
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 2931/ 12/22 جلسه شصت و هفتم

 اکرم! مثل حجیت سنت پیامبر ،حجیت سنت ائمه –( 29) 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:

 ه انتخاب حاکم از ناحیهکه اشاره ب در نهج البالغه نقل شده استروایاتی از خود امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( 

 !؟دادجواب باید مردم دارد. این را چگونه 

 پاسخ:

كه والیت مخصوص بحث این ،از زبان خود حضرت امیر ،«نهج البالغه»در  ماما همه این روایات را جواب دادیم. 

 . زیاد داریم و...، مطالب ما است، حق من را غصب كردند

 :دفرمایمی بعد از رسیدن به خالفتحضرت 

ن  » ع   ِإذآ  اْلآ ج  ق   ر  ِلهِ  ِإل ى الآح  ِله ِإل ى ُنِقل   و   أ هآ ق   «ُمنآت 

 در این هنگام، حق به حقدار رسید و به جایگاه اصلی خود برگشت!

 فيض: مصحح/  محقق ،حسين بن محمد الرضى، شريف: ؛ نويسنده(صالح للصبحي) البالغة نهج

 14: ص ؛ولا چاپ ،ق 2121 قم، هجرت،: ناشر ،اإلسالم



از باب  و...است مخصوصا در نامه ششم  كه از حضرت امیر یهایكه روایتدهد بر اینها نشان میتمام این

 ،گوید اگر تو معتقد هستی كه خالفت انتخابی استزند میاست. یعنی با معاویه كه حرف می «الزام خصم»

 روی؟اند چرا زیر بار نمیمن را انتخاب كردهمردم 

ملزم هستی كه من را هم قبول  ، اْلن همری كه ابوبكر و عمر و عثمان را انتخاب كردند، تو قبول كردیطوهمان

 خالفت مشروعی است. ،من خالفِت  ،بر اعتقاد توبناكنی؛ یعنی 

اگر بنا باشد انتخاب  فرماید:امیرالمؤمنین میکه خواندم « بن قیسسلیم »روایتی هم كه من دیروز از همان 

 ،كه او را دفن كننددست مردم باشد، مردم موظف هستند بعد از هر خلیفه كه از دنیا رفت قبل از اینبه  خلیفه

انتخاب خلیفه را به مردم واگذار كرده باشد؛ اما خدای عالم این در صورتی است كه  بیایند خلیفه انتخاب كنند.

 خالفت من:

لَّ  اللَّهُ  ك ان   ِإنآ  و  » زَّ  و   ج  ارُ ي   الَِّذي ُهو   ع  ت  ةُ  ل هُ  و   خآ ر  دِ  الآِخي  ق  ِني ف  ار  ت  ةِ  اخآ ُمَّ ِني و   لِْلآ ل ف  خآ ت  ِهمآ  اسآ ل يآ ُهمآ  و   ع  ر   أ م 

ِتي اع  ِتي و   ِبط  ر  اِبهِ  ِفي ُنصآ لِ  ِكت  هِ  ُسنَّةِ  و   الآُمنآز  لِك   ن ِبيِّ ذ  ى ف  و  ِتي أ قآ ُب  و   ِبُحجَّ ج  ي أ وآ قِّ  «ِبح 

محقق / مصحح: انصارى زنجانى خوئينى،  ،ى، سليم بن قيسهاللنویسنده:  ،كتاب سليم بن قيس

 579 ص ،1ج ؛محمد؛ ناشر: الهادى

كردند ها خیلی فضولی میانتخاب مردم نیست. یك موضوعی كه وهابی ، بهدهد كه خالفتاین تعابیر نشان می

ستم؟ یا یك مرتبه به اگر علی خلیفه است، چرا یك دفعه نیامده بگوید من خلیفه همی گفتند: " كه این بود 

 "استناد نكرده است؟« غدیر خم»

در رابطه با خالفت و انتخاب حضرت علی از  ،دوازده جلسه یك ساعت و نیم تا دو ساعته من در ذهنم است ده،

 برنامه داشتم. كال تمام مدارك شیعه و سنی را آوردم و نشان دادم. در شبکه والیت  )سالم هللا علیه( زبان علی



امامت علی از »ی خواهد شد. اششصد صفحه، به گمانم یك كتاب پانصد، به صورت كتاب بشود مطالباگر آن 

امامت علی از زبان علی »ست. ان شاء هللا فایل هم هعصر در سایت ولی که «!زبان خود علی )سالم هللا علیه(

 كنند.دوستان ببینند و استفاده  تا میگذاررا روی كانال هم می« )سالم هللا علیه(

خیلی به غیرت من برخورد، روی این موضوع خیلی زحمت كشیدم. دیدم این  ،كردندمطرح وقتی این شبهه را 

خودم این كار را انجام دادم و گفتم باید به نحو احسن و اتم و ها هم نیست، من خودم آستین باال زدم كار بچه

 ها را بدهم.جواب این

 پرسش:

سنت تا چه اهل  .روایت نابی داردیک مناقب حضرت زهرا )سالم هللا علیها( و در مورد فضائل « خطیب بغدادی»

 حد ایشان را قبول دارند؟

 پاسخ:

و « سنن نسائی»، مثل «كافی»مثل ایشان، « تاریخ بغداد»کتاب شان قبول دارند. را همه« خطیب بغدادی»

ملزم است هر روایتی را كه  «خطیب»ی كند؛ یعناز آن باالتر كه نیست! ایشان سند ذكر می« سنن ابن داود»

 سنت ثقه هستند و یا ثقه نیستند.آورد. و باید بررسی كرد كه این روات از دیدگاه اهلآورد با سند میمی

حاال یك مقدار « ابن داود، نسائی، احمد ابن حنبل و...»مورد اعتمادشان است، مثل « خطیب بغدادی»خود 

 تر و یا باالتر.پایین

ها متأخر است. بوده است. از همه آن« شیخ طوسی و شیخ مفید»معاصر یعنی است.  149توفای م ایشان

 153متوفای « ترمذی»است.  157متوفای « ابن داود»است.  909است كه متوفای  «نسائی»ها آخرین آن



 190فای است كه متو« ابن سعد»، «بخاری»قبل از است.  174متوفای « بخاری»، 142متوفای « مسلم»است. 

 است.

مال »ی از قول ایك بیانیهو یك كشف جدیدی كرده، « زاهدان مکی دار العلوم»دوستان مستحضر هستند که 

مسری است و سرایت « ویروس كرونا»گویند كه می یهایاین :گویدگذاشته. ایشان می« محمد عمر سربازی

 مشرك هستند! ،كندمی

كه مشرك قایان قبل از اینآكند، این مشرك است. ان سرایت میهركس معتقد باشد كه بیماری به دیگریعنی 

طوری عقیده ها اینینو ا است برگردند كه با حالت شرك از دنیا نروند. این دنیای علمخود بشوند از عقیده 

 د!ن، این را مطرح می کندارند و آنهم به عنوان یك مركز علمی

در این کتاب  " هللا توسل و ندای غیرها مسری هستند؛ یماریعنوان کتاب این است: " آیا بخیلی عجیب است. 

سنت به تمام مراكز بهداشت جهانی! هیچ مرضی حتی سل و جذام مژده از سوی مفتی بزرگ اهل آمده است: "

كه مرضی از شخصی به شخص دیگر سرایت كند، اگر كسی معتقد باشد به ایناز كسی به كسی سرایت نمی

 "كند مشرك است.می

كه مرضی از شخصی به دیگری سرایت تمام مردم دنیا مشرك شدند، یا دارد: "اعتقاد به اینبا این حساب، االن 

 روایت هم آورده است:« محمد عمر غفر له»در اخر هم می نویسد: كند، فاسد و شرك است." 

 «او كما قال صلی هللا علیه واله وسلم ...طيرة وال عدوى ال»

كه مردم دنبال این هستند  یدر این دنیای "نه؟ ها مسری هستند یاآیا بیماری"  عنوان: بااین هم كتابش است 

ها همین ،كه نسبت به شریعت و اسالم ایرادی وارد كنند و مسخره كنند، بهترین وسیله و مسخره شریعت

 هستند.



به این مرض ... و  «خفاش»گویند مردم چین به خاطر خوردن البته یك چیز جالبی هم گذاشته بودند كه می

خوردن خفاش و »اند: ها آوردند كه فقهایشان فتوا دادههای اینبعد دوستان ما آمدند از كتاباند. مبتال شده

 حالل است!! و هیچ اشكالی ندارد« سوسمار

 كه می شودمجوز  همین حرفها برند ما نمی دانیم!روند و كاروان را به كجا میدیگر حضرات دارند به كجا می

 بنویسند. را« احادیث شیطانی»باید این بار البته بنویسند.  را« آیات شیطانی»بردارند كتاب 

 پرسش:

 یا علم نداشت و رفت؟ و رفت؛شود امیرالمؤمنین علم داشت كه كشته نمی ،«لیلة المبیت»در قضیه 

 پاسخ:

من  ،"اگر این آیه در قرآن نبود گوید:خودش را تسلیم خدا كرده است، و علم هم دارد. امیرالمؤمنین می حضرت

 كردم."تا قیام قیامت تمام حقایق را برای شما بیان می

ُحو ا اللَّهُ  )يمآ اءُ  م  ِبُت  يش  يثآ هُ  و  ِعنآد  اِب( ُأم   و   الآِكت 

 نزد[ محفوظ لوح]=  «الکتاب ام» و کند؛مي اثبات بخواهد را چه هر و محو، بخواهد را چه هر خداوند

 !اوست

 93(: آیه29)سوره رعد 

آیند تا صبح امیرالمؤمنین را كه میتسلیم امر الهی است. و در برابر رسول اكرم تسلیم است و اینحضرت 

  ست.ای ببیند هها صدمهكه در زیر این سنگكنند، احتمال اینسنگ باران می



فرار كرد و به غار رفت؟  چراها علم دارند و رسول اكرم هم علم دارد كه كشته نخواهد شد، پس البته قطعا این

پوشید؟ برای چه نیرو و سرباز معین شود، چرا پیامبر زره میها كشته نمیكه در این جنگعلم دارد بر این

 كرد؟می

ُحو) ها تسلیم امر الهی هستند و معتقدند:نیست، این ها برایشان تكلیف آورعلم ایندقت داشته باشید که   يمآ

ا اللَّهُ  اءُ  م  بِ  يش  يثآ هُ  ُت و  ِعنآد  اِب  ُأم   و   خدای عالم این علم را تغیر بدهد. این علمی كه دارد  لَّ ع  ل   ؛(الآِكت 

باز در روز عاشورا خودش را تسلیم امر  ،كه پیغمبر خدا در موردش فرمودهسید الشهداء )سالم هللا علیه( با این

لَّ الهی كرده،   فرماید: افتد میمی قتفافرجی باشد. تا قضیه حضرت ابا الفضل العباس ا ل ع 

ن  » ر   اْلآ ِري انآك س  هآ لَّتآ  و   ظ  ع   و ِحيل ِتي ق  ط  اِئي انآق  ج   «ر 

 بعد دارد: االن برای من قطعی شد!دیگر فرمود: 

ت   ُكنآت   ِإنآ  اللَُّهمَّ » سآ ب  نَّا ح  ر   ع  ل النَّصآ عآ اآج  لِك   ف  ا ذ  ر   ُهو   لِم  يآ  «ل ن ا خ 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط أبحار األنوارالجامعة لدرر 

 15، ص17 ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

ُحو): ها تسلیمهر لحظه این ا اللَّهُ  يمآ اءُ  م  ِبُت  يش  يثآ )سالم هللا « علی اصغر»قضیه بعد از حضرت هستند. یا  (و 

بینی در منظر و محضر تو كه تو داری میاینشود، كه در محضر تو انجام میخدایا این" :داردعرضه می علیه(

 "!آرامش من استاین مایه دهند، دارند این كارها را با من انجام می

هم امام حسین باید توجه داشته باشند که  اشت یا نه؛علم غیب د امیرالمؤمنینكنند كه شبهه می یهایلذا این

 ، حضرت موسی هم وقتی:طور بودپیغمبر هم همین ،طور بودهمین

ج  ) ر  ُب  خاِئفا   ِمنآها ف خ  قَّ ر  ت  بِّ  قال   ي  ني ر  مِ  ِمن   ن جِّ وآ الِمين الآق   (الظَّ



! پروردگارا كرد عرض اى،حادثه انتظار در لحظه هر و بود، ترسان كه حالى در شد خارج شهر از موسى

 بخش رهايى ظالم قوم اين از مرا

 12(: آیه 11سوره قصص )

 به این تكلیف باید عمل كنند.که ها حقایق روشن است؛ ولی یك تكلیفی دارند قطعا برای این

 پرسش:

 شود؟ها است و كم و زیاد میدائمی است و یا بعضی وقت ائمه، علم غیب

 پاسخ:

ة  األآ   أ نَّ  ب اُب »تحت عنوان  «کافی»مرحوم کلینی یک بابی دارد در  ا ِئمَّ اُءوا ِإذ  ل ُموا أ نآ  ش  عآ در آنجا دارد که  «ُعلُِّموا ي 

 :امام صادق می فرماید

ا » اد   ِإذ  امُ  أ ر  ِم  ل م   أ نآ  ا إلآ عآ ئا   ي  يآ هُ  ش  ل م  لِك   ا للَّهُ  أ عآ  «.ذ 

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

 2 ، ح171 ص ،2ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و براك

 ها دست خدا است. این

ال   يء   يِحيُطون   )و  ا ِإالَّ  ِعلآِمهِ  ِمنآ  ِبش  ( ِبم  اء   ش 

 . بخواهد او که مقداري به جز گردد؛نمي آگاه او علم از کسي و

 177(: آیه 1سوره بقره )



الِمُ  يِب  )ع  ال   الآغ  ِهرُ  ف  ا؛ غ يِبهِ  ل ىع   يظآ د  نِ  ِإالَّ   أ ح  ى ِمنآ  م  ت ض  ُسول   ارآ ِإنَّهُ  ر  ُلُك  ف  يهِ  ب ينِ  ِمنآ  يسآ ِمنآ  يد  لآِفهِ  و   خ 

ا( د  ص   ر 

 و برگزيده را آنان که رسوالني سازد، مگرنمي آگاه غيبش اسرار بر را کس هيچ و اوست غيب داناي

 !دهدمي قرار آنها براي سر پشت و رو پيش از مراقبيني

 15و  14(: آیه 51سوره جن )

 است، معتقدند: خدادست  ،امر

ل   ال  »  وآ ة   ال   و   ح  ِلي ِباللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّ االآع  اء   ؛م  ا و   ك ان   اللَّهُ  ش  أآ  ل مآ  م  ش  ُكنآ  ل مآ  ي   «ي 

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

زِ  ب اُب ، 790، ص1ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج و آخوندى، محمد، اكبر ة و   الآِحرآ  20، حالآُعوذ 

کند ولی تکلیف ندارند. ظاهر می بعضی وقت ،را از پیغمبرش مخفی کند این ،داندها خدا صالح میبعضی وقت

این  ،ر عادی برایش این علم بیایداز راه غیوقتی یعنی  ؛ائمه و انبیاء به علوم غیر عادی خودشان مکلف نیستند

 .برای امام و پیغمبر تکلیف آور نیست

 :فرمود طور کههمان 

ا» ِضي ِإنَّم  ن ُكمآ  أ قآ ن اِت  ب يآ يِّ انِ  و   ِبالآب  م   «األآ يآ

 کنم.دهند قضاوت میی که افراد میمن طبق شهادت

 :من حکم کردم د ودادن شهادتو آنها  ،اگر کسی شاهد دروغی آورد :گویدولی در کنارش هم می

ا» ِإنَّم  ُت  ف  عآ ط  ة   ِبهِ  ل هُ  ق  ع   «النَّارِ  ِمن   ِقطآ



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

اء   أ نَّ  ب اُب ، 121 ، ص5 ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ض  يِّ  الآق  ان و   ن اِت ِبالآب  م   2، حاألآ يآ

: که، این قضاوت من در ظاهر، قضاوت درستی نیست این قطعا  گوید اگر کسی علم دارد بر ایندر کنار این می

ُت » عآ ط  ة   ِبهِ  ل هُ  ق  ع   !«النَّارِ  ِمن   ِقطآ

 پرسش:

ق   ال  » :روایتبا توجه به  رآ ن ك   ف  ا و   ب يآ ن ه  نَُّهمآ  ِإالَّ  ب يآ اُدك.... أ   شوند؟بیت باذن هللا همه کاره آدم مییعنی اهل ؛«ِعب 

 پاسخ:

 فرمود: .باذن هللا بله

ُلُق  أ نِّي) ينِ  ِمن   ل ُكمآ  أ خآ يئ ةِ  الطِّ ه  يرِ  ك  أ نآُفُخ  الطَّ يُكونُ  ِفيهِ  ف  ا ف  ير  نِ  ط  ُأبآِرئُ  اللَّهِ  ِبِإذآ ه   و  م  األآ بآر ص   األآ كآ يي و  ُأحآ  و 

ت ى وآ نِ  الآم   (اللَّهِ  ِبِإذآ

 به و. گرددمي ايپرنده خدا، فرمان به و دمممي آن در سپس سازم؛مي پرنده شکل به چيزي گل، از من

 زنده خدا اذن به را مردگان و بخشم؛مي بهبودي را[ پيسي]=  برص به مبتاليان و مادرزاد کور خدا، اذن

 کنم!مي

 13 (: آیه9) عمران آلسوره  

 پرسش:

 و آن خدا بزرگ است!؟ هستند ی کوچکداها خیعنی اینگویند  و می کنندشبهه میاینها 

 



 پاسخ:

 .اینگونه نیست نه

ةُ » اد  بِّ  ِإر  اِديرِ  ِفي الرَّ ق  ِبُط  ُأُموِرهِ  م  ُكمآ  ت هآ ُدرُ  و   ِإل يآ  «ُبُيوِتُكم ِمنآ  ت صآ

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

ةِ  ب اُب ، 755، ص 1ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج  اكبر و آخوندى، محمد، ار  رِ  ِزي  بآ دِ  أ ِبي ق  بآ نِ  اللَّهِ  ع  يآ  الآُحس 

ِلي بآنِ   1، حع 

نه تنها قبض روح  !حضرت عزرائیل باذن هللا قبض روح تمام خالئق را در یک آن اطالع دارد به تمام خالئق

 .یوانات هم با عزرائیل استبلکه قبض روح ح ،هاانسان

 گوید:قرآن می 

فَّى )اللَّهُ  و  ا( ِحين   األآ نآُفس   يت  ِته  وآ  م 

 !کندمي قبض مرگ هنگام به را ارواح خداوند

 11(: آیه 93سوره زمر )

  :می گوید از این طرف

اُكمآ  )ُقلآ  فَّ و  ل ُك  يت  ِت  م  وآ بُِّكمآ  ِإل ى ُثمَّ  ِبُكمآ  ُوكِّل   الَِّذي الآم  (تُ  ر  ُعون  ج   رآ

 پروردگارتان بسوي را شما سپس گيرد؛مي را شما( روح) شده، مأمور شما بر که مرگ فرشته: »بگو

 .«گردانندبازمي

 22(: آیه 91سوره سجده )



وگرنه در  .ائمه هم بله ،است گر در عزرائیل معتقدند خدای کوچکاست؟ ا عزرائیل خدای کوچکآیا پس 

ل  عزرائیل معتقد هستند  ( )ُوكِّ ( )ُوكِّل  ائمه هم  ِبُكمآ بیت هم اهل ،کندعزرائیل باذن هللا قبض روح می .ِبُكمآ

 :«خویی»آقای  همان تعبیر .کنندکارهای دیگری باذن هللا می

 وبهم االيجاد في واسطة لكونهم االخبار من يظهر كما باجمعهم المخلوق على واليتهم في الشبهة »

 وهم وجودهم وبهم الجلهم خلقوا وانما كلهم الناس خلق لما لوالهم إذ الخلق، في السبب هم و الوجود،

 «الخالق  لمادون التكوينية الوالية لهم بل افاضة، في الواسطة

 الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد الحاج العظمى هللا آية االكبر االستاذ بحث تقرير من الفقاهة مصباح

م، 2371 ه 2951 النجف الحيدرية التبريزي، المطبعة توحيديال علي محمد الميرزا لمؤلفه افاضاته دامت

  94، ص 4ج

شما حساب کنید خورشید با نور  یعنیل مناقشه نیست ث  در م   .کندهمه چیز را درست می« باذن هللا»کلمه 

نه آقا این نور هر چه است مال  ؟است ورشید را بگوید این خورشید کوچکتوانید نور خآیا شما می ،خورشید

 اگر یک آنی چیزی روی خورشید کشیده بشود دیگر نوری در کار نیست. .خورشید است

اگر شما تصور کنید خورشید، ذی روح باشد یک آنی ارده کند نور از خودش ساطع نشود تمام دنیا ظلمت 

 ها هم به این شکلی هستند.این ؛شودمی

 آغاز بحث...

  :آیه شریفه در ما در رابطه با مشروعیت سنت

ا م  ُسولُ  آت اُكمُ  )و  ُخُذوُه( الرَّ  ف 

 (کنيد اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه



 5(: آیه 73سوره حشر )

شان این است در مبنای -« بروجردی»مخصوصا  آقای  -البته معموال  فقهای ما  .گفتیم اول سراغ روایت برویم

آیات و  ،رسندبعد به ادله اقوال که می ،آورندیک مسئله می اقوال فقهاء را در .کنندنقل اقوال می یک موضوع،

  :اول آمدیم از باب« هما نحُن فی»در ما ولی  کنند؛ت را مطرح میروای

لآن ا أ نآز  ر   ِإل يك   )و  كآ ين   الذِّ ا لِلنَّاِس  لُِتب  ل   م  لَُّهمآ  ِإل يِهمآ  ُنزِّ ل ع  ُرون   و  كَّ ف   (يت 

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

 !کنند انديشه شايد و سازي؛

 11آیه  (:24سوره نحل )

 ایناز گفت که آیا  در کالس آن عزیزمانگفتیم ببینیم خود معصومین در ذیل این آیه فرمایشی دارند یا ندارند؟ 

  ؟آیدم نمیالزدور  ،سنت پیغمبراثبات مشروعیت برای  روش

 .روات استخود از زبان  بعضی از توثیقات روات، که یک بحثی داریم« رجال»ما در عزیزان خوب دقت کنند، 

از امام « زراره» .هستیاره من گفت تو چنین و چنان گوید من خدمت امام رضا رفتم دربمی« صفوان»مثال  

 کند که:صادق نقل می

ةُ  ال   ل وآ » ار  اُؤهُ  و   ُزر  ر  تآ  ُنظ  س  ر  نآد  اِديُث  ال   «أ ِبي أ ح 

م السالم،  محقق/ مؤسسة آل البيت عليه ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  ؛الشيعة وسائل

 211 ، ص15 م السالم، جمؤسسة آل البيت عليهمصحح: 

ما مخصوصا  ن جا بزرگادر آن .را استفاده کنید« زراره»وثاقت « زراره»خواهید از کالم کنند که شما میاشکال می

 .را از این روایت استفاده نکردیم« زراره»گوید ما وثاقت میو دارد  خیلی تأکید« خویی»آقای 



صادق  .گویددروغ نمی« زراره»استفاده کردیم که « نجاشی»و « شیخ طوسی»را از شهادت « زراره»وثاقت ما 

گوید، قبول او دروغ نمیدانیم میو ثبات شد، ا« زراره»که صداقت بعد از این جای دیگر اثبات شد.« زراره»بودن 

  .من خدمت امام صادق رفتم امام صادق گفت تو خیلی گل و بلبل هستی می کنیم که می گوید:

ارزش داشته باشد و قطعا  هم این  «زراره»برای وثاقت « نجاشی»چه بسا کالم امام صادق چندین برابر کالم 

 نیست. جا بحث دورولی این ؛است

ها دانیم اینوقتی می .ها را از جای دیگر استفاده کردیمرابطه ائمه )علیهم السالم( ما عدالت و عصمت ایندر 

این آیه  ،نسبت به سنت ،رسیممی وقتی ما نسبت به این آیه .هستند «ما ینطقون عن هوی» و ،معصوم هستند

از این آیه، حجیت  ،دیگر فهمیدیم ها را از جایمشروعیت عصمت اینلذا چون  .سنت ما حجت است گویدمی

 .فهمیمرا می سنت معصوم

 جا رسید که:بحث به این 

 «ائمة الی فوض فقد هللا رسول الی فوض كلما»

د اضافه کنند و روایت دوستان شای ،پنج برداشت داشتیمما را آوردیم و « صحیحه ابی اسحاق نحوی»روایت 

آوردیم و سه تا  هم را« میثیصحیحه م» .داشتی که ما داشتیمرا آوردیم با چهار تا بر« بن سنانعبدهللا »

 .برداشت داشتیم

ولی مبر تفویض بوده برای ائمه هم است؛ برای پیغ هر آنچه کهکند که اثبات می االن به چهارمین روایت رسیدیم

 .نیست« فیه ما نحنُ »این مربوط به آیه البته  است. هتعبیر عوض شد روایت در این

 گوید:می ،دبه آن تصریح دار« مجلسی»مرحوم و است هم معتبر  که در این روایت« مغیره حارث ابن»

نُ » ِر و   ِفي ن حآ مِ  األآ مآ هآ لِ  و   الآف  ال  امِ  و   الآح  ر  ِري الآح  ى ن جآ ر  جآ اِحدا   م   «و 



  !هستیمدر امر و فهم و حالل و حرام، واحد همه ما چهارده معصوم 

ا» أ مَّ ُسولُ  ف  ِلي   و    اللَّهِ  ر  ا  ع  ل ُهم  ا ف  ُلُهم   «.ف ضآ

 جایگاه این دو نفر جدا است!

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

ة   أ نَّ  ِفي ب اب  ، 157 ، ص2ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، اُت  األآ ِئمَّ ل و  ِهمآ  اللَّهِ  ص  ل يآ  ع 

ةِ  و   الآِعلآمِ  ِفي اع  ج  ةِ  و   الشَّ اع  اء الطَّ و   9، حس 

ِهيدا   ِباللَّهِ  ك فى ُقلآ »می گوید از امام باقر درباره آیه  «بریده بن معاویه»در روایت دارد که  ِني ش  ن ُكمآ  و   ب يآ نآ  و   ب يآ  م 

هُ   سؤال کردم، حضرت فرمود: «19/ رعد:  الآِكتاب ِعلآمُ  ِعنآد 

ان ا » ن ى ِإيَّ ِلي   و   ع  ُلن ا ع  ُلن ا و   أ وَّ ض  ُرن ا و   أ فآ يآ د   خ   « النَِّبي ب عآ

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

م   ل مآ  أ نَّهُ  ب اُب ، 113، ص 2ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، جآ آن   عِ ي  ةُ  ِإالَّ  ُكلَّهُ  الآُقرآ  ع األآ ِئمَّ

نَُّهمآ  و   ل ُمون   أ  عآ هُ  ي   4، حُكلَّه ِعلآم 

یا  ،تحلیل حاللی بوده ،فهمی از شریعت بوده ،چه را که برای نبی مکرم امری بودهگوید هر آنجا میدر اینلذا 

 و آن بزرگواران نیست.تفاوتی بین ما  و هستیم« واحده مجری  »ما  ، تمامتحریم حرامی بوده

 در روایت:

نُ » رِ  ِفي ن حآ مِ  و   األآ مآ هآ لِ  و   الآف  ال  امِ  و   الآح  ر  ِري الآح  ى ن جآ ر  جآ اِحد   م  ا و  أ مَّ ُسولُ  ف  ِلي   و   اللَّهِ  ر  ا ع  ل ُهم  ا ف  ُلُهم   «ف ضآ



ا» عبارتشاید این  .«اهُل البیت» یعنی «نحن»مراد از  أ مَّ ُسولُ  ف  ا ِلي  ع   و   اللَّهِ  ر  ل ُهم  ا ف  ُلُهم  ضآ  فرمایش امام «ف 

نُ » و این عبارت:باشد  صادق رِ  ِفي ن حآ مِ  و   األآ مآ هآ لِ  و   الآف  ال  امِ  و   الآح  ر  ِري الآح  ى ن جآ ر  جآ اِحدا   م  فرمایش پیغمبر « و 

ا» باشد. در عبارت أ مَّ ُسولُ  ف   هللا علیه( باشد. امام صادق )سالمآمده کالم « فاء»کلمه با  لَّ ع  ل  « اللَّهِ  ر 

 پرسش:

شان را بعد از پیامبر از حضرت علی )علیه السالم( باید ائمه علم «انا مدینة  علم وعلی  بابها» :با توجه به حدیث

 .گرفته باشند

 پاسخ:

  :امام رضا )سالم هللا علیه( می فرماید

ل   ِإنَّا » ِت  أ هآ يآ ُث  الآب  ار  و  ت  اِغُرن ا ي  نآ  أ ص  اِبِرن ا ع  ة   أ ك  ة  الآُقذَّ  « ِبالآُقذَّ

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

ةِ  ب اُب ، 910، ص2ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ار  ِش  ل ى النَّصِّ  و   اإلآ ر   أ ِبي ع  ف  عآ  ج 

اِني  1، حلیه السالم(ع) الثَّ

  :حضرت ولیعصر از پدر بزرگوارش او از پدر بزرگوارش به همین شکلآقا 

ِديِثي» ِديُث  ح  ِديُث  و   أ ِبي ح  ِديُث  أ ِبي ح  دِّي ح  ِديُث  و   ج  دِّي ح  ِديُث  ج  نِ  ح  يآ ِديُث  و   الآُحس  نِ  ح  يآ ِديُث  الآُحس   ح 

نِ  س  ِديُث  و   الآح  نِ  ح  س  ِديُث  الآح  ِمِنين   أ ِميرِ  ح  ِدي و   الآُمؤآ ِمِنين   أ ِميرِ  ُث ح  ِديُث  الآُمؤآ ُسولِ  ح  ِديُث  و   اللَّهِ  ر   ح 

ُسولِ  لُ  اللَّهِ  ر  وآ زَّ  اللَّهِ  ق  لَّ  و   ع   «.ج 



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

ةِ  ب اُب ، 79، ص2ج اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب االسالمیة، اي  ِديِث  و   الآُكُتِب  ِرو  لِ  و   الآح   ف ضآ

اب ةِ  ِك  و   الآِكت  س  م    21، حِبالآُكُتب التَّ

  :«سلسلُة الذهب»یا حدیث 

ِلي  » ى بآنُ  ع  ا ُموس  ض  نآ  الرِّ ى أ ِبيهِ  ع  ر   بآنِ  ُموس  ف  عآ نآ  ج  رِ  أ ِبيهِ  ع  ف  عآ د   بآنِ  ج  مَّ نآ  ُمح  دِ  أ ِبيهِ  ع  مَّ ِلي   بآنِ  ُمح  نآ  ع   ع 

ِليِّ  أ ِبيهِ  نِ  بآنِ  ع  يآ نآ  الآُحس  نِ  أ ِبيهِ  ع  يآ ِلي   بآنِ  الآُحس  نآ  ع  ِليِّ  أ ِبيهِ  ع  الِب   أ ِبي بآنِ  ع  نِ  ط  نآ  النَِّبيِّ  ع  ِئيل   ع  ر  بآ نآ  ج   ع 

اِئيل   نآ  ِميك  اِفيل   ع  ر  نِ  ِإسآ ال ى اللَّهِ  ع  لَّ  ت ع  ُله ج  ال  ال   أ نَّهُ  ُُ  ج   «...أ ن ا ِإالَّ  ِإله   ال اللَّهُ  أ ن ا: ق 

مصحح: ال جوردی، مهدی، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على،  (؛ نویسنده:عليه السالم)عيون أخبار الرضا 

 13 ، ص1نشر جهان، ج

 در روایت دیگر دارد که:

نِ  أ ُبو » س  ا الآح  ض  ال   الرِّ ُت  ق  ِمعآ ى أ ِبي س  ر   بآن   ُموس  ف  عآ ُقولُ  ج  ُت  ي  ِمعآ ر  ج   أ ِبي س  ف  د   بآن   عآ مَّ ُقولُ  ُمح  ُت  ي  ِمعآ  س 

د   أ ِبي مَّ ِلي   بآن   ُمح  ُقولُ  ع  ُت  ي  ِمعآ ِليَّ  أ ِبي س  نِ  بآن   ع  يآ ُقولُ  الآُحس  ُت  ي  ِمعآ ن   أ ِبي س  يآ ِليِّ  بآن   الآُحس  الِب   أ ِبي بآنِ  ع   ط 

ُقولُ  ُت  ي  ِمعآ ِمِنين   أ ِمير   أ ِبي س  ِليَّ  الآُمؤآ الِب   أ ِبي بآن   ع  ُقولُ  ط  ُت  ي  ِمعآ ُسول   س  ُقولُ  اللَّهِ  ر  ُت  ي  ِمعآ ِئيل   س  ر  بآ ُقولُ  ج   ي 

ُت  ِمعآ لَّ  اللَّه   س  ُلهُ  ج  ال  ُقولُ  ج  ِني اللَّهُ  ِإالَّ  ِإل ه   ال   ي  نآ  ِحصآ م  ل   ف  ِني د خ  اِبي ِمنآ  أ ِمن   ِحصآ ذ  ال   ع  ا ق  ل مَّ ِت  ف  رَّ اِحل ةُ  م   الرَّ

ان ا ا ن اد  ا  ِمنآ  أ ن ا و   ِبُشُروِطه   «ُشُروِطه 

 جامعه: ناشر ؛هاشم حسينى،: مصحح/  محقق ،على بن محمد بابويه، ابن: ؛ نويسنده(للصدوق) التوحيد

 19 ح ،17 ص ؛اول: چاپ نوبت ،ق 2931 ،قم ايران؛ ،مدرسين

 



 ما نوشتیم: باز

 « تعالی الیهون مع الرسول االعظم في جمیع ما فوضه هللاه الروایة تدل علی أن االئمة مساوهذ»

 :دارد است که« موسی بن اشیم» روایت بعدی، روایت

زَّ  اللَّه   ِإنَّ » لَّ  و   ع  ض   ج  وَّ ان   ِإل ى ف  م   «ُسل يآ

ض  » وَّ ان   ِإل ى ف  م  خواهد بگوید همان والیت تکوینی که برای حضرت سلیمان می .یک دنیای دیگری دارد ؛«ُسل يآ

والیت  ،طوری که او بر بخشی از کائناتهمان است. تفویض کرده را هم به نبی مکرم آنخدای عالم  ،بوده

 فرمود:در ادامه . چنین استرسول اکرم هم این ،تکوینی داشت

ُسولُ  آتاُكمُ  ما» ُخُذوهُ  الرَّ نآهُ  ن هاُكمآ  ما و   ف  ُهوا ع  انآت  ا ف  م  ض   ف  وَّ ُسولِ  ِإل ى ف  دآ  اللَّهِ  ر  ق  هُ  ف  ض  وَّ ن ا ف   «.ِإل يآ

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

ِويِض  ب اُب  ،144 ص ،2ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر فآ ُسولِ  ِإل ى التَّ  ِإل ى و   اللَّهِ  ر 

ةِ  رِ  ِفي األآ ِئمَّ ين أ مآ  1ح ،الدِّ

 د تا روایت داریم:چنما . به این شکل است هم این روایت

كآِملُ  ال  » ت  سآ د   ي  بآ ان   ع  ِيم  ى اإلآ تَّ ِرف   ح  عآ ِري أ نَّهُ  ي  جآ ا ِْلِخِرن ا ي  ِري م  جآ لِن ا ي   «أِل وَّ

نه علی  - ،آخر ما که حضرت ولیعصر باشد جاری است برای اول ما که رسول اکرم است برای چه کهآن

 هم جاری است. - )سالم هللا علیه(

ةِ  يفِ  ُهمآ  و  » اع   «الطَّ

 !کند نه حالل و حرام و حیض و نفاسجا مباحث حکومتی را مطرح میاین .آیدمی «طاعت»باز هم کلمه 



ةِ  و  » لِ  و   الآُحجَّ ال  امِ  و   الآح  ر  اء   الآح  و  د   و   س  مَّ ِمِنين   أ ِميرِ  و   لُِمح  ا الآُمؤآ ُلُهم    «ف ضآ

 زرندى، محرمى و اكبر على غفارى،: مصحح/  اإلختصاص، نویسنده: مفيد، محمد بن محمد، محقق

 141 محمود، ناشر: الموتمر العالمى اللفية الشيخ المفيد، ص

گوید امام صادق )سالم می« ابو بصیر»، «الدرجات بصائر»در  . بازاز امام باقر )سالم هللا علیه( است این تعبیر

 هللا علیه( فرمود:

ا» د   أ ب ا ي  مَّ ِري ُكل ن ا ُمح  ةِ  يفِ  ن جآ اع  رِ  و   الطَّ  «األآ مآ

 آمده است. «امر»جا واژه باز هم این

ر ى» جآ اِحد   م  ُضن ا و   و  ل مُ  ب عآ ض   ِمنآ  أ عآ  .«ب عآ

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

 153 ، ص2، جالنجفي المرعشي هللا آية مكتبةناشر:  ،باغى، محسن بن عباسعلى

از « ابی الصباح کنانی» .است« ابی الصباح کنانی»از  روایت بعدی .رسول اکرم و امیر المؤمنین استمراد، که 

  .)سالم هللا علیه( است باقراصحاب امام 

 می گوید:  «کنانی صباح ابو»

ُت » ما   ِصرآ وآ ر   أ ِبي ب اِب  ِإل ى ي  ف  عآ ُت  ج  عآ ر  ق  اب   ف  ج   الآب  ر  خ  ة   ِإل يَّ  تآ ف  ِصيف  بآُت  ن اِهد   و  ر  ض  ِدي ف  ل ى ِبي  أآِس  ع  ا ر  ِيه   ث دآ

ُقلآُت  ا ف  كِ  ُقوِلي ل ه  ال  وآ اب ِإنِّي لِم   «ِبالآب 

 سینه بر دست من. کرد باز را در و آمد در پشت امام کنیز. مکوبید را در و مآمد باقر امام خانه بهروزی 

 .خواهد می ورود اجازه کنانی وصباحاب بگو آقایت به: مگفت وم نهاد کنیز



 به و آمد جوش به غیرتش بود، یافته اطالع کنیزش سینه بر ابوصباح زدن دست از که هللا علیه( سالم) باقر امام

 :زد فریاد لحظه همان که شد ناراحت قدری

ُخل»  «ل ک امَّ  ال ادآ

 !شو وارد! مادر بی ای

 من جان آقاو گفت:  پرداخت عذرخواهی به. دید شمگینخ و عصبانی را امام. شد خانه وارد صباح ابو

 :فرمود او به تندی با امام نه؟ یا دارید خبر هم ما مخفی کارهای از شما آیا ببینم کنم امتحان خواستممی

ن نآُتمآ  ل ِئنآ » ِذهِ  أ نَّ  ظ  ان   ه  ر  ُجُب  الآُجدآ ن ا ت حآ ار  ا أ بآص  ُجُب  ك م  ُكمآ  ت حآ ار  رآ  ال   ِإذا   أ بآص  ن ن ا ق  ف  ن ُكمآ  و   ب يآ اك   ب يآ ِإيَّ اِود   أ نآ  ف   ُتع 

ا ِله   «لِِمثآ

 اینکه از بپرهیز است؟ شما و ما میان فرقی چه بیاندازد فاصله شما و ما میان دیوارها این باشد بنا اگر

  !کنی تکرار را ناپسند کار این

 تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،: سندهنوی ؛(بيروت - ط) األطهار األئمة أخبار لدرر األنوارالجامعة بحار

 111 ص ،14 ج محققان، از جمعی: مصحح/ محقق العربي، التراث إحياء دار: ناشر

 :کهامام صادق بودیم  ، نزد«ابو المغراء»: به همراه گویدیهای زیادی دارد مداستان« ابو الصباح کنانی»

ل   » ن ا د خ  ل يآ ُجل   ع  لِ  ِمنآ  ر  ادِ  أ هآ و   «السَّ

« اهل السواد» خیز است کلمه منطقه حاصل« عراق»که منطقه  یجایاز آن .«عراق»یعنی اهل  ؛«اهل السواد»

 :آمد گفت .گویندمی

مُ » ال  ك   السَّ ل يآ ا ع  ِمِنين   أ ِمير   ي  ةُ  و   الآُمؤآ م  حآ اُتهُ  و   اللَّهِ  ر  ك   «ب ر 



 :شاند فرمودار خودش نو او را به طرف خودش کشاند و کن ،امام صادق جواب داد

ا ِإنَّ » ذ  م   ه  ا ااِلسآ ى ُكنآُت  م  دا   أ ر  لَّمُ  أ ح  ل ى ِإالَّ  ِبهِ  ُيس  ِمِنين   أ ِميرِ  ع  ِلي   الآُمؤآ  «ع 

 !کلمه امیر المؤمنین، غیر از علی )علیه السالم( بر احدی قابل اطالق نیست

 بعد حضرت این را فرمود: 

ا» احِ  أ ب ا ي  بَّ ِجدُ  ال   ِإنَّهُ  الصَّ د  ع   ي  ة   بآ ِقيق  انِ  ح  ِيم  ى اإلآ تَّ ل م   ح  عآ ا أ نَّ  ي  ا ِْلِخِرن ا م  لِن ا م   «أِل وَّ

نویسنده: مفيد، محمد بن محمد، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و محرمى زرندى،  اإلختصاص،

 145 ص ،اللفية الشيخ المفيد محمود، ناشر: الموتمر العالمى

 .این اسم فقط خاص امیر المؤمنین است گوید:ض کنم که حضرت میعر را جا من خواستم این قسمتدر این

لقب  واژه و کند کهاین روایات از چهل تا تجاوز می ،شاید در کتب شیعه و سنی ،ما روایات زیادی داریم

 فقط و فقط مخصوص حضرت علی )سالم هللا علیه( است. «المؤمنینامیر»

 گفت: کسی از حضرت مهدی سوال کردکه  نقل می کنداست از امام صادق هم که ثقه « اهرعمر بن ز»

لَّمُ » هِ  ُيس  ل يآ ةِ  ع  ر  ِمِنين   ِبِإمآ  «الآُمؤآ

 بگوییم!« السالم علیک  یا امیر المؤمنین»شود به امام زمان می

ال  » اك   ال   ق  م   ذ  ى اسآ مَّ ِمِنين   أ ِمير   ِبهِ  اللَّهُ  س   «علیه السالم الآُمؤآ

 رای امیر المؤمنین نامگذاری کرده است.این اسم را بخدا نه، امام صادق فرمود: 

مَّ  ل مآ » د   ِبهِ  ُيس  ل هُ  أ ح  بآ  «ق 



 حتی نسبت به پیغمبر!

ى ال   و  » مَّ س  ت  هُ  ِبهِ  ي  د  اِفر   ِإالَّ  ب عآ  «ك 

 .اگر کسی بعد از او بگوید من امیرالمؤمنین هستم این کافر است

 :د بگوفرموگفتم به حضرت مهدی چطوری سالم داده شود؟ 

مُ » ال  ك   السَّ ل يآ ا ع  ة   ي   «اللَّهِ  ب ِقيَّ

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

 1ح، ن اِدر ب اب   ،122ص ،2ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر

  :سوره هود را خواند 14بعد آیه 

ير   هِ اللَّ  )ب ِقيُت  ( ُكنآُتمآ  ِإنآ  ل ُكمآ  خ  ِمِنين   ُمؤآ

 !باشيد داشته ايمان اگر است بهتر برايتان ،(حالل هايسرمايه از) گذارده باقي شما براي خداوند آنچه

 14(: آیه 22سوره هود )

ید گورسول اکرم میکه  . بزرگان دیگر دارنددارد« بشارة المصطفی» دارد،« امالی شیخ طوسی»در  روایت دیگر

 :رسیدم من به معراج رفته بودم تا

ك ان   نِ  قاب   )ف  يآ س  وآ نى أ وآ  ق   (أ دآ

 بود. کمتر يا کمان دو فاصله اندازه به( پيامبر با) او فاصله آنکه تا

 3(: آیه 79سوره نجم )



  :که رسیدموقتی 

ى» ح  أ وآ بِّي ِإل يَّ  ف  ا ر  ى م  ح  ال   ُثمَّ  أ وآ ا ق  دُ  ي  مَّ أآ  ُمح  ر  ل ى اقآ الِب   أ ِبي بآنِ  ِليِّ ع   ع  ِمِنين   أ ِميرِ  ط  م الآُمؤآ ال    «السَّ

 گوید خدا فرمود:می

ا» م  ُت  ف  يآ مَّ دا   ِبهِ  س  ل هُ  أ ح  بآ ي ال   و   ق  مِّ ا ُأس  ذ  دا   ِبه  هُ  أ ح  د   .«ب عآ

 دار: ندارد، ناشر: مصحح/  ق(، محقق 140الحسن، ) بن محمد طوسى،: ؛ نويسنده(للطوسي) األمالي

 137 ص ؛اول: چاپ ق، نوبت 2121قم،  ة،الثقاف

ستان اگر دو ؛روایت خوبی است .من هفتاد تا منقبت دارم :گویدیک روایتی است حضرت می« خصال»در باز 

 .درباره حضرت امیر صحبت کنند نکات خوبی دارد« غدیر»حداقل سه چهار شب ایام  ماه رمضان و ... بخواهند

قبت و من شصت و هفتمینفرماید اما حضرت می .لعه کردنش را ندارندهای ما حوصله مطامعموال  منبری

 رسول خدا:که فضیلت من این است 

ر  » ى أ نآ  أ م  ع  ةِ  ُأدآ ر  ِمِنين   ِبِإمآ اِتهِ  ِفي الآُمؤآ ي  د   و   ح  ِتهِ  ب عآ وآ ِلقآ  ل مآ  و   م  لِك   ُيطآ د   ذ  ِري أِل ح   «غ يآ

 ، ص1، ناشر: جامعه مدرسين، جاكبر على غفارى،ح: الخصال؛ ابن بابويه، محمد بن على، محقق/ مصح

710 

 گوید پیغمبر فرمود:می« فضائل»در « ابن شاذان»، «ینابیع الموده»، «الفردوس»سنت در از اهل« دیلمی»

 «فضله أنكروا ما المؤمنين أمير علي سمي متى الناس علم لو»

 

 



 گوید:بعد می

 ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ )وإذ وجل عز هللا الق والجسد الروح بين وآدم المؤمنين أمير سمي»

 ومحمد ربكم أنا وتعالى تبارك قال بلى المالئكة بربكم( قالت ألست أنفسهم على وأشهدهم ذريتهم

 «أميركم وعلي نبيكم

 الهمذاني الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه شجاع أبو :المؤلف اسم؛ الخطاب بمأثور الفردوس

:  الطبعة ، م2314 - هـ 2104 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 703: الوفاة إلكيا الملقب

 971 ، ص9 ، جزغلول بسيوني بن السعيد: تحقيق األولى،

د گفت یا علی، به تو المؤمنین )سالم هللا علیه( دارد کسی آمامام حسین از امیر این هم یک روایت.

 :گویندالمؤمنین میامیر

نآ » م  ك  أ   ف  ر  ِهمآ  مَّ ل يآ  «ع 

 چه كسی تو را امیر مؤمنان كرده است؟

 حضرت فرمود:

لَّ  اللَّهُ » ُلهُ  ج  ال  ِني ج  ر  ِهمآ  أ مَّ ل يآ  «ع 

 نامید. این همان آیه:مرا به این نام  رسول هللاگوید حضرت نمی

ا )يا ُسولُ  أ يه  ا ب لِّغآ  الرَّ ( ِمنآ  ِإل يك   ُأنآِزل   م  بِّك   ر 

 !برسان( مردم به) کامال است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اي

 45(: آیه 7سوره مائده )



 در ادامه روایت دارد:

اء  » ُجلُ  ف ج  ُسولِ  ِإل ى الرَّ ال   اللَّهِ  ر  ق  ا ف  ُسول   ي  ُدُق  أ   اللَّهِ  ر  صآ ِلي   ي  ا ع  ُقولُ  ِفيم   « ي 

هُ  اللَّه   ِإنَّ » :گویدیکنی که مگفت یا رسول هللا آیا علی را تصدیق می ر  ل ى أ مَّ لآِقهِ  ع   !؟«خ 

 بعد دارد:

ِضب  » غ  ال   ُثمَّ  النَِّبي   ف  ا   ِإنَّ  ق  ِلي  ِمِنين   أ ِميرُ  ع  ة   الآُمؤآ ي  ال  زَّ  اللَّهِ  ِمن   ِبو  لَّ  و   ع  ا ج  ه  د  ق  ق   ل هُ  ع  وآ ِشهِ  ف  رآ د   و   ع  ه  ل ى أ شآ  ع 

لِك   هُ  ذ  ت  ِئك  ال   «م 

، المجلس 292محقق/ مصحح: ندارد. ناشر: كتابچى، صابن بابويه، محمد بن على،  وق(؛األمالي )للصد

  السابع والعشرون

گیرد تا می« حدیث الدار»گویم ما یک والیت امیرالمؤمنین داریم از والیت من همیشه می یقضایادر کال  

ولی این والیت علی در این  .کندکه رسول اکرم در هر فرصتی بحث والیت علی را مطرح می ،«حدیث قرطاس»

 . عالم ناسوت است

ا» می فرماید: مال گذشته است.امیرالمؤمنین  سابقه والیت ه  د  ق  ق   ل هُ  ع  وآ ِشهِ  ف  رآ د   و   ع  ه  ل ى أ شآ لِك   ع  هُ  ذ  ت  ِئك  ال  و  ؛«م 

والیت رسول  برگرفت عهد و میثاق  ،از همه انبیاء« عالم زر»در که می گوید خدای عالم همچنین روایتی است 

  .هللا و بر والیت علی

 سوره زخرف دارد: 17در آیه 

أ لآ  اسآ نآ  )و  لآن ا م  س  ِلك   ِمنآ  أ رآ بآ لآن ا ُرُسِلن ا ِمنآ  ق  ع  نِ  ُدونِ  ِمنآ  أ ج  م  حآ ة   الرَّ ( آلِه  ُدون  ب   يعآ



 رارق پرستش براي معبوداني رحمان خداوند از غير آيا: بپرس فرستاديم تو از پيش که رسوالني از

 !داديم؟

 17(: آیه 19سوره زخرف )

، و بنابر سال 400سنت فاصله رسول اکرم با حضرت عیسی بنا به نقل اهل !از پیامبران گذشته بپرسمی گوید: 

 .یا به عکس صد سال 700 ،ما نقل

ان اگر سنت آقایاهلاز  .ا روایت داردسی چهل ت« الدرجات بصائر» ،دارد« کلینی»روایات متعددی داریم مرحوم 

از پیغمبر نقل می کند که جا آنمراجعه کنند.  112، صفحه 11جلد « تاریخ دمشق»در « ابن عساکر»کتاب  به

 :جا برای من آورددر معراج که بودم جبرئیل از طرف خدای عالم این آیه را آن :گویدمیحضرت 

أ لآ   اسآ نآ  )و  لآن ا م  س  ِلك   ِمنآ  أ رآ بآ  ُرُسِلن ا( ِمنآ  ق 

 !بپرس فرستاديم تو از پيش که نيرسوال از

 17(: آیه 19سوره زخرف )

  :گفتم چه سوال کنم؟ گفت سوال کن !ها سوال کنجا هستند از ایناز پیامبرانی که این

  «على ما بعثوا»

 حضرت به انبیاء گفت:

 «والية علي بن أبي طالب على واليتك و :قال ؟قلت على ما بعثوا»



 الحسن بن علي القاسم أبي:  المؤلف اسم األماثل؛ من حلها من وتسمية افضله وذكر دمشق مدينة تاريخ

 محب: تحقيق ، 2337 - بيروت - الفكر دار: النشر دار ،752: الوفاة الشافعي هللا عبد بن هللا هبة إبن

 112، ص11ج العمري، غرامة بن عمر سعيد أبي الدين

و افراد دیگری این عبارت را « تفسیر ثعلبی»ر تفاسیر، د ،داردهم « ابن حجر مکی» ،این روایت را ایشان دارد

 .آوردند

ها این .پیشینه والیت را از کتب شیعه و سنی برای مردم نقل کنیم و یک مقدار دقت کنیمدر بحث والیت ما 

 شان خیلی لذتبخش است. شنوند برایوقتی هم می ،شنوندمردم معموال  این مباحث را نمی و تازگی دارد

ةِ »رسول اکرم علی را به ما روایات متعدد داریم که ورت... در هر ص ر  ِمِنين   ِإمآ ولی متأسفانه  ؛منصوب کرد« الآُمؤآ

« یا خلیفة  رسول هللا»به ابوبکر این لقب اختصاصی حضرت امیر را به خلیفه دوم گفتند. حاال در زمان خلیفه دوم 

گوید پس می .گوید من شتر هستممی ،یند تخم کنگوبه شتر مرغ می ،مثل شتر مرغ است ! این همگفتندمی

 .من مرغ هستم :گویدمی !بار ببر

! از آن طرف می گوید: من خلیفة رسول هللا مردم من را خلیفه معین کردند :گویداز این طرف میاین آقا 

ردم یعنی عین قضیه شتر مرغ است. می پرسیم پیغمبر تو را انتخاب کرده است؟ می گوید: نه، م هستم!

 انتخاب کردند. پس تو خلیفة الناس هستی؟ می گوید: نه من خلیفة رسول هللا هستم!

گفتند همین طوری ادامه پیدا کند، به  زمان عمر که آمد، به او می گفتند: السالم علیک یا خلیفة خلیفة رسول هللا!

شما امیر مؤمنان که هستی؟  ندما چه کار کنیم؟ گفت :گفتاضافه کنیم! « خلیفه»خلفای بعدی باید ده تا کلمه 

بعد از  .گفت خیلی خوب است !بگویند «مؤمنانامیر»به شما « خلیفة  رسول هللا خلیفة  »به جای  ندگفت .گفت بله

ها هم یک صلواتی فرستادند تمام شد این .نگویید« خلیفة  خلیفة  رسول هللا»مؤمنین بگویید الاین به من امیر

 رفت!



  :پیغمبر فرمودحضرت امیر را از یادها ببرند. لذا وقتی شنیدند د که ها دنبال این بودناین

لُ  هذا ِإنَّ » ن   من أ وَّ لُ  وهو ِبي آم  ةِ  يوم ُيصاِفُحِني من أ وَّ ام  ا الآِقي  ذ  ه  يُق  و  دِّ رُ  الصِّ ب  ا األ كآ ذ  ه  ةِ  هذه فاُروُق  و   اأُلمَّ

ُق  رَّ قِّ  بين ُيف  اِطلِ  الآح  الآب  ا و  ذ  ه  ُسوُب  و  عآ ِمِنين   ي  الُ  الآُمؤآ الآم  ُسوُب  و  عآ الِمِ  ي   «الظَّ

 - الزهراء مكتبة: النشر دار الطبراني، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: المؤلف اسم الكبير، المعجم

، ح 143، ص 4السلفي؛ ج  عبدالمجيد بن حمدي: تحقيق الثانية،:  الطبعة ،2319 - 2101 - الموصل

4211 

سنت به عمر فاروق االن اهل! «انت فاروق االمة» ها آمدند به عمر گفتند:جا گرفتند. یهودیاین فاروق را ازی كلمه

يُق  ُهو  » گویند. پیغمبر اكرم فرمود:االمه می دِّ  ها آوردند به ابوبكر هم لقب صدیق دادند. این؛ «الصِّ

ی كه در قیامت برای ااولین محكمه« شیخ صدوق»ها كال این القاب را برای ابوبكر و عمر كردند. به قول این

 جا تماشایی است.شود، آنامیرالمؤمنین تشكیل می

جا برود و آن محكمه را تماشا كند. واقعا خیلی تماشایی ارزد كه انسان در آنهای قیامت مییعنی به همه زحمت

شان چیزی نصیب ،ها جز شرمندگی و خجالت و خذالن و عذاب ابدیها چه جوابی دارند؟ ایناست كه این

 نخواهد شد.

ِري» :با عبارت اما در رابطه جآ ا ِْلِخِرن ا ي  ِري م  جآ لِن ا ي  یرالمؤمنین ام «اولنا»كه این مشخص بشود آیا برای این ؛«أِل وَّ

امام »ما روایت زیاد داریم، روایت خیلی خوبی هم است.  خواهیم روشن كنیم.می است یا رسول اكرم است؛

 هم در كتابهایش این را زیاد دارد.« ی علیهرضوان هللا تعال

ترجمه « فهری»قای كه آ 11صفحه  2ام در جلد ا آوردههم دارد. من این مطلب ر« شرح دعای سحر»ایشان در 

 جا هم دارد:كرده است. آن



ُلن ا» د   أ وَّ مَّ د   آِخُرن ا و   ُمح  مَّ ُطن ا و   ُمح  س  د   أ وآ مَّ د ُكل ن ا و   ُمح  مَّ  «ُمح 

در « مرحوم نعمانی»واستم مدركش را برای دوستان آورده باشم، تقریبا این تعبیر تكیه كالم امام است. من خ

 روایت مفصلی را آورد كه: 24، حدیث 17صفحه « غیبةال»

ل   ِإنَّ » لِن ا ف ضآ ُق  أ وَّ لآح  ل   ي  ل   و   آِخِرن ا ف ضآ ُق  آِخِرن ا ف ضآ لآح  ل   ي  لِن ا ف ضآ ُكل   أ وَّ   «ل  ف ضآ  ل هُ  ف 

 گوید:جایی كه میتا آن

نُ  و  » ن اءُ  ن حآ ل ى اللَّهِ  ُأم  لآِقهِ  ع  اةُ  و   خ  ع  اُب  و   ِديِنهِ  ِإل ى الد  ا الآُحجَّ ن هُ  ِفيم  ن   و   ب يآ لآِقه ب يآ  «خ 

نشر  ، ناشر:اكبر على غفارى،مصحح:  -الغيبة) للنعماني(؛ ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم، محقق

 17صدوق، ص

ی اپرده است كه ما پرده -2دو تا معنا دارد: « حجاب» خیلی از روایات ما تكرار شده است.در « حجاب»كلمه 

 میان خالق و مخلوق هستیم. كسی بخواهد به طرف خالق برود باید این پرده را كنار بزند. همان:

ِدين ةُ  أ ن ا» ِلي   و   الآِعلآمِ  م  ا ع  لِ  ل نآ  و   ب اُبه  خ  ِدين ةُ  ُتدآ ا ِمنآ  ِإالَّ  الآم   «ب اِبه 

، 1، ناشر: جامعه مدرسين، جاكبر على غفارى، ابن بابويه، محمد بن على، محقق/ مصحح: الخصال؛

 751ص

 همانرفتن به طرف خدا هستیم.  ب شریعت هستیم، ما پردهما درفرمود: 

 «اللَّهُ  ُعِرف   ِبن ا و   اللَّهُ  ُعِبد   ِبن ا»

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

اِدر ب اُب  ،217ص ،2ج االسالمیة، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر و   20ح ،النَّ



بینه و بین خلقه هستیم! نور فیما نور است. ما نور « حجاب»هم نور است. مراد از « حجاب»معنای دوم  -1

 كنیم.را برای خلق منتشر میتوحید را و نور شریعت خدا 

رآ و مانع هستند كه مردم به طرف خدا بروند، اینها میكه بعضی از وهابیاین فهمند و ها نمیگویند پس ائمه د 

 لغت هم بلد نیستند.

چه است، دیگری به معنای نور است. آن« ستار»ها به معنای معانی مختلفی دارد. یكی از آن« حجاب»بنابراین 

 كنیم:بیت كه مراجعه میرسد به روایات اهله ذهنم میكه من ب

 «إن النبی كان حجابا بین هللا و بین خلقه؛ بین هللا و بین المالئكة»

ل مآ »ممکن است به معنای مناسب است. « حجاب»رسد این دو تا معنا در واژه این به ذهن من می هم باشد  «ع 

ل مآ بین خدا و خلق هسیعنی ما خیلی بهتر!  پسندم؛ یعنی این دو تا عوام فهم تیم. من این دو تا را بیشتر میع 

 است.

 بعد فرمود: 

لآُقن ا» اِحد   خ  اِحد   ِعلآُمن ا و   و  ُلن ا و   و  اِحد   ف ضآ اِحد   ُكل ن ا و   و   «و 

 گوید:تا آخر كه می

ُلن ا» د   أ وَّ مَّ ُطن ا و   ُمح  س  د   أ وآ مَّ د   آِخُرن ا و   ُمح  مَّ  «.ُمح 

نشر  ، ناشر:اكبر على غفارى،مصحح:  -) للنعماني(؛ ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم، محققالغيبة

 17 صدوق، ص



چند تا روایت در  4صفحه  14جلد « بحار االنوار»در « مجلسی»ندارد. مرحوم « نعمانی»را « كلنا» دیگر كلمه

 جا دارد:این «سلمان و ابوذر»این زمینه آورده. از جمله از خود حضرت امیر كه به 

اء  اللَّهنحن » ا ِشئآن ا ش   «ِإذ 

دهد. و اگر اراده نكنیم، علم او اگر ما اراده كنیم چیزی را بدانیم خدای عالم علم او را در اختیار ما قرار مییعنی: 

 دهد.را در اختیار ما قرار نمی

لُ » يآ ل ُكل   الآو  يآ  «... الآو 

 گوید:جا كه میتا آن

ُلن ا» د  مُ  أ وَّ مَّ د   آِخُرن ا و   ح  مَّ ُطن ا و   ُمح  س  د   أ وآ مَّ د ُكل ن ا و   ُمح  مَّ  «ُمح 

 تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،: نویسنده ؛(بيروت - ط) األطهار األئمة أخبار لدرر األنوارالجامعة بحار

 5و  4ص ،14ج محققان، از جمعی: مصحح/ محقق العربي، التراث إحياء دار: ناشر

است به همین شكل آورده است. روایت دیگری كه  703كه متوفای « علوی محمد بن» اثر « مناقبال»باز در 

 فرماید:دارد حضرت می 151صفحه  2در جلد« عوالم»در « بحرانی»مرحوم 

نُ » ن ا ن حآ ر   اثآ ش  ا ع  ك ذ  ل   ه  وآ ِش  ح  رآ بِّن ا ع  لَّ  ر  زَّ  و   ج  إِ  ِفي ع  د  ت  لآِقن ا ُمبآ ُلن ا خ  مَّ  أ وَّ ُطن ا و   د  ُمح  س  د   أ وآ مَّ  آِخُرن ا و   ُمح 

د   مَّ  «ُمح 

ِري» گوید:من خواستم این روایات هم بیاید كه می جآ ا ِْلِخِرن ا ي  ِري م  جآ لِن ا ي   ،«اولنا»مراد از این  ؛«أِل وَّ

 بلكه خود رسول اكرم است. ،امیرالمؤمنین نیست

 «والسالم علیكم ورحمة هللا»


