهِ  َتَولَّى َما )ُنَولِّهِ بكند حرکت اجماع مؤمنین  كسی بخواهد خالف اكثریت مؤمنین و ،ی را پذیرفتندامسئله

ا(. َجَهنََّم َوَساَءْت   َمِصير 

ِبعْ این آیه:  عموما  ،خورد. اگر چنانچه شیعه و سنیدر خیلی جاها به درد ما می اْلُمْؤِمِنيَن( َسِبيلِ  َغيرَ  )َويتَّ

ا(! َجَهنََّم َوَساَءْت  )َوُنْصِلهِ گوید: اگر كسی خالف مؤمنین پیروی كند این آیه می ،ی را بپذیرندامسئله  َمِصير 



 پرسش:

 چطوری است؟ «ال تجتمع امتی علی الخطاء»بحث: 

 پاسخ:

كه معصوم « ال تجتمع امتی»گوییم: جا ما مییك بحث جدا است. در این «ال تجتمع امتی علی الخطاء»بحث: 

 ال شك و ال ریب. در آن هیچ شكی نیست.! « تجتمع امتی علی الخطاءال». در آن باشد

نیست؛ چون كاشف از قول معصوم است حجت است.  حجت« و هوما هبه » ،گوییم اجماعما در اجماع هم می

امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( که علیه شیعه پیراهن عثمان كردند ها اینكه هم را « نهج البالغه» 3نامه 

 ماید:فرمی

وَرى ِإنََّما وَ » ْوهُ  وَ  َرُجل   َعلَى اْجَتَمُعوا َفِإنِ  اْْلَْنَصارِ  وَ  لِْلُمَهاِجِرينَ  الشُّ ا لِلَّهِ  َذلِكَ  َكانَ  ِإَماما   َسمَّ  «ِرض 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البالغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 3، نامه 637مصحح: فیض االسالم، ص

 اْجَتَمُعوا» ،معصوم هم در داخل آن است دهیم. اگر مهاجرین و انصاری كه امامهم ما همین جواب را میدر آن

ْوهُ  وَ  َرُجل   َعَلى با  در آن هیچ شكی نیست.« ال شك بانه امام فلله رضا» یعنی !طور استقطعا این ؛«ِإَماما   َسمَّ

 شكال سندی دارد. مخدوش است و اسندا كه این نامه صرف نظر از این

 باز هم در صحیحه سوم و چهارم همین تعبیر است:

َض  اللَّهَ  ِإنَّ » هِ  ِإلَى َفوَّ ُسولُ  آتاُكمُ  ما وَ  اْْلَيةَ  َهِذهِ  َتاَل  ُثمَّ  َطاَعُتُهمْ  َكْيَف  لَِيْنُظرَ  َخْلِقهِ  َأْمرَ  نَِبيِّ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

 «َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ 



د صل ى هللا عليهم؛ ت فيبصائر الدرجا نویسنده: صفار، محمد بن حسن، مصحح: كوچه  فضائل آل محم 

 691، ص 9، جالنجفي المرعشي هللا آية مكتبةناشر:  ،باغى، محسن بن عباسعلى

اطالق دارد و قیدی  حالت ،است؛ یعنی این اطاعت و تفویض« من اطاع النبی فقد اطاع هللا»همان:  عبارت این

 كامال حاكم است و مقدمات حكمت هم جاری است. ،اطالق ،دامی كه قیدی در كالم معصوم نباشدماهم ندارد. 

 پرسش:

 آیه:

 َأْنُفِسِهْم( ِمنْ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َأْولَى )النَِّبي

 است. سزاوارتر خودشان از مؤمنان به نسبت پيامبر

  3(: آیه 66سوره احزاب )

 كنند؟را چطوری توجیه می

 پاسخ:

 اند. قشنگ جواب داده ، ذیل آیه شریفه،مراجعه كنید« بیضاوی و زمخشری« »تفسیر»شما به كتاب آن را 

 :است «صحیحه اسحاق ابن عمار»صحیحه پنجم 

َب  اللَّهَ  ِإنَّ  » هُ  َأدَّ ى نَِبيَّ ا اِهِلينَ اْلج َعنِ  َأْعِرْض  وَ  ِباْلُعْرِف  ْأُمرْ  وَ  لَهُ  َقالَ  َأَرادَ  َما َعلَى َأَقاَمهُ  ِإَذا َحتَّ  َفَعلَ  َفلَمَّ

ا َعِظيم   ُخُلق   لََعلى ِإنَّكَ  َفَقالَ  اللَّهُ  َزكَّاهُ  ص اللَّهِ  َرُسولُ  لَهُ  َذلِكَ  اهُ  َفلَمَّ َض  َزكَّ  آتاُكمُ  ما َفَقالَ  ِديَنهُ  ِإلَْيهِ  َفوَّ

ُسولُ   «َفاْنَتُهوا َعْنهُ  نَهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ



د صل ى هللا عليهم؛فضائل آل  بصائر الدرجات في نویسنده: صفار، محمد بن حسن، مصحح: كوچه  محم 

 671، ص9، جالنجفي المرعشي هللا آية مكتبةناشر:  ،باغى، محسن بن عباسعلى

َض » عبارت یعنی  احكام باشد و چه بحث سیاست باشد، چه بحث ،خودش اطالق دارد، بحث دین ؛«ِديَنه ِإَلْيهِ  َفوَّ

والیت تشریعی پیامبر را مطرح  و كندآید مسائل احكام را مطرح مید؛ ولی ذیلش میشودو را شامل می هر

 كند.می

 «َشْيئا لِْلَجدِّ  َيْقِسمْ  لَمْ  وَ  اْلَفَراِئَض  َفَرَض  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ »

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 537، ص9ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج كبر و آخوندى، محمد،ا لی هللا ص) اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ِإَلى وَ  علیه واله وسلم( ين َأْمرِ  ِفي لیهم السالم(ع) اْْلَِئمَّ  3، حالدِّ

َض » قیدی باشد به: «اْلَفَراِئَض  َفَرَض »این در حقیقت اگر ما بخواهیم ببینیم:  این فقط احكام را  «ِديَنه ِإَلْيهِ  َفوَّ

 َفَرَض »توانیم از آن استفاده كنیم و ظاهر قضیه این است كه دیگر مسائل سیاسی را ما نمیو رساند می

َض »خواهد توضیح بدهد یك مصداقی از می «اْلَفَراِئَض  َض »نه كل  ،كندرا بیان  «ِديَنه ِإَلْيهِ  َفوَّ  را. «هِدينَ  ِإَلْيهِ  َفوَّ

َض » خواهد در این زمینه به صورت آشکار نبوده خیلی زیاد نمی« سوط الیدمب»چون عمدتا  امام ؛ «ِديَنه ِإَلْيهِ  َفوَّ

َض » گوید:صحبت کند می  .ها استاین هم بحث والیت تشریعی این؛«ِديَنه ِإَلْيهِ  َفوَّ

 :صورت مطلق آمده جا بهاست باز در این« بن حسن میثمیصحیحه محمد »روایت ششم 

َض »  «ِإلَْيهِ  َفوَّ

َض »اطالق  ،متعلق تفویض نیامده اینجا در تمام امور تکوین، تشریع، مسائل احکام، سیاسی همه را ؛ «ِإَلْيهِ  َفوَّ

 :شود باز در ذیلش استشامل می



َض  َفَما» َضهُ  َفَقدْ  َرُسولِهِ  ِإلَى اللَّهُ  َفوَّ  «ِإلَْيَنا َفوَّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: مية(،اإلسال -الكافي )ط  

ْفِويِض  َباُب ، 539، ص9ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، لی هللا ص) اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ِإَلى وَ  علیه واله وسلم( ين َأْمرِ  ِفي لیهم السالم(ع) اْْلَِئمَّ  1، حالدِّ

ض الی علی  »جا آن ُه الینا»جا اینبود،  «فوَّ و دیگران هم گفتند این روایت صحیح « مجلسی» .است «فوضَّ

 .است

 :جا دو تا مسئله را مطرح کردهدر این ،نیمه کاره ماندو که ما جلسه قبل خواندیم « بن یسارصحیحه فضیل »

َض »  ينِ  َأْمرَ  ِإلَْيهِ  َفوَّ ةِ  وَ  الدِّ  «اْْلُمَّ

 :با قید

 «ِعَباَده لَِيُسوَس »

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 533 ، ص9ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  ِإَلى وَ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي ع اْْلَِئمَّ  4، حالدِّ

هم مسائل امت اسالمی به پیغمبر و  ،هم مسائل دین که مسائل احکام است به پیغمبر تفویض شدهیعنی 

 دارد آن وقت .رتق و فتق امور برای مردم و احکام برای مردم، ایجاد حکومت .یعنی دو شیئ است ؛تفویض شده

 .خیلی واضح و روشن استاین  سیاست عباد را نبی مکرم مدیریت کند.یعنی ؛ «ِعَباَده لَِيُسوَس »



ما در بحثی که آیا امام و پیغمبر  .غیر از روایت تفویض، روایات دیگر هم داریم؛ «ِعَباَده لَِيُسوَس »البته ما 

جا آیات و روایات را به طور مفصل آنما  ،شان هم از طرف خدا است یا اعطائی مردم استمسائل حکومتی

 آوریم.می

؛ از همه زیباتر کار کرده را که «مؤمن»هللا خدا بیامرزد آیت ،در این زمینه کار کردندمن دیدم در میان کسانی که 

شان والیت بحث .شان طول کشیدسال بحث خارج 94 -96نزدیک به  است. خیلی ظریف و دقیق کار کرده یعنی

بعد والیت فقیه را  ،ئمهوالیت ا ،قبل از والیت فقیه، والیت سیاسی نبی مکرم را اثبات کردایشان ولی  .فقیه بود

 نتیجه گرفت.

الوالیُة اإللهیة »کتاب  .دوستان اگر این کتاب را پیدا کنند و مطالعه کنند به گمانم خیلی چیز خوبی است

آدم مالئی بود و قشنگ هم رصت داشت و فهم  ،ایشان .کتاب خوبی است« الحکومُة اإلسالمیه»یا « اإلسالمیه

 هم كار كرد. 

در زمان  تر کار کرده.ایشان خیلی عمیق .اصال  قابل مقایسه با او نیست ،نوشته« منتظری»قای کتابی که آحتی 

و ایشان هم خیلی زیاد روی بعضی از  ،خیلی زیاد مباحث شبهات و ... به این شکل مطرح نبود« منتظری»آقای 

 است. مباحث حکومتی عقلی وارد شده

و سیره را  را آورده روایات حکومتی، آیات حکومتی و د پیدا نکردهروی کارهای عقلی زیاد ورو« مؤمن»اما آقای 

های حضرت امیر که داللت ها و نامهکل خطبه دارد.« البالغهمسائل حکومتی در نهج»آورده و یک بخشی به نام 

هم  ها رااین ؛انتخابی نیستو نه از اعطائی مردم،  ،اش از طرف خدای عالم استکند امام، مسائل حکومتیمی

 است. به خوبی جمع کرده

  :کندعصمت پیغمبر را تأیید می روایت، در این



دا   َكانَ  اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  وَ » قا   ُمَسدَّ دا   ُمَوفَّ ا ء  َشيْ  ِفي ُيْخِطئُ  اَل  وَ  َيِزلُّ  اَل  اْلُقُدِس  ِبُروحِ  ُمَؤيَّ  ِبهِ  َيُسوُس  ِممَّ

 «اْلَخْلق

ربوط به سیاست خلق و مسائل حکومتی است این هم اعطائی خدای عالم چه که مآن .خیلی واضح و روشن است

 :آوردبعدش هم والیت تشریعی پیغمبر را می .به نبی مکرم است

اَلةَ  َفَرَض  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُثمَّ » ْكَعتَ  ِإلَى اللَّهِ  َرُسولُ  َفأََضاَف َرَكَعات َعْشرَ  َرْكَعَتْينِ  َرْكَعَتْينِ  الصَّ  ْينِ الرَّ

 «اْلَفِريَضة َعِديلَ  َفَصاَرْت  َرْكَعة   اْلَمْغِرِب  ِإلَى وَ  َرْكَعَتْينِ 

 جا كه:تا آن

َنةِ  ِفي اللَّهُ  َفَرَض »  «َرَمَضانَ  َشْهرِ  َصْومَ  السَّ

 و پیغمبر:

 «َشْعَبان َصْومَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َسنَّ » 

در رابطه با مسئله نماز  ؛غمبر کل مسکر را حرام کردهپی ،آورده و خدا، خمر را حرام کردرا « صوم  شعبان»پیغمبر 

 و در آخر دارد: ها را کامال  آوردهمسافر و ... همه این

ْسِليمُ  اْلِعَبادِ  َعلَى َوَجَب  وَ »  «لَهُ  التَّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 533 ، ص9ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج ،اكبر و آخوندى، محمد  ِإَلى وَ  ص اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي ع اْْلَِئمَّ  4، حالدِّ



 ،خدای عالم بر بندگان واجب کرده در برابر پیغمبر تسلیم شوندمی گوید  که جا استاین کالم« بیت القصیر»

 :تعالی در آیهمثل تسلیم برای خدای تبارک و

ى يْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِّكَ  )َفاَل   ا َأْنُفِسِهمْ  ِفي يِجُدوا اَل  ُثمَّ  بَيَنُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما يَحكُِّموكَ  َحتَّ ا َحَرج   وَ  َقَضيَت  ِممَّ

ا( يَسلُِّموا  َتْسِليم 

 و طلبند؛ اوريد به را تو خود، اختالفات در اينکه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها که سوگند پروردگارت به

 .باشند تسليم کامال و نکنند؛ ناراحتي احساس خود دل در تو، داوري از سپس

 34(: آیه 4سوره نساء )

تسلیم در برابر  .مثل تسلیم در برابر خدا است ،تسلیم در برابر پیغمبر .خواهد برساند، همان را میروایت این

چه در مسائل  .هیچ قیدی نداردو غمبر هم مطلق است تسلیم در برابر پی ،قید بردار نیستو مطلق است  ،خدا

 هیچ تفاوتی ندارد. ،چه در مسائل شخصی خودش باشد ،چه در مسائل تشریع باشد ،حکومتی باشد

رفتنش واجب است!؟  ، آیاد پاشو توالت برواگر پیغمبر بگوی به صورت طعن نوشته« مشهدیدرایتی آقای »حاال 

روزی سر ناهار از یک ظرف ماست، ماست را به  ،را بیامرزد« خزعلی»خدا آقای  نمی دانیم چه کار باید بکنیم!؟

فعال  از ماست بر در این قضایا هم  ؛«از ماست بر ماست»یک ظرف ماست دیگری ریخت گفت فالنی ببین 

 !ماست

ید گومی« مجلسی اول»، «روضة المتقین»در  .حسن استروایت گوید می« ی مجلسیمحمد تق»جا مرحوم این

بزرگان دیگر ما هم به همین شکل تعبیر به صحیحه  هم تعبیر به صحیحه دارد.« صاحب جواهر» .صحیح است

  .دارند



توثیق درباره ایشان ما چون است. « بن هاشمابراهیم »نسبت به  آورند عمدتا  می «نَس َح »که واژه  یهایاین

گویند این روایت، آید میمی« اهیم ابن هاشمابر»هر کجا  لذا ،اش آمدهفقط مدحی درباره و خاصی نداریم

 هزار روایت داریم!! 7حدود « ن هاشمبابراهیم »که ما تقریبا  از ل آنحسنه است و حا

شش هزار و  ؛ واز پدر اندیهفت هزار و  .این پدر و پسر هستند ،یعنی کثیر الروایه شیعه در عصر معصومین

 .است« بن هاشمابراهیم ن ِبُقم ل من نشَر حدیث الکوفییواو» ؛از پسر اندی

کند در ذیل روایت روایتی را نقل می« بن طاوسسید ». مرحوم البته ما ادله مختلفی بر وثاقت ایشان داریم

 کند توثیق ایشان برای ما کامال  حجت است.آید توثیق میوقتی ایشان می ؛«رواُتهم ثقاة  باجمعم» :گویدمی

که  «خبر»های فقهی ما کلمه در کتابکه را ما خدمت عزیزان عرض کردیم این  .داریمهم  «خبر»ما دو تا 

 «حسنه»یک دفعه  ،گویدمی «موثقه»یک دفعه  ،گویدمی «صحیحه»یک دفعه  !یعنی روایت ضعیف ،آیدمی

معموال  واژه  . لذاها انصراف به حاج خانم خانه داردگوید چون معموال  بعضی وقتدیگر ضعیفه نمی ؛گویدمی

 آید.می «خبر»جای ضعیفه کلمه ب ،عیفه را نیاوردندض

و دیگران باشند کلمه « خویی»امام، آقای  ، یاباشد« حدایق»، «صاحب ریاض»، «صاحب جواهر»هر کجا 

ولی  ؛الشک والریب ضعیف است« کافی»البته در اینجا روایت  .«روایت ضعیفة  »یعنی آید، که می« خبر»

 فرماید که:می« خویی»آقای  و آمده« بصائر»همین روایت در و ه این روایت را نقل کرد« صفار»

 5 الحديث المتقدم، الباب: الدرجات بصائر. والسندصحيح المتقدمة، الرواية من مضمونه يقرب ما ذكر»

» 



 القاسم أبو العلمية السيد الحوزات زعيم اْلكبر الرواة؛ لالمام طبقات الحديث وتفصيل معجم رجال

م؛  9115 - ه 9496 ومزيدة، السنة منقحة الخامسة، طبعة الشريف، الطبعة سره ي قدسالخوئ الموسوي

 55، ص 51ج 

« بصائر الدرجات»همین روایت با همین شکل در  ،ضعیف است آمده سند« کافی»وایت هشتم که در پس ر

 پس ما مشکل سندی هم نخواهیم داشت. ؛آمده سند او صحیح است

 پرسش:

 هم عصر بوده؟« کلینی»با مرحوم « بصائر الدرجات»صاحب 

 پاسخ:

تقدم دارد. ایشان  .است 651 متوفای «کلینی» ،است 571متوفای، «بصائر الدرجات»صاحب « صفار» ،نه

کتاب و امام هادی و امام عسکری را درک کرده  و آقا ایشان معاصر معصومین بود ،«وما ادریک ما صفارصفار، »

 . خیلی عجیبی دارد

و دیگری « بصائر الدرجات»یکی  .ها خواندنش از واجبات استتاب است به نظرم برای طلبهدو تا ک یعنی

 است.« خزاز» اثر« کفایة اْلثر فی إمامة ائمة اإلثنی عشر»

ما یرتبط کل»یعنی  ؛نظیر استشناسی تقریبا  بیکه در مباحث خدا« توحید صدوق»ثل این دو تا کتاب، م

یعنی « ما یرتبط باإلمامهکل»تا کتاب هم  در این دو .آورده« التوحید»کتاب در « صدوق»مرحوم که « بالتوحید

« کفایة اْلثر»مخصوصا   .این دو بزرگوار آوردند ،چه که مربوط به امام و امامت استتمام آن ،مقام امام، علم امام

  متأخر هم است.که 



ولی کتاب ایشان  .باشد« یخ طوسیش»قبل از و « کلینی»بعد از باشد. یعنی  411متوفای « خزاز»گمانم 

  .بندی خیلی خوبی دارددسته

« صدوق»با تقریبا   است. 496« مفید» ؛463« سید مرتضی»؛ 431« طوسی»؛ است 699 متوفای «شیخ صدوق»

 در یک عصر بودند. )رضوان هللا تعالی علیهم( «شیخ مفید»و با 

امام صادق بودم یک کسی از کتاب هللا سوال کرد گوید خدمت این روایت البته روایت خیلی مفصلی است می 

  :نفر دیگری آمد از همان آیه سوال کرد ،حضرت یک جوابی داد

ل ِبهِ  َأْخَبرَ  َما ِبِخاَلِف  َفأَْخَبَرهُ »  «اْْلَوَّ

ابا »گفتم که با خودم  .کنندبه قدری من ناراحت بودم که گویا قلب من را دارند با چاقو تکه تکه می :گویدمی

می بینم که امام و  جا آمدماینگوید، متفاوت نمی« شبه واو»و « واو»رها كردم كه در یك  «شام»را در « قتاده

  :ضرت برخالف نفر اول و دوم نظر داد؛ در اینجا بود کهکه نفر سومی آمد دیدم حتا این گوید.به این شكلی می

ةتَ  ِمْنهُ  َذلِكَ  َفَعِلْمُت َأنَّ  نَْفِسي َفَسَكَنْت »  «ِقيَّ

 :بعد حضرت

 «ِإلَيَّ  اْلَتَفَت »

 كه چیزی بگویم فرمود:بدون این

َض  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َأْشَيمَ  اْبنَ  َيا»  ِبَغْيرِ  َأْمِسْك  َأوْ  َفاْمُننْ  َعطاُؤنا هذا َفَقالَ  َداُودَ  بْنِ  ُسلَْيَمانَ  ِإلَى َفوَّ

 «ِحساب  

  .ندهی دست خودت است خواهی بدهیبه هر کس میگفت ای سلیمان! 



َض  وَ » هِ  ِإلَى َفوَّ ُسولُ  آتاُكمُ  ما َفَقالَ  نَِبيِّ َض  َفَما َفاْنَتُهوا َعْنهُ  نَهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ  َفَقدْ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِإلَى َفوَّ

َضهُ   «ِإلَْيَنا َفوَّ

: غفارى على مصحح /محقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 533، ص9ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، لی هللا ص) اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ِإَلى وَ  علیه واله وسلم( ين َأْمرِ  ِفي لیهم السالم(ع) اْْلَِئمَّ  5، حالدِّ

که « عالمه مجلسی»های مختلف است و ر کتابد .هم دارد« صفار»و ، «اختصاص شیخ مفید»، «کافی»این را 

 گوید: رسد میبه این روایت می

 «الحدیث الثانی ضعیف  »

الباُب « الدرجات بصائر» ،«والسنُد صحیح  » :گویدرا می« صفار»روایت « خویی»ولی عرض کردم مرحوم آقای 

  .است« موسی ابن اشیم»در رابطه با شرح حال  5المتقدم، حدیث 

 « لیکم ورحمة هللاوالسالم ع»


